
 
 
 
 
 

 
 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 دٔه نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد 

 

 
 ۲۷/۰۸/۲۰۲۲            نگاهیونس 

 

 گورنر منصور احمدخان
 

رو میان هیأت دولت افغانستان و گروه طالبان در دوحه بعد از  وگوهای روبه گفت، زمانی که ۲۰۲۰در ماه جون 
گردید، پاکستان هیأت  تر می های برگشت طالبان به قدرت هر روز برجسته شد و نشانه ها توقف دوباره آغاز می ماه

ای کوتاه سفیر  المیهاش را در افغانستان بیشتر از پیش تقویت کرد. وزارت خارجه پاکستان، در اع دیپلوماتیک
خان را نماینده خاص آن کشور برای افغانستان تعیین کرد و در اعالمیه جداگانه منصور  اش، محمد صادق سابق

صاحب تجربه جامع در امور افغانستان  احمدخان را جای او گماشت. وزارت خارجه پاکستان، صادق خان را
ن، گفته بود که کشورش در جبهات داخلی و خارجی با محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستا خوانده بود. شاه

رو است و در شرایطی که پروسه صلح افغانستان به مرحله حساس رسیده، منصور خان را  های متعدد روبه چالش
 .توظیف کرده تا منافع پاکستان را در افغانستان تأمین کند« سوابق عالی دارد»که 

در الهور است. او قبل از سفارت نیز در  ۱۹۶۲دارد، اما متولد  منصور احمد هرچند پسوند خان را در نامش
، در اوج بازسازی و احیای نقش سفارت پاکستان در ۲۰۱۲تا  ۲۰۰۹افغانستان وظیفه انجام داده بود و از سال 

کابل، معاون سفیر بود. سفارت پاکستان واقع در کارته پروان، در آخرین سال مأموریت منصورخان در نقش 
سفیر، بازسازی شد. این سفارت، کمپلکس شش هکتاری است که زمین آن از بریتانیا به پاکستان میراث  معاون

دهی آن از بریتانیای  گذار آن سفارت بود. جریان تحویل مانده است. الرد کورزن، وایسرای بریتانیا در هند، پایه
 ۱۹۶۰بار در دهه  ذشت زمان انجام شد. اولینکند، با گ کبیر، مثل نقشی که پاکستان در امور افغانستان بازی می

دهه پس از تشکیل پاکستان، بریتانیا، زمین کنونی سفارت پاکستان را به این کشور واگذار کرد؛   یعنی بیش از یک
، وقتی که افغانستان مثل امروز به میدان انحصاری ۱۹۹۰دهی کامل آن سه دهه وقت گرفت و در دهه  اما تحویل

 .ه بود، آن کشور توانست میراث وایسرای هند را عمالً صاحب شودپاکستان بدل شد
طور  به ۲۰۱۲دیگر نیز وقت گرفت و در سال   دهه  سازی کامل آن شش هکتار زمین پرماجرا، بیش از یک فعال

ترین سفارت پاکستان است. در هیچ جای دیگر  کامل بازسازی و فعال شد. از آن پس، تا امروز، کابل میزبان بزرگ
 .گی ندارد؛ حتا در واشنگتن و دهلی دنیا، پاکستان سفارتی به آن بزرگی و پیچیده

به بعد، به تدریج کارمندان و بودجه سفارت پاکستان در کابل نیز افزایش یافت. براساس گزارشی که  ۲۰۱۲از سال 
سفارت و  ۱۲۲تلف آباد آن سال در کشورهای مخ روزنامه اکسپرس تربیون نشر کرده بود، اسالم ۲۰۱۶در سال 
گری( موقعیت دارد.  ها در افغانستان )یک سفارت و چهار قونسول گری داشت. از این میان پنج تای آن قونسول

هایش را به سرعت افزایش داده است. در  گری خانه و قونسول به بعد تعداد کارمندان سفارت ۲۰۱۲پاکستان از سال 
شان بعد از  تن بودند و بودجه ۱۵۲های پاکستان در کشور ما  گری ، تعداد کارمندان سفارت و قونسول۲۰۱۶سال 

 ۲۵۲میلیون روپیه( در صدر قرار داشت ) ۴۱۱میلیون روپیه( و دهلی ) ۵۳۶سفارت پاکستان در واشنگتن )
گی و اسعار باشد، ورنه وسعت کار  تواند ناشی از تفاوت هزینه زنده میلیون روپیه(. باال بودن بودجه واشنگتن می

های آن کشور در هیچ جای دیگر قابل مقایسه نیست. در آن سال، سفارت  فارت پاکستان در کابل با کار سفارتس
تن  ۲۷گری قندهار  افزوده شده بودند. در قونسول ۲۰۱۲تن آنان بعد از  ۴۳مأمور داشت که  ۶۰پاکستان در کابل 

تن توظیف  ۲۰گری مزار شریف نیز  در قونسول های اخیر توظیف شده بودند. شان در سال تن ۱۲کردند که  کار می
 .بودند

، ۲۰۲۱چیزی بیشتر از یک سال مأموریت منصور احمد در حکومت اشرف غنی، پرتنش گذشت. در ماه جوالی 
آباد، اختطاف شد. افغانستان در واکنش، سفیر و  خیل، سفیر افغانستان در اسالم هللا علی خیل، دختر نجیب سلسله علی

آباد نیز اقدام متقابل کرد. منصور احمدخان تا سقوط کابل به  ی ارشدش را به کابل فراخواند و اسالمها دیپلومات
دست طالبان به کارش برنگشت. یک ماه بعد، وقتی طالبان کابل را تصرف کردند، منصور احمدخان با ژست فاتح 

را وزیر داخله پاکستان، شیخ رشید احمد،  او« کاوبایی»از راه زمینی و از طریق جالل آباد به کابل آمد. خبر سفر 
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های نمادین بسیاری انجام داد و اعالم خبر  آباد با خبرنگاران شریک ساخت. در آن روزها پاکستان حرکت در اسالم
سفر زمینی سفیر از طریق وزیر داخله، نه وزیر خارجه، نیز بخشی از آن مانورها بود. وزیر داخله پاکستان برای 

که گویا برگشت طالبان به سود منطقه و جهان است، به خبرنگاران گفته بود:  دن اوضاع و اینعادی نشان دا
او در « اوضاع در دو سوی مرز عادی است. حتا سفیر ما امروز از راه زمین و مرز تورخم به کابل رفت.»

ی از مرز ما به خاک الر ۸۰۰فردای برگشت طالبان گفته بود که اکنون در افغانستان صلح حاکم است و بیش از 
 .افغانستان گذشتند

اش در کنار مقامات آن گروه و رفتار  شهرت منصورخان در یک سال حاکمیت طالبان، به دلیل حضور پررنگ
های خارجی در  گان دولت ها و نماینده اش( با مأموران بلندپایه طالبان و نیز دیدارهایش با هیأت گورنرانه )حاکمانه

کند،  های طالب دیدار می خانه ز او تصاویری نشر شد که با معینان و کارمندان ارشد وزارتکابل افزایش یافت. ا
پذیرد، درحالی که خود پا روی پا گذاشته آرام به چوکی لمیده است و مقامات  وزیران طالب را به حضور می

گان  ر احمدخان با نمایندهگیرند. صفحه سفارت پاکستان پر از تصاویر دیدار منصو رویش یادداشت می طالبان روبه
ها و نهادهای خارجی ذیدخل در امور افغانستان است. او با تاجران افغان، مسووالن اتاق تجارت، متنفذان  دولت

جا  کرد. این یه سابق و اعضای سابق سنا و پارلمان و اقشار مختلف دیدار میئاجرا رئیسجمهور و  رئیسمحلی، 
کنیم. شرح  کرد، مرور می ی یادآوری نقشی که در امور افغانستان بازی میچند نمونه از دیدارهای او را برا

 :سایت سفارت گرفته شده است دیدارها از ویب
دفتر ملل متحد برای همکاهنگی امور  رئیس، خانم ازابیل موسارد کارلسن، ۲۰۲۱دسامبر  ۸به تاریخ  (1

 .را به حضور پذیرفت (UNOCHA) بشردوستانه
 .اتاق معادن و صنایع و هیأت همراهش مالقات کرد رئیسزاده،  با شیرباز کمین ۲۰۲۲روری فب ۲۳به تاریخ  (2
گذاری ننگرهار به ارتباط تقویت تجارت بین دو کشور  در اتاق تجارت و سرمایه ۲۰۲۲فبروری  ۲۸تاریخ  به  (3

 .سخنرانی کرد
اروپایی، در سفارت پاکستان دیدار کرد و  با مایکل کیتینگ، نماینده انستیتوت صلح ۲۰۲۲به تاریخ دوم مارچ  (4

 .در ارتباط به صلح در منطقه و همکاری اقتصادی و بشردوستانه با افغانستان و مردم این کشور صحبت کرد
عمومی سازمان همکاری اسالمی را در کابل به  رئیس، محمد سعید العیاش، سفیر و ۲۰۲۲مارچ  ۴به تاریخ  (5

زدیک سازمان همکاری اسالمی در امور بشردوستانه و انکشافی افغانستان حضور پذیرفت و روی همکاری ن
 .وگو کرد گفت
 .با بهادر امینیان، سفیر ایران، روی مسایل صلح و ثبات افغانستان صحبت کرد ۲۰۲۲می  ۱۴به تاریخ  (6
می، سفیر روسیه و شارژدافیر چین را در سفارت پاکستان مالقات کرد و روی مسایل صلح و  ۲۴به تاریخ  (7

 .وگو کرد ثبات افغانستان با آنان گفت
می، میزبان سفیران کشورهای مسلمان همسایه )ایران، ترکیه، اوزبیکستان، ترکمنستان و سفیر  ۲۵به تاریخ  8)

 .فارت پاکستان بودسازمان همکاری اسالمی( در س
 .وگو کرد گاه جهاد ارگونای، سفیر ترکیه، رفت و با او روی مسایل افغانستان گفت می، به اقامت ۲۹به تاریخ  (9

 .با قلندر عابد، وزیر صحت عامه طالبان، دیدار و گفتگو کرد ۲۰۲۲می  ۲۹به تاریخ  (10
افغان در سفارت پاکستان حاضر شدند و سفیر با  گذاران می هیأت بزرگی از تاجران و سرمایه ۳۰به تاریخ  (11

 .وگو کرد آنان درباره مسایل تجارت و ترانزیت گفت
داد، ماستری خود را نیز از دانشگاه  مانده از بریتانیا مأموریت انجام می منصور احمدخان که در سفارت باقی

اند.  فراد کارکشته و صاحب تجربه بودهمنستر لندن گرفته است. سفیران پاکستان در کابل، در گذشته نیز ا ویست
که به این مقام برسد در دهلی، سازمان ملل و زیمبابوه کار کرده و چند سال معاون سفیر در  احمدخان قبل از این
عمومی دفتر امور افغانستان در وزارت خارجه پاکستان بود. او قبل از سفارت در بیشتر  رئیسکابل نیز بود. مدتی 

های کاری مشترک کشورهای منطقه و جهان در مسایل افغانستان از جمله پروسه کابل، ماسکو  روهها و گ کنفرانس
گی و گروه کاری چهارجانبه )چین، پاکستان، ایاالت  فورمت، پالن کاری افغانستان و پاکستان برای صلح و همسبته

 .ر افغانستان بوده استمتحده و افغانستان( حضور داشته و بخشی از هیأت دیپلماتیک پاکستان در امو
کند که گویا این کشور محصول  پاکستان روایتی را میان تندروان مذهبی و اقشار سنتی افغانستان و منطقه ترویج می

قاره هند و  مبارزات مسلمانان منطقه است و حفظ تمامیت ارضی و استقالل آن مأموریت دینی تمام مسلمانان شبه
، منصور احمدخان در محفل تجلیل از روز استقالل پاکستان در سفارت آن ۲۰۲۱باشد. در ماه مارچ  منطقه می

خواستند صاحب وطن مستقل  قاره هند است که می های مسلمانان شبه کشور گفته بود که پاکستان محصول قربانی
ی صفحه رو، وقت ها نیز مسوولیت ایمانی دفاع از پاکستان را دارند. از همین شوند. براساس این روایت، افغان
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خورد، مربوط به افغانستان نیست، بلکه  چشم می سایت سفارت پاکستان را باز کنید، اولین تصویری که به  وب
قاره هند. اولین  کند: حفاظت منافع پاکستان در شبه ها تعیین می تصویری از مأموریتی است که پاکستان برای افغان

گی و  خورد از زنان و مردان افغان نیست که گرسنه می سایت سفارت پاکستان به چشم تصویری که در صفحه وب
دهند.  کنند و شعار سر می کشند، بلکه از جوانان کشمیر است که به سوی سربازان هندی سنگ پرتاپ می ستم می

 «بگذار کشمیر سخن بگوید»روی آن عکس این هشتگ با خط سیاه و سرخ نوشته شده است: 
صداترین مردم جهان شهرت یافته و نبود خدمات و  ها به بی که افغان اش در سالی منصور احمدخان و سفارت

های مدنی همراه شده است، در  گی با قوانین قرون وسطایی چون بستن مکتب، تکفیر موسیقی و منع آزادی گرسنه
أموریت قاره هند را م گوید و تالش دارد حفاظت از منافع پاکستان در شبه صدایی کشمیر سخن می افغانستان از بی

 .ها معرفی کند دینی افغان
های  های تجارت، اتحادیه شرکت گونه که از دیدارهای سفیر پاکستان در یک سال گذشته با تاجران، اتاق اما آن
کیشی و منافع اقتصادی و  کاری زغال و چور معادن افغانستان پیدا است، آن کشور در پشت پرده شعار هم معدن

اهمیت   ای درباره در مصاحبه ۲۰۲۰صادق خان، سلف منصور احمدخان در سال کند.  اش را تعقیب می سیاسی
 اقتصادی افغانستان برای پاکستان گفته بود که 

آبی   اندوس از حوزه  درصد آب حوزه۱۰صادق خان،   ٔاول(: افغانستان باید امنیت آب پاکستان را تأمین کند. به گفته
که به جریان این آب خلل وارد شود. او گفته بود که در عوض پاکستان ها باید کاری نکنند  آید و افغان کابل می

امنیت غذایی افغانستان را تضمین خواهد کرد و مواد خوراکی به آن کشور صادر خواهد کرد. )افغانستان از نظر 
 مواد اولیه غذایی وابسته به پاکستان و بازار مصرف کاالهای آن کشور باشد.( 

ه تأمین امنیت انرژی پاکستان کمک کند؛ یعنی زمینه انتقال انرژی را از آسیای میانه به دوم(: افغانستان باید ب
طوری  او پاکستان در عوض، به استخراج معادن افغانستان کمک خواهد کرد. )همان  پاکستان تسهیل نماید. به گفته

ای متخصص به افغانستان که با برگشت طالبان دست به غارت معادن افغانستان زده است( و حاضر است نیروه
ها را  اعزام کند )یعنی انجینران و متخصصان پاکستانی در بازار معادن افغانستان صاحب شغل شوند( و نیز افغان

 .در کار استخراج معادن آموزش بدهد
قدرت سفیر پاکستان ریشه در جایگاه سفارت آن کشور دارد. پاکستان وطن ما را سپر و پشت جبهه کشمیر و 

طلبد؛ کشور ما را بازار مصرف و راه ترانزیت  خواهد؛ مالکیت آب و معادن ما را می هایش با هند می خصومت
اش در بازار افغانستان مشغول باشند.  خواهد و دوست دارد کادرها و متخصصان رایگان به بازار آسیای میانه می

نظیر، عالوه بر لشکری از طالبان  انات کمهای گسترده، منابع و سفارتی با امک برای اجرای این مأموریت صالحیت
مند بودن  مند خواهد بود. اما قدرت در اختیار سفیر گذاشته شده است. هرکسی جای منصور احمدخان بنشیند، قدرت

هکتاری را برای تحکیم سلطه کشورش خط  برای تصاحب افغانستان کافی است؟ الرد کورزن وقتی آن زمین شش
مندتر از پاکستان بود، اما او افتتاح آن سفارت را به چشم سر ندید و بریتانیا چند دهه  رتکشید، بریتانیا بسیار قد

 .قاره هند را نیز از دست داد تنها افغانستان، بلکه شبه بعد، نه
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