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  ١از ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئو م:نوت 

 م٢١/٠٥/٢٠٠٩                      پورتال افغان جرمن آنالين
  ايمل خان فيضی: راپورت

  
  
  

  ؟!زلمی خليلزاد ميآيد»  نيوکان «
  

  
  

در حاليکه داکتر زلمی خليلزاد، در يک تماس تلفونی با آژانس خبری اسوشيتيد پرس، شايعات اخيرمبنی براينکه گويا 
آينده افغانستان احراز نمايد، رد نموده است، اما هنوز هم برخی از وی ميخواهد تا يک پست کليدی را در حکومت 

. منابع خبری چنين نشان ميدهند که اين يک نسخۀ جديد امريکا است که ميخواهد بر مردم افغانستان آنرا تطبيق نمايد
مقام بلند اجرائيوی را روزنامۀ نيويارک تايمز اخيرًا نوشته بود که داکتر زلمی خليلزاد در تالش است تا يک  پست يا 

به نقل  ازين روزنامه، آقای خليلزاد، از چند هفته بدينسو، برای به دست . در حکومت آينده افغانستان بدست آورد
خليلزاد .  ، با رئيس جمهور کرزی در حال مذاکره بوده است(Chief executive) آوردن پست ارشد اجرائيوی يا 
فته است که وی با رئيس جمهور کرزی در جريان سفر اخيراش به واشنگتن چند اخيرًا به اسوشيتيد پرس اين پذير

اياالت متحدۀ امريکا، انتخابات رياست جمهوری، -بارمالقات نموده و روی موضوعات چون روابط افغانستان
ا و مامور روزنامه های امريکايی به قول از ديپلومات ه. مشکالت با پاکستان و تقويت قوۀ اجرايه، بحث نموده است

ارشد ادارۀ اوباما مينويسند که اين پست غير انتخابی برای آقای خليلزاد صالحيت يک صدراعظم را خواهد داد، بدون 
  .اينکه او رسمًا صدراعظم باشد، زيرا در نظام رياستی افغانستان اين کار ممکن نيست

  
  :اظهارات ضد و نقيض مسوولين در کابل

وی اين نقش کليد برای خليلزاد در رسانه های غرب بسيار گرم است و اين موضوع تا اکنون، با وصف آنکه بحث ر
را روزنامه های معتبر غربی با ذکر منابع رسمی تأييد ميکنند، در افغانستان هنوز کدام واکنش روشن رسمی ازسوی 

. يض ميباشداظهارات که تابحال ازسوی آنها صورت گرفته است ضد و نق. سخنگويان دولت به گوش نمی رسد
سيامک هروی، سخنگوی رياست جمهوری افغانستان، در يک تماس با پورتال افغان جرمن آنالين در اين مورد گفت 
که در سفر اخير حامد کرزی رئيس جمهوری اسالمی افغانستان به امريکا، در کنار ساير مسايل با بعضی از مقامات 

يوی گفتگو گرديده است که دولت به اساس قانون اساسی و منافع عاليرتبۀ امريکايی، در مورد ايجاد يک پست اجرائ
اما اين درحاليست که هروی يکروز قبل، به رسانه های . ملی کشور در زمينه بعدًا تصميم مقتضی اتخاذ خواهد کرد

اما » ١.د نداردما ازين خبر اگاه نيستيم و قادر به تاييد آن نيز نيستيم، زيرا حقيقتی درين خبر وجو«غربی گفته بود که 
همايون حميد زاده، سخنگوی ارشد رياست جمهوری، در اين مورد به رسانه ها غربی گفته است که مقامات 

حکومتداری «امريکايی بررئيس جمهور کرزی فشار آورده اند تا يک پست جديد اجرائيوی را برای پيش برد 
  .٢ فيصلۀ ننموده استايجاد نمايد، ولی رئيس جمهور کرزی هنوز دراين مورد» روزمره

آژانس فرانس پريس، در يک گزارش خود به تاريخ پنج می . رسانه های غربی برعکس موضوع را نشان ميدهند
نوشته بود که کرزی، در جريان سفر اخيراش به واشنگتن، پالن اش را برای اين پست در مورد خليلزاد، با خانم 
                                            

 ١٣٨٨ ثور ٣٠، چهار شنبه، ٢٢روزنامۀ ويــــــسا، شمارۀ  ١
٢ http://www.worldbulletin.net/news_detail.php?id=٤٢٠٨٣ 



 
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan س ذيل با ما تماس بگيريدلطفًا  به آدر. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

منبع . مهور اوباما برای افغانستان و پاکستان، مطرح نموده استکلينتن و ريچارد هولبروک، نمايندۀ خاص رئيس ج
اوباما، کلينتن و هولبروک همه به کرزی گفتند که فيصله در اين مورد از او و خليلزاد «می افزايد که در جواب، 

ی، آژانس فرانس پريس همچنان اضافه نموده است که پالن دخيل نمودن خليلزاد در حکومت احتمالی کرز. »٣است
ادارۀ اوباما را کمک خواهد کرد تا منافع امريکايی را در افغانستان تأمين نمايد، به خصوص در قسمت مبارزه با فساد 

  .و قاچاق مواد مخدر
  

  :نظريات عامه در بارۀ خليلزاد
ان قاضی، گل رحم. در کابل نظريات مردم در ارتباط به ايجاد چنين يک پست برای خليلزاد اکثرًا منفی به نظر ميرسد

رليس اتحاديۀ حقوقدانان افغانستان چنين طرح را غير عملی ميداند، زيرا به نظر وی مقامات عاليرتبۀ دولت بايد 
حتی ترک تابعيت دوم، تابعيت اولی را احيا «قاضی به اين باور است که . دارای يک تابعيت و آنهم از افغانستان باشد

يس جمهور بلکه هر شخصيت عالی مقام کشور نبايد پيوند سياسی و معنوی با دو نه تنها رئ«او ميگويد،  » .نمی کند
  ».کشور داشته باشد

غالم جيالنی ًحواک، تحليگرمسايل سياسی، به پورتال افغان جرمن آنالين گفت که طرح ايجاد چنين يک مقام ارشد 
وی اين نکته را به سوال .  ميباشددر قانون اساسی کشور پيش بينی نشده است و کامال خالف قانون اساسی کشور

ميکشاند که يک شخصيکه ماموريت های مهم ديپلوماتيک را برای امريکا را در گذشته به پيش برده است چطور 
ميتواند يک کرسی کليدی را در حکومت افغانستان احراز نمايد که صالحيت هايش باالتر از رئيس جمهور منتخب 

  کشور باشد؟ 
است که موجوديت خليلزاد در حکومت افغانستان ميتواند مشروعيت حکومت را زيرسوال ببرد و ًحواک به اين باور 

  .برعکس کسانيکه امروز بر ضد دولت ميجنگند، به مبارزه آنها در آينده مشروعيت دهد
 داليل شفيقی گفت که يکی از. محمد زبير شفيقی، مدير مسوول روزنامۀ ويـــسا، نظر مشابه به گفته های اخير دارد

ادامه جنگ در افغانستان حضور نيروهای خارجی در کشور است و اگرخليلزاد يک پست مهم اجرائيوی را در 
  .حکومت اشغال کند، اين کارباعث تشديد جنگ در کشور خواهد شد

ر خليلزاد زمانی که ميخواست به عنوان سفي«وحيد مژده، در مورد تابعيت خليزاد به روزنامۀ ويسا گفته است که 
امريکا در افغانستان تعيين شود، تقاضا کرد تا تابعيت افغانی او لغو شود که ستره محکمۀ افغانستان به درخواست وی 

کسی که نفر چهارم در حکومت اياالت متحدۀ «به گفتۀ مژده، . »پاسخ مثبت داده و تابعيت افغانيش را لغو کردند
تان داشته باشد، تا چه حد می تواند به کشوری که تابعيت آن امريکا بوده و بخواهد سمتی رسمی در حکومت افغانس

  »٤ازوی سلب شده است، وفادار باشد؟
وی يکتن از . خليلزاد تابعيت امريکايی دارد و ماموريت های مهم سياسی را برای امريکا تابحال پيش برده است

زب جمهوريخواه های اياالت متحده ميباشد که نفوذ آنها در ح »  Neoconservatives «محافظه کاران نوين يا 
پيروی مينمايند که » Neoconservatism«از فلسفۀ سياسی نيوکانسروتيزم »  Neocons« نيوکان ها . امريکا است

طرفدار استفاده اعظمی ازقدرت اقتصادی و نظامی امريکا برای آوردن ليبراليزم و ديموکراسی در کشور های ديگر 
  .ت آزاد نيز ميباشنداند و عمومًا خواهان مارکي

  .اکنون ديده شود که نيوکان زلمی خليلزاد با اين نقش جديد درصحنۀ تياترسياسی کشور ظهور ميکند يا خير
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