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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  محمد رحيم افضلی: نويسنده

 ٢٠١١  اکتبر٠۶

 پاكستان 

 عمق ستراتژی منطقه ئی انگليسھا  در انتقام از

  افغانستان

١٠  
  :ق پاكستانيسھا از طري عملكرد انگلۀفشرد

  !زيگان عزخوانند

سھا در منطقه و ي دراز مدت انگلیرامون برنامه ھاي كنم كه پیگر از شما دعوت ميك بار دي ،در پايان مطالب فوق

  .ديابي عملكرد آنھا را در منطقه و افغانستان درید تا چگونگي مالحظه فرمائئیصورت مرحله ه پاكستان ب

  

  : اولۀمرحل

 را  در رابطه با پاكستان قانونمند ی قبلیكه  مصوبه ھا ني ، عالوه بر ادين قسمت كه ده سال  به طول انجاميدر ا

سھا ھمواره از يھمانگونه كه انگل. سھا را داشته باشدي كنند  كه ھمواره جانب انگلینه مي را نھادیالتيند تشكي نمایم

  !كنند یت ميآنھا حما

  

  : دومۀمرحل

 كيم پاكستان يت از پاكستان در رابطه با پشتونستان، تقسيحما و یئايت جغرافيت موقعين قسمت، عالوه بر تثبيدر ا

ن و ين چي مابی و ھكذا فعل و انفعاالت فی و غربیخاطر تسلط و اداره كردن آنھا،  به نام پاكستان شرقه دست آنھم ب

ار داد كه ت بھتر قرين در موقعيري، پاكستان را نسبت به سای اسالمیر كشور ھايكا و پاكستان و سايمراپاكستان، 

  !سھا را در منطقه رقم زده استي انگلیژيت ستراتيماحصل آن نفع پاكستان و تقو

  

  :  سومۀ مرحل
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الت يزم تشكيكاني را  متناسب به می ادارین مرحله توانست ساختار ھاي فوق پاكستان در اۀ با توجه به دو مرحل

مضافاً اردو  و استخبارات را در . ر و سامان  بدھد سند نموده  بودیه گذاريسھا اساس آنرا پاي كه انگلیاپشت پرده 

  ! ين كننده و سرنوشت ساز عمل كنندي قرار بدھد كه ھمواره تعیتيموقع

 پاكستان ۀ منافع منطقی را در راستایكا و شورويمران، ي قدرتمند چون چی كشورھایگر عالقه مندي از طرف د

 آنھا نسبت به ین پاكستان و افغانستان مراتب عالقه منديمابي فین الملليند تا در  فعل و انفعاالت بي نمایابيارز

  !  شتر گردديپاكستان ب

 شده یزي  برنامه ر، دراز مدتیژي بر اھداف ستراتی پاكستان مبتنۀاست مداران پشت پرديكه طرح س یئاز آنجا

ت از پاكستان  نسبت به ي آنھا را در رابطه با حمایاسي و سی عملیت ھاي نمود كه  موقعیجاب ميضرورت ا. است

 الزم ۀكه اگر چنانچه الزم شد از آنھا استفاد. دين نمايب و دشمنش ھندوستان و افغانستان سبك و سنگي رقۀيدو  ھمسا

  !دي نمایكه م نيكما ا! ديرا نما

   

  : چھارمۀمرحل

كا يمرا  و یرا  شورويوجود آمد  زه ھا  بي انگلسی ھا رو و فرصت برایطرف پاكستانه ن قسمت اقبال  بيدر ا

  !  نمودی می آن لحظه شماریسھا براي كه انگلیزيچ!   قرار گرفتند یاروي افغانستان روۀيھردو در قض

 ھا ی پاكستانینبود)  ھایسيانگل(ھا ي پاكستانۀاست مداران پشت پرديطنت و شناخت سيم اگر شي گوید ميبدون ترد

  !ردي را در پاكستان بگیافغان شورو پاک یت خانه ھايتوان آنرا نداشت كه جلو فعال

، به ی شورویت افغانستان براي  افغانستان،  و اھمۀيھا در قضيئكايمرا یمنده سھا با  شناخت از مراتب عالقي انگل

 را در رابطه با اشغال ی و تالش شورویه شورويكا را در مخالفت عليمرا یمنده  انگشت  گذاشت كه عالقیئجا

  !نمودد يكشور افغانستان تشد

ه ب.  قرار گرفت بزرگ و خود در محور پاكستانیويسھا با درك اوضاع منطقه، پاكستان ر ا محور سناريانگل

  ! دي كه ممكن بود جنگانیئكا را تا جايمرا  و یگر، شورويعبارت  د

 افغانستان ان سرنوشت اشغال دري كه پانددانست ی م،كه از جنگ با افغانھا  داشت یسھا با تجربه و سابقه اي انگل

كا  را يمرا یريب پذي آسۀشي از ھمان لحظه، اندءً ، بنازند ی را رقم می ھر متجاوز منجمله شوروی و نابودیئرسوا

  ! دي پرورانیدر سر م

 نيكا  قبل از ايمرا ھمسو با یكا و دولتھايمرا در مخالفت با ی اسالمی عربیرو كشور ھا   تندیونھايج  اوپوزسيبس

كه چگونه و ! ال داردؤ سیرند كه خود جايگ یكا قرار ميمراكا باشد در خدمت يمران يمخالف یاسيكه در محور س

  ! گردند  یكا متمركز ميمراكا و منافع يمرا چه در محور یبرا

 ی  تندروھایاسي و سی، نظامیل اقتصادي تموی توانمندی چه كسیالت پاكستان نبوديسھا در محور تشكياگر انگل

كا يمرا نمود كه درصدد حذف ی مین گونه ساز ماندھين اير نام مجاھديدر كشور  پاكستان  زكا را  يمران يمخالف

  !  د شدندي كه صادقانه و اخالص مندانه جھاد كردند و شھند ھم بودیالبته تعداد! شده اند

  !اممكن است كه  جنگ با افغانھا  نین معنيد به ايد. كه راه نجات ندارد!  ديد و ھم فھمي  ھم دیسرانجام شورو

س يكا و انگليمرا به اطالع یق عربستان سعودي، از طرءً بنا!   و بازنده است ين سنارين عبارت كه در ايد به اي فھم

  !باشند ی خارج شدن از افغانستان مۀشيد كه در انديرسان

  !ه كرد كه وارد افغانستان نشود يكا توصيمرا به مضافاً 
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خ ي بود كه در تاریزي غم انگیويان سنارين پاي مجاھدۀاسته از ارادت بر خل دولي از افغانستان و تشكیخروج شورو

  !ديافغانستان با افتخار جھاد و شھادت ثبت گرد

  

  


