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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
  .دگرمن احمد کندھاری

 ٢٠١۴ اکتوبر ٠۴

 

  عبدهللا- خاينانۀ غنی»قرارداد امنيتی«
و قرارداد ھا و يا چھمبا عقد ن سو به اي باشد که در تاريخ افغانستان از چند قرن  اگاھان امور سياسی معلوم میۀبه ھم

و در حق  و امتيازات مالی به پای دشمن افتاده اند  قدرت  مزدور به خاطر بقای سایؤ اميران و ر،پيمانھا و معاھدات

) اتمر(اديست خ با دستان کثيف سر  اشغالگر یکه پيمان امنيتی با قوا تا اين. مرتکب شده اند جفای نابخشودنی را مردم 

و تا مردم به پا نخيزند و يک حکومت ملی و عادالنه بر پا نشود ، ممکن مردم ما از اين پيمانھا به تکرار  گرديدء امضا

 ..شاھد خواھند بود

به اساس  و  باشد ص نقاط مھم و مکمل پيمان ستراتيژک می شده ولی اين پيمان شاخء امضااگرچه پيمان ستراتيژک قبالً 

 مرکزی برای سطح جھانی ، در اسيای طور اخص دره ک نظامی کشور عزيز و بژياين پيمان بھترين نقاط ستراتي

سيا بر خوردار آ ۀمده در قارآمقابل نيروھای قدرتمند جديد به ميان  در حياتی  ش از اھميت شريانامريکا و حفظ منافع

 .باشد می

دفن  ) يعقوب خان وعبد الرحمن( صورت گرفت تا جسدش در گور اميران  اسپانتاطرح و مديريت اين دو پيمان توسط 

 .تاريخ باشد

کس از  سفيرش تنزل داد، ھيچ که امريکا امضای اين پيمان را به سطح نآيک منبع موثق اظھار نمود بعداز که طوری

 مقرر) اسپانتا(سر جاسوس را به عوض مدير اصلی  اتمرعجله   بانی نبودند، در نتيجه غءترس تاريخ حاضر به امضا

 .نمود  امضاء آن را ه پيمان شتافتیامضاطرف  افتخارانه و چھار نعل به  باکه وینمود 

پيمان ھای باند خلق و پرچم را با  و  اين پيمان ھستند ، پيمان گندمک ، ديورندۀتشآکه از حاميان چھار  کسانی دانم نمی

  . استشده فراموش شان روسھا برای معلومات مرور نموده اند و يا

نقل ) خان و ميجران انگليس بين امير يعقوب( گندمک ۀگان عزيز خواستم معاھددور شدن خواننآيادمعلومات و  برای

 تا زادگان پيشکش شما نمايمآدر ويبسايت  غبار  شھير و نستوه  رخؤروانشاد م بالنقل از افغانستان در مسير تاريخ اثر

ن زمان تمام مناطق سوق آاگر در  . .باشد  میو از چه مشخصاتی بر خوردار ديده شود پيمان ھا با ھم چه تفاوتی 

ولی در اين پيمان . فروش ھم تا امروز قطعی گرديد و  فروخته شد  الجيشی از شرق تا جنوب در بدل پول و قدرت

 یرقوای اشغالگ و در اين کشور ماتمزده تسلط مالی، مالياتی و نظامی به امريکا سپرده شد  حقوقی،ۀامتيازات بس عمد

 : که ذيالّ کاپی شد  گندمک ۀاينک متن عھدنام. يرفته شدذپ  خودباالیکه 
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 روابط صلح و ۀغرض اقامه ب مبنی بر شرايط ذيل بين حکومت برتانيه و سردار محمد يعقوب خان  اين عھد نامه   

 . م١٨٧٩ می سال ٢۶. دوستی منعقد گرديد

  

کومت برتانيه و واالحضرت امير افغانستان و بين ح رسد،  که اين عھد نامه به تصديق طرفين می  ـ از روزی١

  .ان امير ، صلح و دوستی دايمی بر قرار خواھد بودنن و جانيشآ متعلقات 

ن آشود که بعداز تصديق اين معاھده اعالن عفوعمومی تمام  متعھد می ن آو ملحقات  ضرت امير افغانستان ح ـ واال٢

 که یاينھا در ھر درجه و مراتب و  کار کرده اند رفداری انگليسنمايد که در دور ان جنگ به ط را صارد می کسانی

 نیثال کنونی که غو م( ......)ولی محمد خان التی و غيره(  ثال  م . خواھند بودباشند از مجازات و مصادمان محفوظ 

  . )غاز کار بر گذشته ھا صلوات گفتآ در

متعھد است که در روابط با حکومت ھای خارجی پابند مشوره با حکومت برتانيه  ن آو ملحقات   امير افغانستان - ٣

امداد نظامی و پول   خارجی ۀملحو در صورت  .نبردارد  ضد شان هنبندد و سالح ب بوده و با اين حکومات عھدی 

ز انجام کار دفاع ، از  انگليسی بعداهسپا  .واھد شدخانگليس مناست داند استعمال  ه  غرض دفاع طوريکه انگليسی ب

  .افغانستان به قلمرو برتانوی مراجعت خواھند نمود

غرض حفظ سرحدات مقبوضات ه و واالحضرت و ھم ب برای حفظ ارتباط نزديک بين حکومت برتانيه   ـ ۴

 خود نأدر منزل شايان ش نظامی محافظ  ۀ با دستانگليسشوند که در کابل يک نمايندگی  واالحضرت ، طرفين متعھد می

گان دافغانستان نماين مھم خارجی ، برتانيه حق دارد که در سرحدات   ۀ و در صورت بروز يک معامل مقيم خواھند شد

در موقع ضروری که مفاد طرفين متصور باشد، واالحضرت امير افغانستان ھم . نمايد اعزام   و عساکر محافظانگليس

  .باشد نين در ساير جاھای ھند که رضای طرفينچايد، ھمدربار گورنر جنرال مقيم نمه تواند نماينده ب می

حکومت انگليس متعھد است که . امير افغانستان و ملحقات آنست   واالحضرت ۀ نمايندگان انگليس به عھدت ـ حفاظ۵

  .افغانستان مداخله ننمايند نمايندگان او در امور داخلی 

مد اتباع آشود که برای رفت و  ان خود متعھد میند و جانيشو ملحقات آن از طرف خو  ـ واالحضرت امير افغانستان ۶

  .با محفوظ بوده و تجارت نمايند  تراشی ننمايد  مشکل  برتانيه در افغانستان 

کند که برای حفظ تجار  طور مسلسل جاريست ، واالحضرت امير افغانستان تعھد میه ب  چون تجارت بين طرفين   ـ ٧

سی تجارت و ربرای بر. حفظ راه ھا بکوشد  کار برد و دره عمومی سعی بليغ ب  شھراه و تسھيل عبور مال التجاره در

  .سال بسته خواھد شد يک تجارتی جداگانه در طول  انتظام راه ھا و ماليات تجارتی و غيره ، يک قرارداد 

ه تلگراف ب ط خکابل يک تا  متعھد ھستند که از کرم  تجارتی و آمد و رفت ، طرفين  غرض تسھيل در روابط ه ب ـ   ٨

  .را حفاظت نمايد نآ شده و امير افغانستان  مصرف برتانيه کشيده 

باد آچون بين ھر دو حکومت طبق اين معاھده دوستی بر قرار شده است، حکومت برتانيه شھرھای قندھار و جالل  ـ   ٩

، پيشين  کرم : استثنای سپارد، به  پس میکرده ووا ی که اکنون تحت اشغال قشون برتانوی قرار دارد تخليهئو عالقه ھا

از وضع  آن بعد  که تحت تسلط و انتظام برتانيه است ، اما اين سلطه دايمی نبوده و ماليات   ) ملحقهۀطبق نقش(و سيبی 

ور و خبير را که بين پشا مينچی  حکومت برتانيه انتظام . پرداخته خواھد شد ساالنه به امير افغانستان   مصارف داخلی،

ين دو منطقه تعلق دارند، اکه در مد قبايلی راآگيرد و انتظام امور رفت و  باد واقع است ، در دست خود میآو جالل 

  .داشت دست خود خواھد ه برتانيه ب

در شرايط  را حاصل نمايد ـ و ھم  تا اختيارات حقه خود  غرض امداد به واالحضرت امير ـ ه  ـ حکومت برتانيه ب١٠

  .او بپردازد ان نامير و جانشي کند که ساالنه ششصد ھزار روپيه به ن قرارداد ، تعھد میقبول شده اي
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  .منعقد گرديد  م ١٨٧٩ می ٢۶تاريخ ه اين عھد نامه در گندمک ب

   امضای امير محمد يعقوت خان ،

  )گورنر جنرال ھند(امضای ليتن  . ی در امور مخصوص امضای ميجران کيوکناری افسر سياس

 امضای ای، سی ، ليال انگليس سيد  در ھند ر م به تصديق وايسرای انگليس١٨٧٩ می ٣٠جمعه  دنامه و اين عھ

و به امضای اين پيمان استعماری بھترين مناطق سوق الجيشی و مناطق صعب المرور  .سکرتری خارجه حکومت ھند

  .ازات مالیي امتبه عالوه.  قدرت امير حفظ شودۀرا به دشمن ديرينه سپرد تا سلط و حاصل خيز 

  

١٠/٠٣/٢٠١۴  

  


