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

 
   ٥از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ی نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت م
 maqalat@afghan-german.de 

 

  م٢٠/٠٣/٢٠٠٨                                محمد قاسم هاشمی
  
 

 خليلزاد و رهبری افغانستان
   

 امريکا در کابل و ۀدر اين اوخر سرو صداهای بلند است مبنی بر تمايل  آقای زلمی خليلزاد سفير اسبق اضالع متحد
غانستان از طريق شرکت در انتخابات سال فعٌال نمايندۀ امريکا در سازمان ملل متحد به احراز مقام رياست جمهوری اف

  .آينده
  
تحت " نيو ريپوبليک"مطلبی قابل توجه ای را از مضمون منتشرۀ آقای جيمز کرچيک معاون سردبير " زال"اقای  

ترجمه و از طريق سايت وزين پندار به "  آيا خليلزاد ميخواهد کانديد مقام رياست جمهوری افغانستان شود؟"عنوان 
 . سپرددست نشر 

باوجود آنکه نويسندۀ متن و مصاحبينش کوشش نموده اند تا تلويحٌا نارضايتی خويش را از اين تصميم آقای خليلزاد 
ری تالش نموده اند تا اين امر را بسيار عادی جلوه داده باالی افغانها بقبوالنند؛ آنجا که  ر از جانب دي تبارز دهند؛ م

  : مينويسد
   

، انتخاب ١٩٩٨در سال . يس جمهور يک کشور گرددئينده حکومت امريکا نيست که شايد رخليل زاد نخستين نما
 سال عمرش را در امريکا گذرانده بود، به مقام ٥٠ ساله را که بيش از ٧١کنندگان ليتوانيايی والداس آدامکوس 

آدامکوس با .... رزميدآدامکوس اول عليه نازيزم و بعد عليه کمونيزم . رياست جمهوری کشور شان انتخاب کردند
 هزار دالر از دارايی شخصی و يک عشاريه بيست و پنج ميليون دالر اعانه دوستان شيکاگو توانست ٥٠مصرف 

ارنوال کل ليتوانيا را، که وی را متهم به بيگانه بودن نموده بود، در مبارزات انتخاباتی شکست دهد و تا  دادستان يا 
  .ای وظيفه ميکندس جمهور ايفئياکنون  به مثابه ر

   
اۀ سطحی، نخستين مانع در برابر کانديدای شخصيت های دارای دو تابعيت و يا بيشتر از آن رارويۀ         در يک ن

پذيرفته شده  کشور هادر قبال تابعيت تشکيل ميدهد؛ زيرا برخورد کشور های متفاوت در رابطه به افراد دارای دو و 
انه را يا بيشتر از دو تابعيت از هم م تفاوت است؛ طوريکه بعضی کشورها؛ مانند جمهوری مردم چين تابعيت دو

نميپذيرند، در حاليکه بعضی از کشورها فقط بيشتر از دو تابعيت را نپذيرفته و عده ای از دولت ها در مورد تابعيت 
انۀ اتباع خويش نرمش نشان داده و آنرا ميپذيرند  . چند

   
انۀ اتباع خويش نرمش نشان داده و افغانستان شامل دستۀ سوم؛  يعنی آنعده دولتهائيست که در رابطه به تابعيت چند

     .  آنرا ميپذيرد
از لحاظ قانونی نميتوان مانعی را در برابر کانديدای آقای خليلزاد برای احراز پست مزبور جستجو نموده و بر مبنای 

يری نمودآن از جلوس احتمالی آقای خليلزاد بر اريکۀ قدرت افغ   .انستان جلو
  

مادۀ شصت و دوم قانون اساسی افغانستان در رابطه به شرايط الزم برای کانديدان پست رياست جمهوری چنين   
  : وضاحت دارد 

 
 شخصي که به رياست جمهورى کانديد مي شود، واجد شرايط ذيل مي باشد

   تابعيت کشور ديگرى را نداشته باشد وـ تبعه افغانستان ، مسلمان و متولد از والدين افغان بوده١
 

فت که حکم مندرج اين ماده باالی معاونين رئيس جمهور نيز قابل تطبيق است   .بايد 
  
در اين حالت نيز کانديدان ميتوانند ادعا نمايند که تابعيت دومی خويش را از دست داده اند و به محض ارائۀ اسناد  

ی ميتوانند در انتخابات ر   . ياست جمهوری اشتراک نمايندالزمه به ساد
ونه مشکل قانونی در رابطه به کانديدای آقای خليلزاد و تمايل احتمالی شان  با توجه به آنچه در باال ذکر شد، هيچ

  .نسبت به احراز مقام رياست جمهوری افغانستان به مالحظه نميرسد
ران سياسی باتوجه به همين عدم موجوديت موانع يا  سهولت برچيدن موانع قانونی در مورد کانديدای عده ای از تحليل
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   . آقای خليلزاد به پست رياست جمهوری افغانستان خوشبين اند
اۀ ژرفتر، دور از احکام مندرجۀ قوانين مدون، در بائيسته ها و پرنسيپ های سياسی ـ اخالقی  ولی مشکل را، با ن

          .ميتوان جستجو کرد
سياسی ـ "رصۀ  سياست، به ويژه آنانيکه برداشت ماکياوولی از سياست دارند، ترکيب شايد عده ای از دانشمندان ع

يرند؛ زيرا اکثرٌا چنين ادعا ميشود که احساسات و اخالق را در سياست راهی نيست" اخالقی بناٌء . را به باد استهزا 
  . هيچ ارتباطی ميان آنها را نميتوان پذيرفت

ر عميق تر بيانديشيم مالحظه  به اين مفهوم که . خواهد شد که احساسات هدف آفرينند و سياست وسيلۀ دستيابی به آنا
ر وسيلۀ . فقدان احساس، فقدان هدف است و فقدان هدف، فقدان سياست پس احساس، هرچند هدف آفرين است؛ م

هدفيکه سياست . ينندپس احساسات، با آنکه در سياست جا ندارند، هدف آفر. بسيار نا مناسبيست برای دستيابی به آن
فت که فقدان احساسات، فقدان سياست است و، باوجود آنکه احساسات را در  ونه ميتوان  بايد آنرا تعقيب نمايد و بدين

ر ارتباط علی محکمی را که ميان ايندو برقرار است نميتوان انکار نمود    .سياست جايی نيست؛ م
سياست و قدرت دو واژه و . ق وجود دارد که نميشود از آن انکار کردعلی ميان سياست و اخالابه همين ترتيب رابطۀ 

ر تفکيک کرد  . دو مفهوم متفاوت ازهم و چنان باهم عجين يافته اند که به مشکل ميشود يکی را از آندي
يرد، به منظورايجاد سهولت جهت دستيابی به اهدافيکه احساسات آنرا  زمانيکه سياست در موضع قدرت قرار مي

ين و مشخص نموده اند، به وضع قوانين مبادرت ميورزد و بدون شک قوانين اند که خوبی ها و بدی ها را تعي
ونه اخالق می آفرينند يعنی رابطۀ قدرت با اخالق معکوس رابطه ايست که . مشخص نموده تعريف مينمايند و بدين

رديده است ينۀ طرح و ايجاد سياست را فراهم نموده و بدين مفهوم که احساسات زم. ميان احساسات و قدرت برقرار 
 . سياست خود اخالق می آفريند

يرد؛ زيرا فرد، در صورت ترجيح منافع  مانع سياسی ـ اخالقی مانعيست که فرا راۀ هر فرد دارای دو تابعيت قرار مي
رفته استتيک دولت م ر را ناديده    .  بوع، منافع دولت متبوع دي

يکی از همکاران سابقۀ وزارت خارجه اش که از عدم صراحت آقای خليلزاد در برابر آقای جيمز کرچيک از زبان 
  : سؤاالت مبنی بر آوازه های مربوط به تمايلش  به رهبری کشور افغانستان ناراضی به نظر ميرسد، مينويسد

  
ايی در اطراف عالقمندی تان زمانيکه شما سفير امريکا هستيد و توسط سنا تائيد شده ايد، نبايد اجازه دهيد که آوازه ه

   .در خصوص صدر نشينی بر اريکۀ قدرت يک دولت بيگانه منتشر شود
 

ردد که ديپ فته شود وجايب سياسی ـ اخالقی حتی کشور لمالحظه مي ومات مزبور با توجه به ضوابط و يا بهتر 
اۀ شخصيت های سياسی را که تاهنوز تابعيت آنرا نيز دار انه"د دولت نزاد  اين قضاوت، و .برای آنها ميخواند "بي

وی ديپلوماسی در جهان تصور ميکند، مبين همان رابطه  آنهم از زبان يکی از ديپلومات های کشوريکه خود را ال
  .ايست که ميان سياست و اخالق برقرار است و اکثرٌا آنرا انکار مينمائيم

  
  :مادۀ شصت و سوم قانون اساسی افغانستان چنين مشعر است 

 
آتي ) سوگند(تنظيم مي گردد، حلف  رييس جمهور قبل از تصدى وظيفه ، مطابق به طرزالعمل خاص که توسط قانون

 :را به جا مي آورد
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
قانون . سوگند ياد مي کنم که دين مقدس اسالم را اطاعت و از آن حمايت کنم ) جل جالله (به نام خداوند بزرگ 

ازاستقالل، حاکميت ملي و تماميت ارضي افغانستان . وانين را رعايت و از تطبيق آن مواظبت نمايم اساسي و ساير ق
و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتيباني ملت ،   حقوق و منافع مردم افغانستان راحفاظت کنمحراست و

  .مساعي خود را در راه سعادت و ترقي مردم افغانستان بکار برم
   
 توجه به محتوای متن تحليف، تنازع منافع دو کشور متبوع، رئيس جمهور دارای دو تابعيت را بر سر دوراهی با 

 .قرار داده، برايش مشکل آفرين خواهد بود
شايد ادعا شود که کانديد رياست جمهوری، جهت رفع مشکلی که قانون اساسی بر سر راهش قرار داده، امکان دارد 

 .  انتخابات، به صورت داوطلبانه ساير تابعيت های خويش را از دست دهدتا قبل از آغاز پروسۀ
از آنجائيکه قدرت واقعی چيزی جز اعتماد ملت نيست، ترک يک تابعيت توسط کانديد خود حس بی باوری را نزد دو 
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 تا تثبيت شود که ملت و دو دولتيکه کانديد تابعيت آنها را دارد ايجاد مينمايد؛ زيرا در اينصورت دشوار خواهد بود
 . شخص مورد نظر به کدام تعهد خويش وفادار است

ر شخص مورد نظر ادعا نمايد که نسبت به ملت و دولتيکه خود را برای احراز پست رياست جمهوری آن کانديد  ا
ر د؛ زيرا او نموده است وفادار تراست، مردميکه کانديد ميخواهد بر آن حکومت نمايد حق دارد به او به ديدۀ ترديد بن

 . قبٌال و عمٌال از يک تعهد خويش سرپيچی نموده است
ونه  مردم دولتی که شخص کانديد از تابعيت آن صرفنظر نموده و به اعتماد آنها اعتنايی نکرده است حق  به همين

ريسته از تامين و تحکيم روابط با دولتی که او درآينده در راس آن قرار  يرد اجتناب دارد به او به ديدۀ ترديد ن مي
  :جيمز کرچيک در بخشی از مقالۀ خويش مينويسد. ورزد

  
ما سپهساالر افغانستانی داريم، « : در ميان همتا های وی شوخی در گردش است که: يکی از ديپلوماتها به من گفت 

 . که نماينده اياالت متحده امريکا در سازمان ملل متحد است
 

فت که اشتراک آق ای خليلزاد در انتخابات رياست جمهوری افغانستان به شخصيت سياسی اش در در نتيجه ميتوان 
محافل سياسی امريکائيان صدمه وارد مينمايد؛ در حاليکه پيروزی اش در انتخابات متذکره نه به نفع آقای خليلزاد 

اهش  . خواهد بود و نه به نفع کشور زاد
فت که هيچ عقل سليمی به عملی که منفعت آن نه به خودش و نه به سايرين متصور باشد، مبادرت  ونه ميتوان  بدين

 . نخواهد ورزيد
نا امنی های افغانستان را نه تنها بهانه ای برای سقوط " نيزاويسمايا گازيه تا"آرتور بلينف کارشناس روزنامه 

عرفی نموده است جهت طرح نامزدی زلمی خليل زاد برای رياست جمهوری حکومت در کانادا دانسته؛ بلکه عاملی م
  .افغانستان از جانب اضالع متحدۀ امريکا

  
شايد امريکا با يک ابتکار منحصر به فرد به اين تالشها بپيوندد يعنی نامزدی ديپلمات بلند پايه خود زلمی خليل زاد را 

ان شخصی است که قبال به عنوان سفير امريکا در اين کشور وی هم .برای رياست جمهوری افغانستان مطرح کند
طبق ارزيابيهای رسانه های امريکايی ماموريت . تالشهای زيادی برای تحکيم موضع حامد کرزی انجام داده است

خليل زاد در افغانستان مشابه وضعيتی است که در کشورهای حوزه بالتيک مشاهده شده و تعداد زيادی از اتباع 
يی تبار انها با پولهای خود به اين کشورها سرازير شده اند که از جمله انها می توان والداس ادامکوس رئيس امريکا

جمهور ليتوانی رانام برد که برای پيروزی مبلغ پنجاه هزار دالر از حساب شخصی و يک ميليون و دويست و پنجاه 
با توجه به اين که خليل زاد سمت های مهمی را بر . هزار دالر از محل کمک دوستان شيکاگويی استفاده کرده است
  .   عهده داشته می توان از حاال وی را رئيس جمهور افغانستان ناميد

  
ذشته و تقويت نيرو های طالبان از اما  ر عميق تر بيانديشيم به اين نتيجه خواهيم رسيد که نا آرامی های سال  ا

ی  ان در"رسالت ملی"برجست ان  ناشی ميشود و در اينصورت "رسالت دينی و مذهبی" برابر  عليۀ هجوم بي
اشتراک آقای خليلزاد در انتخابات رياست جمهوری افغانستان و پيروزی موصوف به بهانۀ تبليغاتی خوبی برای جلب 

  .و جذب افرد در جبهۀ مخالف دولت توسط طالبان مبدل خواهد شد
 

 های سالهای قبل آقای خليلزاد و جاللتمآب حامد کرزی رئيس جيمز کرچيک در مقالۀ خويش  با توجه به همکاری
  : جمهور افغانستان در کمپنی نفتی امريکائی يونوکال مينويسد

  
  کرزی به طور استثنايی به خليل زاد نزديک و نفر وی است

 
ر اين ادعای آقای کرچيک حقيقت دارد ـ که بدون شک چنين هم است پس بايد آقای خليلزاد قبٌال ا ز تمايلش دوست ا

اه نموده باشد ر در حاليکه قراين موجود احتمال جنين امری را رد مينمايد؛ زيرا رئيس جمهو. رئيس جمهورش را آ
رفته است ی های الزم را   . قبٌال برای اشتراک در مبارزات انتخاباتی آينده آماد

يری تکتيک قبلی تال١٣٨۶در خزان سال  ر با بکار ش نمود تا از جمع آنانيکه از نفوذ  رئيس جمهور يکبار دي
انتخاب احمدشاه ظاهر و ميرويس . ايشان ميتواند در انتخابات آينده استفاده نمايد به جمع مشاورين خويش بيافزايد

منحيث مشاورين رئيس جمهور همان تکتيک های کهنه رادر ) بابای ملت(ظاهر پسران اعليحضرت محمد ظاهر فقيد 
ی مجاهدين  با اعطای پست های تشريفاتی از اشتراک در مبارزات اذعان تداعی ميکند که  بر اساس آن از يکپارچ
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انتخاباتی منصرف ساخته  و ضريب نقش شاۀ سابق و خانوادۀ او را در حيات سياسی کشور با اعطای لقب تشريفاتی 
 . به صفر تقرب داد" بابای ملت"

ر اينبار آقای رئيس جمهور در محاسبۀ خويش اشتب اه کرده است؛ زيرا نفوذ شاه به مفهوم نفوذ خانوادۀ سلطنتی م
  . نيست

فت و يقين داشت که نفوذ خانوادۀ سلطنتی فقط در جنوب افغانستان خالصه ميشود؛ در حاليکه اعليحضرت فقيد  بايد 
ادا کانديد جبهۀ رئيس جمهور در تالش است تا مب. از محبوبيت در ميان تمام اقوام و مناطق افغانستان برخوردار بود

ـ  با استفاده از نفوذ مصطفی ظاهر و سيد  که بدون شک سرسخت ترين رقيب انتخاباتی آقای کرزی خواهد بود متحد ـ
الب زوی از آرای مردم مناطق جنوبی افغانستان به نفع خويش استفاده نمايند  . محمد 

يری متفاوت از جانب  مصطفی ظاهر و جنرال سردار عبدالولی نفوذ خانوادۀ سلطنتی در جنوب، بعد از موضع
ر به  نصف شده است؛ زيرا بيشتر از نصف مردم جنوبی که سالها سن وفاداری به شاۀ سابق را به سينه زده اند، دي

مصطفی ظاهر با . خانوادۀ قصر نشين شاهی که با القاب و سمت های تشريفاتی دل خوش نموده اند، اعتماد ندارند
فته به صفوف مخالفين آقای درک همين نزاکت قصر  را، باوجود مخالفت های شديد جنرال سردار عبدالولی، ترک 

  . کرزی پيوست
   

به نشر سپرد که طی آن "  قبايل محمدزائی بر عليۀ کرزی اقدام ميکنند "سايت وزين جاودان مطلبی را نحت عنوان 
ظور جانشينی شورای واليتی قندهار به رهبری  قبيله جهت تشکيل شورای قدرتمندی در قندهار به من٢۶از تالش  

 : خبر داده مينويسد) برادر رئيس جمهور(احمد ولی کرزی 
  

قبيلۀ محمد زايی در کنار انتقاد از حکومتداری ضعيف حامد کرزی، معتقدند که وی با کنار زدن محمد ظاهر شاه 
  . حرمتی و کم توجهی کرده استخانواده اش از قدرت دولتی عمًال به قبيلۀ محمد زايی بی  سابق و 

 احمد ولی و قيوم کرزی سه هفته قبل هنگامی که خشم عمومی مردم قندهار بخاطر بمب گذاری های پرتلفات به اوج  
رسيده بود با خواهش و تمنای زياد سعی کردند از عکس العمل شورای جديد التشکيل به رهبری محمد زايی های  خود 

فشار بيش از حد قبايل قندهاری عليه حامد . که از قبيلۀ بارکزی است،  جلوگيری نمايند حامد کرزی  قندهار عليه 
روابط تيره و تارش با هم قبيله ای معروف خود يعنی گل آغا شيرزی والی سابق قندهار و  کرزی باعث شد تا وی 

بارکزی است، بخاطر مخالفت های گل آغا شيرزی که مانند حامد کرزی از قبيلۀ . بخشد والی فعلی ننگرهار را بهبود 
والی قندهار برکنار گرديد و در مخالفت با حامد کرزی قرار گرفت تا اينکه وی  احمد ولی کرزی چندی قبل از مقام 

شيرزی پس از بهبود مجدد روابط اش با حامد کرزی کاروان صلح چهار  گل آغا . را والی ننگرهار مقرر کردند
 - محل فرمانروايی گل آغای بارکزی–جلسۀ کابينه را در ننگرهار   و حامد کرزی هم واليت مشرقی را براه انداخت

  .  داير کرد
   
فتۀ نويسندۀ مقالۀ   قبايل محمدزائی  "شايد درعقب اينهمه هياهو دست فردی آزرده خاطر خانوادۀ سلطنتی باشد که به 

جمهور مبنی بر انتخاب احمدشاه ظاهر و ميرويس قبل از تصميم رئيس ( ماه قبل ١٨"  بر عليۀ کرزی اقدام ميکنند
  .سعی نموده اند تا به قدرت احمد ولی کرزی در قندهار خاتمه دهند) ظاهر برای پست های تشريفاتی مشاوريت

    
 انتصاب دو تن از خانوادۀ سلطنتی در دو پست تشريفاتی امر تصادفی نيست؛ بلکه در عقب اينهمه تمايل رئيس ً بنا

  .حفظ مقامش نهفته استجمهور به 
  

در صورتيکه واقعٌا آقای خليلزاد تمايل به رهبری مسقيم افغانستان داشته باشد، رئيس جمهور کرزی، نه به پاس 
ز به مبارزات  روابط حسنه ايکه دارند؛ بلکه با توجه به قدرت و امکاناتيکه آقای خليلزاد در تحميل خويش دارد، هر

  .از آن تذکر به عمل آمد، توسل نمی جست  و  به تاکتيک ها و ترفند هائيکه در باالانتخاباتی آينده نيانديشيده
  

ر رهائی اکبر بای از زندان در مخالفت با اصرار جنرال دوستم که به عنوان اعترض به سياست آقای  از جانب دي
الش دارد تا حمايت کرزی به صفوف مخالفين دولت پيوسته است، دليل آشکاريست مبنی بر اينکه رئيس جمهور ت

  . اقوام مختلف را در انتخابات آينده به نفع خويش جلب نمايد
  

دور از امکان نخواهد بود که اين عدم صراحت آقای خليلزاد در رابطه به تمايلش به رهبری افغانستان بازی روانی 
ی رواب ط ميان اضالع متحدۀ امريکا ای باشد جهت کند نمودن تالشهای سريع آقای علی احمد جاللی که در اوج کشيد
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   ٥از  ٥ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ی نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت م
 maqalat@afghan-german.de 

 

ليس ها را نسبت  لستان در ارتباط با قضايای افغانستان به لندن سفر نموده کوشش نمود تا پشتيبانی و حمايت ان و ان
بدون شک سفر آقای جاللی در چنين مقطع خاص زمانی روابطش را با مقامات امريکائی متاثر . به خويش جلب نمايد

  .خواهد ساخت
     

ی اضالع متحدۀ امريکا در ملل        وی نمايند به هر ترتيب، هرجند به ادعای آقای جيمز کرچيک از قول سخن
ولی پس از پايان . يس جمهور به آن نياز داردئخليل زاد ميخواهد همانقدر به وظيفه اش ادامه دهد که ر«: متحد

 اياالت متحده امريکا برايش جستجو وظايف دولتی اش آرزو ميرود تا مشغوليتی مناسبی در سکتور خصوصی در
ر با آنهم، در صورت پيروزی جان مک کين کانديد جمهوريخواهان در انتخابات آيندۀ امريکا، تصور آن »نمايد ؛ م

چيزيکه هم . ميرود که آقای خليلزاد کمافی السابق به وظايف خويش در جوکات دولتی آضالع متحدۀ امريکا ادامه دهد
  .  و خليلزاد و هم به نفع اضالع متحدۀ امريکا و افغانستان خواهد بودبه نفع آقايان کرزی

  
 پايان

  
 
 


