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  محمد رحيم افضلی: نويسنده

 ٢٠١١  سپتمبر١٩

 پاكستان 

 عمق ستراتژی منطقه ئی انگليسھا  در انتقام از

  افغانستان

٩  
  :نام طالبانه انگليسھا در پوششی ب

ه ي علیعت اسالمينام شره س در پوشش بي وابسته به انگلیانيك قادي طالبان كرام را یاسيزعامت سجالب است كه 

  !  دي نمای نموده و میاسته از جھاد رھبر بر خینيحكومت د

نكه يگردد مگر ا یسر نميس و پاكستان مي  انگلی و اقتصادیاسيازات سي به امتیابيكردند كه دست  یآنھا فكر م

 ی عملی افغانستان گره خورده به اجراین سقوط داده شود، و سقوط دولت اسالمي مجاھدۀز اراداسته اخدولت بر

س را ي گرفته تا انگلی را به باز"ی جھانۀجامع"كا و يمرا كه یئويخ است، سناري بزرگ تاریويقسمت دوم سنار

ت، و ي ھوی فرھنگ، بیخ، بي تاری را بیخي و تاری و افغانستان اسالمنبر فرا خواندهكا را به يمرا داده و یبرتر

  !  دي نمای و جھادی اسالمی از ارزشھایتھ

 افغانستان در ینام امارت اسالمه ،  بیعربستان سعود س،يبا وجود دولت دست نشانده مثلث شوم  پاكستان، انگل

كا  داده يمرا ی براد آن رايس و امي انگلی آن را براۀ كه وعدیق آنچناني پاكستان توفۀاست مداران پشت پرديكابل، س

  ! د وشمارش معكوس آنھا شروع شده بوديرا مقاومت  ھا تشديز. دا نكرديبودند پ

 ۀا حداقل از دو حادثيو .  گذاشتندء و به اجرایگر طراحيكديفاصله دو روز از ه ده را بيچي شوم و پۀن نقشي آخربناءً 

  ! را نمودندی اعظمۀبزرگ استفاد

  (*).ن محور مقاومت، جھاد و استقالل  افغانستانترور احمد شاه مسعود به عنوا -١

  : دو قلوی انفجار برج ھا-٢
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دھد كه برنامه انجام شده توسط تشكيالت مرموز و مافيائی حساب شده و  واقعيت ماجرای انفجار و ترور نشان می

قم زده شده و مريكا يك گونه رادقيق صورت گرفته است زيرا ماحصل پی آمد آنھا پيرامون سرنوشت افغانستان و

  !  مريكا را متقاعد به دخالت و مجاھدين را متقاعد به سازش می نمايدابه اين عبارت كه !  شود می

مريكا در ای است برای  لشكركشی ا و اال كيست كه نداند ترور احمد شاه مسعود و انفجار برجھای دو قلو  بھانه 

  ! منطقه و حذف دولت اسالمی افغانستان

تا ھنوز ھم از دست رسی به عاملين آن و اينكه توسط چه كسانی انجام گرفته است صحبت نمی شود جالب تر اينكه 

 !  

تا آنجا كه . جالب تر و مھم تر ا ز انفجار آنھا پوشش دادن آن بود كه از طريق اسباب رسانه به انحراف كشانيده شد

 شود ءكه اگر چنانچه افشا! فراموشی سپرده شود ابھام و خم و پيچ رسانه ھا اھميت آرشيوی پيدا نموده به ۀدر پرد

  !  عقيم می ماندءسناريوی در حال اجرا

ن عبارت كه خود طراح ترور احمد شاه  يا بوده به اي قضای گر اصلیكا خود بازيمرااگر :  د گفتيبه ھر صورت با

  را اغفال نموده  "یجھان ۀجامع" آن  ۀ  واشنگتن بوده است تا به بھانی  دو قولویمسعود   و  انفجار برجھا

ن صورت يكه در ا! ك شودي خود نزدی و جھانئیافغانستان و پاكستان را  با خود  ھمسو ساخته به اھداف منطقه 

س ينك نوبت انگلي را شكست داده و ایكا شورويمران عبارت كه يس است  به ايكا و انگليمران ي مابی فیجنگ اصل

  ! كھنه كار است

 برآمده  و خود را مستحق یري سھم  گۀشيمت شمرده در انديا  فرصت را غنيسھا  با علم به قضاي بدون شك كه  انگل

طرف سرنوشت ه كا نه تنھا بازنده است كه بيمران باشد يداند كه اگر چن ی كند میكا  فكر ميمراشتر از آنچه كه يب

  !  رود ی سابق میا شورويافغانستان و 

 دارند نه یالت آنچناني و تشكیخي تارۀسھا تجربي كه  انگلئیا جنگ  در منطقه يو دانست كه رقابت  ید ميكا بايمرا 

  ! ست  كه بازنده خواھند بوديتنھا به نفع شان ن

س ين انگلي عكس اهب. ستيل نبوده  و نيح شد دخيا  ھمانگونه كه فوقاً تشريك از قضايچ يكا  در ھيمراكه  نيا ايو 

 خود را از یخي پروراند تا انتقام تاریز در سر ميكا را نيمرا حذف  ،ی متوفیھاست كه پس از حذف شورو

  ! ابند يش را بازي خوۀ نقش از دست رفتی ھند شرقۀافغانستان گرفته و در منطق

  !  كا و نفوذ در افغانستان استيمرا نبرد فراخواندنسھا  به ي انگلین آرزوين باشد بزرگتريه اياگر چنانچه قض

 ی روی واشنگتن حساب شده بوده مضافاً انگشت گذاری دو قلویاه مسعود و انفجار برج ھا  ترور احمد ش بناءً 

 كه  در گذشته ی مردمیاي جغرافۀ القاعده و بن الدن آنھم در محدودیروھايت نيافغانستان و ھكذا بستر رشد و ترب

  "یجامعه جھان"س و يانگلكا توسط يمراشد، ن بايست كه  اگر چنيل ني دلیده بود بيسھا گرديعث شكست انگلبا

  !   ده استيكا اغفال گرديمراتوسط 

 یر نشده است، مي ھنوز ھم د"ی جھانۀجامع"كا و يمرا ین باشد براياگر چن: مي گویدور از مبالغه مه بدون شك و ب

ه بس، جانب مردم افغانستان را يخاطر نجات خودشان از شر انگله صورت صادقانه و به توانند به تعھدات شان ب

دانند كه تبر بدوشان كفر بر انداز  یسھا ميرا انگليز. دور از ھر نوع  توقع و چشم داشت گرفته و عمل كنند

 ی اند كه قدرت بزرگ  شورویراث بر كسانيرا ميز!  سبقت را  ربوده اندی از دشمن گویريافغانستان در انتقام گ

شان در يدند كه روسھا ھم چون اي نه تنھا فراموش نكرده و دسھايانگل!   و شكست داده اندنبرد خواندهس را به يو انگل
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ه بر و سالنگ  بيخ!  ح دادند و رفتنديبر قرار ترجرا مصاف با افغانھا كفش و كاله و چكمه تنبان گذاشته فرار 

  ! اد داشته و دارنديه  را بی آنھا در شرق و شمال خاطرات فراموش ناشدنی عبوریكه ھايعنوان بار

ك شامل دو قسمت كه ي كه ھر ی كارۀ سه مرحلیسھا طيدھد كه انگل ی نشان میت عمليت واقع به ھر صور

ل پاكستان  از يده اند كه  پس از شصت و چھار سال تشكي رسانئیجاه شود كار را ب یمجموعاً شش قسمت م

  .نگارميالً ميگر ذيك بار ديكشد كه فشرده آنرا  ین گونه انتقام گرفته خط و نشان ميافغانستان ا

  ادامه دارد

  

  :يادداشت

به عوض " جامعه جھانی"مانند اصطالحدر بسا موارد الزم به توضيح نيست که نظر پورتال با نويسندۀ اين اثر (*) 

 و ارزيابی از کارنامۀ ارشد الخائنين يعنی احمد شاه مسعود نه تنھا با ھم يکی نيست بلکه نقطۀ نيروھای اشغالگر

  . تضاد با ھم اندمقابل ھم قرار داشته در

 AA-AAادارۀ پورتال                                       

  


