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 کستانپا الی تحت سیاست های سیاسی و نظامیافغانستان اشغ
 در سطح کشوری و بین المللی

 
کند، به نمایندگی از افغانستان در سازمان ملل متحد منیر  محمود قریشی تعریف می  سیاست خارجی افغانستان را شاه

کند و وزیران کابینه   خان به جهانیان گوش زد می عمرانهای افغانان را   ها و سنت  زند، ارزش اکرم سخن می
 شنوی دارند. آیا پاکستان، افغانستان را بلعیده است؟ خان حرف طالبان از منصور احمد

گذرند و به هر جایی در  ها بعد از تسلط طالبان بدون ویزه و هیچ قید و شرطی از مناطق سرحدی می پاکستانی
کند   ها را کنترول می  که به شدت رفت و آمد افغان آباد عالوه بر این روند؛ اما اسالم افغانستان که خواسته باشند می

دهد که بدون  داند، حتی به طالبان هم اجازه نمی و داشتن ویزه و پاسپورت را یکی از شرایط اصلی سفر می
 .هماهنگی و ویزه و بازرسی بدنی به پاکستان سفر کنند

غنی و خروج نیروهای ناتو و امریکا از افغانستان، پاکستان به آرزوی  واقعیت این است که با فرار اشرف
های   رسمی افغانستان، جنرال تازی کند. حاال حاکم اصلی و غیر اش رسیده است که در افغانستان یکه دیرینه

ه کردند، ب پاکستان اند. بعد از فرار غنی انبوهی از جنگجویانی که طالبان را در جنگ حمایت و همراهی می
های خصوصی و  آی، متشبث اس افغانستان سرازیر شدند که در پی آن پای دولتمردان، احزاب اسالمی، سازمان آی

کشور بدون ویزه  های آن  دولتی، تجار و حتی سیاحان و ماجراجویان پاکستانی باز شد. حاال حتی خبرنگاران رسانه
ها این است که وضعیت  ای کابل اقامت دارند، وظیفه آنه  کنند و در بهترین هوتل و پاسپورت به افغانستان سفر می
آل و برخاسته از اراده مردم جلوه بدهند. در مقابل صدها خبرنگار افغان از ترس  افغانستان را با جلوس طالبان ایده

 .اند بازداشت و سرکوب، بیکار و آواره شده
اند، بیشتر مال اند و با تعلمات دینی ابتدایی و   هاز سوی دیگر طالبانی که به ادارات افغانستان چنگ و چمباتمه زد

ترین دانش اداری، مدیریتی و تخصصی برخوردار نیستند. جهان امروز جهان ارتباطات و  ابتدایی، حتی از کم نیمه
اند. این ادارات برای تداوم  دانش است. تعدادی از ادارات افغانستان در بیست سال گذشته مدرن و یا نیمه مدرن شده

  ار و فعالیت خویش نیاز به افراد با تجربه و متخصص دارند. طالبان که از جبهات جنگ به ادارات سرازیر شدهک
اند، ناگهانی درماندند که این سکان پیچیده و وابسته به عصر نوین را چگونه به دست بگیرند و چگونه به پیش 

پایه پاکستان دارد،  زمان استخباراتی و مقامات بلندببرند. اما سوای گروه حقانی که مناسبات حسنه و دیرینه با سا
آلی با  ایده بخشی از طالبان در طول جنگ شان با حکومت حامد کرزی، اشرف غنی، ناتو و امریکا، روابطهٔ 

ها را نوازش  پاکستان با این بخش از طالبان رابطه و بازی موش و گربه بود. گاهی آن اند. رابطهٔ  پاکستان نداشته
 .کرد ها را وادار به اطاعت و تمکین می  کردن، آن و گاهی هم با کارگیری فشار و تهدید و حتی زندانی کرد می

الوزای طالبان؛ مال عبدالسالم ضعیف،  یسئبودن و شکنجه مال برادر، معاون ر های بارز این رویکرد، زندانی  نمونه
حمدیونس خالص رهبر پیشین حزب اسالمی نورالحق مجاهد، پسر مولوی م سفیر پیشین طالبان در اسالم آباد؛

های پاکستان   ها را در زندان خالص؛ مال جهانگیروال و مال نورالدین ترابی وزیر پیشین عدلیه طالبان است که سال
های سختی را در پاکستان گذرانده است تا کنون حتی یک کلمه هم علیه این کشور بر  اند. مال برادر که سال  گذرانده

است. او در مالقات با قریشی وزیر خارجه پاکستان به او لبخند زد و مجبور شد موصوف را در زبان نرانده 
آغوش بفشارد و از کمک و توجه پاکستان به حکومت طالبان تشکری کند. این گروه درمانده در مدیریت کشور با 

ای دارد، یگانه راه و  د محتاطانهها برخور ها خودداری کرده است و با آن شناسی آن که جهان از رسمیت توجه به این
داند. از سوی دیگر پاکستان هم که از عجز و  ها می های خویش، واگذاری کشور را به پاکستانی  چاره تحکیم پایه

گرفتن سکان  دست برداری از وضعیت و به ها آگاه است، در حال بهره ناتوانی طالبان و حتی مناسبات داخلی آن
 .دید هایی از افغانستان است که در گذشته حتی خوابش را هم نمی  الیهاداره، مدیریت و نفوذ در 

شود. او روزانه  الوزرای طالبان پنداشته می یسئمنصور احمدخان سفیر پاکستان در کابل، حتی مقام باالتری از ر
های کشور، مناسبات  ها در باره مدیریت بحران خواند و با آن وزرا و مقامات بلندپایه طالبان را به دفتر کارش فرامی

ها و   کند. چندی قبل رسانه  و دساتیری صادر می شیوۀ انجام کارها،  جایی ها و جابه  المللی و حتی مقرری بین
اش فراتر گذاشته و عمالً افغانستان را رهبری  کاری کارشناسان با انتقاد از این موضوع، گفتند که او پا از حیطهٔ 
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کند که سفیر یک کشور از طریق وزارت امور  المللی ایجاب می بین کند. مناسبات دیپلوماتیک و اصول روابط می
خارجه کشوری که در آن مقیم است درخواست مالقات کند و در دفتر کار وزیر و یا دیگر مقامات کشوری، با 

 .که پس از حاکمیت طالبان دیگر خبری از آن نیست وگو کند، چیزی حضور نماینده وزارت خارجه دیدار و گفت
ولوی عبدالباقی حقانی وزیر تحصیالت عالی طالبان به پاکستان که بیشتر از ده روز داوم کرد، سفری برای سفر م

ها و مقامات پاکستان درخواست   ها و دانشگاه  سپردن نظام تحصیلی افغانستان به پاکستان دانسته شد. او از مدرسه
 .ها را برای اصالح این نهاد دعوت کرد کمک کرد و آن

یگری که از سوی مردم افغانستان پیوسته مطرح شده است، آموزش نیروهای طالبان توسط ارتش پاکستان نگرانی د
هایی از  است. این کشور در زابل، پکتیا، تخار و غزنی چند دوره طالبان را آموزش داده است و حاال نیز در بخش

کنند که وابستگی نظام  دارند و فکر میافغانستان، در حال انجام این کار است. مردم به نیت خیر پاکستان شک 
 .عسکری افغانستان به پاکستان به معنی قیومیت این کشور بر افغانستان است

و پر از کینه و خصومت بوده است، از داود خان گرفته تا  لنجروابط پاکستان همیشه با حاکمان افغانستان پر چ
اند. اما امروز دیگر نه از ادعای   ی مالکیت ارضی کردهادعا« اتک»اند و تا   اشرف غنی همیشه بر پاکستان تاخته

دیگر. حاال با   ارضی و ننگین خواندن معاهده دیورند خبری است و نه از زبان تیز و بران دو کشور علیه یک
شود که پاکستان افغانستان را بلعیده است؛  هایی که در باال اشاره شد، فکر می ها و ماهیت رخداد  توجه به واقعیت

ست که  ای به این بزرگی و با این عظمت تاریخی و فرهنگی را هضم کند، سوالی تواند طعمه آیا پاکستان میاما 
 زمان پاسخ خواهد.
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