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  محمد رحيم افضلی: نويسنده

 ٢٠١١ برو اکت١۴

 پاكستان 

 عمق ستراتژی منطقه ئی انگليسھا  در انتقام از

  افغانستان

١١  

  :اناسته از جھاد در افغانست بر ختشكيل دولت اسالمی

نام ه كا و بوش بيمران ياسته از دكترت از شعار برخي حماۀ پاكستان به بھانۀاست مداران پشت پردين مرحله سيدر ا

  . را  نشانه گرفتندیده انقالب اسالمي جھاد و پدیروزي،  پیا جھان تك قطبي و ین جھانينظم نو

 مسلمانان را ۀشي حاكم بر افكار و اندی فضاراني ای انقالب اسالمیروزي جھاد افغانستان در كنار پیروزيرا پيز

  .   نمودیمتحول م

ورند و ھكذا ي افغانھای دو طرف دی و برادری دوستیاين افغانستان و احي مابیگر رفت و آمد في از طرف د

 سھا ي انگلیكه ھم برا! ديورند زنده گردي زمستان پشاور و تابستان كابل در اذھان  مردم دو طرف دیخيخاطرات تار

  !شد ی ھا گران تمام می پاكستانیو ھم برا

 ھا ئیكايمرا ۀشير انديتسخ.  ھا بودئیكايمرا ۀشير افكار و اندي را كه دنبال نمود تسخیزين چي پاكستان نخستءً بنا

  ! نبرد فرا خوانده استكا را به يمراسھا بوده و است، ي كه مملو از ارادت به انگلیئ ھایتوسط پاكستان

ا  است كه ي استاد دانشگاه  آسترلیام مليلي ویباي كالم  زی ھا، مصداق عملیدست پاكستانه كا بيمراارات يسپردن اخت

  ! ھا كوچك اما جسم شان مثل شامپانزه بزرگ استئیكايمراعقل : گفته است

. كرد افغانستان نمود تكرار "یكمونستھا" نسبت به ی را كه شورویھا، ھمان اشتباھيكا با اعتماد به پاكستانيمرا

  !  شوند ی مظلوم است كه به قربانگاه برده شده و مین افغانھاي ایجالب است كه در ھر دو باز

م با ھجرت ء  شان با دفاع و مقاومت، جھاد و شھادت تویني و دی كه ده سال متواتر از كشور  و ناموس ملیملت

ز آن ملت افغانستان و مسلمانان جھان  را ای جھان"زميالحاد و كمون" بر یروزي نمودند و افتخار پینيارزش آفر

  !ن برودئي ملت فاتح و سرفراز ما پاینگذاشتند كه آب خوش از گلو مداران وابسته به دشمنان اسالم استيس ،نمودند
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ن  ينام مجاھد و مجاھده گر بيز دي و ھر چتسي اراده، سادیف النفس، بيآنھا با سوء استفاده از اشخاص و افراد ضع

  ! ل نمودندي  اعمال و تحمی پاكستانیق سر سپرده ھاين را  از طر شایبرنامه ھا

 ی حاضر به مصاحبه نمی كشوری باالین رده ھايولؤده بود كه مسي افراد تا بدان جا رسیضعف نفس و وابستگ

  !دنديگرد

انشيار ز مراد و شھيد ديد عبدالعزيرد، شھي صورت بگیت ھا مصاحبه اي قرار شد با چند تن از شخصیچنانچه روز

 ھم  باشد بد ین فارس  البته من گفتم  اگر با زبا،ن مصاحبه به زبان پشتو باشديھمراه با اينجانب گفتيم بھتر است ا

ك مصاحبه به زبان پشتو انجام يم كه يز مراد با چند تن از پشتو زبانھا صحبت نموديد عزيمن شخصاً با شھ. ستين

 زد و گفت من یم لبخندي گفت"ین ربانيسور برھان الديجناب پرو ف"ور س جمھي به رئیوقت!  بدھند اما حاضر نشدند

 یان ميآقا:  از آنھا گفتیكيادم است ي! ديشما با فالن حجت االسالم مصاحبه كن! ستندينھا اھلش نيدانستم ا یم

   !ستم مصاحبه كنميمن حاضر ن! دئي ما را در پاكستان خراب و پول بانک ما را مسدود نماید زندگيخواھ

 كه داشت یيبا و دوست داشتنيم  او كه خداوند رحمتش كند با طبع زيار گفتيد دانشي  به شھیان را به شوخي جریوقت

  !ن كارا ھم كردي و ای سخنرانیم و حتي با آنھا  مصاحبه كنیم كه با زبان فارسيبرو:  گفتیزيك چي

د يار شھين بود كه ھم من و ھم دانشيب اجال! كجاه  افراد از كجا تا بی ھایبه ھر صورت ضعف نفس و وابستگ

  ! ميداد یداستان را من باب مثال  نسبت به افراد وابسته و مزدور ھمواره تذكر م

 بردند ی مئیكه دانسته مردم ما را به جا ئی دراز مدت و كوتاه مدت آنھای ھایزي برنامه ریبه ھر صورت با اجرا

  ! خواستند یكه م

  !د تر رقم زدندي جدیويعنوان سناره د را بياحصل جھاد بود را آغاز و دور جد كه میه دولتي جھاد علءً بنا

 و یدوشه  و كشتار، خانه بیرانيب، قتل و تجاوز، ويطنت، مكر و فري و آن عبارت است از ده سال دروغ و ش

 اسالم، نامه گر بي دل، سركوب و غارت و چپاول و ده ھا مشكیري و گروگان گی اعتمادیھجرت، بمب و موشك، ب

 یوجود آوردند كه مردم ھمگه  را بیغمبر، دفاع و ارزش، بستريندان، پوسته، ھجرت، خدا، پجھاد، رھبر، قوم

  ! كه شدند نين و مذھب شوند كما ايندان، دص جھاد، اسالم، مجاھد، رھبر، قومخصوه  ھمه ارزشھا بمقابل

  

  :  پنجمۀمرحل

  :قسمت اول

خ را آغاز كرده اند تا ي  بزرگ تاریوي پاكستان عمالً قسمت دوم سنارۀاست مداران پشت پردين قسمت سيدر ا

اط خلوت خود ساخته انتقام ي از دور خارج ساخته و افغانستان را ھمانند پاكستان حیكا را ھمچون شورويمرا

  !  ك قرن بستاندي خود را پس از یخيتار

اط خلوت ساختن افغانستان ھم چون يق حيسھا توفيگلا انيح شد خواھد شد؟ و آين طور كه فوقاً تشريا ھمي آیراسته ب

  ! د كرد؟ندا خواھيپاكستان را پ

  :توان گفت یبدون شك م

اگر .  باشدی و نظامیزان امكانات اقتصادي ھم چون گذشته  باشد،  اگر میاكاريم با رأ تویزان زد و بندھاياگر م

. زان تفاھم الكفر ملت واحد، باشديباشد  و اگر مظاھر دوست افغانستان ه  دشمنان  بیريكارگه  بیزان روش ھايم

چ كس يگردد كه به نفع  ھ یر ميب پذيافته و منطقه آسيره ادامه ي، خشونت و غین است كه جنگ نا امني آن ایمعن

  ! نخواھد بود
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رتھا در  قدئیارويزم رويكاني ظالم، شناخت مردم افغانستان، می در رابطه با نابودی الھۀزان تحقق وعدياما اگر م

كا  يمرا نه تنھا سرنوشت یدھم كه ماحصل روند فعل ینان  وعده ميبا اطم.  ملت ما باشدیخي تارۀافغانستان و تجرب

 افغانھا یرا جنگ برايز.  سابق  خواھد بردیطرف شوروه ز بيس را نيبرد كه از  انگل ی میطرف شوروه را ب

   هللاءانشا.  دشمنان اسالم و قرآن نخواھد بودی جز نابودیزي كند  كه در آنصورت چیدا ميك پيولوژئدي اۀجنب

كا ھمزمان با استقرار يمرادھد كه  ی  نشان م"یجامعه جھان"كا و يمرا حركت ی دورنماین  و چگونگيھر چند قرا

 منطقه بوده و ی تسلط بر افغانستان و مھار كشورھاۀشيت در افغانستان عمالً در اندي ثبات و امنیصلح و برقرار

  !باشد یم

 یك دھه در افغانستان ميده است و اال با حضور يگام را بر گزه است گام بياط عبور نموده و سين گونه با احتيكه ا

  !ستي افغانستان مقتدر  و با ثبات انجام بدھند كه از دو حال خارج نی را در راستایادي زید  كارھانتوانست

  !توانند یخواستند اما  نم ی م–الف 

  !شود یدو بخش م كه شامل 

 چون یئخصوص رقباه  افغانستان بی بازسازۀ شامل در پروسی كشورھای و تفاھم مشترك با بعضی عدم ھمكار-١

  !لماناه و ين، روسيس، چيانگل

 پاكستان در ی استخباراتیاسي سی از شبكه ھایري داده شده به افغانھا و ھكذا  اطاعت پذیعدم توجه به وعده ھا-٢

 . افغانستانیايرابطه با قضا

  ! خواھند یتوانند اما نم ی م–ب 

د يسف باأ سابق در افغانستان دو بار تیكا نسبت به شورويمر اخاطر عملكرده د گفت كه بين صورت باي در ا

  !    خورد

   ھائیكايمراكه نسبت به  ني اۀشيكا و تعھدات شان باور داشتند و ھنوز ھم در انديمراافغانھا نسبت به جمعی از را يز

 مبتال خواھند ی ھا به چه دردسرئیكايمراد كه ي دیو اال خواھ! ستندي سابق معامله كنند نین شورويھمانند متجاوز

  !شد

  !رانه افغانستان را ترك كرده باشندينكه غافل گي مگر ا

 ید اما نمخواھ ی كه مین معنيم، به ايئت بدھكا را برايمرابه ھر صورت اگر چنانچه مورد الف را مبنا قرار داده 

ستم ير آن سي باشد در غی می كلیك بازنگريازمند به يك كشور قدرتمند نيعنوان ه كا بيمرام كه يريد بپذيتواند، با

  ! د گذاشتيخ باي تاری در موزه ھا"زميكمون" را ھمانند "یدموكراس"

 در  قرن ی جوامع بشریازمندي نی دارد و نه پاسخگوئیكا  ھمسويمرا عملكرد حاكمان ئیت اجرايرا نه با واقعيز

  . حاضر است

دور از ه  بی انسان متحول شده و مھم تر از ھمه ادعای ھایازمندي و  نیان دموكراسيبا توجه به عملكرد مناد

!)  داند یر جھان  ميا و خود را رھبر اجتناب ناپذيستم دنين سيكا را بھتريمراستم يس(نكه ي بر ایت بوش پدر مبنيواقع

  .كند ی را پسنده میت جھانيريستم متناسب به  مديازمند به  سي  نی بشركه جوامع یدر حال

ستم آن رقم زد شخص بوش پدر ي  و سی كه شكست را در اردو گاه دموكراسین كسينخست:  توان گفتیت مأبا جر

  ماحصل "زميزم كمونيماركس" یولوژئديجمله شكست ا  منیكرد كه تحوالت جھان یرا او فكر ميبوده است ز

 انسان سر یازمندي ملتھا، گره خورده به نۀاسته از اراد بر خیكه تحوالت جھان یدر حال!  استیستم دموكراسيس

د ي تردیه نگردد بي دارد كه اگر ارایگاه انسان متعالشه درخاستي است كه رین حاكم بر جوامع انسانيخورده از قوان
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 و سپس ملتھا را ی قدرتھا را متالشء  ابتدایمع انسان حاكم بر جوایستم ھاياسته از ضعف س  بر خیكه لگام گسستگ

  ! كشاندی و ضاللت میبه تباھ

  ! است یجھانۀ ستم متناسب به خواست و اراديشه و سي مستلزم اندیت جھانيرين است كه مديت ايواقع

  !  رد مگر به باور آنھايگ ی شكل نمی اراده و خواست جھان

 داشته و دارد كه ی انسان متعالۀشيشه در افكار و انديتھا، ريوجه به واقعمسلم است كه باور انسانھا  عالوه بر ت

  . بخشدی مئیطرف  خواستن و از خواستن به رفتن، قدرت و تواناه انسان را از حالت ماندن ب

  .ستيباز ھم  از دو حال خارج ن! خواھد یتواند اما نم یكا ميمرام كه ين بگذارياگر چنانچه مبنا را بر ا

 یاسي سی رقباینه  را براير ساخته و  زميب پذيكا را آسيمراازات يت موجود در افغانستان امتيضعتداوم و -١

 .سازد یاو در افغانستان آماده م

 !  سازدیكا شكننده ميمرا را نسبت به "ی جھانۀجامع"موضع  -٢

ھداتش در رابطه با بھتر آن است كه به تع!  خواھدی آنرا دارد اما نمیكا توانمنديمرابه ھر حال اگر چنانچه 

ماً  مربوط يكا مستقيمراا خوش نام شدن يرا بد نام شدن و يافغانستان عمل كند،  آن ھم توسط خود مردم افغانستان ز

  ! خودش شكست بخوردی از رقبای  رقابتین بازيكا در ايمرابه افغانھاست و افغانھا دوست ندارند 

آنھا دوست ندارند كه . ھنگ  منحصر به خودشان را دارندصورت جداگانه فره افغانھا در مجموع  و اقوام ب

  ! ب برسانندي آس، كه مشروط وارد خاك افغانستان شده اندیئ ھائیكايمرا ھا  در قلمرو آنھا به یسھا و پاكستانيانگل

  رایانتيكه خ نيمگر ا!  و عرب ھاستی پاكستانیر شده ھاي اجء كنند  بدون استثنای میب رسانيكه آس ی آنھائ

ك سر و ين شد،  افغانھا خود در انتقام گرفتن  از دشمن خائن يكه اگر چن!  را از آنھا كشف كنندیامشاھده  و نقشه 

  !گران انديگردن بلند تر از د

كا بود كه در يمراز تجربه نمودند تنھا و تنھا يروسھا را ن. شناختند ی آنھا را مۀسھا و سابقي امر انگلیافغانھا از ابتدا

  ! نمودندبرخی ھا ن اعتماد را يكه ا نيتوانست مورد اعتماد مردم افغانستان باشند كما ا ینه ماين ميا

ه يصل و تويس را  دخي انگلی ھا نه تنھا از اعتماد مردم افغانستان سوء استفاده نمودند كه پائیكايمراسفانه أاما مت

  ! نمودندء پاكستان را مو به مو اجرایھا

  ! پردازندیش را ھمواره ميس و پاكستان  قرار گرفته و بھايانگلكه خود در دام  ئیتا جا

ازات منحصر به يدانند و دوست ندارند كه امت یاز ميسھا خود را در قلمرو پاكستان و ھند صاحب امتيرا انگليز

 ئیكايمراك تر اند تا يس ھا نزدي و خواص انگلی ھا ھم با خوی از دست بدھند مضافاً پاكستانیسادگه خودشان را ب

  !ھا

توان درك كرد كه عمق حوادث پس از  ی می ھا را زمانیس و پاکستانين انگلي مابی فی و ھماھنگئیسوت  ھميواقع

 افغانستان مورد یايرامون قضايس پيكا و انگليمرامبر را در رابطه با عملكرد  سپت١١اه مسعود و ترور احمد ش

  .توجه قرار داد

  ادامه دارد

  

  


