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 ۱۷/۰۷/۲۰۱۶          دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 دیروز و امروز!« دیورند»خط 
 )قسمت سوم(

 

باید بی در پایان قسمت دوم، که رئیس جمهور آنوقت پاکستان، از سفر اروپا، با دست خالی، به پاکستان برگشت،   
 ."آلمان، متأسفانه هیچ چیزی، برایم نمی دهدربط نبوده باشد، که در صحبت با "شپیگل"، گیله وار می گوید که: "

 

اما بعد از اینکه، "بریژنسکی" بهدایت، "جیمی کارتر"، منجمله به پاکستان و عربستان سعودی سفر می کند، این کشور 
" و سایر کشورهای اسالمی "نفت خیز"، و "اسلحۀ" ُمدرن غربی، و هم از سخاوت های بیحد پولی "عربستان سعودی

چنان از ایجاد، مناسبات نوین، با کشورها و سازمان های، "ضد شوروی"، مستفید گردیده است. کشور پاکستان 
"، در را در امر، تحقق، اهداف اظهار شدۀ "ضیاء نصریآن "کار فرمای بزرگ"ر نجام امو توانست، تمام قرارداد های
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 مقابله با "شوروی"، حاصل نماید و درین فرصت، به ویرانی کامل افغانستان دست بکار شود. 
 

توانست در کمترین زمان، اردوی پاکستان را با جدید ترین اسلحه، مجهز و همه تأسیسات  ،پاکستان ضیاءالحق
 آنرا "مدرنیزه" سازد. منفعت های مادی و پولی، و امتیازات وسیعی که ، بخصوص میدان های هوائی نظامی"نظامی"

در آن زمان در تحت نام "حمایت از جهادی های افغان"، حاصل می نموده است، تا امروز با تغییر موضوع و تجدید 
 "چشم پوشی" نتیجۀسازماندهی، ادامه یافته است. نباید فراموش نمود، که این کشور در جریان "جنگ افغانستان"، در 

غربی بر جلوگیری از پخش اسلحۀ  اتومی، حتی بکمک پولی "معمر قذافی"، رهبر وقت لیبیا، به سالح ناظر محافل 
 اتومی"، که به آن، "بمب اسالمی"، نیز نام می داده اند، دست یافت."
 

در عین حال، پاکستان توانست، در مناطق قبایلی، موازی با سرحد افغانستان، بکمک پولی و رهبری " مذهبی"،  
مدرسۀ دینی نیز، تأسیس نماید، طوری که، به "استخبارات پاکستان"، درین  ۸۰۰۰بستان سعودی"، حدود بیش از "عر

حاصل نماید. ناگفته نماند، که  ،بخش نیز، وظایف پر مصرف و پر درآمد، از جانب تمویل کنندگان و تسلیح کنندگان
رات غربی، جنگی های این "حرکت" را "شاگردان منابع نشراتی، بخصوص نش ،بعد از پدیدار شدن "حرکت طالبان"

آن مدارس" دانسته اند. افراد چون "جنرال حمیدگل"، در رهبری "مجاهدین افغان"، "حیثیت پادشاه" را در مقایسه با 
م(، از افراطی ۲۰۱۵آگست  ۱۵او تا دم مرگ ) افغانستان، داشته است. در "جنراالن" زمان "سلطنت" و "جمهوریت"

بعنوان مؤسس "جنبش  ، پس از مرگ،متعصب و بنیادگرای حمایت می نموده است. از او هم چنانترین حلقات، 
 .طالبان"، یاد شده است

 

درست است که این رویداد های کشور ما، توجه محافل بین المللی را، به کشور ما 
مبذول داشته است. در آغاز، در رابطه با همه موضوعات در عرصۀ بین المللی، 

نداشته است. مجلۀ "شپیگل"، از "ضیاء خان نصری؟"، تبعۀ افغان توافق کامل وجود 
که به اعتراف خودش، با سابقۀ  ،من هتن"، نام می برد –"نیویارک  در مسکون

عضویت و همکاری با "سازمان سی آی ای"، شهرت داشته است. این مجله، "مصاحبۀ 
از افغانستان، است، که "هم با او انجام داده است. نامبرده درین مصاحبه مدعی شده را 

." بر طبق همان نقشه، به دروازۀ دفتر دولتی، مصر ویتنام روسها خواهد ساخت
"سادات"، در نخستین روز ها مراجعه، می کند. از همان لحظات اول، بهدایت ادارۀ 

"جیمی کارتر"، بطور عاجل با  متحدۀ امریک، در زمان ریاست جمهوری تایاال
ر در سال ساخت شوروی )این کشو، استفاده از ذخایر و سالح های دست داشتۀ مصر

قطع کرد. این کشور قبال" اردوی آنرا در « اتحاد شوروی»م، مناسبات را با ۱۹۷۲
زمان جمال عبدالناصر، با اسلحه و مهمات شوروی مجهز ساخته بود. دیپو ها، مسدود 

" نخست به "تسلیح و تمویل ،بوده، زیرا سادات اسلحۀ جدید از غرب، بدست آورد.(
فغانستان و ضد "قوای شوروی"، می پردازند، که از گروپ های مختلف، ضد دولت ا

در قلمرو پاکستان، مدت زمان دیر، همه رهبران تنظیمی، مانند "گلبدین حکمتیار" 
حضور داشته اند. در همان دقایق نخست، پاکستان رهبری، توزیع اسلحه و مهمات را، 

درس "مجاهدین" و "مهاجرین" افغان، با مبالغ هنگفت کمک های خارجی، که به آ
فرستاده می شد، در دست گرفت. در قدم اول، کسانی را سهمیۀ "شیر")"حزب اسالمی 
افغانستان" )"حکمتیار"، تحت حمایت و حفاظت، "جماعت اسالمی پاکستان" و رهبر آن 

بخشیدند، که قبالً در تحت رهبری "استخبارات پاکستان"، در ( "قاضی حسین احمد"(
یمۀ دهۀ هفتاد قرن بیست، بر ضد "اولین نظام جمهوری" )پنجساله(، به جنگ های ن

"مسلحانه" آغاز نموده بودند. از همان روزها ببعد، سرنوشت "مقاومت همگانی" بعدی، 
در دست "افراطیون" و "بنیادگرایان اسالمی " افتاد، که تا امروز، با "تغییر" شعار و 

 طریق عمل ادامه، می دهند.
 

مام اختیارات، پیشبرد و سازماندهی جنگ بدوش استخبارات و نظامیان پاکستان، می ت
 ه نمائید:جدرین جا، به سؤال "شپیگل"، و جواب "جنرال ضیاءالحق" تو افتد. برای تأئید این واقعیت،
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در ساحات پاکستان، شپیگل": آیا هم چنان خارج از احتمال می دانید، که اسباب و مواد جنگی چینائی یا امریکائی، »"
 «در دست داوطلبان جنگی، بیفتد.

 

ضیاء": نا ممکن است، که چنین یک حالت، بدون آگاهی ما رخ دهد. در صورت لزوم، فقط به آگاهی حکومت »"
 «. حکومت پاکستان، درین باره، هیچ خبر ندارد.، ممکن استپاکستان

 

با استفاده از خال ها و مجرا های همین  مذهبی سنی"،مرکز عمدۀ سازماندهی"، "حامی گروپ های پاکستان بحیث "
"خط دیورند"، به جنگ و ویرانی درین کشور، آنهم بکمک سایر متحدین بین المللی آن، در  یعنی "خط فرضی"،

"جنگ علیه شوروی و دولت افغانستان" اقدام نموده است. بعبارت دیگر، وقتی که در زمان حاکمیت "جنرال ضیاء 
حتیاج به اعمار سرحد، ا همین ی" در افغانستان حضور داشته اند، دولت پاکستان، در موازاتالحق"، قوای "شورو

احساس "کنترول" را هم، مانند  هم چنان، رهبران آنکشور، احساس نمی نموده است، و امروز ، مانندتأسیساتچنین 
 امروز، ، بزبان نمی آورده اند.

 

"شوروی" اند، که بعداً در "جنگ داخلی" و در چهره های نمونوی فوق، از جملۀ "جهادی های"، جنگ علیه قوای 
م، به مخالفت با دولت ) تشکیل یافته در کنفرانس "بن"( و "قوای خارجی"، ادامه ۲۰۰۱نهایت، هم چنان بعد از سال

داده و ادامه می دهند. برای چنین افراد و جنگی های مسلح آن، "خط دیورند"، بعنوان سرحد با پاکستان وجود خارجی 
،"نقشۀ کنفیدراسیون"، "افغانستان و پاکستان" را بدینسو ، از دهه های قبل«گلبدین حکمتیار»صرفنظر از اینکه،  ندارد.

 گذاشته است. دخو ، یا "شلوار کمیس"الئی، پیراهن و تنبان"ادر "جیب ب
 

و پیشبرندۀ سقوط "سلطنت" و هم سقوط دهندۀ « اتحاد شوروی طراح»منبع اصلی تیوری ها و ادعاهای که گویا، 
سال نشخوار می گردد، در مصاحبۀ "جنرال ضیاء الحق"، که  ۴۳جمهوری" بوده باشد، که درین مدت قریب  "اولین

از ، نمونه م، با مجلۀ "شپیگل"، انجام داده است، برمال می گردد. به این چند سؤال و جواب۱۹۸۰در آغاز سال 
  ، توجه نمائید:ضیاءالحق جنرال ۀ،نتشار یافت طوالنی امصاحبۀ 

 

ان، وضعیت جدید "جیوپولیتیک" را بوجود آورد و تناسب قوا را در شپیگل": آقای رئیس، تهاجم شوروی به افغانست»"
جنوب آسیا، تغییر داد: فقط یک چند "میل" دیگر، شوروی ها را از خلیج فارس، جدا می سازد و کشور شما، نا گهان 

 «بیک کشور جبهه، مبدل گردید. آیا با یک حملۀ شوروی حساب می کنید؟
 

که در برابر بدترین وضعیت باید آماده بود و به بهترین وضعیت امید داشت.  ضیاء": بحیث عسکر، آموخته ام»"
بدترین حالت، حملۀ شوروی بر پاکستان خواهد بود. در برابر آن، طبیعی است، که از جهت نظامی، باید چنان خوب 

طی، اتخاذ می داریم. لیکن، آماده بود، که ممکن باشد. اما همه تدارکات الزم را، در برابر چنین حالت با اقدامات احتیا
 «ازین که خوشبین استم، امیدوار بهترین استم.

 

 «شپیگل": تا چه حد شما، از نگاه نظامی خوب آماده استید؟»"
 

ضیاء": از جهت نظامی در حال حاضر ما در وضعیتی قرار نداریم، که در برابر یک قدرت بزرگ مقاومت »"
ها می توانستیم، به آسانی برویم: لیکن هر گاه ما، خود ما را با اتحاد شوروی بتوانیم. اگر افغان ها می بودند، با آن

درگیر سازیم، نه از نگاه نظامی و نه هم از نگاه تجهیزات، یک شانس حقیقی، خواهیم داشت. این بدان مفهوم نیست، 
نیست. ما محبوریم و آمادگی خواهیم  که ما، نیش می زنیم، و یا معتقد باشیم، که پاکستان قابل دفاع نباشد. به این اندازه

گرفت، تا باز هم یک شانس حقیقی داشته باشیم، در صورتی که اتحاد شوروی تصمیم اتخاذ نماید، تا به اقدامی دست 
 ...« ببرد، چه یک عمل وسیع نظامی باشد و یا فقط 
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و نگران بوده است، که انقالب شپیگل": در حقیقت، بنظر شما، چه چیز باعث تهاجم شوروی شده است؟ آیا مسک»"
اسالمی، خواهد توانست، در ساحات جنوب اتحاد شوروی سرایت کند؟ آیا قدم آول بسوی خلیج بوده است، که از آن 

حال، شوروی ها را، فقط، والیت نا آرام بلوچستان 
 «شما، جدا می سازد؟

 

. در قدم اول، دالیل متعدد وجود داردضیاء": »"
گفتم: سقوط حکومت داوود در من اینرا در آعاز 

م، به هیچ صورت یک موضوع، بی ۱۹۷۸اپریل 
آزار نبوده است. این درست سنجیده و بر طبق 

شوروی انجام، یافته  -رهنمائی و هدایت اتحاد 
است. لیکن شوروی اعالم داشت، که به هیچ 
صورت تالش ننموده است، تا در افغانستان دخالت 

ضر نبوده اند، تا از داشته باشد. امریکائی ها حا
د. آنها، معتقد بوده نتفسیر و تحلیل ما پیروی نمای

اند، که ما شیطان را روی دیوار ترسیم نموده ایم، 
تا تنها حمایت و کمک بدست آوریم. در نهایت، 

 «نشان داد که ما حق بجانب بوده ایم.
 

حقایق نشان می دهد، که این "تفسیر" و "دالیل" 
شوروی و مخالفین حکومت را، همه "مخالفین 

وقت افغانستان"، بدون "ثبوت" و بدون شک و 
 ً  هم چنان بدون اندیشۀ عمیقترالزم،تردید و بعضا

از زبان، ضیاءالحق، پذیرفتند. وقتی به کلمات 
آغازین، "جنرال ضیاء" توجه نمائیم، او از کلمات 
"دالیل" نام برده است، نه "ثبوت". قبول همچو 

نیز می « معتقدات مذهبی» طرح ها، شباهت با
داشته باشد. در صورت آزاد بودن، انسان یا "معتقد 
است" و یا "معتقد نیست". همین مجلۀ "شپیگل"، 
در بارۀ هر دو "حادثه"، در افغانستان، هم در بارۀ 

 "سقوط سلطنت" و هم در بارۀ "سقوط جمهوریت"، گزارشات خود را، منشر ساخته است، که درینجا، به سطرهای
در مطابقت، با تعبیرات، گرافیک منتشرۀ ذیل، مجلۀ "شپیگل"، حین نشر خبر  کوتاه، پایان تصاویر، توجه نمائید.

"سقوط سلطنت"، در سطر مقدماتی گزارش، عالوه از اینکه، رشتۀ ارتباط "رهبر کودتا" را با "مسکو" افاده می کند، 
 د.در عین حال بحیث متحد آنکشور و مخالف "چین" می شمار

 

سقوط رژیم سلطنتی، هیچ نوع تصویر دیگری را، بعنوان "سرمقاله" منتشر نمی سازند. در  زمان جالب است، که در
حقیقت سقوط رژیم را یک حادثۀ داخلی دانسته اند و گزارش را، بحیث معلومات، در صفحۀ اختصاصی راجع به 

 "کشور ها"، منتشر، می سازد.
  

نوشته  گزارش آن در سطر مقدماتی که هدفمند، حین نشر خبر سقوط سلطنت، است نهیأت تحریر مجلۀ "شپیگل"، ممک
 ، رهبر کودتای نامبرده را، عالوه  از اینکه رشتۀ ارتباط "رهبر کودتا" را با "مسکو" افاده می کند، در عین حالاست

 بحیث متحد آنکشور و مخالف "چین" می شمارد.
 

اریه، در پایان تصویر م، بعنوان "سیگنال" یا عالمت اخط۱۹۷۸اپریل  ۲۷ه ش" )۱۳۵۷ثور  ۷با نشر خبر "کودتای 
" با این اشاره، و  با ذکر نام دولت های ایران )در زمان شاه( و تانک کودتا در کابل: کیوبا در آسیا؟می نویسند: "

 پاکستان، امکان "تهدید" را برای این دول، نام می برند.
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"نقش پاکستان"، برای مخالفین با ورود "قوای شوروی"، وضعیت منطقه و جهان، تغییر دیگری می بیند. درین مرحله 
"شوروی"، در صدر همه برای ایاالت متحدۀ امریکا و متحدین غربی آنزمان و برخی از کشور های عربی، اهمیت 
فوق العاده کسب می نماید. بحران آغاز یافتۀ افغانستان، که قبالً بطور علنی و نیمه علنی، از حمایت کشور های منطقه، 

ً پاکستان، ایران و عربستان سعودی برخوردار بوده است، به چنان بحرانی انکشاف نموده است، که دیگر  خاصتا
رویداد ها از کنترول و هم از اختیار جوانب درگیر داخلی، خارج گردیده است. درین فرصت، پاکستان، از مناسبات 

 قابل عبور و مرور بوده است. قبایلی، به نفع دولت پاکستان استفاده نموده، سرحدات نام نهاد، دیگر از همه نقاط 
 

ضیاءالحق"، نه تنها این سرحدات را، در همه نقاط، قابل عبور ساخت، بلکه با استفاده ازین وضعیت، تغیرات بنیادی 
را هم در برخی از مناطق قبایل آزاد، )بطور مثال، اعمار سرک ها( براه انداخت، که برتانیۀ استعماری، در زمان 

 درت عملی ساختن، چنین پروژه ها را، نداشته است و یا نخواسته است.حاکمیت آن، نیت و  ق
 

آنزمان ببعد، هیچ کسی از قدرتمداران و "سیاستمداران" سمت غرب این "نشانی ها"، قبل از همه، می توان گفت که از 
وم، افراد "تجزیه جرأت ننموده اند، تا این "خط" را برسمیت بشناسند. گاه گاهی هم، اینجا و آنجا، بخصوص از حلق

طلب" و ضد "تمامیت ارضی" و ضد "وحدت ملی" در افغانستان، بمفهوم "ُمدرن" آن، یعنی وحدت در دولت واحد در 
جامعۀ  "کثیراالیتنیک" و دارای "تعدد لسانی"، از "مبرمیت" برسمیت شناختن این خط، حرف ها، شنیده می شود. البته 

معادل یک "توت پودۀ خشک بدون طعم" هم ارزش ندارد. این نویسنده، حل این از نظر این نویسنده، حرف های آنها، 
موضوع را در شرایط الزم و مساعد، از طرق "سیاسی و مجرا های دیپلوماتیک" با سهمگیری "حکم های بین 

به  المللی"، بین دو دولت "فعلی"، ممکن می شمارد. چنین یک حل، باید صلح و همزیستی دایمی را درین منطقه،
 ارمغان بیاورد. کاربرد هر گونه اسباب "زور"، در شرایط کنونی، عواقب ناگوار بیشتر را با خود، خواهد داشت.

 

نباید از نظر دور داشت، که در جریان سالهای مبارزه با استعمار، پیوند ها و همبستگی های مشهود نیز، بین مبارزین  
ضد استعمار درین منطقه، که برای "آزادی" مردمان آنها، از قید استعمار، تالش می ورزیده اند، وجود داشته است. در 

نش" و نیرو های ضد استعمار نو و کهنه، در حل مسایل منطقوی آنها، حال حاضر هم چنان، باید همچو حلقات "آزاد م
تخنیکی" و ایجاد  –از طریق همکاری "علمی 

 مؤسسات اقتصادی، مشترک المنافع، مبادرت ورزند.
 

درین جهت تجارب کشور های اروپای غربی و 
منجمله مناسبات بین "فرانسه" و "آلمان"، عاری از 

شد. این کشورهای نمونه، آموزش های سودمند، نمی با
که تأریخ آنها، شاهد جنگ های خونین نیز بوده است،  
توانسته اند، حال در مدت بیش از هفت دهۀ سپری 
شده، در حالت صلح و دوستی، زندگی نمایند. آنها 
چنین دستآورد را، در نتیجۀ تحکیم و توسعۀ، همچو 

غ از درگیری های مسلحانه و منازعه، ثبت تأریخ نموده اند. تخنیکی، در فضای فار -مناسبات وسیع اقتصادی و علمی 
مناسبات آیندۀ این کشور ها هم چنان، که در اتحادیۀ اروپا، دارای وزنۀ قوی می باشند، نوید بخش صلح و ثبات، نیز 

واند، ضامن شناخته شده است. بناًء ایجاد روابط عادالنۀ اقتصادی و همکاری های همه جانبه، بین این کشور ها، می ت
"اهمیت  افیک نقشه، در حقیقت گزارشگر، برصلح و ثبات و تفاهم در آینده باشد. با نشر این دو تصویر و گر

ستراتیژیک" افغانستان، اشاره نموده، می دانسته است، که تصویر هم سخن می گوید و هر یک از خوانندگان، می 
یر دست راست، "درۀ خیبر از سمت پاکستان" نشان داده شده است توانند، نتایج را خود استحصال نمایند.)در پایان تصو

در تصویر سمت چپ، که نقشۀ افغان را می بینیم،  " یاد کرده است.برای اتحاد شوری، دروازۀ دخول را به هندو "
قارۀ  در حالی که بعد از ختم جنگ دوم جهانی و تقسیم "نیم  (احتمالی شوروی را ترسیم نموده است." هجوممسیر "

هند"، اتحاد شوروی و افغانستان، با "هندوستان" از مناسبات همه جانبۀ حسنه و دوستانه برخوردار بوده اند. برخالف، 
پاکستان است، که جنگ های متعدد با "هندوستان" داشته است، مسئولین دولتی آن از "دشمنی" با هندوستان، علناَ حرف 

 بزبان می آورند. 
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پر نفوس، از اختالفات "چین" و "هند" و هم  از اختالفات "چین" و "شوروی"، استفاده  یائی"این کشور، "جنوب آس
نموده، مناسبات همه جانبه را از یک طرف با "چین" و هم با کشور های غربی و رژیم های شیخ نشین عرب و غیره 

 .دول "مذهبی"، نفت خیز، در قدم اول با عربستان سعودی نیز، برقرار داشته است
 

م، حین هجوم "سنتکوم" و "متحدان آن"، بر افغانستان، گزارشگر "شپیگل"، چاپ آلمان، این ۲۰۰۱حتی در سال 
اما اینرا هم نباید از نظر دور داشت که، گذشتۀ رقابت های . ست"قبرستان" قدرت های بزرگ دانسته اسرزمین ما را 

قدرت های "بزرگ"، در زمان استعمار کهنه، هم چنان، نشان می دهد، که در واقعیت امر، استعمار "انگلیس" در طول 
زمان حضور آن، بحیث بزرگترین قدرت، در مجاورت شرق افغانستان، فقط می خواسته است، تا "قدرت های" رقیب 

قت آن، در قدم اول "روسیۀ تزاری" از طریق خاک افغانستان، به "جواهرهندی" آنها، راه نفوذ، نداشته باشند. در و
رابطه با عبور و مرور باشندگان دو طرف "خط"، که در عین زمان، "قبایل آزاد" نیز نامیده می شود، مزاحمت مشهود 

 ایجاد نمی گردیده است. 
 

تراوالف ایهالو" در ارزیابی خویش، در بارۀ دوران تسلط استعمار برتانیه، در "نیم قارۀ از جانب دیگر آنطوری " داک
هند" تذکر داده است، که استعمار برتانیه، در تغییر کلتور و فرهنگ مردمان این سر زمین، اقدامات اساسی براه 

عملی می شده است. قرار  ،ی قروننینداخته است. این چنین "مشی" از جانب، اکثریت "امپراتوری های قلمروی" در ط
معلوم، مردم این مناطق، در دو جانب خط دیورند"، غیر از دروازه های "سمبولیک"، از تمام نقاط دیگر در سرحد 
طوالنی کوهستانی، درین مناطق عبور و مرور داشته اند. در "قبایل آزاد"، که ادارۀ خودی یا "قومی" مسلط بوده 

طریق "ایجنسی"، که حیثیت "نمایندگی دیپلوماتیک" را داشته است، مسائل را با سران قوم  است، استعمار برتانیه، از
"حل و فصل" می نموده است. در عین حال در ذهنیت عامه، در مناطق "پشتون نشین آنطرف این "خط"، پشتون ها را 

شناخته اند. حاکمیت برتانیه در در دو منطقه، با تفکیک مناطق "پشتون نشین آزاد" و "پشتون نشین های محکوم" می 
 "قبایل آزاد"، حتی حق  هیچ نوع تغییر در "ساختار بنیادی" محالت نداشته است. 

     

 پایان
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