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بر زنده یک تن مــــبادچو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدین بوم و
ھمھ سر بھ سر تن بھ کشتن دھیم        از آن بھ کھ کشور بھ دشمن دھیم
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محمد رحیم افضلی: نویسنده

٢٠١١جون ١٩

پاكستان 

عمق ستراتژی منطقھ ئی انگلیسھا  در انتقام از

افغانستان

١

:مقدمھ

:ز سالمیخوانندگان عز

ھ اینجانب برادر کوچک شما بھ عنوان فرزندی از تبار آن دیار ھمواره با مصیبت، فقر، عنایت داشتھ باشید ک

تعصب، محرومیت، جنگ، تجاوز، دفاع، جھاد و ھجرت ناشی از دسایس دشمنان اسالم و استقالل ملی اسالمی، 

وکشمیردر یک جملھ تا ھا ر، اسالم آباد، پشاور، کراچی، کویتھھا از کابل گرفتھ تا ھرات، مزار، قندھمچون شما

محکمھ محکوم ال شکنجھ و بیؤگناه متھم و بدون سرود سند شاھد رنج و درد درمان ناپذیری بوده و ھستم کھ بی

ن بھ دین وخاک و ناموس ملی خود ذبح گردیده و تحوالت بس اشده و بھ مسلخ عشقِ نیکو کاران مخلص و مخلص

! ایمهبزرگ تاریخی را در تاریخ این منطقھ رقم زد

: آری

ھا فعل و انفعاالت ھا و دهھا، خانھھا، ازدواجھا، رفت و آمدولدو اگر غیر از این بوده و یا است، وجود این ھمھ زاد 

! نام دیورند چیست؟ھ ھا در دو طرف مرز بخصوص پشتونھ ھا بافغانستان و پاکستانیمردم گذشتھ وحال فی مابین 

! زده است؟و چھ کسی آنرا این چنینی رقم

توانند و نھ دیگران تو فیق کھ نھ خودشان برایشان تصمیم متناسب بھ زمان را گرفتھ می! و چرا تا ھنوز ادامھ دارد؟

! دنھا را دارآنو توانمندی تصمیم گیری برای

و کفر ئیو دشمن ستیزی، اجنبی زدائیدر حالیکھ رابطھ و احترام متقابل، دوستی و محبت طبیعی، بیگانھ زدا

ھا دالیل دیگر از این قبیل وجود دارد کھ مردم دراین وادی ھا و صدستیزی، اسالم دوستی و انسان نوازی و ده
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ھا فقط و فقط برای م با محبت آنأمتقابل و دوستی توۀاند کھ رابطمانند و زندگی کردهمیبزرگ ھمانند برادری

! دشمنان ما قابل تحمل نبوده و نیست

ص تشکیالتی و بھ ھمکاری دست انیزم خایکھای آنھاست کھ با مھم دشمنان اسالم و نقشھجانب صحبت من

خودشان مردم مسلمان سر زمین بزرگ را کھ ھمواره زندگی با عزتی ۀدگان ریا کار و مزدوران اجیر شدپرور

! کشندو میبھ خاک و خون کشیده) دیورند(نام ھ سمت خط دروغین و ساختگی باند این چنین در دوداشتھ

کار رفتھ است، اینجانب ھیچ گونھ قصد و نیتی نداشتھ ھ اگر چنانچھ در جای جای این نوشتار، کلمات تند و زننده ب

.خواستھ مخاطب ساختھ و عنوان کنموندارم کھ فرد و یا قومی را خدای نا

مون آنھا یشوم و نامیم نقشھ ھاز، و تداویفتنھ انگیسھایانگلۀھستند كھ  ھمواره در قافلیبلكھ مرادم كسان

! نده خواھند كردیو باالتر كھ در آ! كنندیانت مینموده و خیبرادركش،آگاھانھ استخدام شده

تجاوز بر كشور و ستم بر مردم ما نكرده و ،گریبزرگ و كوچك دیست كھ قدرت ھاینبوده و نین بدان معنیالبتھ ا

!ختھ باشندیاب دشمن نریحداقل آب در آسا یو ! ا دست پرورده نداشتھ  و ندارندی

ت یكھ قصد و نئیبا قدرتھایآبرو در خوش خدمتیا خاك فروشان بیو یخرد داخلیا ھمانند معاملھ گران بیو 

! میشویكھ وارد آن نشده و نم! سوء نسبت بھ كشور و مردم داشتھ اند ھم كاسھ و ھم طبق نشده باشند

اما،

ا یدراز  مدت و یپروژه ھایس در اجرایالت انگلیوابستھ بھ تشكیھایك عده پاكستانیریان ناپذیپاۀنقش و فتن

.مل استأسھا قابل دقت و  تیكوتاه مدت انگل

آن یاجتماعیت ھایر خصوصیو سایآموزشیستم ھای، سی، شناخت ساختاریعملۀ، تجربیخیتارۀرا سابقیز

!         كنند یمیت و رھبریھدا،اد گذاشتھ اندینكھ خود بییالتیتشكۀبر، برنامیرا مبتنیواد

ك عده یجالب تر از آن كھ . داندیھند بزرگ از آن خود مۀاز پاكستان را از زمان تسلط بر حوزیمضافاً امت

!   دھندیآنھا محفوظ داشتھ و ھمواره بھا میاز را براین امتیس ھم  ایوابستھ بھ انگلیھایپاكستان

ھا ین افغانھا و پاكستانیمابیفئیآن ھم از طرف دشمنان مردم ما، باعث جدایدارم كھ وجود خط فرضنجانب باوریا

!نكھ نشده استیشود کما اینشده و نم

ن ین كشور ما در دوران جھاد و ھجرت، اان و مھاجراف و مسلمان پاكستان از مجاھدیچنانچھ استقبال مردم شر

یشان را نموده و میار ھمواره سوء استفاده ھایتبار آندیسیر چند سران انگلھ.  ده استیمطلب را بھ اثبات رسان

! ندینما

ن خود یرا ایز! از ھم  دانستھ و سنگ بھ ھاون بكوبمینم كھ  مردم دو طرف خط را جدایبینمیلینجانب دلیاما ا

! آنھاستۀنقش

م كھ یشویشده و میزیچیده قربانیت دارد كھ فھمیاھمیو پاكستانھاما ھا اعم از افغانۀھمین مطلب برایالبتھ ا

!   میفھمیكنند ما نمیدشمنان فكر م

وا یقول اولورھ ب. شوندیمفھمند و كشتھین است كھ مردم ما میبت در ھمیم با مصأن سرنوشت تویائیبایحسن و ز

یایدر امور قضایرانسوو صاحب نظر مشھور ف...) یاسیسیھائیاسالم و نوگرا(كتاب ۀسندیخبرنگار، نو

:دیگویكھ میافغانستان و شورویاسیس

.)    ملت افغانستان ملتی است شھید وآگاه كھ ھمیشھ و ھمھ وقت حرف نو برای زدن دارند( 
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قات یدر مركز تحقیرانیبھ دعوت خبرنگاران و ژورنالیستان اءنامبرده سالھا قبل از امروز در دوران جھاد بنا

رامون یم خان زند بھ تھران آمده بودند و پیابان كریخیران واقع در حوالیایاسالمیمھورجۀوزارت خارج

.نمودند  كھ بنده ھم حضور داشتم یصحبت میشناسیشورو

د و یف شان در رابطھ با ملت افغانستان و برداشت شان از شھیتعرینكھ مبنایل ایمھاجر دلك افغانیو  بھ عنوان 

:ا شدم، نامبرده فوق العاده خوشحال شد و گفتیشان جویھا چگونھ است را از خود احرف تازه و نو آن

از شما افغانھا چھ در داخل افغانستان و چھ در خارج افغانستان اعم از كارگران، یمن با ھركسءبدون استثنا(

یا را میقضایطوریل  صحبت كردم ھمگیسران اقوام و قبایحتیاسیدھقانان، چوپانھا، روشنفكران، رھبران س

ن یو جالب  تر ا! ندیگوین را ه را  مین و خوب تریشان بھتریكردم ایگرفتند كھ من فكر میل مینستند و بھ تحلدا

)!گفتن داشتندیبود كھ اكثراً حرف نو برا

یرام عزادایجملھ امنیاسی، سیخی، تاریاجتماعیو مناسبت ھایكھ در محافل عمومینجانب بھ عنوان كسیا

عتاً با طبقات مختلف سرو یدھم طبیارائھ میلیو تحلیھم قلمیو گاه گاھیسخنران) ع(نیدان امام حسیسرور شھ

.كار دارم

و امثال یاطالعاتیا شبكھ ھایو یاسیك از احزاب سیچ یكھ با ھیرمردیا پیو یصحبت جوانان معمولیپایو قت

ا و یبدون رینم و گوش بھ صحبتھاینشیل را  دارند مین اقوام و قبایبیزندگۀو ندارد، اما تجربآنھا رابطھ نداشتھ

ن زد و یق ترینم كھ عمیبیدھم، میآنھا بھ زبان خودشان مۀانیواقع گرایل ھایدور ازدغدغھ و ھم چنان تحلھ ب

ن آنھا یشتریكھ بن استیجالب ا.  دانندیرا میقیو حقیافراد و اشخاص حقوقیدولتھا، قدرتھا، حتیاسیسیبندھا

س و نقش آنھا را در رابطھ یاستمداران انگلیطنت سیپاكستان و ھم شۀاست مداران پشت پردیسیژیھم عمق سترات

! دانند یھا  دانستھ و میدولت مداران پاكستانیاسیالت سیبا تشك

یاست آن پایست پاكستان و سف و انسان دویت مردم ما نسبت بھ مردم شریرامون باور اكثریم گرفتم كھ پیتصمءً بنا

فعل و انفعاالت یتا چگونگ.نمیشتر از عمر پاكستان است بنشیكھ عمرشان بیصحبت بزرگان و صاحب نظران

یده و سپس براینام پاكستان را از زبان آنھا شنھ ل کشوری بیتشكین روزھاینخستیو زد و بند ھایاسیسیایقضا

! میام نمیر و تقدیز تحریشما خوانندگان عز

ده یآمد و ھم از زبان پدران شان شنیاد خودشان میكھ ھم ین جانب بارھا و بارھا مطالب را از زبان بزرگانیا

.سمینویده و میبودند،  شن

د خودشان و یپدرم كھ رحمت خدا بر او باد، خود صد سال قبل از امروز را درك كرده بودند بارھا و بارھا چشم د

یمتبارپاكستانی ھای انگلیسینكھ چگونھ با یھا و ایسھا و پاكستانیانگلیایمون قضارایھم چنان پدرشان را پ

س را از یس و انگلیھا را از انگلین بود كھ پاكستانیما ایشگیاز مشكالت ھمیكی: گفتیاو م. گفتیدند میجنگ

سھا ینكھ چگونھ با انگلیباد و اسھا را در جالل آیو جنگ با انگلیریان درگیشان جریا. مینمودیفرق نمیپاكستان

نكھ ارتباط یگفت، عالوه بر ایخودشان قطع شده بود مۀسھ شبانھ روز ارتباط شان با پشت جبھیر شدند و طیدرگ

! كشمشیم جز مقدارینخورده بودیزیم مضافاً پنج روز بود كھ چیما با پشت جبھھ قطع شده بود وگلولھ ھم نداشت

! ت نداشتند سربلند كنندأم كھ جریل و زبون نموده بودیذلسھا را آنچنان یاما انگل

:گفتیكھ ھمواره میازخاطراتیكی

از جالل آباد بھ یخاطر دادن امتھ كھ بیآن ھم در محفل،ھ عبدالرحمن پادشاه وقتیان مخالفت سران افغان علیجر

اما . ب برسدیبا افغانھا بھ تصویسیانگلیل ھایل ھا و جرنین كرنیتا تفاھم نامھ ب. ب داده شده بودیھا ترتیسیانگل
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خاطركشور شان پادشاه وقت را ھ شان پادشاه مملكت ھستند  بینكھ ایخصوص پشتونھا بدون توجھ بھ اھ افغانھا ب

! ندیمعاملھ نمایاجازه ندارد كھ در رابطھ با خاك و كشور ما با كسیچ كسیمورد حملھ قرار داده و گفتند ھ

ل و تفاھم یسھا نشان دادند  كھ جلسھ عمالً تعطیرا نسبت بھ انگلطرف خط آن چنان تنفر شانھردویسران افغانھا

دھند چھ یھ پادشاه شان عكس العمل نشان میو مصمم علیدند كھ افغانھا جدیس دیندگان انگلیرا نماید زیگردیمنتف

!رسد بھ ما

ھا در رابطھ با یسھا و پاكستانیانگلیساختارزم یكانیمیر، عالوه بر مطالعھ و بررسیبھ ھر صورت مطالب ز

جملھ ان منیدوستان و آشنایاسیسیت ھایگفتار شخصئیست كھ در روشنایافغانستان، فعل و انفعاالت انجام شده ا

كھ حدوداً پنجاه سال یعمومیوف عاكف فوق تخصص جراحؤدكتور عبدالریبرادر بزرگوارم جناب محترم آقا

ت یریمدۀمضافاً تجرب. ك كرده اندل پاكستان  را كامالً دریتشكین  روزھایكستان  بوده و نخستقبل از امروز در پا

د و یر در آمده است تا نسل جدیتحرۀرشتھ استفاده شده و ب،دوش داشتھ اندھ ظفر االسالم را در پاكستان بۀدیجر

! باشدیجوان كشور را كمك

در آن یئھائیاگر چنانچھ مشكالت و نارسا. نظران امور واقع گردددوارم  مورد استفاده مردم ما و صاحب یام

.  ندیو محبت شان عفو بفرمایكنند با بزرگواریمشاھده م

هللایاجركم عل

:تذكر

:زیخوانند گان عز

شصت و چھار سال یس و پاكستان است كھ طینگلایژیات ستراتیر شده در دست مبارك شما كلیمطالب تحر

.اء كندیسھا را در منطقھ احیت انگلیرود كھ موقعیده و میاعمال گردیمتماد

یرامون فعل و انفعاالت انجام شده و  زد و بند ھاید، پیسر گردیمیت الھیق عنایبود و توفیاگر چنانچھ عمر باق

رامون كشور ملت ما مطالب یشده پیزیاز قبل برنامھ ریھازمان مقاومت و طرحیو اقتصادی، نظامیاسیس

ك از شما  مطالب را  یاگر چھ مطمئن ھستم كھ ھر. م ینمایم میر و تقدیز تحریخدمت شما سروران عزیجداگانھ ا

هللاءانشا. دئینمایدانم درك نموده  و میكھ  من میف تر ازآن چنانیبھتر و ظر

امت اسالم مكتب یاست كھ توسط بخش فر ھنگیاز چند پوستریكی، [*]رح پشت جلدشوم كھ طیعالوتاً متذكر م

. ده استیچاپ گرد١٣٥٩د در ماه حمل سال یتوح

ملت مسلمان ما افغانستان با استفاده از یخینھ و تاریرینكھ در آن پوستر نشان داده شده است كھ  دشمنان  دیمھم تر ا

نكھ سر سپرده یو ا!  ت افغانستان را مورد ھجمھ قرار داده و خواھند دادینھایشان در بیپاكستانیسر سپرده ھا

چ یدھد ھیا میرا نسبت بھ كشور و ملت ما انجام داده و یخیانت تارین خیگر ایا ھر قدرت دیتبار و یسیانگلیھا

.ما نداردیبھ ملت مسلمان و برادران پاكستانیربط

از . ندینمایم را اصالح نموده ھمكاریھائین قسمت اشتباھات و نارسایم در ادواریاز عموم برادران و خواھران ام

.ھمھ شما متشكرم

:یادداشت
[*]
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کھ در واقع نشر شده استدر داخل کشور چاپ این سلسلھ مقاالت برای بار اول تحت ھمین عنوان بھ صورت کتاب 
آن جائی کھ نویسنده بھ . آیدمی جموعھ بھ شمار مجدد آن در پورتال با ویراستاری جدید بھ مثابۀ چاپ دوم آن م

.معرفی طرح پشت جلد می پردازد، بھ ھمان چاپ اول این سلسلھ تعلق می گیرد
با عرض حرمت

AA-AAادارۀ پورتال


