
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

3 صفحه  از   1   ه  شمار
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 17/04/2017         میرعنایت هللا آشفته 

 پیمان امنیتی  از دیورند تحمیلی تا
 بمب ها مادر پرتاب و

 

به  قرار گرفتن ،ها ، وطن فروشیها یبی عدالت اکثر نشان میدهد که در حوضاه ب ،تاریخ خونبار کشور ریشه یابی

 نجهت رسید با تا سف نقش تعیین کننده داشته، رهبران ِ وابستهعده ای از  ،هداف بیگانهاخدمت 

 های مثبت و کمک به نحوینعمت خویش  ولیتوسط  را کشور اشغال و مداخله!؟ مسند قدرت به

 اند. نموده توجیهدوستانه!؟ 

سال ِ اخیر  3۸خانوادگی و طی  ، فردی،افغانستان های جمهور رئیس عما وامیر ها، ز  » رهبران

 نگین،ن توافقاتیمعامالت و  ؛با بیگانه ها غیاب ملت خفا و در در عقب َدر های بسته ؛ بهتنظیمی، یا حزبی به شکل

 اند.ل، غیر شفاف، غیر مشروع و ضد ملی؛ انجام داده مبهم، مجهودی، افران

ی، دوست، از دید انسان قومی تصور نکنیدمسألۀ را « دیورند»خواننده عزیز و وطن دوست: لطفاً قضیه زخم ناسور 

سن نیت، برخورد اخالقی، همسایه داری نیک!؟ مثبت بینی یا بدبینی و تعصب؛ نگاه نکنید؛ بلکه  تاریخی، از لحاظ ح 

از اینکه چه تعداد پشتون های آن و مداقه قرار دهید. صرف نظر  مورد بحث، غور موضوع را سیاسی و حقوقی؛

خواهند یا با  ! الحاق خود را با افغانستان مییا افغان نامند خود را پشتون می طرف خط تحمیلی، پس از این سالها

ست. صرف بین ما و پاکستان نیارضی منازعات تمامیت  و معضالتپاکستان، یا خواهان پشتونستان مستقل میباشند. 

ا با کانادا، کادعای پاکستان علیه هندوستان در مورد کشمیر،هند با نیپال و چین،عراق با ترکیه، روسیه با اوکراین، امری

د . فراموش هم نباید کرنبوده تصادفیشد که زمینه ایجاد این معضالت یاد ما هم باوجود دارد. ترکیه با سوریه و . . . 

ع مق استرتژی پنجابی ها بسیار  نمی آورد. ارمغان بهثبات را  که ت حفه دادن این خط تحمیلی به پاکستاِن چشم پاره،

 این را میداند. آگاه وست ِگ سترده می باشد و هر وطن د

 .باشد نا متعادل می ،و کشور ضعیف ها میان امپراتور : توافقمیداند که حقوقدان منصف ِ آگاه و قاضی، عاقل،هر 

 دو جانب به نفع عقدیهر و خود را دارد ِِ  تعریف خاص هر یک که قرارداد، عهد نامه و میثاق، عقد، ، پیمان،معاهده

 1۸بعداً  هندی و لک روپیه 11مبلغ  سالیانه در بدل دریافت رحمان خانلعبدا توافق نامه ای امیر ؛و الزامی میباشد

قرار مورتایمر دیورند( با نماینده دولت انگلیس )1۸۹3مبرنوا 12 تاریخ بهزمان جنگ در پنجده  ،اسلحه مقدار لک و

 ،ساحات مشخص در امیر مبنی بر عدم مداخله بود توافقی صرف .و نه امضاءامیر صورت گرفت.  داد با اشاره سر

در  ارهاج کلمه بلکه صرف کلمه گرو نه و وش،نه کلمه فر  بود اهمیت یس ها حایزلانگ نفرات که برای تا مین امنیت
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 اما ، متباقی هیچ سندی وجود ندارد.مدت دو سال پول ِ اجاره به امیر داده شده 1۸۹3. بعد از بکار رفته بودبدل پول 

نشان  جهت تعیین سرحدادت، خود به وایسرای هند از جانب امیر 1۸۹7و  1۸۹۶» وزارت خارجه احتجاجی اسناد

ً  ، عدم پرداخت پول و فسخ قرار داد میباشد.دهنده  ملل متحد فیصله کرد که: 1۹۶۸سال  عالوتا

که در زمان استعمار و یا به زور امضاء شده است اگر یکطرف قضیه آنرا نپذیرد، آن  یتمام پیمان ها و قرار داد ها

 یته فاقد صالحبناًء هیچ زعیم و رهبر!؟ دست نشانده چون امیر ک .، اعتبار حقوقی و قانونی نداردقضیه فسخ شمرده

 را نداشت. یمان یا قرار دادسیاست خارجی بود، حق چنین پ

، سندی را که در پایش امضاء امیر باشد، ندیده و تا ئید امیربه  بد بین خوشبین یاکشور،  هیچ کارمند وزارت خارجه

هدایت و نیابت  به کاپی آنرا ،ی که داردباز میداشت آقای پدرام با دستچنین سندی وجود خارجی اگر نکرده است. 

ً  ما به هموطنان عزیز ،خانه به خانه ،ابیگانه  .دحتماً اتمام حجت می نمو؛ در زمینه و رسانید  می شخصا

ایان پمسأله  که مدعی اند «پیمانکار»  !؟امتیاز بگیر و متعصب میخواهم به آنعده به اصطالح تحلیل گران از جانبی

هر و تاپه ست و گویا زورمندان جهانیافته تلقی شده ا  اند؛ داده ویل، تحزور از کیسه خلیفه به پاکستان قباله شرعی با م 

 ت کرزیرهبران پنجابی چرا از داوود خان، تا این َدم بشمول استاد ربانی، مال محمد عمر آخند، مارشال فهیم، دول پس

ً تعصبِ  با همه اختالفاتدارند؟ آرزو دارم هموطنان گرانقدر ما  چنین تالش را ؛غنی آقای و  که دارند در و احیانا

 د.کر همطالب مثل دیگران امتیاز صد وجب خاک؛ بدل یک وجب به نگریسته علیاء کشورمسایل ملی، از دیدگاه منافع 

 پیمان امنیتی:

 متشکل از باند های»پیمان امنیتی دولت ِ مدعی استوار بر دیموکراسی!؟ الزامی اسناد و شرایط  آیا شماهموطن عزیز 

مطبوعات و رسانه  آزادی بیان!؟ ، دهکده جهانی؟عصرژیک، اضالع متحده امریکا دربا دوست استرات را« مافیایی

در آنق بوک و . . . َکف دست دارید؟ فیس شبکه های مجازی، های بر قطار دولتی، شخصی و هزاران سایت انترنتی،

 و زاریک ه عمداً  ،امنیتی به زبان انگلیسی، دری ، پشتو و . . . تا و باال شد که مثل قانون اساسی کشور پیمان متن

 ،شورمک عالقمند به و سیاست زده و نسل سوخته منحیث شاگرد مبتدی جامعه   این آواره  جاد کردند. ای نکته مبهم و گ نگ

  میلیارد دالر با کدام شرایط ؟ ۵ندارم. آیا شما دارید و میدانید ؟ جز  را پیمان امنیتی سند مدار اعتبار ،َکف دست

 پارلمان کشور مدعی شد که سطر، سطر و کلمه به، داشت به عهده  امنیت ملی را تصدی شورای سپنتاآقای  کهزمانی

امیتاز  توصیه مینمایم که موافقت نمائید. لویه جرگه!؟ توجه نموده اند، بخیر کشور بوده،پیمان را دقَت و  متن کلمه به

 و تقاضای ؛ کالویز شدمجددی با آقای کرزی، اما دیده شد که آقای ته ها حضور یافتندشکم کَ  شد و بگیر ها دایر

سپنتا خالف آن ادعا، امروز در کنار آقای کرزی کمر همت به خروج امریکا بسته آقای  نمود. تازه همین پناهندگی

هرچند از مدتی آقای کرزی خود را فریب خورده و علیه اهداف  است! چه دالور است دزدی که به َکف چراغ دارد.

رد. به هر حال میزند اما؛ آگاهان به باورم دگر اعتماد نخواهد ک گویا از موضع ملی حرف وانمود می سازد و امریکا،

 زمان است. بهترین قاضی گذشت
 

 ها:مادر بمب 

این مولود ننگین و نامیمون ضد بشریت، ضد دین   !؟" داعش"تهدید  تبلیغات صدور و ایـه م از نخستین روزـلـاین ق

هیچ پیوند، ریشه و ارتباط با مردم  "داعش"و نوشتم که:  و ضد ملت مسلمان افغانستان؛ بارها گفتم  مبین اسالم 
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امل بازی های شکشور پاکستان و ،عی؛ مگر اینکه به مقابل پول، دسیسه، تطمنمی تواند ن ندارد و جای پا بازافغانستا

!؟ برمردم مظلوم " داعش"وحشت  قربانی بگیرند. بار دیگر از ملت ما یک و وجود آرنده چیزی ب جهت اهداف خاص،

کنر، ننگرهار و . . . چنان، جنایتی را به نمایش گذاشتند که باید متضررین مظلوم، بی خبر از جهان و قربانی اهداف 

خواهش پرتاب بمب های بزرگتر را  «۵2زمان پرتاب بی »سال قبل  1۶شیطانی، چون آن پیمان کاران سیاست باز 

صرف خارجی نمیداشت، بسیار ارزانتر، بدون عواقب و عوارض جانبی، چند به باورم اگر پرتاب این بمب م نمایند.

  13۹۶میرعنایت هللا آشفته حمل  توانست. تا داعشی، توسط اردوی کشور؛ نابود شده می

 

 !نده و جاوید باد افغانستان محبوبپای

 مستحکم باد وحدت برادرانه اقوام افغانستان!

 وی گران افغانستان! ژوندی د

 وطن آشفته ای

 پایان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


