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  محمد رحيم افضلی: نويسنده

 ٢٠١١  سپتمبر١٣

 پاكستان 

 عمق ستراتژی منطقه ئی انگليسھا  در انتقام از

  افغانستان

٨  
  

  

  :  مريكا در گرداب بازی بزرگتر ا

.  شودی می منتفزير سؤال رفتهكا يمرات ي افغانستان و ھم موفقیروزيخ، ھم پي بزرگ تاریوي سناردر قسمت دوم

  !گردد یت پاكستان ھم متحول مينكه محوريمھمتر ا

 ید اعمال نظر مي جدتاکتيکزم  و يكاني بوده است كه با می گر قبلی ھمان بازی گر اصلین  است كه بازي جالب ا

  . كند

 ین ھمه توانمندي است با وجود ای زعامت جھانیكه مدع یكاين است كه چرا مريآن ابت بزرگتر از يمص

 ھا قرار گرفته ی پشت پرده پاكستانۀديچيالت مرموز و پيتشكۀ  در برابر عمل انجام شدیشرفت،  ھمانند  شورويوپ

 با یكا، دشمنيمرابت به ا نسين فاتح، تنفر ملل دني مجاھدی افغانستان جنگ زده، بدنامیرانياست كه ماحصل آن، و

كا از يمراك كالم شكست ي در یئاي مافیت طالب و شبكه ھايت القاعده، تثبيسم، تقوياسالم و ھكذا گسترش ترور

ر كشورھا  يسھا  با امكانات عربستان و ساي انگلینام پاكستان و رھبره  بیتيقدرت آنھم توسط  افغانھا در  محور

  !  شود یشده و م

داند  یخصوص پاكستان را دارد، مه  منطقه  بی بر جامعه شناختی تجربه و شناخت مبتنی گر اصلیكه بازئياز آنجا

 .  ممكن چگونه استفاده كند یل ھاي موجود و پتانسیكه از فاكتورھا
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ت  يف محوريكا و ھكذا تضعيمرات ين فاتح ھمراه با موفقي بدون شك كه شكستاندن  غرور و عظمت مجاھد

 الزم یگري دیا افرادي چون غالم اسحق خان و یگري دۀخ  است كه مھري بزرگ تاریوي سنارپاكستان، قسمت دوم

  !دارد  

ر ي نظی پاكستان در رابطه حزب مردم و انتخاب بی كار شدن غالم اسحق خان ھمراه با فعل و انفعاالت داخلیرو

 داشتند یسي  و انگلیاني قادۀ كه سابق مثل بابریس جمھور و وزرايعنوان  رئه   بین اشرف لغارييبوتو  و ھكذا  تع

ه   بیآ ، اس،ی آیر وابسته به شبكه ھاين غيجمله مجاھد  افغانستان منیب  دولت اسالمي تخری  را برایبستر

  ! نمود یشان و مضطرب ميكا را پريمراكه . وجود آورد

، یت آي از فعالین كه ناش افغانستاین و دولت اسالميكا  نسبت به مجاھديمرا ی و نگرانیاضطراب، شك، دودل

 كه یزيقاً چيدق. ن  افغانستان و پاكستان قرار دادي مابی  فیاسيكا را  عمالً در برزخ سيمرا پاكستان بود یاس،آ

  ! سھا  منتظر آن بودنديانگل

 ۀر داخلي وزیانيت آن ھم توسط بابر قادي ھمراه با شعار صلح و امنینينام طالبان ده   گروھكی  بیراه انداز

 قرار  ی بود ھدف اصلیاسيار، كابل را كه محور مقاومت و جھاد و گفتمان سي وزارت خارجه آندیپاكستان و ھمكار

  !  نوردندیداده قندھار  را در م

 ی وابسته به خودشان روبرو میاي كشور ما با استقبال ھمان فرزندان ناخلف  و بقای جاینجاست كه در جاي  جالب ا

  ! شوند

سھا در  افغانستان ھمواره مذھب و عامالن آن ھم  اكثراً مالھا و ينكه باب ورود  انگلي است  و آن ال آنھم واضحيدل

شتر از يل  پشتون ھا بين اقوام و قباي آن در بآئی بوده است كه نسبت كاری بومی ھای و سنتی مذھبی ھایمولو

  !  خوردیچشم  خورده و مه گران بيد

ت  متناسب به  ينام صلح و امنه  پاكستان و افغانستان بیني مدارس دی ھایام مولو انتخاب نام طالب ھمراه با استخد

كه اكثر  ني و ائی منطقه یسھا با علم به ساختارھايانگل!   انتخاب شده استتاکتيکی حساب شده و یعت اسالميشر

 به تفكر و یازي شدند كه نئی وارد ماجرای  و مذھبینيبا ظواھر د !كنند و بعد فكر ی عمل مء ابتداین واديمردم در ا

  "!شوند یده نميشوند اما خر یه ميافغانھا كرا":  ندي گوین است كه ميمگر نه ا!  تعقل نداشته باشند

 ی میاسيك صاحب نظر علوم سينقل از ه نام كرسنت انترنشنال به  زبان چاپ كانادا بیسيچنانچه دو ھفته نامه انگل

  ! ھا بقدرت برسندی نمود تا مالھا و مولو تالشدي بایدر افغانستان  م: سدينو

  ! شود یت مين و تثبيسھا تضميل حكومت آنھا منافع دراز مدت انگلين است كه در ذيت ايواقع

  !  از مساجد بزرگ كابل بودیكين سال امام جمعه يس متظاھر به لباس مال چندينكه انگليمگر نه ا

ت هللا ھا در يد كه آيسد كه نگذاري نویران مي  در مورد اه  پرداز فوق بر خالف نظرش،ين است كه نظريجالب ا

  !قدرت برسنده ران بيا

  و ی جھادیاسين احزاب سي مابی فی ھدف داخلی كور و بی به ھر صورت استقبال مردم به ستوه آمده از جنگ  ھا

 ھا بوده  تا یسي انگلۀ از نقشی، بخشیغاتي تبلی طالبان در قندھار ھمراه با سر و صدایظاھر مردمه ت بيھكذا امن

  ! كه انداختند نيكما ا! ندازنديده بودند بي كه تدارك دیكا را اغفال نموده در داميمرا

 كه یبازنگر. ن دارديق تر از اي دقیازمند به بازنگرين مبتال گردد نيكه به سرنوشت بدتر از ا نيكا قبل از ايمرا

ت در حال ي قرار داده كه  چرا و چگونه موفقی منطقه مورد بررسیايكا را در رابطه با قضايمراعوامل  مبتال به 

  !ده استي گردی و ناكامیل به شكست، بدنامين گونه تبديت مردم افغانستان ايكا ھمراه با حسن نيمرارشد و گسترش 
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 یسينگ ای ھای پاكستانۀديچيمون و پيالت نامي اھداف تشكی كه در راستایئوي قسمت دوم سناریست مگر اجراين نيا

  خورد  ی رقم  خورده و میظاھر پاكستانه  بی ھایسيتبار و انگل

  ! شوند  یك سرنوشت مبتال  شده و مي موفق ھر دو در یكايمراروز و ھم ين قسمت ھم افغانستان پيدر ا

ه  گرفتین گونه به بازيت شان ايكنند كه چرا و چگونه موفق یكا ھنوز ھم فكر نميمراون ياسيب است كه سي عجیليخ

  .ن داشته باشندي  بھتر از ایتي و موقعیتيتوانستند موفق یكه م یدر حال! شده است

 كھنه كار یسھاي پاكستان كه ھمانا انگلۀون پشت پردياسيت كردن از سي، جز تبعیزي آن چینظرم سرنخ اصله ب

  . نيست،شوند ی میت و رھبرياست  ھدا

 یست مبن ایشه ايد، طرح تفكر و اندينما یرا اغفال نموده و مكا يمرا كه ھم ملت پاكستان و ھم ئی از شگردھایكي 

 نبوده و یزين چيرود و ا یطرف سرنوشت افغانستان مه نده نه چندان دور بيكه سرنوشت پاكستان در آ نيبر ا

  !خاطر سكوت مردم پاكستان ه كا در افغانستان  و بھانه بيمرام يه دخالت مستقيب و  توجيق، ترغيست جز تشوين

عنوان ه  آنھا بوده است بۀره كه خود ساخته و پرداختيزم، مواد مخدر  وغي القاعده، طالب، تروریروھايجود ن و

 خود ی به ظاھر پاكستانی ھایسي تبار و انگلیسي انگلی ھای بزرگتر پاكستانیويد در سناريا تھديد و يعوامل تشد

ه كه سرنوشت پاكستان را ب نينه ا! برد ی  مطرف سرنوشت پاكستانه  است كه  سرنوشت افغانستان را بیبستر

  !طرف افغانستان

 ۀون پشت پردياسيرود كامالً غلط انداز س یطرف سرنوشت افغانستان مه كه سرنوشت پاكستان ب ني  طرح  ا

 ن ساخته  و يكا را نسبت به افغانھا بدبيمرا ھا حساس و ئیكايمرا ھا بوده تا مردم  پاكستان  را نسبت به یپاكستان

  ! كا گردديمرات يخود وارث موفق

ن  برخورد دو ي مجاھدیروزيخصوص پس از په سھا نسبت به افغانھا بيت از ارباب شان انگلي ھا به تبعی پاكستان

  قدرتمند ی از شورویكه  امكان خطر ناش ئین عبارت جايبه ا. ندينما ی را اعمال نموده و میاكاريم با رأگانه تو

 یھا  را به عنوان مجاھد، شجاع، دالور و جنگ جو، گوشت دم توپ جلو انداخته و نابود مد  افغاني گردیاحساس م

 گردد كه در یاست شان عوض مي گردد نه تنھا سی میگر منتفي دیا ھر كسي و ین كه خطر شوروياما ھم!  نمودند

  ! دازند پری افغانستان پرداخته و میرانيف دولت و وي تضعیراستا

ركانه يكا را  زيمرا ءً بنا.  دا نند ی پاكستان میف و متفرق  را باعث قدرتمند شدن دولت و آبادانيرا افغانستان ضعيز

  . داشته  و داردیسھا و پاكستان  را در پي انگلی و اقتصادیاسيت آن منافع مشترك سي كردند كه نھایئوارد ماجرا

 دو گانه ھم دولت  یك بازيتفاده از طرح فوق در  با اسی به ظاھر پاكستانی ھایسي تبار و انگلیسي انگلی ھایپاكستان

 یك ميت  و تحريل، حمايق، تموين دولت را تشويت و ھم مخالفياسته از بستر جھاد و مقاومت را  به ظاھر حمابر خ

  ی اسالمی در رابطه با دولت نوپای اسالمیر كشورھايكا  و سايمرا ی ھایمضافاً نسبت به تداوم ھمكار!  نمود

  !  نمودند ی مخالفت مافغانستان

 یرساخته و  رھبريب پذيكا را در رابطه با افغانستان آسيمرا پاكستان ھم ۀجالب است كه دست اندركاران پشت پرد

ت يريرا مديز.  حضور ارباب شان آماده سازندیدھد تا بستر را برا ی مید و ھم القاعده و طالب را بازي نمایم

  !كايمراداند تا به  یسھا مي منطقه خود را وفادار به انگلی كشورھایاي پاكستان در جغرافیاسيس

 یت از بيآمدن غالم اسحق خان و حما! سھا  حركت كندي بزرگتر انگلیژي ستراتید كه در راستاي نمای تالش مءً   بنا

 یداخل مربوط به اوضاع ی ھمراه با فعل و انفعاالت انجام شده در رابطه با تنشھاین لغاريير بوتو و ھكذا تعينظ
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ه دولت بر يھا، ھمه و ھمه  ھمسو و ھماھنگ علئيكايمراھا، يسھا، پاكستانيپاكستان از عربھا گرفته تا پشتونھا، انگل

  ! دياسته از بستر جھاد گردخ

نام ه  پاكستان بودند بی و اسالمیني خودشان را كه دست پروردگان مدارس دۀ عكس طالبان ساخته و پرداخته ب

 یھمچون قاعد اعظم شش امام (یانير بوتو،  بابر قادي نظی بۀر داخليت آن ھم به زعامت وزيفرشتگان صلح و امن

ه ب)  شده بودی به ظاھر اسالمیو بندي دی و تندروھای، جعفری، شافعی، مالكی تمام مسلمانان  اعم از حنفیشوايكه پ

  ! ل را اشغال نمودند افغانستان تنگ نموده كابیكه عرصه را بر دولت اسالم ئید تا جايكش یدوش م

  

  :يادداشت

 که به اصطالح از درون مقاومت رسمی "اداره ھای وابسته"م که موضع پورتال در قبال ي بنويسبالفاصله بايد

  .افغانستان عليه شوروی بيرون شد، به ھيچ وجه با مواضع نويسندۀ اين اثر مطابقت ندارد

 AA-Aادارۀ پورتال                                                                                              

  


