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 ۰۹/۰۷/۲۰1۶           دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 دیروز و امروز!« دیورند»خط 

 )قسمت اول( 
 

سال از عمر خط سرحدی بین "هند برتانوی" و "پادشاهی افغانستان"، می گذرد. این "خط"، توسط  1۲۳درست 

م، در 18۹۳نومبر  1۲"هینری مورتیمر دیورند"، در زمان پادشاهی امیر عبدالرحمن خان طرح ریزی و بتأریخ 

م، مؤلف: 18۹۶ –م 188۰سال های  افغانستان:  یک مطالعه از انکشافات سیاسی)»کابل به امضاء رسیده است. 

(. چنانچه این خط را بنام "دیورند"، نیز مسمی ساخته اند. این (۲88تا  ۲8۶بزبان انگلیسی ) صفحۀ « "حسن کاکر"

طرح ریزی "فرضی" یا "خط دیورند"  از جملۀ معضالت بغرنج منطقوی شمرده، و بعنوان "میراث استعمار برتانیه" 

لۀ نا حل شده، در وقفه های های مختلف تأریخی، باعث تیره شدن اوضاع، در مناسبات شناخته شده است. این معض

 بین قدرت های حاکمه، نیز گردیده است.
 

درین اواخر، بار دیگر، موضوع "خط دیورند" از جانب دولت پاکستان و محافل معین در افغانستان، به موضوع 

درین منازعه، بیهوده، خون فرزندان مؤظف به امور رسمی، از  "داغ" و مناقشوی مبدل گردیده است، و با تأسف که

هر دو جانب ریخته است. دربارۀ ریشۀ تأریخی این موضوع، در کتگوری سایر معضالت و معامالت بین المللی، که 

در تحت تأثیر و نفوذ تعیین کنندۀ قدرت های "بزرگ" رقیب در هر مرحله صورت گرفته است، در منابع مختلف، 

مات موجود است. درین نوشتۀ مختصر، تالش صورت می گیرد، تا بر آن مراحلی روشنی انداخته شود، که بنابر معلو

چه عوامل، این "خط"، کشیده شده است و از جانب چه قوت ها، کنترول  وحفظ آن، در حاالت بعدی، یعنی در مراحل 

 مختلف، بسر می رسیده است.
 

مرز های کنونی تمام کشورهای جهان، در مراحل مختلف تأریخی، بقول  نباید، هم چنان از نظر دورداشت، که

معروف، با "نوک برچۀ نظامیان"، ترسیم گردیده است. هر یک از چنین مرز ها، در قاره های مختلف، در روند 

ایط زمان، ملل و کلتور های مختلفی را در ساحات اداری و سیاسی آنها، محدود ساخته، هر یک از آنها در تحت شر

خاص زندگی و هم چنان در قید محدودیت های اداری سیاسی دول مختلف، قرار گرفته اند. در عین حال در تابعیت 

همان شرایط، راه رشد و انکشاف خاص خود را پیموده اند. در مقاالت قبلی، یاد آوری بعمل آمده است، که الزم است، 

پادشاهی های" قبل از "انقالب فرانسه" را، با دوران بعد از تا  مراحل حاکمیت های "امپراتوری های قلمروی" یا "

انقالب فرانسه و آغاز سیاست جدید استعماری و هم چنان در مرحله  رقابت های اشغالگرانۀ،  قدرت های غربی، 
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وا"، بطور جداگانه مطالعه و ارزیابی نمود. اینرا هم نباید از نظر دور داشت، که در همه ادوار، نوعی از "توازن ق

 بین قدرت های بزرگ رقیب، وجود داشته است.
 

باشد. بنیانگذاری اصول و موازین تفاوت میگذشته های دور م ب قوای بین المللی، در مقایسه باحال حاضر، تناسدر 

های سیاسی و دیپلوماتیک، ممکن ها و "طرق" حل مسایل را، از مجرا"حقوق بین الدول" )حقوق بین المللی(، راه 

ه است. بعبارت دیگر، در مناسبات کنونی، حل سیاسی مسایل، با شیوه های مختلف، امکانپذیر است، اما نقش ساخت

ر دتعیین کننده را، مانند همیشه، قدرت های بزرگ، ایفاء می نمایند. تالش حلقات معقول بشریت، درین است، تا 

، اصل "زور حقوق"، بجای "حقوق زور"، مرعی چنانر پهلوی همه مناسبات عادالنه، همها، دمناسبات بین انسان

 االجرا باشد. 
 

م، )قبل از انقالب فرانسه(،  ثبت تأریخ شده است. در آغاز، مطابق 1۷۴۷تأسیس دولت پادشاهی افغانستان، در سال 

در آن شرایط و مناسبات بین دول و توانمندی قدرت ها، این پادشاهی جوان هم چنان، قلمرو های وسیعی را بسرعت 

تحت ادارۀ حاکمیت آن در آورده است. اما با پیروزی انقالب فرانسه، که از یک طرف رقابت های کشور های اروپای 

غربی، بخاطر اشغال سرزمین های بیگانه، کسب شدت می نموده است، از جانب دیگر، بعد از مرگ "تیمور شاه"، 

"تخت و تاج" پادشاهی، که بین فرزندان او درگرفته جانشین مؤسس پادشاهی، جنگ های داخلی، ناشی از جنگ بر سر 

بود، زمینۀ نفوذ، قدرت های جهانی در "کمین نشسته" را هم، مساعد، ساخت. در آن سالها، که استعمار برتانوی، در 

م، ببعد، در "نیم قارۀ هند" مصروف اشغال و کسب قدرت بوده است، 1۶۰۰تحت پوشش "کمپنی هند شرقی" از سال 

بل از "قدرت فرانسوی و روسی"، نیز احساس خطر می نموده است، زیرا قوت های نامبرده، هم چنان هدف و در مقا

 اشغال "هند" را بزبان می آورده اند.
 

سال از عمر پادشاهی جوان افغانستان، می گذشت، که در مرحلۀ، "جنگ های" شهزادگان بر سر تخت و  11۲فقط 

در جملۀ گزارشات، "شپیگل"، م، اولین"جنگ" را علیه افغانها، براه می اندازد. 18۳۹تاج، استعمار انگلیسی، در سال 

آن، بدست نشر سپرده شده است، یکی هم یک مطلب تأریخی است، که  ۳م، در شمارۀ 1۹8۰جنوری  1۴که بتأریخ 

ارتباط "ورود "، دیده می شود. این مطلب در سلسله مطالب دیگر، به ، سه آن برگشت۳۷۰۰از جملۀ تحت عنوان: "

گفته اند(،  م،1۹۷۹دسمبر  ۲۴را )بعضی منابع، آغاز ورود « م1۹۷۹دسمبر  ۲۷»قوای شوروی" به افغانستان، در 

 جنگه "ایاالت متحدۀ امریکا"، بعد ازشامل است. طوری که در تصاویر مربوط سرمقاله دیده می شود، درین زمان ک

رار داشته است، مجله با نشر تصاویر رهبران، دو قدرت بزرگ دوم جهانی، در مقام رهبری قدرت های غربی ق

 «."کارتر"، "روس ها" را متوقف خواهد ساخت؟» رقیب در "جنگ سرد" می نویسد:
 

آنچه بیشتر جلب توجه نموده است، محتوی مطلب در سطر بعدی است، که  در پایان این کلمات 

نشانی شده است. « درشت»ط قبلی، که برنگ سرخ، چاپ نموده است، برنگ سیاه و خ

"شپیگل" به احتمال قوی، بعنوان "هوشداری" به "رهبران شوروی" در آن روزها، می نویسد:" 

 ".درس از ماجرا های امپراتوری انگلیس در افغانستان
 

عساکر امپراتوری در زمانه های درخشان امپراتوری برتانوی در  » درین متن می خوانیم:  

یروز می شده اند: آنها تمام هند را تسخیر نمودند، در افریقا "درویش همه ساحات محاربه  پ
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سرسخت و ( Buren) عام نمودند. چین را به قبول خواسته های لندن، مجبور ساخت. "بور های"های مهدی" را قتل 

کوماندوهای "بورها"  را در جنگ دوم آنها، نشان می »)در تصویر: «  ، سرکوب نمودند.(Kap"کپ" ) لجوج را در

 دهد. )ویکیپیدیا((
  

تنها، در کشور کوهستانی آسیائی، که اقوام سلحشور یاغی اقامت داشته اند، در برابر آنها، مقاومت کرده اند. »... 

وهین آمیز مواجه ساخته اند، و جنگی های قومی افغان ، اردو های امپراتوری را به شکست های شرم آور و ت

 هیچگاه تسلیم محکومیت نشده اند. 

 

حتی در آنزمان، اصالً مسئله بر سر خود افغانستان، که بعنوان یک کشور کوهستانی، و دارای تپه های خسیس 

ر" فشناخته می شده است، از نظر فاتحان استعمار، قابل توجه نبوده است، بلکه بیشتر بحیث منطقۀ "حائل" یا "ب

(buffer ،Puffer ،"بین قدرت های بزرگ وقت، در نظر گرفته می شده است. ... در آنزمان، "امپراتوری تزاری ،)

قدرت آنرا در آسیا، در ساحات دور، در سمت جنوب، توسعه می » است(  1۹هدف از قرن «)در نیمۀ قرن گذشته

رابر قدرت آن، احساس خطر نموده، طوری که درین حرکات و انکشافات، " امپراتوری انگلیسی"، در ب« بخشید.

در عین حال درینجا،  «لعل تاج استعماری" آن، هند را، از جانب "خرس های روسی" تحت تهدید، می دیده است.»"

تواند، که چه عوامل، باید در تعیین این سرنوشت، نقش مهم و ی مطرح شده میاین نویسنده، سؤال بر دیدهمچنان، بنا

تعیین کننده داشته بوده باشد؟ و هم اینکه از چه زمان، و هم بنابر چه عوامل، باید ، به قدرت های بزرگ زمینۀ نفوذ، 

بل از حضور خود، یده باشد؟ جانب "انگلیس" و "روس" حتماً، باید در زمانه های دور، قدر خاک ما، مساعد گرد

مراحل مختلف، یعنی از دوران "اسکندر مقدونی"، تا ""هیپتالی ها"، "منگول ها"، "سلطان محمود منجمله در بارۀ 

، آگاهی های الزم، داشته بوده غزنوی""، "بابر"، "نادر افشار"، "احمدشاه درانی"، مؤسس پادشاهی افغانستان نیز

عین حال، باید راه سازش و معامله را، با "قبایل" مسکون، درین ها، با عبور از "درۀ خیبر"، درتباشند. همۀ این قدر

مناطق نیز، می یافته اند. جای شک نیست که دورۀ بحران داخلی، در دورۀ پادشاهی، خاندان "سدوزائی"، یعنی "جنگ 

ر "تخت و تاج"، که قبالً نیز تذکر رفته است، باید در تمام موضوعات، انکشافی بعدی، بی اثر نبوده "شهزادگان" بر س

باشد. آغاز مصیبت و سرنوشت بعدی، و ریشه های عمیق معضله را باید در پهلوی مسائل بی شمار دیگر، در آنوقت، 

ی از امکان نخواهد بود، که به احتمال جو نمود، که باعث ایجاد معضلۀ و تعبیۀ سایر خطرات شده است. عارو   جست

قوی، این "تخم" نفاق را، رهبران "قدرت استعماری برتانیه"، بخاطر گرفتن انتقام دوامدار، از افغانها، این "خط" مانند 

 عالج"، پاشیده باشند. تخم"، بهدف امید به شیوع مرض" نایک "
 

رقابت های مختص به قدرت های "بزرگ"، "روس" و انگلیس" مجلۀ "شپیگل"، چاپ آلمان، با یادآوری از دوران 

م،"مسکوی ها"، می ۱۸۳۹زمانی که در سال :»... هم چنان می نویسد

خواستند، افغانستان را تحت تأثیر آنها، بیاورند، چنین دریافتند، که پادشاه، 

با این وضعیت با اکراه،  می نگریسته است. درین زمان، انگلیس ها، فوراً، 

العمل نشان می دهند. آنها یک اردوی آنها را، از طریق خیبر، به کابل عکس 

امیر را فرار داده اند و در عوض، یک پادشاه »فرستاده اند، کابل را اشغال و 

)تصویر منتشرۀ "انترنت"، .«  طبق میل و خواهش خود آنها را، نصب نمودند

 .("شاه شجاع" را در دربار پادشاهی، در کابل، نشان می دهد
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لیکن اقوام، علیه متجاوزین کافر و بی دین، دست به قیام زده اند. قیام »... 

 کنندگان، نمایندگان سیاسی انگلیسی را بقتل رسانیدند. تا حد شنیدن و دیدن، تمام

عساکر اشغالگر، انگلیسی را در "گارنیزون"، در وسط زمستان افغانستان، منهدم 

 ساخته اند.

(، افغانها، Gandamakهند، واقع در "گندمک" ) در نیمۀ راه بسوی --

متباقی  قوت های جنگی آنها را، سرکوب و "سالخی" نموده اند، که فقط سه 

قوای کمکی هندی زنده مانده اند، که در جمله یک داکتر، که سوار اسپ، یاد  ۳۰۰۰برتانوی و  ۷۰۰نفر از جملۀ 

بقول منابع دیگر، همین « گلیسی، در جالل آباد، می رسد.شده است و، در حالت نیم جان، به قرارگاه بعدی ان

 «را از جریان حوادث واقف، می سازد.« هند برتانوی»شخص، رهبری نظامی، 
 

) در پایان تصویر سمت چپ: "باقیماندۀ اردو، توسط "ایلی زابت بتلر"، مواصلت، "اسستانت جراح"، "ویلیم برایدن"، 

 یش داده شده است(م،  نما18۴۲به جالل آباد، در سال 

برتانوی و هندی، کشته در  ۱۳۰۰۰درین رویداد، جمعاً »

اند. بعد از آن، انگلیس کوه های افغانستان، پشت سر مانده 

سازند، تا اقالً، از حملۀ ناگهانی افغانها  ها، خیبر را مستحکم می

مانع گردند، در عین زمان، بمنظورخاموش نگهداشتن  به هند،

جانب انگلیس، برای "سران قومی"، معاش  سران یاغی اقوام،

 «تعیین می نمایند.
 

) در پایان دو تصویر بعدی، پهلوی هم، از چپ به راست، تصویر رنگه: "قوای افغان، قوای هند برتانوی در حال 

ن"، "خاجور" در درۀ "بوال –ا  –سر" »" عقب نشینی را، تحت حمله گرفته اند." در پایان تصویر سیاه سیاه و سفید: 

 م.(18۳۹در سال 
  

درین مرحله است که یک عامل یا وسیلۀ دیگری هم در دست، استعمار می افتد و با پرداخت چنین معاشات، بدون 

شک بر وحدت اقوام نیز، صدمه می زنند و ازین طریق در امر سرنوشت بعدی آنها، عواقب "مرگبار" بمیراث می 

حت "نفوذ استعمارگران برتانوی"، حین بازگشت آنها، از "نیم قارۀ هند"، گذارند. هم چنان خیلی محتمل است، که در ت

از همان "جنگی های قبایلی" در اشغال، بخشی از کشمیر، بنفع دولت بعدی "پاکستان" کار گرفته باشد، که آن منطقه 

 بتمام "ناسیونالیست ها" ، برای ابد، باقی مانده است. درینجا،«نیم قاره»هم چنان، بعنوان "زخم ناسور"، در بدن این 

و حلقات "نژاد پرست"، بشمول آنهائیکه در تحت شعار "لر او بر"، خطوط تبلیغ "سیاسی" گروپ های آنها را تعیین 

نموده اند، گوشزد می گردد، که چنین واقعیت، مبنی بر تعیین معاش از جانب استعمار و هم چنان،  نقش برخی از 

ش ننمایند. موقف معۀ ما، با القاب "خان های دو سره" نیز معروف بوده اند، فرامو"معاش خوران" قومی را که در جا

 طول سال های بعدی، به حل نهائی، معضلۀ "دیورند"، یاری نرسانیده است.آنها هم چنان در
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"، گلیسحال بر می گردیم، به ادامۀ همین متن "شپیگل"، که هم چنان مختصراً در بارۀ "جنگ های بعدی" "افغان و ان

انگلیس ها، « نخست چهار دهه بعد،»... نیز گزارش می دهد: 

زیرا درین مرحله « افغانستان لشکر کشی می کند.»دوباره بر 

مسکو" تالش می ورزد، تا امیر افغانستان را تابع »"بار دیگر 

قابل یاد آوری است، که در تمام مراحل تأریخی در «. خود بسازد

اعث شده است، تا در ساختارها، آن زمان، چنین رقابت ها، ب

ترکیبات اجتماعی جامعه  افغانستان، و هم چنان بر موقف سیاسی 

گروپ های اجتماعی در داخل قلمرو آن، که بعنوان "جامعۀ 

کثیراالیتنی" و "کثیرالسان"، تعریف شده است، به اثر گذاری مبادرت ورزند. هر یک ازین قدرت های "بزرگ" 

نافع و تحکیم مواضع آنها، در امر جستجوی چنین امکانات، تالش می ورزیده اند. همین قدرت رقیب، در مطابقت با م

ها بوده اند، که برای ایجاد پایگاه های مخفی و علنی، در درون جامعۀ افغانستان نیز تدارک می دیده اند و در پیشبرد، 

ن عوامل هم بر وحدت ملی در کشور ما و هم نقشه های قدرت طلبی آنها، با مهارت خاص استفاده می نموده اند. چنی

 بر "ثبات سیاسی" آن، اثرات مشهود و سنگین منفی از خود بجای مانده است.  شپیگل می نویسد: 
 

م، همزمان، یک معاون )"ویسرا"( جدید پادشاه )برتانیه(، در هند مواصلت ۱۸۷۶در آنزمان، درست در سال »... 

نوع توسعۀ "روسیه"، در سرحد تحت تهدید شمالغرب هندوستان، بطور قاطعانه،  با امریۀ که با هر - -نموده بود 

  به دفاع بپردازد.
 

(، از آن، بعنوان "بازی بزرگ" Rudyard Kiplingدر آنزمان چنین واقع شده است، آنچه که "رودیارد کیپلینگ" )

("Große Spiel" » )( یاEnder’s Gameیاد نموده است، که بزبان انگلیسی ) ( هم چنانGreat game ،) ...« بر

افغانستان و هند، یاد گردیده، در عین حال، از فشار "روسیه" بسوی آب های گرم نیزتعریف می کند. درین زمان 

(، نامۀ "تهدیدی"، به امیر افغانستان، شیر علی فرستاده است. درین Lord Lytton"ویسرای" جدید، "الرد الیتن" )

ت، تا بالفاصله یک نمایندگی برتانوی را، بپذیرد، در غیر آن آزردگی یک "قدرت معتقد به نامه از امیر خواسته اس

، را ببار خواهد آورد، که یا از آن  پناه خواهد یافت و یا به دلدلزار، مشابه به ساقۀ میان خالی نیشکر، از دوستی"

 هم پاشیده خواهد ماند.
 

( را پذیرفت، Zarenامیر، تصمیم به آزردگی گرفت، بجای انگیس ها،  یک نمایندگی "تزار" ) 

در عین زمان اجازۀ صحبت در مورد اسلحۀ روسی و مشاورین آنها را، صادر نمود. برخالف، 

 برتانوی با این عمل دلیل جنگ –فرستادۀ "الیتن"، از نزدیکی خیبر، مجبور به برگشت گردید 

لیکن متجاوزین فقط بطی، با تلفات سنگین به پیش می آمدند. برای آنها باید از را داشت. 

انگلستان، قوای تقویتی فرستاده می شد. در نهایت انگلیس ها، توانستند یک هیأت نمایندگی 

لیکن او در اثر ضرب، تیغ کارد های مسلمانان متعصب و  --انگلیسی را، بر امیر تحمیل نمایند

رد. بعد تاج و تخت )انگلیس(، مصمم می گردد، تا افغان ها را، برای همیشه، احساساتی، می می

ساله  ۹۰اما، از طریق تحریک و تهییج یک روحانی مطیع خود ساخته، کشور آنها را اشغال نماید. 

پائی( از قریه به قریه حمل می شد و جهاد مقدس را علیه "فیرنگی" )خارجی  که بر تخت خواب )چهار
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)قرار  «وعظ می نمود، یک قوت جنگی دیگر برتانوی در میوند، قتل عام گردیده است.( Firangi" (Ausländer)"ها( )

حکایات کالنساالن در منطقۀ شمالغرب والیت هیلمند کنونی، یکی از روحانیون، مسکون در منطقۀ "پرچمن" و 

"سردار محمد ایوب خان"، ملقب به "غورات" امروزی نیز، اقوام آن مناطق کوهستانی را، درین جنگ تحت رهبری 

بی بی صالحیت "ی تعجب نسیت، که بقول گزارشگر با"شیر میوند"، پسر امیر شیرعلی خان، بسیچ نموده است. جا

 همان منطقه، توظیفم"، در۲۰۰1سی"، قوای انگلیسی، بعد از "سقوط حاکمیت قسمی طالبان در افغانستان در سال 

 گردند، چرا؟(می
 

(، "unser Bobs"(، را که به "بابس" ما )General Robertsنخست، بعد از اینکه لندن، "جنرال رابرتس" )»... 

نفری  ۱۰۰۰۰مسمی ساخته، فرستاده اند، انگلیس های تحقیر شده، تفوق و برتری حاصل کرده اند. او یک قوای 

( را با خود، حمل می کرده Haubitzen ،howitzerجستجو یافته را رهبری می نمود، که "هاوان" یا خمپاره انداز )

اند، پای پیاده، قریب پنجصد کیلومتر را، از کابل، تا قندهار محاصره شده، پیموده، محاصره کنندگان را با سرنیزه، 

 --قندهار، ساخته شد ( Feldmarschall Earl Roberts، "مارشال ایرل رابرتس" )"بابس"تارومار ساخته اند. از 

ممکن است برای ما، متملقانه تلقی  او می نویسد: "هم، آنچه در افغانستان مقابل شده است، کافی بوده است.  لیکن برای او

 «نشود، که افغان ها به هر اندازۀ که از ما کمتر ببیند، بهمان پیمانه، از ما کمتر تنفر دارند.
 

رقیب "رابرتس" در "بازی بزرگ"، "روس ها" بوده اند، که پیروزی کوتاه مدت و مؤقت برتانوی ها را، درک 

به نسبت وضعیت نا مناسب نظامی، انگلیس ها، مجبور بوده اند، که از تمام قوت آنها، کار نموده، می نگارند: "... 

 ."تان ضعیف، بدست آورندگیرند، تا در نهایت فقط یک پیروزی خیلی نسبی را، بر افغانس
 

حال توجه مختصر خوانندگان محترم را، به این اصل جلب می نمائیم، که در مراحل مختلف تأریخی در سرزمین 

افغانها، مبارزۀ دو قطب اجتماعی، در درون جامعۀ آنها، هم چنان نقش فعال داشته، که بدبختانه سبب عقب افتادگی 

ک قطب، "بنیادگرائی اسالمی" و در "قطب" دیگر انواعی از "تحول طلبان" قرار کلی، درین جامعه گردیده اند. در ی

داشته اند. مقابله های این حلقات که فاقد پیوند، با قدرت های خارجی نیز نبوده است، بعنوان عامل مزاحمت و مانع 

غل و "صفوی ها" و هم از در برابر رشد "دولت مستقل" افغانستان، گردیده است. اگر صفحات تأریخ را، از دوران م

دوران، استعمار برتانیه الی بعد از جنگ دوم جهانی، بدون مکس و بدون، تذکرات تفصیلی ورق بزنیم، دیده می شود 

که در سرنوشت، "افغانستان محاط به خشکه"، بعد از "جنگ دوم جهانی"، بجای قدرت "برنانیه" و "روسیۀ تزاری" 

"اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی"، که در فضای "جنگ سرد"، در مقابل همدیگر قبلی، "ایاالت متحده امریکا" و 

قرار داشته اند، در حقیقت، مشی "بازی بزرگ" را نیز، با برنامه ها و اهداف وسیعتر، با کمیت و کیفیت جدید، به 

ی نیست، که با دخول قوا پیش می برده اند، که اینبار، در تحت مفهوم، مبارزۀ دو "سیستم" یاد شده است. جای تعجب

ر" "کارت "شوروی" به افغانستان،  "شپیگل" در مطابقت با موضعگیری های، جهان "غرب" سؤال نموده است، که آیا

 ؟آن حرکت را متوقف خواهد توانست
 

از اینجا بر می آید، که حال "کنترول درۀ خیبر"، بنابر خواست و حمایت از پاکستان مطرح بوده است. این اصل را 

هم نباید از نظر دور داشت، که در تمام دوران حاکمیت و لشکر کشی های قدرت های بین المللی، همه مردمان این 

حال الزم است، تا به زمامداران هر دو کشور، گوشزد سرزمین ها، در مجموع  از مسابقات آنها، ضرر دیده اند. 

سال"، درست سه جنگ خونین را، بر  8۰م، در مدت قریب "1۹1۹م تا 18۳۹تنها "هند برتانوی" از سال گردد، که 
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مردم آزادیخواه کشور ما، تحمیل نموده است، که در نتیجه این "جنگ ها"، این خط "دیورند"، بعنوان "میراث شوم"، 

، به جای مانده است. در تمام مراحل، از قوت مردمان این منطقه، در امر تحکیم مواضع غارتگرانۀ آنها، نیز از خود

 ست. ا از جانب مؤرخین، با تفصیل بیان شده جریان حوادث در تأریخ،کار گرفته، مردمان را هم بجان همدیگر انداخته اند. 
 

افغان ها، از مشی "بی طرفی" پیروی می نموده است. در دوره ،  در سالهای بعدی، یعنی بعد از کسب استقالل، کشور

قریب به "چهل سال "بحران" اخیر، که تا اکنون انجام "تونل تاریک" آن، معلوم نیست، دو قدرت "بزرگ"، رقبای 

 م، مزۀ1۹8۹م تا 1۹۷۹دوران "جنگ سرد"، درین سر زمین، درگیر "آزمایش" قدرت بوده اند. قدرت قبلی، از سال 

"نظامی" آن، فاقد دشواری،  –آزمایش قدرت آنرا چشیده است، قدرت "فعلی" نیز در "البراتوار" سنجش "سیاسی" 

دیده نمی شود و بدون آسیب هم، تسخیر را بسر نرسانیده است. با وجود اینکه، همین قدرت "بزرگ" فعلی، یعنی 

ب نموده است، بعد از ختم "جنگ دوم جهانی"، دولت ایاالت متحدۀ امریکا، که بر اوضاع کشور ما و منطقه، تسلط کس

نو تشکیل "پاکستان" را، در مناسبات بین المللی، بحیث، "متحد"، سیاست خارجی آن، در منطقه و جهان داشته است 

و حال هم، در مقابله با "تروریزم"، مدعی متحد بودن می باشند، برخالف دوران حضور "قوای شوروی"، که جانب 

سرحدات خود را در امتداد "خط دیورند"، با وجود ادعا های "خطر از جانب شوروی"، قابل عبور و مرور پاکستان، 

گذاشته بود، اما در حال حاضر که اصالً از "خطر شوروی" اثری هم وجود ندارد، و از جانب دیگر، بحای قدرت 

ز، دوست دیرینۀ ستراتیژیک پاکستان نیرقیب دیرینه، یگانه قدرت بزرگ فعلی جهان در افغانستان حضور دارد، که 

ردازد، ، می پ«قانونی»شناخته شده است، با وجود آنهم، پاکستان بطور غیر منتظره، دست به اعمار "تأسیسات"، غیر 

 که خالف خواست دولت افغانستان، می باشد. چه نقشه در عقب این اقدام نهفته خواهد بود؟
 

متعدد دیگر این معضله، در دوره های مختلف روشنی انداخته شود، عاری از قبل ازینکه، به برخی از جوانب مسائل 

اهمیت معلوماتی نخواهد بود، تا از آنچه یاد کنیم، که "فریدریش اینگلز"، در رابطه با خصوصیات مردم کشورما، 

  است: مروز نوشتهسال قبل از ا 1۵۹انگلیس"، و  –سال بعد از "جنگ اول افغان  1۵م، قریب 18۵۷آگست  1۰درست، در 
 

افغان ها مردم شجیع، سرسخت و آزادی دوست اند. آنها طور کامل با پرورش حیوانات و کشت و کار زراعتی »

مشغول اند. از تجارت و کسبه کاری دوری می جویند، که با نفرت از آن، این بخش را به هندوها و شهر نشینان 

کسبه کاری و کار یکنواخت، یک رویداد هیجانی و تحریک آمیز  واگذار نموده اند. جنگ برای آنها در مقایسه با

است. افغان ها در خاندان ها، قبیله ها و طوایف تقسیم گردیده اند، که بر هر یک از آنها، سران قبایل و طوایف، 

ۀ غیر نحکمفرما اند، که یکنوعی از تسلط قدرت، یعنی مالکی حاکم را، با زمینداری بزرگ، نگه می دارند . فقط کی

ک بیجبری آنها، در برابر حاکمیت و هم چنان عشق و عالقۀ شخصی آنها، به استقالل و آزادی، مانع آن می گردد، تا 

 مبدل شده بتواند.  ملت قدرتمند،
 

مستقیماً همچو بی هدفی ها و بی ثباتی ها، در رویه و کردار و یا معامله ها، آنها را برای همسایگان، به پر خطر 

مبدل ساخته است، که می تواند خیلی سریع، باد خو و حوصلٰه آنها، تغییر نماید، و در نتیجه، شدیداً تحریک گردند و 

ندی های آنها، چند برابر افزایش می بحشند، دستخوش درگیری، از یا توسط فتنگرهای سیاسی، که ماهرانه، بر عالقم

طریق چنین تحریکات گردند... امور حقوقی در شهرها، از جانب قضات اجرا و مواظبت می گردد، اما افغان ها 

ی ونبندرت به قانون پناه می برند. خوانین آنها حق جزا دادن دارند. الی اتخاذ تصمیم بر زندگی و مرگ، انتقام خ

با وجود آنهم گفته می شود که افغان ها اگر تحریک نشوند، مردم دارای اندیشۀ آزاد وظیفه و مکلفیت خویشاوند است، 
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بوده، نیکو کار و خوشقلب اند. حق مهمان نوازی تا حدی مقدس است، که حتی دشمن جان، که بحیث مهمان، نان و 

ت داشته باشد، از خطر انتقام محفوظ است و حتی در برابر نمک می خورد، اگر از طریق نیرنگ و تزویر هم دریاف

همه خطرات دیگر مورد حمایت میزبان قرار می گیرد. از نگاه مذهب سنی محمدی اند. اما کورکورانه به آن تسلیم 

 )متن مکمل مقاله را درین "لینک"«  نشده اند. مناسبات بین سنی و شیعه هم به هیچ صورت غیر معمول نمی باشد...

 می توانید، مطالعه نمائید!(

 

german.net/upload/Tahlilha_PDF/ma_yosufi_afghanistan_fridrich_engels.pdf-http://www.afghan 

 

 ختم قسمت اول

 ادامه دارد ...

 

 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ma_yosufi_afghanistan_fridrich_engels.pdf

