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  محمد رحيم افضلی: نويسنده

 ٢٠١١  اگست٢٠

 پاكستان 

 عمق ستراتژی منطقه ئی انگليسھا  در انتقام از

  افغانستان

٧ 
  !انگليس  - مريكا ادتای ضياءالحق تبانی كو

 ءاي جنرال ضیوجود آمد تا  بوتو را توسط كودتاه  بی بود فرصت خوبی شوروۀشيب تفكر و انديكا كه رقيرما یبرا

  !ك سال رفع اختالف افغانستان پاكستان  بر دارديقاً پس از يالحق دق

 یھا م ئیكايمرااب ي آب در آسءً  قرار داشته باشد بنای شوروۀسھا ھم مطلوب نبود كه پاكستان در حوزي  انگلی برا

 انجام یكا  در پيمرا كه  یقت كاريدر حق. ن قطع گرددي و چی بوتو و شوروی دوستۀليانداختند تا ھر چه زود تر غا

  !  خواستند ی ھا ھم  میسيانگل! آن بود

  !سھا دنبال آن بوديد كه  انگلي گردیاسھا در منطقه،  وارد پروژه ي انگلیخي تارۀكا بدون توجه به سابقيمراسرانجام 

 و جود یچ شكي كودتا كرد، ھی شمس١٣۵۶ مطابق ١٩٧٧كا در تابستان يمرا و پشتوانه یاءالحق به ھمكارينكه ضيا

  .ندارد

است حاكم بر اردو، اطالعات، فرھنگ، اقتصاد  مھم يزم سيكاني و می اجتماعید فراموش كرد كه ساختارھاي اما نبا

  . تبار بوده استیسينگ  پاكستان ھمه و ھمه ای اداریر ساخت ھايتر از ھمه ز

سھا رقم خورده است فرصت را ياست انگلي بر سی پاكستان مبتنیاسي سیر ساختارھاينكه زيكا با علم به ايمرا

  ! باشد ی آن می ھا بانیسي نشاند كه انگلی می حكومتیاء الحق را بر كرسيمت شمرده ضيغن

د  ي كشیدوش مه  را بیت كشوري صالحیاسي حضور در قدرت سی از ابتدائیكايمرااءالحق يعبارت روشن، ضه ب

  !  ھا  رقم خورده بودیسي منافع  انگلیالت آن در راستايكه تشك
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كرد كه پاكستان را بستر  ی نمیاز طلبيكا امتيمران گونه در قبال يو االّ ا!   كه تا ھنوز ھم ادامه داشته و داردیاستيس

ملك خود دانسته  اقدام به يرگاه، قندھار و عموماً جنوب را ما قلعه تا ھلمند، لشكیو طالب را بھانه ساخته از موس

  !دي نما"یجامعه جھان"كا و يمرا ۀ جدا از برنامیبرنامه ھا

 شكل یاسي ماند كه در بستر جبر سی كور و شل میاست پاكستان ھمانند تبانيكا در رابطه با سيمراس و ي انگلیتبان

  !مل استأشود علماً و عمالً مستلزم دقت و ت ی برنده میاگر نظاما كودتي و یاسيا طراح سينكه آيا!  رديگ یم

 ۀن است كه برنديت ايد اما واقعن داریشتريق بيتوف)! قدرت(دھد كه كودتا گران  یه نشان مي اگر چه ظاھر قض

  ! خواھند بودیاسي طراحان سیاصل

كا را به يمرا ی  و مكانین مقطع زمان پاكستان  در آۀاست بازان پشت پرديركانه و شوم سيج حاصله از طرح زينتا

 یت آن، بازي كرد كه  نھائی دفاع از افغانستان  وارد  ماجراۀ را به بھانیاء الحق،  و شوروي دفاع از ضۀبھان

  ! را رقم زدیكا شورويمرابزرگ 

ولت وقت كه د ئید تا جايسھا گردياست انگلي سیكا مجريمراران بنا به دستور ي با شاه ایاء الحق در تبانيض

 یل بگو مگو ھايت آن تعدير فشار قرار داد كه نھاي زیافغانستان را در رابطه با موضوع پشتونستان و شورو

  !دي گردی غربی افغانستان جانب كشورھایاسيورند و بازگشت سيرامون خط ديپ

نگونه در خدمت يد خان اوش در رابطه با  فرزند خدمت گذارش داويه ھايشد كه سرما ی گران تمام می شورویبرا

 را یكه د را توسط دوستانش حذف و تروم عجوالنه و شتاب زده داويك تصمي در ءً بنا! كا رقم زده شوديمرابش يرق

  !  صحنه آوردیرو

 یبه عنوان باز) سھايانگل( پاكستان ۀاست مداران پشت پردين جا آغاز شد كه سي بزرگ از ھمین بازيده تريچيپ

كا را در رابطه با پاكستان جلب يمرا پاكستان قرار گرفته و اعتماد یاسي سیايقضا در محور گفتمان یگران اصل

ز از يد كه گرن نمویيوارد رقابت و باز  رایكا و شورويمراق  ي حساب شده  و دقیاست مداران پاكستانيس.  نمودند

  !   انتخاب نمودندین بازي ایكه افغانستان را به عنوان  قربان باالتر! آن اگر ناممكن نبود، دشوار بود

ك را يپلماتيكه ھر نوع گفتمان د ئی ھم قرار داد تا جایاروي رویعيصورت طبه  را بیكا و شورويمرا كه یي باز

  .  نمودیرامون افغانستان نا ممكن ميپ

ش مغرور ي ھایت از طرفدارانش در افغانستان كر و كور و نسبت به توانمندي را در حمای شوروی كه رھبریي باز

كا را شكست و پاكستان را يمرانش را سركوب، يخته بود تا آنجا كه باور كرده بودند طرفدارانش را موفق،  مخالفسا

  ! دي نمای خود میاسي سۀ حوزءجز

 ی و نظامیاسي سی ھاینان نسبت به خود و طرفدارانش باور داشت كه در بازيكا ھم با اطميمراست كه ين در حاليا

 را ین را كمك، شوروين بود كه  افغانستان را نجات، مجاھدي اۀشيكا در انديمر ا.ردبرگ برنده را داشته و دا

  !شود یشكست وخود تنھا وارث كشورھا م

 ی ممكن بوده و نه خروج آن به آسانین سادگي به این وادي انجام شده در ایھاينكه نه ورود به بازي خبر از ایب

تا آنجا كه ! ده، مجھول و درد سر ساز استيچي آن بس پیرا انتھايچه رسد به استفاده از ماحصل آن، ز! سر استيم

  !  را رقم خواھد زدیزتريان غم انگين ادامه داده شود پايشتر از اياگر ب

گران ي بازی اصلی بوده و است و مبنایاسي گران سی بر منافع بازی مبتنیاسي سی ھایقت بازيكه حق ئی از آنجا

  ! چرخدی میاسيا سي و ی قدرت در محور منافع ملاست وي در رابطه با علم سیاسيس
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 ی بزرگ نشان دادند كه چگونه از رقابت فین بازي در اینيت عياست پاكستان به عنوان واقعي سی گران اصلی  باز

  ! ندي نمایكا منافع خودشان را رقم زده و استفاده ميمرا و ین شورويماب

ن طرف ي در ایرانجام تجاوز و اشغال افغانستان توسط شورو و سی پشت بر اندازیكودتا پشت كودتا و برانداز

ه ران بي ایس و ھم چنان تالش ھايكا و انگليمرا ۀا ءالحق  با استفاده از  پشتوانيورند و ھكذا تالش جنرال ضيخط د

ه اءالحق بين ضيو و دكترين قسمت سناري سازترتقابلورند يكا در آن طرف ديمرا ۀ آنھا به اشاریخاطر ھمسوساز

  . رفت یشمار م

دانست   ید مون افغانستان و پاكستان  در زمان داوي مابی پشتونستان فألۀ مسی كه خود را مشكل گشائیكايمراجنرال 

  ! ديگر به مشكالت روبرو گردي بار دیكه  كار شدن تریبا رو

  نه تنھا یرا شورويز!  نداشتی در پیجه اي به كابل ھم نت١٣۵٨اء الحق در تابستان سال يكه  مسافرت ض ئیتا جا

 ین بھانه به سمت و سويه بود تا پاكستان را به اي قضی نمود كه خود محرك اصلیت مي حمایكه از موضع تر

  ! خود بكشاندی حامیكشورھا

نش نسبت ياءالحق  را در رابطه با دكتريت ضيورند موقعي مشكل دیادي بر حل بنین مبنيظ هللا امياما چراغ سبز حف

 ساخت كه ی منتفیاديه را بني نه تنھا قضین شورويرا ببرك كارمل ھمراه با متجاوزي نمود زینتفكا ميمرابه 

  !نبرد فرا خواندپاكستان را به 

 یل به شوروي متمایاسي احزاب سی توسط افغانھا در پاكستان و ھمكار"یپاک افغان شورو"نام ه  بیئوجود خانه ھا

 ید ميسھا را تھدين گواه ماست كه پاكستان و منافع دراز مدت انگلين بھتري جھاد در دفاع از مجاھدیھمانند خانه ھا

  ! نمود

كا يمرا پاكستان قرار داشته و دارند، آگاھانه یايات قضاي و جزئیاسيسھا كه خود در مركز فعل و انفعاالت سيانگل

ن و ي و سپس مجاھدیرو شوء، پاكستان را آماده نمود تا ابتدایق به ھمكارين را تشويرا وارد ماجرا، مجاھد

  !  مي كه ھم اكنون شاھد آن ھستیزيچ! نبرد فرا خواندكا را به يمراسرانجام 

 یه شورويكا  عليمرا ئیگاه منطقه يت پاكستان را به عنوان پاينكه  موقعي در افغانستان عالوه بر ایتجاوز شورو

ن كه  يت از مجاھديشان  در حمايك تر از پاپ اياء الحق را در  رابطه با اتخاذ روش كاتوليگاه ضيجا.  ديت بخشياھم

  . محكم تر ساخت،ختي ریاشك تمساح م

اءالحق  يت پاكستان توسط  ضي با محورین شورويد جھاد در مخالفت با دولت افغانستان و متجاوزينكه تشدي از ا

 افغانستان ۀين در قضت پاكستاياز محوريد فراموش كرد كه امتياما نبا. ستي نیچ شكي ھ، رقم زده شدئیكايمرا

 مشرب در ئیكايمرا تبار و یسي انگل، الصلی پاكستانی آ. اس.یوجودآورد تا دستگاه آه را  بای نه يفرصت و زم

  ! دي نمایه گذارين سرماياندرون  مجاھد

س و ي پاكستان و انگلی استخباراتی ھمراه با دستگاھھای و فرھنگی و ھكذا نظامی جھادیاسيارتباط تعداد سران س

جمله مھمات حساب   منی و نظامیر پوشش امكانات اقتصادي موجود در پاكستان زئیاي و مافین المللي بیشبكه ھا

  ! ستيق بوده است كه از پاكستان ساخته نبوده و نيشده و دق

 یگاھن ھر چند ي كمك كننده مجاھدیشبكه ھا: شان فرمودندي نقل كنم  ایاسيك رجل سي را از زبان یست داستانيبد ن

  . نمودی توجه می و نظامی،  فرھنگیاسي سیتھاي، شخصیصورت مستقل به احزاب جھاده ب

 حزب ی شورا و رھبرین با اعضاي اطالع دادند كه قرار است در ساعت معی از احزاب جھادیكي ی برایروز

  ! داشته باشندیمالقات
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  ! بگو جلسه است: گفت ) نگھبان(دار ره ي پی حزب در را از داخل بست و برایآنروز رھبر:  گفتندیشان ميا

د  و خود ي گوناگون را كنار ھم چی و كفشھا و چپلك ھای عسكرین جفت بوت ھايره دار ھم در را بست و چنديپ

  !دي رسی جھادیع كننده كمك ھايت توزأينكه ھيتا ا! ديمشغول حفاظت از آنھا و در بسته گرد

ست تا يره دار جواب داد معلوم ني كشد؟ پی طول میكه جلسه تا كال كردند ؤ نشد، سی منتظر نشستند، خبریقيدقا

 ی می را بررسی شوروی باالیل مھم و حمالت  نظاميرا اكثراً از داخل سنگرھا آمده و مساي كشد زی طول میك

  !كنند

م به ياھخو یم مين ھستي به مجاھدی كمك رسانۀسسؤ فالن مید؟ آنھا گفتند ما اعضايشما چه كار دار: ره دار گفتيپ

  ! آنھا چند نفر است؟یميم پرسونل دايدان یم اما نمي و مستمر داشته باشیمي كمك دای احزاب جھادیشگي ھمیاعضا

! مي نمای شما اعالم می حزب را برای مركزی شورایمن حاال تعداد اصل! ستي نینكه كاريا: د و گفتيره دار خنديپ

امده اند كه در سنگر مانده اند، نامبرده از جا بلند يقط چند تن محدود ن، گفت اكثراً امروز آمده اند فیآنھا گفتند چطور

 و پرسونل ی مركزیاعضا: گر شمار كرد  و گفت ي را ھمرا با چند جفت دئید تمام بوت و كفش و دمپايگرد

  !ن ھا استين حزب ھمير اي حقوق بگیشگيھم

 ده ھا و ۀواسطه طالبان ھر كدام اعاشه  ھا بیكستانان در زمان حمالت پاين آقاي ھمینكه دست پرورده ھايجالب تر ا

 ی گرفتند و می میره از وزارت دفاع و دولت اسالميت و غيس، امنيلونام حزب، پوسته، مجاھد، په  را بفردصدھا 

  !)  ند نبود كه مقاومت كیبردند اما در روز حمله و جنگ كس یخوردند و م

 یا تندرو ھاي مشكوك الحال و ی عرب ھائیجاه ن، جا بين مجاھدي در بی استخباراتی ھایبه ھر صورت كانال كش

ن ي پاكستان در بی به ھمكاریه نوجوانان و جوانان  افغاني  مرتبط با غرب، بسيج و تربیوابسته به شبكه ھا

ن را در ي و مجاھدیسرنوشت شورو. باشدي م١٣۵۴ و١٣۵٣ ی سالھاین  كه سرنخ آن مربوط به ھمكاريمجاھد

  ! داشتیخ و تحول بزرگ قرن را در پيز تاري غم  انگیوي رقم زد كه ماحصل آن سناری طوری اسالمافغانستان

كا را در يمرات يت پاكستان  و موفقي، محوری شوروین فروپاشي مجاھدیروزي كه در قسمت اول آن،  پیويسنار

  ! زند یمنطقه و جھان رقم م

و را ھمانند قسمت اول يتوانست قسمت  دوم سنار یبود نم یاسيالت سي تشكیوي از سناریاءالحق كه خود قسمتيض

ده ي نبود كه خالف آن تدارك دی اولیارھاي معی قسمت دوم نه تنھا د ر راستایارھايرا معيز. ديت نماي و ھدایرھبر

  !شده بود

ابطه با تش در ريس با توجه به موقعيكا و انگليمرا یعنوان شخص اول پاكستان براه اءالحق بيعتاً وجود ضي طب

ن تا آسمان فاصله ي اول زمیوي دوم نسبت به سناریوي سناریرا تفاوت برنامه ھايز! ن  افغانستان ممكن نبوديمجاھد

  !داشته و دارد

ت ين و موفقي مجاھدیروزيه، پيك طرف قضي و دولت حاكم بر افغانستان در ی اول شكست شورویويدر سنار

 توانست ی بود كه مئی برنامه ھاین مجرياءالحق بھتري و شخص ضكشور پاكستان!  ه بوديگر قضيكا طرف ديمرا

ت از يحما! دينكه بنشانيكما ا!  بنشاندیكا را  بستر داده و به كرسيمراس و يمنافع دراز مدت و كوتاه مدت انگل

مسلمانان ر يج ساي و ھكذا بسین افغانين و مھاجري پاكستان در رابطه با مجاھدی و فراملیستيونالي انترناسیشعارھا

ران ي اید و موثر انقالب اسالميكا  بود تا نقش مفيمر اسي انگلی ھای از تبانیجھان در رابطه با جھاد افغانستان بخش

  !  سازندین كمرنگ  و منتفين و مجاھدا مھاجریزباني را در رابطه با میني امام خمیو رھبر
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ران قبل از پاكستان در ي و مسلمان ایه با ملت انقالب بزرگوار ھمرایھر چند در آغاز جھاد افغانستان مراجع و علما

  . ن افغانستان  سنگ تمام گذاشتنديدفاع از مجاھد

باالتر از آن كه .  كردندین  مجاھد مجروح شده در مشھد چگونه استقبال ميبنده خود شاھد بودم كه  مردم از  نخست

  !  نمودندی میبودم ھمدردكه خود سخنران آن ) ع(ع جنازه اش در بھشت رضايدر مراسم تشع

را يران بوده باشد زي ای اسالمیسه با پاكستان جمھورين ما در مقاان و مھاجري ھم بود كه انتخاب اول مجاھدیعيطب

تی چون امام ي شخصی آن ھم به رھبری اسالمی، جمھوری و نه غربی با شعار نه شرقیران انقالب اسالميدر ا

  . نشسته بودیروزي به پینيخم

گفتمان جھاد زبان و محور يران مي ای اسالمیخواست جمھور ی امر نمی از ابتدایشمنان انقالب اسالم اما د

 از استقبال ملت، یت ناشيمي و صمی و از خارج توطئه نمودند تا دوستی در داخل، كار شكنءً بنا. افغانستان گردد

 ی عكس پاكستان را مركز حل قضاياه بر  نمودهيب پذين آسين و مجاھدا اسالم را نسبت به مھاجریدولت و علما

  !ر باشنديم گيافغانستان ساخته و خود تصم

ن مستقل ان و مبارزيران و ھم مجاھدي  ای اسالمی امام در جمھوریروان واقعيون و پين است كه ھم انقالبيجالب ا

  ! نمودندی را متقبل شده  و تحمل می از توطئه دشمنان  انقالب اسالمیافغانستان رنج ناش

س ھمراه با ورود عناصر وابسته به خاد دولت وقت ي و انگلیكا، شورويمرا مربوط به یج شبكه ھاي بسءً بنا

  منی شورویادي سلطنت طلب و ای آگاھانه عناصر وابسته به شبكه ھای ھایران  و كار شكنيافغانستان در داخل ا

ق رسانه ھا و يران از طري ای اسالمیھورم جمين مقاب و بد نام كردن مھاجريف، تخري ب  جھت تضع. گ.جمله ك

گاه ي  سبب شد كه پاكستان  را در جای نخست انقالب اسالمی در سالھای مربوط به دشمنان انقالب اسالمیشبكه ھا

  ! رند ي افغانستان قرار بگیاسي سیايند و خود در محور قضايل نمايران تحمي ای اسالمیموثر جمھور

 منطقه بوده یاي قضایگران اصلي بازیوين قسمت از سناران و مھاجريحق از مجاھداءالي ضیبانيد كه پشتيد تری ب

  ! و است

 ین المللي بی ھایت پاكستان را در رابطه با ھمكاريران موقعي ای اسالمیاگر جمھور: توان گفت یبدون شك م

طمئناً  نه افغانستان  نمودند میشه مي افغانھا را پیشناس رامون افغانستان كسب و برخورد متناسب به روانيپ

را افغانستان و يز! گرفت یبه مزاج قرار مطان صفتان روير مطامع شي داشت و نه پاكستان  اسینين چنيت ايوضع

ك تر بوده و چه بسا كه يگران عميق تر و نزدي مردم آن سامان نسبت به دۀ بوده و است  كه رابطیران تنھا كشوريا

  . ھستندیكي

ن حذف، اسالم بد نام، پاكستان يكا شكست، مجاھديمراست كه ين ني بزرگ جز ایوياربه ھر صورت قسمت دوم سن

  ! روز گردديس پيسر شكسته و انگل

  ! گردد ی می كه در دوران جھاد مرسوم بود منتفی آن چنانیاء الحق ھمراه با شعارھاي است كه  وجود ضیعيطب

 ی و جھادی كامالً اسالمیزه ھاي كه با انگین واقعياء الحق در كنار آن عده از مجاھديگر  وجود ضيعبارت ده ب

  !ديگرد یخ مي بزرگ تاریوي سناری قسمت بعدی عملیشكل گرفته بود مانع اجرا

 مجاھد كه مرتبط و ھمسو  با ی عرب ھایجمله  تعداد   منین  واقعي از مجاھدیاءالحق و ھم تعدادي ھم ضءً  بنا

د شدند كه روح شان شاد و يس گوناگون ترور ، كشته و شھي با دسامون پشت پرده پاكستان نبودند، ي نامۀپروژ

ك شبه يكا يمرااد نسبت به اربابش ي زی ھایت و وفادريمورأاء الحق با وجود انجام ميچاره ضيب.   بادیادشان گرامي

  !! ديده  و نابود گرديست گرديسر به ن


