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 م ٢٠٠٥   هفتم دسمبر-کليفورنيا                                                                           عصردولتشاهی : ترجمه

 راه خونين
 کنچن لکشمن   : نوشته

 م ٢٠٠۵  نومبر ٣٠، شيا آنالین   ای از 
 

او برای سازمانی به نام راه های    .   سال داشت اهل ایالت کراله در جنوب هند بود        ٣٦رامنکوتی منی یاپن، که  
به تاریخ نزدهم نومبر او را اختطاف کردند و جسد سربریده               .  در افغانستان کار ميکرد   )BRO(مرزی هندوستان   

 . پيدا شد  » غرغری «رنج، مرکز والیت نيمروز و ساحه یی به نام      ميان زۀار روز در جاد   هش پس از چ  ا
به دنبال ربوده شدن اقای منی یاپن سخنگوی طالبان، قاری یوسف احمد، ادعا کرد که گروهش برای سازمان راه                      

، درغير آن آنها     گوید  ساعت ترک  ٤٨ رف ظافغانستان را در  تا هشدار داده است      )BRO (های مرزی هندوستان 
 ٢١٨ کارگر هندی بود که برای ساختن جادهء ستراتيژیک    ٣٠٠منی یاپن، یکی از .   را سرخواهند برید منی یاپن

 مليون دالر هزینه برميدارد توسط            ٨٤پروژه ساختمان این راه که        . کيلو متری در جنوبغرب افغانستان کارميکنند    
دهار را به مرز ایران پيوند داده و              کن–این راه جادهء عمومی هرات        .   حکومت هندوستان تمویل و اعمار ميگردد        

راه افغانستان به بحر هند را کوتاهتر از راهی ميسازد که این کشور همين اکنون از طریق پاکستان به آن دسترسی                     
 .  دارد 

  ٢٠٠٣ یادداشت تفاهمی را در جنوری     ، یران، هندوستان و افغانستان برای بهبود دسترسی افغانستان به بحر         ا
در جنوبشرق این کشور را      ”  ميلک“نزیتی تازه یی ميسازد که  ا این موافقتنامه، ایران راه تر  ۀای برپ . امضا کردند 

ایران همين اکنون ساختمان پل مهمی را در مسير این راه روی دریای هلمند                  .  به شهر زرنج افغانستان وصل کند     
 . تکميل کرده است   

،   پيوند ميدهد   ، کندهار-هرات   در امتداد شاه راهِ       ،دالرام   ا که زرنج را ب   جدیدی را    خود، راه  ۀ هندوستان نيز به نوب   
.   کيلومتر کوتاهتر ميسازد  ٦٠٠ ترانزیتی ميان بندر چاه بهار و دالرام را      ۀاین پروژه، فاصل  . تحت ساختمان دارد  

شته    دران بندر ایرانی دا      ، دسترسی بدون محصول گمرکی      ، تفاهم یاد شده، اموال تجارتی افغانی      ۀبرمبنای موافقتنام 
 . و چيزی بيشتر از آنچه تجار ایرانی به نام ماليات ترانزیت وضع ميکنند، نخواهند پرداخت           

مزید بران، ایران     .  مشابه از بندر چاه بهار و ترانزیت اموال با استفاده از خاک ایران ميبرد              ۀهندوستان نيز استفاد   
 مرکزی خط آهن سراسری ایران کشيده و          و هندوستان موافقت کرده اند که خط آهنی از چاه بهار به ایستگاه            

خط آهن سراسری ایران تا غربی ترین نقاط این            .   تهران وصل کنند   –بدینترتيب، چاه بهار را به خط آهن کراچی          
، هندوستان بر موانعی که        ميباشد  ظرفيت های تجارتی خود  دراه انکشاف   درحالی که افغانستان    . کشور ادامه دارد    

   .  تجارتی هند به افغانستان از راه خشکه ایجاد ميکند، پيروز ميشود           ۀارسال امتع درپاکستان  
ار نا   پيوست بران، این پروژه ابعاد گوناگون برای هرسه کشورداشته و تاثيرات                .   برپاکستان دارد    پذیری ان

ورقابت افغانستان که کشور ميزبان این پروژه است و هنوز راه درازی تا سرحال آمدن دارد، همچنان ميدان بازی                 
 .  تازه یی در خاک آن بازی ميشود     ” بازی بزرگ “برنامه های سياست خارجی کشورهای دیگر بوده و       

 ساختمانی در     گری دی گون  ا هندی در پروژه های گون    ٢٠٠٠، نزدیک به )BRO( زیر اجرای   ۀدر پهلوی پروژ  
ری به کابل همراه با یک سب          از پلخم لت  کيلوو  ٢٢٩ بظرفيت  مانند، تمدید لين برق     .   فغانستان مصروف کار اند    ا

 مليون    ٨٠ مصرفبند برق سلما در هرات، با   اعمار   .مصرف راایجاب ميکند   مليون دالر    ١١١ستيشن در کابل که   
 .  دالر، که توسط شرکت خدمات مشورتی آب و برق هندوستان تمویل و اجرا ميشود             

 
يست که رئيس جمهور حامد کرزی دران        این ليسه جای  .   کرد کابل کمک  در  جيبيهۀهند همچنان در بازسازی ليس    

من موهن سنگ، صدراعظم هند در دیدار اخير خود از کابل در ماه اگست این ليسه را افتتاح          . ستدرس خوانده ا   
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 مليون دالر برای باز سازی افغانستان وعده داده است که در بخش هایی همانند بازسازی زیربنا              ٥٥٠هند  . کرد
 .  ورش، زراعت، صنعت، مخابرات،  پخش ونشر اطالعات به کار خواهد رفت        های اساسی، صحت، آموزش و پر    

در سال    .  نيست ،رویداد قتل منی یاپن، اولين اقدام در نوع خود که ربودن و قتل یک هندی در افغانستان باشد        
،    یک شرکت ساختمانی شخصی کار ميکردند   در، که  »ورادا راو   « و » مورالی  « دو هندوستانی به نام های      م٢٠٠٣

 .    روز رها گردیدند  ١٩در والیت زابل ربوده شده متعاقبًا پس از        
به تاریخ نزدهم نومبر،      . ، دلخور هستند    اتحاد شمال   طالبان از نزدیکی هندوستان به رژیم کرزی و رهبران پيشين          

این    .  بود شاندار صلح اندیرا گاندی را به کرزی اعالم کرده     ۀروزی که منی یاپن ربوده شد، هندوستان اهدای جایز       
ه در باز سازی افغانستان     کشرکت های هندی  . هندوستان به افغانستان است    از حسن نيت    اعالميه خود نشانه   

در فعاليت های خود در افغانستان را     تقليل  مصروف اند، علی الرغم ربوده شدن و قتل منی یاپن، امکان هرگونه      
 .   ميباشندPGCI Lmd، C&C Construction and WAPCOS این شرکت ها شامل،  .  رد کردند 

با آنکه   .  دالرام، جاه طلبی پاکستان را برنمی انگيزد   – اعمار راه زرنج    ۀ پروژ ۀهيچيک ازین پروژه ها به انداز   
طالبان و حاميان شان، جوابده پيامد های این          “ هند، در اعالميه یی از دهلی، اظهار داشت که    هوزیر امور خارج 

ان حکومت افغانستان، هرچند گفته اش اعتبار رسمی ندارد، دخالت پاکستان           دکارمن یکی از ."عمل ننگين ميباشند 
 های پاکستان    ه دالرام مخالف خواست   –ساختن شاهراه زرنج     “او گفت،  .   را تائيد کرد  BROدر کشته شدن کارمند    

 . ”است و روشن است که در کار این پروژه سنگ اندازی ميکنند          
 در قتل     ی ها نيزاظهار داشت که پاکستان   »  ناراین . ک. م« ، مشاور امنيت ملی هند،     نومبر  ٢٧به دنبال آن، به تاریخ     

   . منی یاپن دست داشته و درین این عمل بيمارگونه، با طالبان همراهی کرده اند            
 ميباشد که    م ٢٠٠٥، شاهد خشونت های مزیدی در جریان سال      "مرز فراموش شده جنگ عليه تروریزم     “فغانستان ا

ینسو بلندترین       بد    م٢٠٠١این رقم از سال    .   نظامی امریکایی را گرفته است   ٨٤ نفر به شمول    ١٥٠٠تاکنون جان  
 .   نفر بود٨٥٠درسال گذشته شمار تلفات    .  شمار تلفات را نشان ميدهد  

چنانچه سازمان غير حکومتی افغانستان، سازمان        .  به آسانی در افغانستان هدف قرار ميگيرند       یکارمندان امداد    
.    کشته شده اند    م٢٠٠٥ مصروف بودند در سال    ی نفر از کسانی که در پروژه های امداد   ٣٠ ميگوید، مصوونيت، 

گردهای طالبان       ا انتخاری اخيردر ماه نومبر لغزش ش     ۀسه حمل  .   بودند بقتل رسيده   نفر٢٤درحاليکه در سال گذشته      
   .به سمت تاکتيک های مورد استفاده درعراق را نشان ميدهد         

 سپتمبر بمبی را نزدیک مرکزتربيوی نظامی افغانستان منفجر        ٢٨ موترسایکل سوار به تاریخ      پس ازآن که یک    
قاری یوسف احمدی، سخنگوی طالبان از        . ساخت، نزدیک به نه حادثه دیگر در سراسر مملکت روی داده است       

نتحاری را عمدتًا        حمالت ا ۀ این درست است که ما رشت     ": او گفت .  همچو لغزشی در ستراتيژی خویش را تائيد کرد         
 با اظهار تعجب از گردش وقایع،       ".عليه نيرو های خارجی که افغانستان را اشغال کرده اند، رویدست گرفته ایم         

ما هرگز تصور نميکردیم که بازهم پس از چار سال در مورد شورش طالبان               " : ملل متحد گفت   ۀیک مامور بلند پای  
  ".سخن خواهيم گفت  

، برداشت شگفتی از ستراتيژی    ند  را به پاکستان بخشيده ا   "دولت خط اول   " جایگاه بلند  ایاالت متحده امریکا که  
 عامه یازدهم سپتمبر به نشر    ۀ مباحثۀگزارش سپارش های کميسيون یازدهم سپتمبر که توسط پروژ   .  دنپاکستان دار 

 :  روشن ميگوید  ۀرسيده است، به گون   
 افراطی حمالتی   ی نيرو های طالبان و نيرو های دیگر  : با چلنج های دشواری روبروست  } افغانستان{ کشور "

ز   ا  جنگجویان تازه     .ده اند و این حمالت ادامه دارند       ي به سررسان م٢٠٠٥عليه حکومت کرزی در بهار و تابستان    
 درجنگ کشته شده اند؛ اما شورش          م٢٠٠٥بيش از شصت فرد نظامی امریکا در سال         .  پاکستان به ميدان آمده اند      

 .خود را در سراسر کشور نتوانسته گسترش دهد         قدرت کرزی .   یابدپایان نمی 
پرویز مشرف، توانسته باشد به وعده های خود مبنی بر تنظيم مناسب             } رئيس جمهورجنرال   {چنان نمی نماید که   

طالبان هنوز هم در سرحد      .  مدارس و یا بسته کردن مدارسی که با افراطيون ارتباط دارند، وفا کرده باشد         
تروریست ها از   .  پاکستان آزادانه در رفت و آمد بوده و در مناطق قبایلی پاکستان به عمليات ميپردازند       -ان افغانست

از سوی دیگر، تعجب نکنيد، گزارش هایی وجود دارد که امریکا        . . . پاکستان در کشميربه عمليات ميپردازند  
.  ساختار قدرت درافغانستان شریک نمایند      مال عمر را در    ۀ  کمک پاکستان رهبران طالبان از حلق     ادرتالش است ب   

 خود، عالقمند است که نمایندگی طالبان را حکومت افغانستان تضمين نموده و بدینترتيب آرمان           ۀاسالم آباد، به نوب 
 .  خویش را نفس تازه بخشد   » عمق ستراتيژیک  «

 و برقراری مجدد کنترول بر    افغانستان پيوسته نگرانی خود را روی تالش های دوامدار اسالم آبد درجهت مداخله           
  ١٢رئيس کميسيون آشتی ملی افغانستان، صبغت اهللا مجددی، به تاریخ        . رویداد های افغانستان ببان داشته است      

 مستقيم نظامی مشاهده نکرده ایم مگر از سوی برادران            ۀما هيچگونه مداخل  “: نومبر، به خبرنگاران درکابل گفت   
پاکستان یا    .  غير انسانی در افغانستان دست برنميدارند         ۀ نها تاکنون از مداخل     نميدانم چرا آ   ....  پاکستانی خویش  

برنامه هایی ميدهند تا در افغانستان تطبيق کنند؛        ) مليشه ها  ( برای آنها )ISI(سازمان اسخباراتی نظامی آن    
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عمليات   ( ده شده    دراختيار آنها تسهيالت و اسلحه ميگذارند و به آنها هشدار داده اند که اگر برنامه های دا                       
 ”  .را در افغانستان اجرا نکنند، آنها را به نام فعالين القاعده به امریکا خواهند سپرد             ) تروریستی

 طالبان،     ۀدر پاکستان، موالنان سميع الحق از شخصيت های نيرومند جنبش اسالمگرا و یکی از حاميان برجست                 
این یک حقيقت بود که طالبان       “: ومبر تائيد کرد   ن٢٤، به تاریخ Adnkronos International دریک گفتگو با 

ان    ” . و تاهنوز در مدرسه های پاکستان درس ميخوانند        ه افغانستان بود   باشند
تالش مشرف   . بودند ” مثل هميشه وسيله یی برای تجارت   “واما برای آنهایی که طالبان را زاده اند، آنها برایشان        

از سوی گردانندگان مکاتب       ” نبود همکاری  “مام جهات به خاطر مدارس تا ماه دسامبر ازت     ) رسمی (برای ثبت 
 مدرسه را    ٨٢٠٠وفاق المدارس، مجمع عمومی تبليغی های پاکستان که نزدیک به           .  دینی، ناکام مانده است  

»   تنظيمات مدارس دینيه  «.  مبنی بر ثبت نام مدارس سرباز زده است    م٢٠٠٥ ۀميگرداند، از رعایت فرمان صادر   
”  آزادی و حاکميت   “ ، ازميان بردن  )ثبت نام مدارس (هدف این روند    : ميگویند » دارس اهل سنت    تنظيم الم  «و 

 .  مدارس است  
مواردی از بازداشت افراد بلند پایه وجود دارد که نشان ميدهد، طالبان تداوم حضور خود در خاک پاکستان،                       

 دلخواه و       ۀ مات پاکستان به گون  مقا.   در ایالت بلوچستان و ایالت سرحد شمالمغربی حفظ کرده اند           بخصوص و
نتخابی عليه برخی از عناصر طالبان گاه به گاه عمل کرده اند، درحاليکه گزارش های دومداری مبنی بر آزادی                             ا

 .  اعطا شده است    ) از سوی پاکستان (  اصلی و رهبری طالبان     ۀقابل چشمگير تردد و فعاليت برای حلق   
 نمونه، توسط حمله آوران        ۀان سابق و فرماندهان نظامی طالبان، به گون     مال عبدالمنان حنفی و مال محمد اکبر والي     

از قضا، زمانی که طالبان مجسمه های بودا را درباميان            .  ناشناس در پشاور به تاریخ هشتم نومبر به قتل رسيدند      
 . نابود ميکردند، حنفی والی باميان بود      

ت پاکستان گرفتارو برای چند ماه بازداشت گردید،         پس از شکست طالبان، حنفی در ایالت بلوچستان توسط مقاما           
.   مبنی بر دخالت این شخص در فعاليت های تروریستی رها گردید       ” نبود شواهد جرمی     “ما سرانجام به خاطر   ا

 پاکستان به رسانه های جمعی خبرداد، به تاریخ چهارم اکتوبر،         ۀ پيش ازان، آفتاب احمد شيرپاو، وزیرداخل      
 .  لوچستان، آنها عبداللطيف حکيمی، سخنگوی طالبان و پنج نفر دیگر را گرفتار کرده اند            درکویته مرکز ایالت ب  

 ادعای تحميل خسارات      اکثراْ حکيمی با تيلفون ماهواره یی از جاهای نامعلوم در تماس منظم با رسانه ها بود و         
، در والیت کنر در      ٤٧ -MH  در ماه جون، زمانی که یک هليکوپتر    .   ميکرد  اتالف بر نيرو هایی   را وتلفات بزرگی

سرحد با پاکستان سقوط داده شده و تمام شانزده سرنشين آن به هالکت رسيد، حکيمی ازین رویداد حتی پيش ازان                           
با آنکه برخی از ادعا هایش مبالغه آميز بود، اما شکی       . که مقامات افغانی و امریکایی آنرا بپذیرند، خبرداده بود      

 .   در در بلوچستان بسرميبرد    او اکثراً   . يات طالبان آگاهی داشت    نيست که حکيمی از چندین عمل   
با آنکه این مطلب به اندازه کافی در گزارش های جهانی مستند گردیده است، شایان یاد آوریست که طالبان به                      

  . گروپبندی مجددی پرداخته اندد، هرچند دوراست که بتوانند شورشی را ازنوع آنچه درعراق است راه بياندازند                   
 در والیت های پشتون نشين در امتداد سرحد              بخصوص همچو وضعيتی در مناطق دوردست کشورادامه دارد،           

 .  افغانستان با پاکستان 
نيرنگ پاکستانی ها و طالبان زمانی کاری می افتد که رژیم کرزی بر مناطق جنوبی و شرقی افغانستان کنترول                

طالبان، القاعده و عاملين حزب اسالمی که در مناطق مصونی در                 منابعی وجود دارند که نشان ميدهند           .  ندکی دارد  ا
 .  داخل و اطراف بلوچستان عمل ميکنند، فعاليت های خود را از ماه مارچ شدت بخشيده اند                

پبندی مجدد پرداخته و از داخل خاکش به            ه  سالم آباد به روشنی طالبان را اجازه داد تا در داخل خاکش به گرو                  ا
 خواست پاکستان در جهت    ،دا از بازداشت های انتخابی، هيچ نشانه یی دردست نيست که نشاندهد     ج.  حمله بپردازند  

هدف اساسی آنها اینست که رژیم کرزی را در نبود نقش حاکم      . قطع خطوط حياتی طالبان در خاک خودش باشد      
 .  پاکستان دران رژیم، از ثبات باز بدارند    

یک رژیم نيرومند و با ثبات در کابل، نخستين کارش          :  نی حياتيستاز چندین جهت، برای پاکستان این یک نگرا      
.   مورد پرسش قرار دادن خط دیورند خواهد بود و ایالت صوبه سرحد و بلوچستان را بيشتر بی ثبات خواهد کرد                       

  در افغانستان ادامه خواهد داد که          ” ستراتيژیک   عمق“پاکستان به گونه پيوسته تالش های خودر را برای بازیابی             
 حفظ متداوم خشونت در یک سطح ابتدایی و        .درین راه از طالبان به صفت نيروی های اجير، کار خواهد گرفت       

 .  بغاوت جزء جدایی ناپذیر این ستراتيژی در افغانستان است     
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