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

  
  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat 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 ليت اماليی و انشايی نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد، سئوم: نوت 

 ٢٠٠٩/٣/٩م                                                                                                                 ماللی موسی نظا
                                   

 خليلزاد در لباس يك افغان متعهد
 تغيرسياست چه تغيراتی درروش انسان ها پديد می آورد

 
لۀ افغانستان جنگ زده و ملت مظلوم و بازی های سياسی ناجوانمردانه ای آه در سی وپنج سال اخيربر مقدرات معض

درين بازيها . هردوصورت گرفته، الجرم ملت و مملكت را از يك حالت سقوط به حالت سقوط ديگری مواجه نموده است
علقات خارجی ای وابسته به خود ها افغانستان ويران و از البته آه مهره های سياسی گوناگونی چهره نمايان ساخته و با ت

در بهبود و ثبات جامعۀ ويران » همه« به تائيد تاريخ باال استثناهم پاشيده را مدت زمانی در اختيار داشته اند آه 
ی خليل زاد ميكی از ين مهره ها و شخصيت های بسيار مهم زل. مادروطن، رول آامًال منفی و ناآامی را بازی نموده اند

، بلكه از سال ها قبل در خدمت دستگاهای امريكائی و وزارت ١١آه نه تنها بعد از شكست طالبان و سپتمبر است 
  كتب خاصـــتعلق ميباشد، از گروپ مـــواهان امريكا مـــهوری خــ جمبنامبرده آه به حز.  وظيفه مينمودخارجه اجرای

، سقوط دوران قدرت جارج بوش در ، چنانچه دفاع سابق هم داشتري وزلدي ف با رامزكي نزدی همكاربوده و» شيكاگو « 
 با اعتماد وی همچنان. مكار نزديك بوده استبی موجب به عراق، بادستگاه حاآمۀ امريكا فعال و هحملۀ  و  دادن طالبان

ان به لقب غير رسمی نستصدا ميزد، با پوست سفارت امريكا در افغا» زل« آه ويرا با نام آوچكش» ١«فوق العادۀ بوش
ند تشكيل ناآام پيش ميبرد آه مان» عمًال«مملکت راكا در عراق، امور هردو ـــقام سفارت امريم ـــعد تر بهای ويسرا و ب

 .هردو وظيفه با شكست امريكا درعراق و افغانستان، موفقيتی نصيبش نگرديددر» بن« آنفرانس 
خليل زاد تا ختم حكومت جمهوری خواهان وظيفۀ نمايندۀ اياالت متحدۀ به اساس همان اعتماد شخصی ای جارج بوش،  

 .امريکا را در ملل متحد هم بر عهده داشت
با نحوۀ رای گيری و انتخاب اقليت از آرزی و اآثريت از آقای سيرت و ترتيب اثر ندادن » بن« ايجاد آنفرانس تصنعی

يتكاران خلقی و پرچمی چون گالب زوی و نورالحق علومی، به چنين نتيجه ای، بافراهم آوری امكانات بازگشت جنا
دوستم، حزب وحدت، سياف و باالخره دادن اختيارات وسيع به ائتالف شمال و شورای نظار آه  توسط طالبان به اقصی 

ران نقطۀ افغانستان پناه گزين گرديده بودند، آه در حقيقت موجبات تمام بدبختی های ملت و نابسامانی های جامعۀ وي
 .افغانستان را فراهم نموده است، همه و همه با سرپرستی مستقيم وغير مستقيم آقای زلمی خليل زاد صورت گرفت

امروزدرآشتارفجيع صدها هزارو تلفات روزافزون بشری در جنگ های عراق و افغانستان، انهدام حالت اجتماعی آن 
، بدون شك همكاران، مسئولين و مشاورينی آه چنين زمينه  جوامع و ناآامی مفرط امريكا و متحدينش در هردو سر زمين

 .هائيرا فراهم نموده اند، جواب ده و مالمت هستند
 اوضاع افغانستان و ناآامی در شرائط آانديداتوری ۀ سياست حكومت اوباما درزمينۀری بارفتن آقای خليل زاد از صحنبا

به اساس قانون اساسی، مدت زمانی سرو » افغان« يث يك  برای رياست جمهوری آيندۀ افغانستان به ح»٢«خليلزاد
صدای  آقای خليل زاد در ميديای جهانی و افغانی خاموش گرديده بود، تا اينكه  اخيرًا آوازه های چپ و راست صورت 

. مايدبيان نميديای افغانی دارد آه بايد توسط » ؟«گفتی هايی برای هموطمنان» افغان« گرفت آه خليل زاد به حيث يك 
باالخره اين صدا روز سه شنبۀ گذشته، اول سپتمبر سال جاری از تلوزيون پيام افغان با مصاحبۀ بسيار طوالنی ای آقای 

 : اينك نگاه مختصری به نكات مهم اين مصاحبه می اندازيم. شنيده شدخطاب از وي
ن ياد آور گرديد و اينكه علی الرغم رای و تاثيرات سوء آ» بن« آقای خطاب در ابتدا از مسئوليت خليل زاد در اجالس 

خليل زاد . بيشتری آه آقای سيرت نصيب گرديد، حامد آرزی به قدرت امريكا به رهبری موقت افغانستان انتصاب گرديد
نداشت و » !«از جانب ملل متحد تشكيل گرديده و امريكا دران چندان رولی» بن« اين نظر را رد نموده گفت آه اجالس

 سيرت به آدر رهبری نرسيد، مخالفت شديد ائتالف شمال بود آه آنها ربانی را برای اين آرسی ترجيح اينكه آقای
 آامال  به راه و روش امريكا تسليم ميگردد، ١١آقای خطاب گفت آه ملل متحد مخصوصا بعد ازجريان سپتمبر . ميدادند

لكت بی دفاع حمله آرد، در حاليكه شما ميگوئيد در چنانچه با مخالفت آن موسسه با جنگ عراق، امريكا بازهم به آن مم
 !امريكا فعال نبود؟» بن« اجالس 

در مورد سوال آقای خطاب در مورد پشيبانی امريكا مخصوصًا شخص خليل زاد از جنايتكاران جنگی و حمايۀ آنها و 
 گروه هائيكه در بيرون خصوصًا حضور خليل زاد در مجالس و مهمانی های دوستم، وی گفت آه اجبار حمايه از آن

و خود هم قدرتمند بودند، ضروری بود چون افغانستان خود هيچ قوت عسكری و نظامی » !؟«آردن طالبان فعال بودند
و بقيه وسائل جنگی و دفاعی از بين رفته بود، الجرم بايد آب » ٣«وی مثال آورد آه چون اردوی ملی با طيارات. نداشت

خليل زاد ! بود» !«آه طيارۀ جنگی داشت اسمعيل خان » آسی« مثال آورد آه يگانه وی . پف پف آرده خورده ميشد
بصورت هيچ نگفت آه چرا در چند سال اول با موجوديت قوای بين المللی و عدم فعاليت طالبان، اسلحۀ ثقيله و خفيفه 
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وی به مقابل سوال آقای ! آامل و سرتاسری ازافغانستان جمع آوری نگرديد و اين پالن هرگز بصورت مطلق پايان نيافت
خطاب آه چرا اصًال اين جنايتكاران جنگی اينقدر در مملكت استقبال شدند، در حاليكه طالبان از پنج سال قبل آنها را از 

،  جديد تــگ ساالران در ساختمان قوای سه گانۀ دولـجن  موجوديت و قدرتمندیكهافغانستان بيرون رانده بودند، و اين
 .ارائه ننمود و جوابی ندادتوضيحی سبب قسمت بيشتری از حمالت طالبان و قوای مخالف گرديده است،  هم خود 

با يك لبخند اين در مورد سياست متفاوت و روش جداگانۀ حكومات امريكا و انگلستان در قضايای افغانستان، خليل زاد 
اختالفات را آه هر روز روزنامه ها و مطبوعات جهان ازان سخن ميگويند، رد نمود، وی گفت آه اختالفات جدی و 

اگرحقيقت چنين آه وی ميگويد، باشد، پس چرا زرع آوآنار در ! اساسی در پاليسی های آنان در افغانستان موجود نيست
انك های قوای ناتو و امريكا و امكانات طياره و هلی آوپتر ها، در سال های اخير افغانستان را آه طالبان بدون داشتن ت

به آمترين رسانيده بودند با پاليسی و روش غلط قوای انگلستان در مناطق جنوب و جنوب غرب به پيمانۀ سرسام آوری 
 !؟ر آورد فيصد مواد مخدرۀ جهانی باال رفت و چرخ تمويل قوای طالب راآامًال به حرآت د٩٧تا 
   نهايـتـكه وی را ازرا به رول و مــقام اعليحضرت مــحمد ظاهر شاه، در حـــاليــباری خليل زاد قسمتـــی از مصاحبه  

حضور خطاب ميمنود،  همچنان اختصاص داده و در عين زمانی آه اصرار ميورزيد آه وی رول فعالی » صميميت « 
غانستان داشته و به توصيۀ خود شاه سابق، آرزی را به اين مقام وسيله برای زعامت اف» روم« در آماده ساختن گروپ

هم ميخواست ثابت نمايد، چون در عين زمان رول » بابای ملت« شده است، اندازۀ نزديكی فوق العادۀ خويش را به 
مگر اينكه تالش امريكا را درين انتخاب و انتصاب آمرنگ جلوه ميداد، اظهارات وی بار ها نقيض هم قرار ميگرفتند، 

 .جلوه داده باشد» افغان« درين راه را به صرف حيث يك 
 در یعني ،ی اداری هاتي آه در تمام دوران ماموررا متقاعد بساردي افغانۀ آه جامعكردي آوشش میدر طول مصاحبه و

به »  آمك« و دف خدمت ه شهي همیو طالبان و بعد تر، و» ؟« هامي و زمان تنظیعصر اشغال افغانستان توسط شورو
  انگيزۀني خطاب، همی انتقاد آقااي به مقابل هر سوال بايتقر لزاديخل!  افغان داشته استكي ثيمملكت و مردم آنرا به ح

  .نمودي آش مشي پ با لبخندی آمك رایواال
ميدانيم طوريكه .  از مصاحبۀ بسيار طوالنی زلمی خليل زاد با آقای خطاب متصدی تلوزيون پيام افغانمه ایاين بود ش

خليل زاد آه از مقام باال بلند ادارۀ جارج بوش و سياست ناآام وی به زير آمده است، در تمام مصاحبۀ روز سه شنبه 
ميخواست يك پيام را به جامعۀ افغانی برساند آه قبل از امريكائی بودن و داشتن مقامات باالی آليدی در دولت بوش، 

 ميباشد، وی حتی گفت آه وی برای خدمت آمادۀ برگشت به وطن بود آه آودتای افغان بوده و به مردم افغانستان متعلق
به ملتی بر ميخورد » جديدًا« اين پيام امروز صرف از يك خليل زاد ديگری نمايندگی مينمايد آه گويا ! ثور واقع گرديد

فته است و پدر و مادر افغانی هم وی از محل تولد و شهر ديگری آه دران  پرورش يا. آه خود را جزء الينفك آنان ميداند
  .آه در آن وطن مد فون  هستند، سخن ميگفت

خالصه مصاحبۀ عريض و طويل آقای خليل زاد آه به گمان غالب امكانات آن توسط خود شان روبراه گرديده بود، پيام 
ی مردم افغادستان ياد به جامعۀ داخلی و بين الملل» افغان« روشن وواضحی در بر داشت آه شخصيت وی را منحيث يك 

  .آور ميگرديد
  
  

 :نوت 
صدا ميكرد، چنانچه » زل«  ـ گفته ميشد آه با صميميت استثنائی جارج بوش با خليل زاد، رئيس جمهور امريكا ويرا١

  .خليلزاد در مصاحبۀ خود مثالی در زمينه ذآر نمود
 
ای افغانی شنيديم آه اهالی فالن واليت مثًال در ـ در روزهای اول جنجال آانديد های رياست جمهوری، دفعتًا از ميدي٢

زده اند آه آنها ميخواهند آه در آينده حتمًا خليل زاد » !«چاه انجير و يا  نهر سراج واليت هلمند، دست به مظاهرات
  !البته اين مردم بعد تر هيچ ادعائی در زمينه از خود بروز ندادند! رئيس جمهور آنان باشد

 
 هم در مورد چگونگی انهدام اردوی ملی، ناپديد ه ایردم افغانستان را تقاضا دارد، شماد آه حمايۀ مـ خوب بود خليل ز٣

رهبران تنظيم های » همت«شدن تانك، طياره و بقيه وسائل تشكيل مجهز عسكری افغانستان روشنی می انداخت آه به 
 چپاول گرديد و به تاراج رفت وقسمًا هم جهادی آه وی بعد از سقوط طالبان ازآنان حمايت آامل نمود، چگونه چور و

 .توسط عمال شورای نظار و ربانی  به ممالك همسايه انتقال نمود
  
  
  


