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دوکتور ص ،س ،سعیدافغانی

طرح مشخص برای ایجاد شورایعالی ضد «دیورند الین»
(یک طرح و پیشنهاد مشخص برای ایجاد این شوراء با پایه های وسیع – کار مشخص از قول به عمل)
تأریخ شاهد است که در زمان اقتدار بس طوالنی امپراتوری برتانیه بر شبه قارۂ هند در سال 1۹۸3م بین «هند و
افغانستان» خط تحمیلی و تخیلی «دیورند» بر جانب افغانی تحمیل شده و به تعقیب آن در سال «1۸۰۱م» بعد از
تجزیۀ شبه قارۂ هند ،کشور جدیدی به نام «پاکستان» عرض اندام کرد و بخش بزرکی از سرزمین های افغانستان که
باشندگان آن «پشتون و بلوچ» هستند ،توسط انگلیس جزء قلمرو پاکستان توسط شناخته شد .به این ترتیب عوض تقسیم
هند برتانوی که در آن وقت در واحد اداری آن صرف پیشاور و بخشی از دیره جات آنهم به اساس توافقنامه و قرارداد
اجاره (لیز)غیر مشروع گندمک شامل بود با تعجب مناطق خارج از حدود آنوقت هند برتانوی در حدود «2هزار
و 2۰۰کیلومتر» سرزمین به اصطالح مرز آزاد بین افغانستان و هند به پاکستان بصورت یکجانبه تعلق داده شده و
کشوری به نام پاکستان بوجود آمد.
مسلم و روشن است که پنجاب (پاکستان) در ظرف  ۶۹سال حیات و موجودیت مصنوعی خویش تالش کرد و هنوز
هم تالش دارد تا با بوجود آوردن این مناطق از ایجاد یک افغانستان مستقل و متکی بخود ،به هر قیمتی باشد،
مسلم که جانب شرقی «دیورند الین» در واقعیت ساحۀ نفوذ امیر عبدالرحمن خان فقید و حکومت وقت انگلیس را
نشان می داد و به هیچ صورت به نام سرحد «دیورند» بین کشور های افغانستان و هند نبود و خالف تمام اصول در
صورت از بین رفتن یک جانب گروی (لیز) جانب انگلیس باید این مناطق را به افغانستان واپس مسترد میکرد .اینکه
ازجانب انگلیس سرحد بین «پاکستان و افغانستان» اعالم شد خالف تمام اصول بین المللی بود و هست.
چنانچه گفته آمدیم این خط تخیلی «دیورند الین» باعث زرع تخم شیطنیت در منطقه گردید و برعالوۂ نفاق و تفرقه،
زندگی هزاران تن انسان را تباه و برباد داد در واقعیت ادامۀ همان تفاهمنامۀ گندمک مانند زمین کرایه داده شده
( )Assigned territoryبود که بعد از خروج استعمار برتانوی از منطقه ،باید واپس مانند جزء الیتجزای سرزمین
افغان ها به افغان ها سپرده می شد ،که متأسفانه چنین نشد.
تأریخ ثابت کرده که در فرهنگ زور و تجاوز حق داده نمی شود بلکه گرفته می شود .تفاهمنامۀ تحمیلی "ډیورند
الین" که نه موجودیت فزیکی (دیفکتو) و نه هم موجودیت و مشروعیت قانونی (دی یوره) دارد.
از "ډیورند الین" برخالف تمامی نورم ها ،طرزالعمل ها و قوانین جهانی تا  12نوامبر سال  2۰1۰م اینک یکصد و
بیست سال می گذرد ،اما کاروان مبارزان ملی و دلیر منسوخ اعالم کردن این خط هیچگاه توقف نکرده است و نسل
به نسل ادامه دارد و خواهد داشت تا حق و حقوق ملت خود را بدست آورند .ملت افغان مقاومت خویش را برضد این
خط در طول تأریخ از همان لحظات اولی زنده نگه داشته است و تا زمانی دوام خواهد کرد که حق به حقدار سپرده
شود و تمام ملت افغان به هدف تأریخی افغانستان واحد و کامل دست یابد.
این سخن حق و واقعیت تأریخی انکار ناپذیر است که ملت افغان درین راه کدام کمی و کاستی از خود نشان نداده
است .هیچ حاکمیت افغانی با وجود تمام فشارها و دست درازی های ناجائز ،به تجاوزات گذشته و فعلی تسلیم نشده و
این خط منحوس ،غیر مشروع ،خیالی ،تحمیلی راهیچ وقت قبول نکرده و در آینده نیز قبول نخواهد کرد .باوجود تمام
کمبودی های حقوقی و شکلی که خط "دیورند" مانند مجهول بودن محتوی ،حالت تهدید و فشار فزیکی و روانی،
طرفین معامله و طرفین عقد ،که دالیل منسوخ پنداشتن می شود به یقین گفته می توانیم که شورای ملی دورۂ هفتم
افغانستان در سال 1۸۰۱م از لحاظ حقوقی به صورت قطعی نقطۀ پایان منسوخ بودن آنرا گذاشت .این فیصله مردم
افغانستان در دورۂ هفتم شورای ملی در پروسیجر فسخ قرارداد "دیورند الین" و یادداشت های دیگر مربوط به آن به
صورت قطعی نقطۀ نهایی و پایانی گذاشت .اما به نسبت نبودن زعامت قوی در افغانستان و سازش های مکارانه و
به زور انگلیس موجودیت بیوروکراسی نظامی و ناروای پاکستان به اساس سیاست عوام فریب ،کشور افغان ها را
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به حمام های خون میدل ساخته و درین زمینه در سطح جهانی مانع حل عملی این مسأله شده و این پروسه خونین تا
هنوز هم ادامه دارد.
این مشعل و رسالت ملی برای نسل فعلی مانند یک داعیۀ ملی بوده که ان شاء هللا و حتما ً به سر منزل مقصودش
خواهند رساند و وحدت طبیعی و تأریخی این ملت و کشور را که در طول تأریخ زنده بوده ،زنده و جاویدان نگه
خواهند داشت.
مواضع و راه های حل موجود که اینجا و آنجا مطرح میشود:
 پاکستان یک دولت ایجاد شدۂ مصنوعی برخاک دیگران و بر اساس نفرت است که صلح جهانی را نیز خصوصا ًدر چهار دهۀ اخیر به خطرات جدی مواجه ساخته .برای جامعۀ جهانی الزم است که از این حقیقت چشم پوشی
نکرده دیگر فریب بازی های پالیسی سازان اصلی پاکستان را نخورده و با انتخاب یک پالیسی و سیاسیت روشن،
هویدا و قاطع برای فسخ اعالم نمودن رسمی خط خیالی ،تحمیلی و نا مشروع "ډیورند" موضع گیری داشته و به این
ترتیب در منطقه و جهان برای از بیخ و بن کشیدن تروریزم گام اساسی بردارد.
ما یقین کامل داریم که جهان جدید را نمی توان با شعار ها و نسخه جنگ سرد اعمار کرد .این یک حقیقت مسلم
است و شدیداً برای رسیدن به آن نیاز است که تمام ملت افغان مانند یک مشتی صفوف خویش را مستحکم نموده و
سرنوشت خویش را خود به بازوی خویش تعیین نمایند.
هللا تعالی می فرماید :ٳن هللا الیغٓ ی ْ
وم حَ َّتی ی َغیّر َومَا ِبا َ ْنفسِ ِه ْم .صدق هللا العظیم.
رو ٓما ِب َق ٍ

ʘ

هللا تعالی (ج) تا زمانی حالت یک ملت را تغییر نمی دهد ،تا آنکه آن ملت خودش سرنوشت خویشرا خود تغییر ندهد.
با درک این واقعیت و به خاطر رسیدن به تحقق این داعیۀ ملی سرتاسری ،با بکار گیری تالش های ملی و بین المللی
برای درعمل پیاده کردن ،آمادگی زمینه ها و کار وسیع تنویری برای تحقق اهداف و هماهنگی ،کار انفرادی و دسته
جمعی تالش های ایجاد "شورایعالی حل ضد دیورنډ الین" را که پالتفورم وسیع از ترکیب افغانان افغانستان کامل (لر
او بر افغانستان) ایجاد شود که این شورای عالی برای فسخ عملی خط استعماری "دیورند" ایجاد گردد تا احیای
افغانستان کامل و درین راه ،امور مربوطه را هماهنگ سازد.
به یقین گفته می توانیم که کمپاین خالف خط "دیورند" یک داعیۀ ملی و وظیفۀ بزرگ تأریخی تمام افغانان با ایمان
و وطندوست است .به همین منظور هم مانند یک داعیۀ ملی ضرورت شدید به انسجام ،هماهنگی قوی و پیشبرد بهتر
کارهای این داعیـۀ ملی و تأریخی دارد.
" شواریعالی ضد دیورنډ الین" باید از متشکل از استادان ،دانشمندان ،سیاست مداران ،منورین و نظامیان ملی و
وطندوست تشکیل شود و دارای صالحیت کامل تشکیالتی و اجرائیوی باشد و باید دارای اساسنامه و رهنمود روش
های کاری باشد .این دو سند تا حدی زیاد تکمیل و موجود می باشد.
امید مراجع ذیربط دولت جمهوری اسالمی افغانستان نیز به خاطر اقدام عملی از سخن به عمل آمده و چنین پروسه
را تقویت و زمینه سازی بدارد .کار های عملی و از حالت دفاعی برآمدن امر و ایجاب زمان است.
پایان
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