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  ٢٠١٥/ ٢٣/١١  پيکارپامير

  

   مي�دی٢٠١٤ تا ١٠٠١وقايع افغانستان از 

 ) بخش دوازدھم (

  

  زلمی خليلزاد کيست ؟

چون زلمی خليلزاد بعنوان نمايندۀ جورج دبليو بوش درکنفرانس ُبن و پس ازآن درافغانستان، فعال مايشا بوده 
ِدر امور حيات ِملی مردم افغانستان بحساب ميرفت،   ين کنندهِپس ازکنفرانس ُبن نيز تا چندين سال ِديگر، عنصرتعي ِ

 . ًاورا دراينجا مختصرا معرفی کنيم بپردازيم، بيجا نخواھد بود، نخست، بنابرآن، قبل ازآنکه به زنده گينامۀ حامد کرزی
          

 

  زلمی خليلزاد

ماه ( خورشيدی ١٣٢٦غمان است که درسال و;يت ل : خان، يکی ازافراد سرشناس ميرزاخليل ِفرزند خليلزاد
خليلزاد تحصيCت ابتدايی را درمکتب . ِدرکوچۀ سياه گرد و;يت بلخ ديده به دنيا گشود) ميCدی١٩٥١مارچ سال 

چون درآن زمان،  .مزارشريف ادامه داد ِسلطان غياث الدين وتحصيCت متوسطه را تاصنف يازدھم در ليسۀ باختر

 خورشيدی، با ١٣٤٥ را بواسطۀ بورس ھای تحصيلی بخارج ميفرستادند، لھذا، وی درسال با استعداد ِ◌ شاگردان
درسال  وی. امريکا، عازم آن کشورگرديد ودردانشگاه امريکايی بيروت به تحصيل پرداخت ِاستفاده ازسکالرشپ

ِ◌دانشگاه ميCدی وارد١٩٧٩   شيکاگو شد و به درجۀ دکتورا درعلوم ِ

" بنام  (اطريشی – يھودی( ِامريکا را کسب کرد و با يک زن  ِميCدی تابعيت١٩٨٤ل درسا. سياسی نايل آمد 

خليلزاد، نه تنھا نخواست . دارد" مکسيمليان" و " الکساندر" ازدواج نمود و از او دو فرزند بنام ھای " شيريل برنارد
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خليلزاد مدتی . ت متحدۀ امريکا خواستِ◌تحصيCتش به افغانستان برگردد، بلکه اعضای فاميلش را نيز به ايا; درپايان
ملی کارترآشنا  ِامنيت ِمشاور" برژنسکی" را در دانشگاه کولمبيای نيويارک به تدريس سپری نمود و در ھمان سالھا با 

 ١٩٨٩-١٩٨٥(به وزارت امور خارجۀ امريکا راه يافت و مدت چھارسال  " رونالد ريگان " ِزعامت ِوی در زمان. شد

ِ◌رونالد ريگان رييس جمھورآن کشوردرارتباط ِث مشاورخاصبحي) ميCدی ِ ِ◌ايران وعراق و امورافغانستان  جنگ ِ
نيز وظيفه انجام داد و در " َرند " ِ◌امريکايی بنام  کمپنی مھم ِ◌ پاليسی سازان او ھمچنان، در جملۀ. ايفای وظيفه کرد

يکا بحيث مشاور در امورخليچ فارس و آسيای ِ◌ملی امر بوش در شورای امنيت. رياست جمھوری جورج دبليو ِدوران
دريک نوشتۀ دو صفحه يی افشاگرانه که توسط آقايان دکتر محمد داوود ميرکی و داکتررحمت ربی  .ُميانه بر گزيده شد

ً ميCدی درايا;ت متحدۀ امريکا وسيعا پخش گرديد، ادعا شده که زلمی ٢٠١٢زيرک يار، بتاريخ اول ماه فبروری سال 

  ميCدی، يعنی قبل١٩٩٨د حتا درسال خليلزا

ِ◌نوين گذاشته بود که ازطرف گروھی ازمحافظه کاران تقاضا نامه يی امضا ازحادثۀ يازدھم سپتمبر، درپای  ِ 

 .ِ◌امريکا فرستاده شده بود وقت ِرييس جمھور " بل کلنتن" ِ◌عراق عنوانی  ِ◌اشغال امريکايی، راجع به ضرورت

ِميCدی درمورد کارنامه ھای زلمی خليلزاد به ٢٠٠٩درسال " کنت " شی را به قلم ، گزار"سکای رپورتر" وبسايت 
                                                           : نشر رسا نيد که اينک گوشه يی ازآن را در اينجا درج ميکنيم

 {پشتونيستی{ان ِم در ادارۀ ريگان کارکرد و بمثابۀ يکی ازحمايتگر١٩٨٠خليلزاد درسال  "

وی درھمنوايی با پاکستان، شخص بنياد گرايای مذھبی مانند . جنبش ِمقاومت ِضد شوروی درافغانستان شناخته شد
وقتی طالبان کابل را در سال ... ترجيح داد) احمد شاه مسعود( گلبدين حکمتياررا نسبت به رھبر ِمليگرای تاجيک 

ِ، ت�ش بخرچ ميداد تا ادارۀ بيل کلنتون رييس جمھور "َرند " سۀ م متصرف شدند، وی بحيث مدير در مؤس١٩٩٦
ِوقت ِامريکا، رژيم طالبان را به رسميت بشناسد، درعين حاليکه بمثابۀ مشاور کپمنی يونوکال دربخش تمديد ِپايپ  ِ

ِمشاور دونالد او، درسالھای تجاوزقشون روسی به افغانستان، . ..  Nين ِنفت و گاز در افغانستان نيز کار ميکرد
ًخليلزاد پسانھا بحيث مشاور ِجورج دبليو بوش و متعاقبا بحيث سفيرآن  .رامسفلد وزير دفاع اياNت متحدۀ امريکا شد

درآن زمان، به حامد کرزی رييس جمھور افغانستان مشوره داد تا نھاد ھای حکومتی را . کشور درکابل مقرر گرديد
کی ازکسانيکه با حامد کرزی نزديک است، سفرای کشورھای اروپايی از بقول ي... از وجود تاجيکھا پاک سازد

خويش، کليه تصاميم را ) امريکايی  – افغان(خليلزاد دل ِخوش ندارند، زيرا وی با ھمراه حلقۀ متشکل از افراد 
ليسی سازی درداخل ِارِگ  رياست جمھوری اتخاذ مينمايد، پس ما چرا مادامکه در چنين تصاميم اشتراک نداريم، پا

   " نماييم؟

   :حامد کرزی  زنده گينامۀ

مربوط به قوم پوپلزايی " کرز " در قريۀ  ميCدی١٩٥٧بتاريخ بيست و چھارم ماه دسامبر سال  حامد کرزی

 پدرش عبدا;حد کرزی و پدرکCنش خيرمحمد نام داشت و ھر دو، ازجملۀ شاه پرستان. قندھار چشم به دنيا گشود

حامد کرزی، دروس ابتدايی را . ِ◌پاکستان ترور شد عبدا;حد کرزی، دردھۀ نود در خاک. ندِ◌خود بود ِ◌دوران
حبيبيه شھر کابل به پايان  ميCدی، در ليسۀ١٩٧٦ِ◌محمود ھوتکی درشھرقندھار و دروس عالی را درسال  درمکتب

. ھندوستان فارغ گرديد" ھماچل پرديش " دانشگاه ِ ازشعبۀ علوم سياسی) م١٩٨3-١٩٧٩(وی در سالھای . رسانيد

ِ◌امور ِ◌وزارت ِ◌معيين ازسقوط رژيم کودتای ثور، بعنوان  م، يعنی پس١٩٩٢حامدکرزی درسال  خارجه درحکومت  ِ
ربانی، توسط محمد قسيم  ِگفته شده که وی در روزھای پايانی حکومت.  اسCمی برھان الدين ربانی مشغول بکار شد

ِفھيم وزيرامورامنيت ِ ِ◌امنيتی، به اتھام ھمکاری با طالبان دستگيرو  ِ◌امور مسوول"  خان سروریعارف" وقت ويا  ِ
ِبه ديوارزندان اصابت ميکند، او با " شورای ھمآھنگی"اما، ھنگاميکه يکی ازموشکھای گروه . تحقيق قرارگرفت ِتحت

ِ◌زندان به وجود می آيد،  پا به فرار گذاشته خودش را به پاکستا ن ميرساند و مدتی را  ِايجاد سوراخی که در ديواراتاق
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نام ازدواج نموده وازآن يک پسر " زينت " وی با . در ھمکاری و ھمسويی با طالبان درخاک پاکستان سپری مينمايد
رت اند از محمود کرزی، قيوم کرزی دارای شش برادرميباشد که مشھورترين آنھا عبا .دارد و دودختر بنام ميرويس

کارۀ  ًشورای و;يتی و تقريبا ھمه  رييس کرزی درسالھای زعامت حامد احمد ولی کرزی)  .احمد ولی کرزی کرزی،

تبصره ھا چنين بود ) .ِ◌خودش درقندھار به قتل رسيد ِ◌مسلح  ميCدی توسط محافظ٢٠١١قندھار بود که درسال  و;يت

  ).اق ِ مواد مخدرکشته شدکه گويا وی در ارتباط به قاچ

نمايندۀ خاص سازمان ملل که به شورای امنيت ارائه گرديده بود، " الخضر ابراھيمی " ِ◌پيشنھادی  باساس پCن
ِ◌;زم ادارۀ مؤقت تحت رھبری حامد کرزی، مدت ششماه را احتوا کرد وپس ازآماده سازی مکانيسم حکومت داری،  ِ

يا مجلس " لويه جرگه " ِ◌اين مدت،  درپايان. ن دوره، تا ھجده ماه  ادامه يافتدورۀ انتقالی حکومت آغازگرديد و اي
                      .شد بزرگ مشورتی غرض آماده سازی مسودۀ قانون اساسی جديد و انتخابات رياست جمھوری برگزار

                                                                 

 

 با برادران ششگانه اش و ايستاده درصف  دوم و در عقب پدرشحامد کرزی 

 ِ◌ارگ درداخل پس ازسقوط امارت طالبان، ِتذکراين نکته نيزجالب خواھد بود که وقتی حامد کرزی ميخواست

لھذا، منابع . ِ◌مورد نيازميسر نبود ِ◌جمھوری آغاز بکار نمايد، گفته شد که سامان و اثاثيۀ دفتر و حتا قلم و کاغذ
 چنانکه يکی. ِ◌نسبی اين ضرورتھا، اختصاص دادند ِ◌رفع ارجی دراين زمينه دست بکار گرديده وجوھی را جھتخ

وزرای حکومت جديد افغانستان آغاز بکار کردند و از  " : منابع امريکايی نوشت ازنشريه ھای کانادايی از قول

 ".تلفون و غيره از ھفتۀ گذشته ادامه داردنظرتخنيکی، فعاليت برای نصب و جابجايی ُمبل و فرنيچر، کمپيوتر، 

ُمنابع بين المللی کمک کننده، برای دفترھر وزير، مبلغ بيست ھزار دالر امريکايی  " : روزنامۀ مذکور ھمچنان نوشت 

جنراتور برای ھروزارت  تا و بھمين منوال، برای سی وزيرتعيين شده، پول اختصاص دادند تا ازکاغذ و سنجاق گرفته
     ".ی شودخريدار

ِ◌ده کارمند برای  ھر وزير را به اندازۀ   يکصد و  معاش  ُمنابع کمک کننده، " : روزنامه عCوه کرد که

  ".پنجاه دالرامريکايی در ماه پذيرفته اند
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  ُحکومت ھای کمک کننده برای افغانستان، بتاريخ بيست و يکم و بيست و  " : ِدراخيراين راپور گفته شد که

ِ◌پولی برای پنجسال آيندۀ  ِ◌مساعدت درشھر توکيو مرکز جاپان ِگرد ھم می آيند تا مقدار} م٢٠٠٢{وری دوم ماه جن

 .ُآينده، وجه نه مليارد دالراختصاص خواھديافت ِيک منبع سازمان ملل گفت که برای پنجسال...افغانستان را معين کنند

" (28)  

 " جنگ عليه تروريسم" ِ◌جھانی اش   امريکا و متحدان درھمين گيرو دار، درحالتی که ابرقدرت ايا;ت متحدۀ

م، يک حملۀ مسلحانۀ تروريستی عليه پارلمان ھند در ٢٠٠١بتاريخ سيزدھم ماه دسامبر را ازافغانستان آغاز کرده بودند،
 دوازده نفرکشته شدند که پنج تن آن از جملۀ ِدرجريان اين حملۀ خونين، به تعداد  .دھلی جديد صورت گرفت

راجا . " نظامی پاکستان را دراين عمل دخيل دانستند ِاستخبارات ِمقام ھای ھندی، دست. وريستھا ی پاکستانی بودندتر 
سازمان تروريستی بنام ھای  دو  " دقيق اعCم نمود که ِ◌ تحقيقات  فرماندۀ پوليس دھلی جديد پس از انجام" شرما 

ھند را طرحريزی نموده بودند و سازمان استخبارات نظامی   ًِجيش محمد ولشکر طيبه، مشترکا حمله باNی پارلمان
ِچنانکه بعدا اعCم گرديد،  دوگروه ".رھبری اين عمليات را بعھده داشته است) آی اس آی(پاکستان تروريستی ساخت  ً

ارلمان ھند اين حملۀ خونين در پ ِپاکستان که درھند و افغانستان عمليات انتحاری و تخريبی را انجام ميدھند، مسوول
ِخودشان را ھمکار  وقوع اين حادثۀ خونين درھمان زمان ثابت نمود که مقام ھای پاکستانی، علی رغم آنکه .بوده اند

  .اعCم نمودند، ولی دراساس، به اين تعھد سياسی شان وفادارنبودند" جنگ عليه تروريسم " کاخ سفيد در

 عداد اضافی سربازرا به اطراف مرزبا پاکستان گسيل نمودندِ◌تروريستی، ت ِ◌اين اقدام متعاقب مقام ھای ھندی،

و جانب پاکستان نيزاقدامات ;زم نظامی، دربخشھای مرزی خويش بعمل آورد و بدين گونه، دو کشور 
   .مذکوريکبارديگر، با خطر يک جنگ احتمالی ديگرنزديک شدند

 ) ادامه دارد(

 


