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  2 تر 1  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئراليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

 2017/ 18/4                                                                                                             ميرعنايت هللا آشفته

           

  از ديورند تحميلی تا پيمان امنيتی و پرتاب مادر بمب ھا
 

ر اکثر بی عدالتی ھا، وطن فروشی ھا، قرار گرفتن به ريشه يابی تاريخ خونبار کشور، به وضاح نشان ميدھد که د
سف نقش تعيين کننده داشته، جھت رسيدن به مسند قدرت  ؟ !ٔخدمت اھداف بيگانه، عده ای از رھبران ِ وابسته با تا

 .؟ توجيه نموده اند!مداخله و اشغال کشور را توسط ولی نعمت خويش به نحوی مثبت و کمک ھای دوستانه

 سال ِ اخير به شکل حزبی، ٣٨ُ ھا، زعما و رئيس جمھور ھای افغانستان، فردی، خانوادگی و طی امير«رھبران 
َيا تنظيمی؛ به عقب در ھای بسته در خفا و درغياب ملت با بيگانه ھا؛ معام�ت و توافقاتی ننگين، انفرادی، مبھم، 

 .مجھول، غير شفاف، غير مشروع و ضد ملی؛ انجام داده اند

له قومی تصور نکنيد، از ديد انسان » ديورند«ًلطفا قضيه زخم ناسور : ز و وطن دوستخواننده عزي ٔرا مس
؟ مثبت بينی يا بدبينی و تعصب؛ نگاه نکنيد؛ بلکه از لحاظ !ُدوستی، حسن نيت، برخورد اخ�قی، ھمسايه داری نيک

ظر از اينکه چه تعداد پشتون ھای صرف ن. تاريخی، سياسی و حقوقی؛ موضوع را مورد بحث، غور و مداقه قرار دھيد
الحاق خود را با افغانستان می خواھند يا با ! آن طرف خط تحميلی، پس از اين سالھا خود را پشتون می نامند يا افغان 

. معض�ت و منازعات تماميت ارضی صرف بين ما و پاکستان نيست. پاکستان، يا خواھان پشتونستان مستقل ميباشند
يه ھندوستان در مورد کشمير،ھند با نيپال و چين،عراق با ترکيه، روسيه با اوکراين، امريکا با کانادا، ادعای پاکستان عل
فراموش ھم نبايد کرد که . ياد ما ھم باشد که زمينه ايجاد اين معض�ت تصادفی نبوده. وجود دارد. . . ترکيه با سوريه و 

ِتحفه دادن اين خط تحميلی به پاکستان چشم پاره، ث ُعمق استرتژی پنجابی ھا بسيار گسترده . بات را به ارمغان نمی آوردُ ُ
 .می باشد و ھر وطن دوست ِ آگاه اين را ميداند

توافق ميان امپراتور ھا و کشور ضعيف، نا متعادل می : ھر عاقل، قاضی، منصف ِ آگاه و حقوقدان ميداند که
، که ھر يک تعريف خاص ِ خود را دارد و ھرعقدی به نفع دو معاھده، پيمان، عقد، ميثاق، عھد نامه و قرارداد. باشد

 ١٨ً لک روپيه ھندی و بعدا ١١جانب و الزامی ميباشد؛ توافق نامه ای امير عبدالرحمان خان در بدل دريافت ساليانه مبلغ 
قرار )  ديورندمورتايمر( با نماينده دولت انگليس ١٨٩٣ نوامبر١٢لک و مقدار اسلحه، زمان جنگ در پنجده به تاريخ 

صرف توافقی بود مبنی بر عدم مداخله امير در ساحات مشخص، . و نه امضاء . داد با اشاره سر ِ امير صورت گرفت
مين امنيت نفرات انگليس ھا حايز اھميت بود  نه کلمه فروش، و نه کلمه گرو بلکه صرف کلمه اجاره در بدل   ٔکه برای تا

اما اسناد . ت دو سال پول ِ اجاره به امير داده شده، متباقی ھيچ سندی وجود ندارد مد١٨٩٣بعد از . پول بکار رفته بود
 به وايسرای ھند از جانب امير جھت تعيين سرحدادت، خود نشان دھنده، ١٨٩٧ و ١٨٩۶« احتجاجی وزارت خارجه

 : ملل متحد فيصله کرد که١٩۶٨ًع�وتا سال . عدم پرداخت پول و فسخ قرار داد ميباشد

پيمان ھا و قرار داد ھای که در زمان استعمار و يا به زور امضاء شده است اگر يکطرف قضيه آنرا نپذيرد، تمام 
؟ دست نشانده چون امير که فاقد ص�حيت !ًبناء ھيچ زعيم و رھبر. آن قضيه فسخ شمرده، اعتبار حقوقی و قانونی ندارد

 .سياست خارجی بود، حق چنين پيمان يا قرار داد را نداشت

ھيچ کارمند وزارت خارجه کشور، خوشبين يا بد بين به امير، سندی را که در پايش امضاء امير باشد، نديده و 
ئيد نکرده است اگر چنين سندی وجود خارجی ميداشت آقای پدرام با دست ِ باز ی که دارد، کاپی آنرا به ھدايت و . ٔتا

 .ًرسانيد و در زمينه؛ حتما اتمام حجت می نمود ًصا می نيابت بيگانھا، خانه به خانه، به ھموطنان عزيز ما شخ

له ٔکه مدعی اند مس» پيمانکار« ؟ !از جانبی ميخواھم به آنعده به اصط�ح تحليل گران امتياز بگير و متعصب
ُپايان يافته تلقی شده است و گويا زورمندان جھان از کيسه خليفه به پاکستان قباله شرعی با مھر و تاپه زور، تحويل داده 
َاند؛ پس رھبران پنجابی چرا از داوود خان، تا اين دم بشمول استاد ربانی، م� محمد عمر آخند، مارشال فھيم، دولت 

ِند؟ آرزو دارم ھموطنان گرانقدر ما با ھمه اخت�فات و احيانا تعصب که دارند در کرزی و آقای غنی؛ چنين ت�ش را دار ً

 .مسايل ملی، از ديدگاه منافع علياء کشور نگريسته به بدل يک وجب خاک؛ صد وجب امتياز مثل ديگران مطالبه کرد

 :پيمان امنيتی
متشکل از باند «؟ !ی استوار بر ديموکراسیھموطن عزيز آيا شما اسناد و شرايط الزامی پيمان امنيتی دولت ِ مدع

؟ مطبوعات و رسانه !را با دوست استراتژيک، اض�ع متحده امريکا درعصر، دھکده جھانی؟ آزادی بيان» ھای مافيايی



  
 

 

  2تر 2  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

َکف دست داريد؟ آنقدر . . . ھای بر قطار دولتی، شخصی و ھزاران سايت انترنتی، شبکه ھای مجازی، فيس بوک و 
ًتا و با� شد که مثل قانون اساسی کشور، عمدا يک ھزار و نکته . . . تی به زبان انگليسی، دری ، پشتو و متن پيمان امني

َسياست زده و نسل سوخته منحيث شاگرد مبتدی و ع�قمند به کشورم، کف  ٔجامعه ٔاين آواره. ُمبھم و گنگ ايجاد کردند
زمانيکه آقای   ميليارد دالر با کدام شرايط ؟ ۵ داريد و ميدانيد ؟ جز آيا شما. دست، سند مدار اعتبار پيمان امنيتی را ندارم

داشت، به پارلمان کشور مدعی شد که سطر، سطر و کلمه به کلمه متن  سپنتا تصدی شورای امنيت ملی را به عھده 
 اميتاز بگير ھا داير شد  ؟!لويه جرگه. َپيمان را دقت و توجه نموده اند، بخير کشور بوده، توصيه مينمايم که موافقت نمائيد

تازه ھمين . َو شکم کته ھا حضور يافتند، اما ديده شد که آقای مجددی با آقای کرزی؛ ک�ويز شد و تقاضای پناھندگی نمود
چه د�ور است دزدی که ! آقای سپنتا خ�ف آن ادعا، امروز در کنار آقای کرزی کمر ھمت به خروج امريکا بسته است

ھرچند از مدتی آقای کرزی خود را فريب خورده و عليه اھداف امريکا، وانمود می سازد و گويا از . دَبه کف چراغ دار
 .به ھر حال بھترين قاضی گذشت ِ زمان است. موضع ملی حرف ميزند اما؛ آگاھان به باورم دگر اعتماد نخواھد کرد

 :مادر بمب ھا
؟ اين مولود ننگين و ناميمون ضد بشريت، ضد دين !شاين قلم از نخستين روز ھای صدور و تبليغات تھديد داع

داعش ھيچ پيوند، ريشه و ارتباط با مردم افغانستان : مبين اس�م و ضد ملت مسلمان افغانستان؛ بارھا گفتم و نوشتم که
اھداف ندارد و جای پا باز نمی تواند؛ مگر اينکه به مقابل پول، دسيسه، تطميع، پاکستان و کشورھای شامل بازی جھت 

. . . ؟ برمردم مظلوم کنر، ننگرھار و !وحشت داعش. خاص، چيزی بوجود آرند و از ملت ما يکبار ديگر قربانی بگيرند
چنان، جنايتی را به نمايش گذاشتند که بايد متضررين مظلوم، بی خبر از جھان و قربانی اھداف شيطانی، چون آن پيمان 

به باورم اگر پرتاب . خواھش پرتاب بمب ھای بزرگتر را نمايند» ۵٢ بی زمان پرتاب« سال قبل ١۶کاران سياست باز 
اين بمب مصرف خارجی نميداشت، بسيار ارزانتر، بدون عواقب و عوارض جانبی، چند تا داعشی، توسط اردوی 

 .کشور؛ نابود شده ميتوانست

 !پاينده و جاويد باد افغانستان محبوب 

 !انستانمستحکم باد وحدت برادرانه اقوام افغ

 !ژوندی دوی گران افغانستان

 آشفته ای وطن

  


