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دوکتور ص ،س ،سعید افغاني

مبارزات انتخاباتی وجایگاه ایران و پاکستان!
(قسمت دوم و آخر)
اما پاکستان:
پاکستان از همان ایجاد خویش (از 1۴۲7م ) تا حال موضع دشمنانه و خصمانه در قبال دولت ،ملت افغان ،مردم پاکستان و امر
صلح منطقه داشته و حتی مرجع ومحل خطرات جدی به امر صلح جهانی مبدل شده است.
متکی به خود را دیده نمی تواند و ملت افغان را آرام نه خواهند گذاشت.
جهان سابقه ندارد بدون اندکترین تردید ثابت ساخت که پاکستان دو رویه و خصمانه دربرابر افغانها وکشور ما وامر صلح عمل
کرده.
باز در صورت ضرورت و فشار فروش پرچون آن ،سرمایۀ پاکستان است برای جنگ و ادامۀ تجارت پاکستان.
پاکستان در سرزمین بیگانه ایجاد شده و پاکستان این رامیداند که درصورت بوجود آمدن افغانستان مستقر ومتکی به خود مسأله
حین تقسیم هند برتانوی در پهلوی خط « ډیورند الیـن» خط اداری هند برتانوی وجود داشت .درخط اداری هندی برتانوی
صرف پیشاور و قسمت از دیره جات شامل بود.
این مناطق پیشاور و قسمت از دیره جات هم به اساس تفاهمنامه وقرارداد گندمک که به صورت غیر مشروع با یعقوب خان
رها شده از هشت سال زندان وحشتناکه پدر و حواس باخته درگندمک امضاء شده بود .افغانستان کشور یکه استقالل خارجی
پیوندن و امضاء شد.
به این ترتیب در صورت تقسیم هند وازبین رفتن یک طرف گروی (هند برتانوی وجانب انگلیسی ) باید مناطق گرو (لیز) شده
واپس به مالک اصلی یعنی جانب افغانی مسترد میشد .واگر در تقسیم هند تقسیم آنکشور مطرح بود آنهم بصورت غیر قانونی
همان هند تقسیم میشد که مناطق در خط اداری هند شامل بود .در خط اداری هند آن وقت مناطق شرقی « ډیورند الیـن» شامل
نبود و چنانچه مکرر گفتیم صرف پیشاور و بخش از دیره جات شامل بود.
روشن و واضح این حدودشرقی افغانستان وسرزمین افغانها روشن موجود بود وهست.
مارگله نام محل است در عمق پاکستان امروزی درآنطرف خط «ډیورنډ الین» .لنډۍ نوع از شعر مردمی است که سینه به سینه
نقل شده ،نویسنده و شاعر آن نیز معلوم نمیباشد .دریک لنډۍ پشتو میخوانیم که:
ترمارگلې به درسره یم – په هندوستان کې دې خدای مل شه مسافره( .لنډۍ)
معشوق به عاشق درحال سفر خویش به هندوستان که همسرحد ما قبل از تقسیم هند برتانوی بود صدا میزند و میگوید تا منطقــۀ
مارگله همرایت خواهم بود .در هندوستان هللا تعالی همرایت – پشت و پناهت باشد.
در جای دیگر معشوقه خواست خویش را چنین بیان میدارد:
یار به پرې نږدم هندوستان ته – داخپل پـیـزوان د مارگلې به کنډاو ږدمه (لنډۍ)
معشوق خویش را به هندوستان نه خواهم گذاشت .پیزوان – زیور بینی خویش را به دهنــۀ مارگله خواهم گذاشت.
زمانیکه سفیر انگلیس (الفنستون) به مناطق افغانی ودارالحکومه افغانی فرستاده شد وی در یادداشت های خویش واپس به ملکــــۀ
بریطانیا (برتانیه) در راپور و یادداشت های خویش می نویسد:
من اوراق و اسناد سفارتی خویش را به پادشاه افغانی در دارالحکومۀ زمستانی این شاه در باال حصار پیشاور پیشکش کردم...
بعد که بحث های بر توافقات دو جانبه آغاز و تفاهمات صورت گرفت ملکۀ برتانیه به جانب افغانی  ۴۰۰۰تفنگ هدیه داد .و
شاه افغان به جانب انگلیسی می نویسد و می گوید که :معاهده بخاطر به امضاء رسید که شما توافق کردید که سواحل بحری ما
را غرض نداشته باشید .در نتیجۀ این توافقنامه در آنطرف مارگله در جانب و منطقۀ (پنډی) یک کوه و تپۀ بزرگ است که در
آن بیرق افغانستان استاده بود.
دیده می شود که کشور امریکا (177۱م) و تعداد زیاد از کشور ها از جمله افغانستان (1۴1۱م) به زور خویش قدرت و استقالل
سیاسی خویش را از انگلستان می گیرند اما برای پاکستان به اساس فرمان هفت دهه قبل از جانب استعمار وقت آزادی داده شده
تا وظایف را در منطقه ایفاء کند.
پاکستانی که نام آن توسط شخصی در انگلستان تعیین و انتخاب گردید و گذاشته شد و آن شخص بعد از وفات حتی حق دفـن
شدن در پاکستان را نیافت.

د پاڼو شمیره :له  1تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

و اما اگر این اسناد و شواهد تأریخی را عـدۂ اساس نه گفته مسایل حقوقی بعدی را اساس میدانند که به صورت مسلم مطابق به
اسناد حقوقی بعدی نیز خط « ډیورند الیـن» به صورت حقوقی ازهمان آغاز محکوم به بطالن و فسخ است.
درصورتیکه درهمان آغاز باوجود نواقص جدی و اساسی روی کاغذ پذیرفته شود بعداً اقدامات و پروسیجر های حقوقی و عملی
وجود داند که به یقین این سند را باطل ساخته است.
نامند.
«ډیورند الیـن» را مانند ادامۀ گروی خط (لیز) گندمک درهند صرف به زبان انگلیسی تهیه دیده و عساکر خویش را در قسمت
شمال علیه امیر آماده و روس های مطالبات ارضی در بدخشان دارند و سرنوشت تراژیک امیر شیرعلی خان و امیر دوست
محمد خان نیز به امیر عبدالرحمن خان باز گشته از یازده سال تبعید از آسیای میانه نیز معلوم است.
کمیسیون کار خویش را تمام نکرد و امیر حد اقل در سه مورد اعتراض داشت که این همان نقشه ای نیست که دیورند به وی
ضمیمۀ آن که توسط امیر با قلم سرخ اصالح شده (متن به قلم سرخ اصالح شده را جناب جمیلی کارمند وزارت خارجــــۀ
افغانستان که فعالً در امریکا است – دیده است) مجبور به امضا میشود.
قرارداد و تفاهمنامه ایکه با جبر و اکراه ،تهدید فزیکی و مجهول ،به صورت صریح به نقص یک جانب و خالف پروسیجرها
و طرزالعمل های بین المللی و ....به امضاء برسد از همان آغاز باطل وفسخ است .در تفاهمنامـۀ ویاهم قرارداد «دیورندالین»
که اصالً جهت روشن سازی ساحـۀ نفوذ امیرو انگلیس تحمیل شده بود تمام مشخصات فسخ فوق به صورت صریح وجود دارند
و دیده میشوند.
قیام های اعتراضی وسیع مردم واز جمله قیام های خونین مردم بـنـو در مناطق مغـصوبه توسط پاکستان ،به صورت خونین
سرکوب ،حتی دربار امیر از موضوع خبر نه شده و نشست بعدی که دایر میشود با اعتراض شخص اول نظامی دربار مواجه
شده و نشست درباری هم بدون نتیجه با خارج شدن امیر ازنشست دربار ختم میشود .صد ها هزار شخصیت ملی و سیاسی
ودولتی از همان آغاز تا ایندم مخالف این تفاهمنامه « ډیورند الیـن» که قرار متن خود این تفاهمنامه صرف ساحـۀ نفوذ دوجانب
را روشن میساخت ،چیزی بیش نبود .حتی سرتیمار دیورند در یادداشت های بعدی خویش جانب شرقی خط دیورند را ملکیت
هند برتانوی ویا انگلیس نه دانسته .بعد از سال  1۴۲7در تقسیم هند به صورت یکجانبه سرزمین های وسیع جانب شرقی خط
فرضی و روی کاغذ را از بدنـۀ اصلی افغانستان مانند زخم خونین جدا ساختند .ملت ومردم به صورت متواتر اعتراض داشته
حکام که هم سکوت کرده اند از لحاظ حقوق بنای حقوقی به چیزیکه از ابتدا باطل است باطل میباشد .خالف پروسیجر های
حقوقی سند در مجامع بین المللی ثبت وراجستر نه شده پرسیجر های حقوقی مراعات نه گردیده و درعمل حدود و محالت این
تفاهنمامـــۀ ساحـۀ نفوذ افغان و انگلیس وقت روشن نه شد .حتی درین سند آمده که جانب انگلیسی مالیه این مناطق تحت گروی
را جمع و به جانب افغانی ساالنه مبیردازد و حق ورود سالح به جانب افغانی از مناطق تحت تأثیر هند انگلیسی به اساس این
تفاهمنامه به جانب افغانی داده میشود و حتی زمانیکه امیر میخواهد درین مناطق عملیات نظامی کند صرف به جانب انگلیسی
خبر بدهد (آیا اگر این مناطق مربوط هند برتانوی میبود به جانب امیر افغانی چنین صالحیت عملیات نظامی در ملک غیر داده
میشد؟) و باالخره در پارلمان شورای هفتم افغانستان این تفاهمنامه با چار تفاهمنامــۀ دیگر لغو و فسخ شد (راتیفکشن نه گردید).
به این ترتیب از لحاظ حقوقی به این سند نقطـــۀ پایان گذاشته شده  ،لغو وفسخ شد.
درطول موجودیت هفت دهــۀ پاکستان و در چار دهـــۀ اخیر وبالخص در  1۱سال اخیر هزاران هزار شخصیت ملی و خیر
خواه پشتون و پلوچ از جانب عمال پاکستان نابود و به صورت شنیع ترور ،کشته و شهید ساخته شده اند.
در  1۱سال اخیر تحت نام مبارزه با تروریزم بیشتر از  1۰۰۰رهبر ملی و خیرخواه پشتون و بلوچ به شهادت رسیده ویا هم به
صورت مرموز نابود و سربه نیست شده اند.
رهبران موجود پشتون وبلوچ که در پاکستان وجود دارند هریک از چندین حملـــۀ تروریست و خطرجانی سر به سالمت برده
ای اس ای پاکستان خواسته باشد ما را در یک لحظه نابود وسربه نیست میکند.
محمود خان اڅکزی از چندین حملۀ تروریستی سر به سالمت برده و عاملین ترور مستقیما ً بعد از دستگیری توسط طرفداران
این شخصیت ملی اقرار کرده اند که از عمال ای اس ای پاکستان بوده و گماشتگان این سازمان جهنمی اند( .قصـه های اقرار
این گماشتگان ای اس ای را شخصا ً نماینده های جناب محمود خان اڅکزی در کانفرانس های خصوصی بیان داشته اند).
در چنین شرایط تعیین کمیسیون و حل مشاکل به صورت اساسی با پاکستان که توسط تیم اصالحات و همگرایی به رهبری جناب
داکتر عبدهللا عبدهللا به آن تأکید میشود یعنی چه و چه چیز را درقبال دارد؟
تواند؟
مـحقق ...در آغاز انتخابات ( )1۱۴۱به دعوت (آی .اس .آی) به پاکستان رفت .جناب شما اعالمیه اول محقق را در ماه اکتوبر
 ۴۰1۱که دالیل عدم تائید خود را از داکتر عبدهللا نشر کرده بود ،حتما خوانده اید ،پس چرا بعد از چند صحبت و دیدار بین
عبدهللا و محقق ،محقق با تیم عبدهللا همکار شد و معاونیت او را پذیرفت؟ دلیل آن اینست که محقق شرط گذاشت تا در صورت
برنده شدن« ،خط دیورند» به رسیمت شناخته شود ! همه افغان ها باید تصوراتی در بارۂ مسافرت محقق به پاکستان در یک
موقع حساس ،بعد از اشتراک رسمی او با تیم عبدهللا ،داشته باشند .پس اجازه بدهید من معلومات خود را به خدمت تان به عرض

د پاڼو شمیره :له  ۴تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

برسانم :هدف این مسافرت این بود تا محقق از پاکستان تقاضا کند که برای برنده شدن داکتر عبدهللا در انتخابات کمک کند و
تعهد بدهد .پاکستان جواب داد :به چشم و به یک شرط که شما خط دیورند را به رسمیت بشناسید -پاکستان می داند که پشتون ها
به شمول طالبان هرگز خط دیورند را به رسمیت نمی شناسند ،اما عبدهللا و محقق که قبالً جوال های دالر از امریکا و ایران
گرفته و به وطنفروشی سابقه و عادت دارند ،برای تأمین اهداف پاکستان مساعد می باشند .لهذا به محقق وعده داد که نه تنها
برای برنده شدن شما کمک می کنیم ،بلکه طالبان را نیز حاضر می سازیم تا با شما صلح کنند و به افغانستان برگردند ،به
شرطیکه حکومت شما خط دیورند را به رسمیت بشناسد .محقق درین باره با داکترعبدهللا تلفونی تماس و صالحیت گرفت که
چنین تضمینی را به پاکستان بدهد .آیا هموطنان ما ،با چنین تعهدی که محقق به پاکستان داده ،همنوا می باشید؟
من از جزئیات منصرف و به کلیات پرداختم تا هر افغانی که این نوشته را می خواند از حقایق آگاه شود .مقال خود را در همین
جا به پایان می رسانم .و اذعان دارم که مردم افغانستان حق و صالحیت دارند زعیم و رهبر خود را خودشان با دادن رأی
انتخاب کنند .اعلحضرت مرحوم شیرعلیخان وقتی اولین قرطاسیۀ رسمی دولت افغانستان راچاپ میکرد ،در حاشیۀ محراب
ومنبرنوشته بود " دولت علیۀ خداداد افغانستان"  .بلی این دولت واین کشورخداداد را هللا تعالی (ج)خودش تاامروز نگه داشته و
شاید صدها عبدهللا ،محقق و سگبازدیگر ،و صدها هاشمیان ورسول وامثالهم درزیرخاک این سرزمین بخاکسترتبدیل شوند ،اما
این دولت خد داد هنوز زنده وجاودان خواهد بود .انشاهللا وتعالی -ومن هللا التوفیق –
خدمتگارافغانستان – سیدخلیل هللا هاشمیان E-MAIL : afghanmirror۱@yahoo.com
اگر چنین زد و بندخاینانه وجود دارد آیا این خیانت به مادر وطن رانباید افشا وملت را به آن آگاه ساخت؟ آی کاش چنین نباشد!
به یک چند تفاهم ،توافق وراههای حل دیگری نیز تلگرافی میپردازم:
مسایل با پاکستان طرح کند که برای جانب افغانی راه تجارتی (کرودیور تجارتی ) به بحر داده شود جانب افغانی دیورند الین
را نهایی قبول خواهد کرد و  ...این طرح نیز کامالً قابل قبول نیست و خیانت صریح به مادر وطن شمرده میشود و است.
آیا خیانت به مادر وطن وقبولی جدایي سرزمین آبایی وطن مشترک را که جزء خاک و کشور باشد میتوان با کسی به دالیل
مختلف معامله کند؟ مسلم که نه .درتاریخ افغانستان وپاکستان این مسألهء تجارتی و گرفتن دهلیز و کوریدور تجارتی به بحر
مطرح شده بود و استخبارات پاکستان توانسته بود این مسأله را در دهـن بخش از سیاسیت مداران و اجنتان خویش در افغانستان
مطرح کند .درنتیجه استخبارات پاکستان با تبلیغات وسیع در بین پشتونها و بلوچها بخش و نشر کرد که این است قیمت برادری
وخواهری شما با افغانستان .این یک خطای محض و غیر قابل انکار سیاسی ونادرست است.
سر رسیدن به بحث و یا بدست آوردن کدام هدف ومفاد اقتصادی و سیاسی مانند اساس نیست .نه هم درصورت همه پرسی این
از همان آغاز باطل ویا خیر و درصورت جواب مثبت دالیل آن کدام است .اینکه اوالً بنابر بردالیل ضعیفی هم قبول شود آیا
برماست مسایل را به نوع که مطرح است دروقت مناسب وبعد از جمع جور شدن نیرو ها عسکری و امنیتی کشور واستقرار
نظام به صورت مطرح کرد که مسایل از طریق خبره گاه و متخصصین فن ،حقوق دانان و آگاهان امور مطرح و به استناد
شواهد تأریخی مسایل حل و فصل شوند .اینکه باالی پل و سرک معیین چند تنه موتر عبور کرده میتواند وحق دارد این کار
موضوع بحث ما این نیست که کی با کی میخواهد زندگی کند تا رای عامه معلوم شود .موضوع بحث امروزی این است که اول
باید روشن شود که این خط یعنی دیورند الین مشروع وقانونی است ویا خیر؟ بعد از روشن شدن این بحث بعداً بحث مطرح
است مانند نوعیت نظام و کی با کی میخواهد زندگی کند ویا نمی کند که ریفراندم و همه پرسی بعد از خروجی فزیکی نیرو
کار داخلی خود افغانها است .اینکه همه پرسی شود که مردم مثالً مزراشریف با تاجکستان میخواهند یکجا شوند ویا هم با
ازبکستان و  ...این همه پرسی های و مطرح شدن آن درموارد زیاد جای دارند اما نه درین مرحله ونه هم درین زمان.
برماست تا به انتخابات رفته و به حاکمیت مشروعیت داده وخود را قوی ،جمع و جور سازیم.
انتخابات در عالم اسباب یگانه وسیلـۀ انتخاب است .ایجاد و یا بازگشتاندن حاکمیت ها به زور سرنیزه ،جبر و اکراه ناروا و غیر
شرعی به نفع دشمنان و درخط اول به نفع پاکستان است .به نفع باکستان بخاطریکه پاکستان کسیرا میخواهد در افغانستان مسلط
سازد که برای منافع پاکستان کارکند نه به نفع ملت و افغانستان.
اگر هللا تعالی بخواهد دریک (کن فیکن )همه مشکل حل میشود .اراده و انتخاب ملت مسلمان را باید ارج گذاشت ،ودرین انتخاب
وشهادت دادن باید حقجو و حق انتخاب کننده بود ،در حاضر و ناظر بودن الهی در هر حال و هر لحظه اندکترین شک و تردید
مجاز نیست و آنرا باید به صورت دوامدار درنظر داشت.
گفته :من مشی مع ظالم لیعینه و هو یعلم أنه ظالم فقد خرج من االسالم  .رواه الطیرانی .ترجمه :کسیکه با ظالم  -جهت تأیید وی
– دریک راه رفت ووی میداند که این شخص ظالم است به تحقیق از اسالم خارج شده .آنچه در خرابی وطن ،کشت خون و
عاملین و مجریان آنرا باید درچشم و ذهن مجسم ساخت.
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با درنظر داشت این نص شرعی و با ارایهء مستندان فوق که ذکر نمودیم بر هر مسلمان ،شخص رسالتمند و شخص وطن دوست
است که در ادای رسالت تعلل نه نموده و برای انتخاب درست و برحق رسالت خویش را در برابر عقیده ،دین ،وطن و ملت
اجرا کند.
نباید صرف انتقاد کننده وشکوه کننده بود بلکی باید به صورت فعال با قبول دسایس مغرضین و فتنه گران ادای رسالت وشهادت
حق کرد و نه گذاشت برنامه خیانت به وطن و مردم فرصت عملی شدن را پیداکنند.
برماست تا کسیرا انتخاب کنیم که مشکل افغانستان را به صورت عینی شناخته و راه حل وتوانایی های حل مسایل مطرح کشور
را داشته باشد .برای انتخاب کافی است به مناظرۂ مؤرخ اول اپریل سالجاری جناب اشرف غنی احمد زی در تلویزیون طلوع
صورت گرفت:
درین برنامه به صورت علمی و عملی درمیابیم که برای افغانستان اقتصاد بازار آزاد با بکار گیری روش های اقتصاد مختلط
به حیث وسیله برای رسیدن به بازار آزاد ،بلند بردن ظرفیت های رقابت آزاد ،ظرفیت های فنی و مسلکی و ایجاد بستر های
حقوقی برای بازار لجام زده شده توسط قانون به صورت مستند ،مستدل و عملی طرح های بزرگ افغانستان مستقر و قوی
پیشکش شده و استدالل میگردد .از منابع مالی افغانی و اصالح سیستم اداری با چنان قوت وقدرت بحث و طرح های عملی
ارایه میگردد که واقعا ً امیدوار کنند وتوانایی های خاص تقدیم کنندهء این برنامه را نشان میدهد .از نظارت مردمی و پایین بردن
اداره به محالت وتصمیم گیری های معقول محلی و درعین حال از ادارهء سالم مرکزی چنان به قوت استدالل میشود که هر
عقل سلیم باید آنرا بپذیرد .اصالحات معقول اداری و کم کردن مصارف بی جا وادارهء مدر که با مصرف کم ووقت کم دست
آورد بیشتر بدست آید مسایل ومحتوی این برنامه را تشکیل میدهد.
به فهم و شناخت من این برنامه های عملی و تعهد عملی آن اند که انشاء اهللا مشکل افغانستان را حل وفصل کرده و تراژیدی
مردم افغانستان وحتی منطقه و خطر صلح جهانی را ازین ناحیه برطرف کرده میتواند.
این هدف با توافق به هر قیمت باپاکستان و راضي ساختن به هر قیمت پاکستان نا ممکن است و نه هم عملی .عملی بخاطر نیست
که اگر برای یک لحظه قبول هم شود که خیانت قبول خط دیورند دریک لحظه پذیرفته شود پاکستان به این در برنامه های بعدی
خویش اکتفا نه خواهد کرد .پاکستان برنامه های وسیع ترازآن را دارد که عدۂ یامزدورانه و یاهم با تعصبات قومی و لسانی
میخواهند تن به چنین خیانت به مادر وطن نهد وجفای به ملت ما ،کشور و مادر وطن کنند.
باید دقت و ادای رسالت نمود و نه گذاشت دشمن و عمال داخلی آن به اهداف شوم خویش برسنـد.
پایان
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