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 انتخابات و زلمی خلیلزاد
 

درجریان است، و برای برنده شدن انتخابات،  1333عزیز می دانند، انتخابات سال طوریکه همه هموطنان
مهندسی هایی صورت گرفته است. عدۀ از سران جهادی، غیرجهادی، تکنوکرات های غربی به رهبری زلمی خلیلزاد، 

عبدالرشید دوستم ومحمد محقق تشکیل جلسه دادند، تا جهت انتخاب یکی دو نفر برای نامزدی انتخابات ریاست  درمنزل
جمهوری کشور به موافقه برسند، که به جایی نرسید. بعداً هرکدام بیرق های جداگانه بلند کرده، به راه خویش رفتند. 

بهه به کمال پررویی معاونیت زلمی رسول را، که از هم پاشید، رئیس ج جبهۀ ملی نسبت خودخواهی های شخصی از
 پشتیبانی کرزی برخوردار است، پذیرفت. 

ظاهراً زلمی خلیلزاد باتمام آوازه هایی که یکی از نامزد های ریاست جمهوری خواهد بود، خود را از صحنه 
. حامدکرزی در پشت تی نمودصحنۀ انتخابا بیرون کشید، مگر جناب خلیلزاد با یک مهندسی دقیق تیم خود را وارد

منحیث ویسرا  پرده با ایشان یکجاست، زیرا زمانی که نیوکان ها )جمهوری خواهان محافظه کار نو(، زلمی خلیلزاد را
، خواستند همه چیز به فرمان شان باشد، چنانکه بود. زمانی که یس جمهور افغانستان تعیین نمودندرئرا و کرزی 

خواهان،  اسی امریکا شدند، مناسبات آنها با کرزی، نسبت نزدیکی زیاد با جمهوریسیصحنۀ   ها وارد موکراتید
 .اری بی سابقه، رو به سردی گراییدمخصوصاً بچۀ نازپرور جورج بوش و فساد اد

تیم خلیلزاد متشکل از اشرف غنی احمدزی، رحیم وردک، زلمی رسول، هدایت امین ارسال، علی احمد 
یف اتمر است. طرح طوری است که هرکدام از این نامزدان آهسته آهسته به نفع یکدیگر، جاللی، گل آقا شیرزی و حن

و باالخره به نفع اشرف غنی احمدزی می گذرند، کرزی صرف زلمی رسول را نسبت به اشرف غنی ترجیح می دهد، 
زلمی  ! چونبار سوم رئیس جمهور می شودکه شخص کرزی برای  اگر وی برنده شود، معنی این را دارد ازیر

خارجه، سامان بازی دست امور رسول نه لیاقت و نه تجربۀ کاری این مقام رادارد، چنانچه در دوران تصدی وزارت 
 کرزی بود، وهیچگاه منحیث وزیرامورخارجۀ افغانستان آوازی بلند نکرد، که استقاللیت وزارت امورخارجه را در

بابای ملت اعلیحضرت ای کاری خویش را، ریاست دفترسیاست خارجی کشور نشان دهد. او یکی از تجربه ه
محمدظاهر شاه پادشاه سابق قلمداد نموده، در حالی که همه می دانند در روم غالم غوث وزیری، یکی از مامورین 

 . الیان دراز رئیس دفتر پادشاه بودسابق وزارت امورخارجه برای س
کدام زمانی که متصدی امور بودند، اتهاماتی به ایشان  درمیان این تیم، که اسمای شان فوقاً تذکر یافت، هر

یک موقف خیلی متغییر قراردارد، چون همۀ این هابه نفع یکدیگر می  است، مخصوصاً آقای جاللی که در وارد
 . مورد دورۀ کاری شان ضیاع وقت است گذرند، لذا تبصره در

ی روشنی انداخته می رو به این رابطه کمازآن جا که موضوع مهره های اصلی تیم خلیلزاد است، از این 
یکی از اعضای  : زلمی خلیل زاد یک امریکایی افغان است، که در مقامات بلند امریکا ایفای وظیفه نموده، وشود

جمهوری خواهان محافظه کار نو( می باشد. زمانی که به حیث نایب الحکومۀ دولت برجستۀ نیوکان ها ) گروه 
بوش تعیین شد، از مجلس بن تا ختم تصدی امور کارش درافغانستان، اشتباهات سیاسی  افغانستان از طرف ادارۀ

دیگری قوم  بزرگی را مرتکب شده، که تاحال مردم کشور بهای آن را می پردازند. از آن جمله یکی قانون اساسی و
 گرایی می باشد. 

امریکایی بیروت پوهنتون ن اشرف غنی احمد زی، انورالحق احدی، از فارغ التحصیالزلمی خلیلزاد، 
(AUB)  .هایی است که امریکایی ها از ممالک امریکای التین، پوهنتون امریکایی بیروت یکی ازآن پوهنتون هستند

 پوهنتونعربی، یک تعداد شاگردان الیق را انتخاب نموده، برای شان جهت تحصیالت عالی در  شرق میانه، آسیایی و
 را برای اخذ درجۀ دکتورا به امریکا می فرستند. اکثر اده، بعد از فراغت، آن هاس تحصیلی درامریکایی بیروت بو

بعضی موارد  امریکا در این اشخاص بنابه امتیازاتی که برای شان داده می شود، به اوطان خویش برنمی گردند، و
قایان خلیلزاد، اشرف غنی مشخص از ایشان در ممالک خود شان استفاده های سیاسی می کند. چنانچه مثال زنده، خود آ

 احمدزی و انورالحق احدی هستند. 
کلوپ  اشرف غنی احمدزی پسر مرحوم شاه جان احمدزی است، که نویسنده، پدرش را از زمانی که مدیر

میوندوال به نسبت دوستی که با او داشت، دفعتاً به  . وی در دورۀ صدارت شهیدملی بود، تا اندازۀ آشنایی داشت بانک
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اش، نسبت  طول دورۀ کاری ، که درز مقام های بلند حکومتی ( مقررشدیس ترانسپورت عمومی ) یکی احیث رئ
لسانی برخوردار بود. یکی از  االتی موجود است، وی از نهایت تعصبات قومی وؤصداقت وعدم صداقت او س

قبیله   ی امریکاست، به قوم وبرادرانش به نام قیوم کوچی، مامورسابق وزارت خارجه، که باشندۀ کالیفورنیای شمال
برادرش  برای فعالیت های انتخاباتی برادرزدۀ خود، در کابل می باشد. خود اشرف غنی و گرایی مشهوراست، فعالً 

نطق هایش خیلی به مهارت صحبت می کند،  به میراث برده اند. گرچه اشرف غنی در حشمت غنی نیز این تعصب را
 !ن تعصب از گفتارش به مشام می رسدمگر بوی ای

اشرف غنی احمدزی از زمان آمدن کرزی تا ختم دورۀ اول ریاست جمهوری او، منحیث وزیرمالیه اجرای 
وظیفه می نمود، اما در اثر ناپدید شدن یک مقدار از کمک هشت ملیارد دالری امریکا به افغانستان، طور ماهرانه خود 

کابل رو آورد، وبعداً آهسته آهسته به خاطر نامزدی ریاست جمهوری،  پوهنتونطرف  به را از وظیفه کنار کشید، و
 بعد ولیت های دولت کرزی شریک می باشد. به قول مشاهدان عینی،ؤداخل تیم کرزی شد. او در تمام مسغیرمستقیم 

 یک عدۀ دیگر، در الحق احدی وانور اشرف غنی احمدزی، خلیلزاد،، تصویب قانون اساسی توسط مجلس مشورتی از
است، قانون اساسی موجود در چنانچه بعضی از تناقضاتی که فعالً  های قانون اساسی دست داشتند،ماده  بعضیتغییر 

 والنه می باشد. ؤروی همین دستکاری های غیرمس
هیچ وسیلۀ  سیدن به قدرت از، برای ربازیگر )بچۀ فلم( خیلی ماهراست یک نطاق و شرف غنی احمدزیا

پذیرفتن جنرال دوستم به حیث معاون اول، که از وضع مالی قابل مالحظه برخوردار است.  می کند. مثالً دریغ ن
 درحالی که چندسال پیش همین آغا در اخبار گاردین وی را قاتل و یکی از ناقضین حقوق بشر قلمداد کرده بود. 

مسألۀ جالب دیگری است.  داخل شدن ظاهر قدیر) وکیل شورا( به تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی
به اساس اعتراف خودش  د، وچوکی وکالت متهم شده بو استفاده از پیش از طرف وزیرمالیه به سوء ظاهرقدیر چندی

 .ال ازکجا شد؟ می آید(ؤ)که تحت س سه صدملیون دالر دارایی دارد بیشتر از
ن مبین اسالم، فوراً جهت اجرای این اواخر به خاطر آوازه های عدم اعتقادش به دی اشرف غنی احمدزی در

 ! حاال او درفحۀ فیس بک انداخت تا همه ببینندجریان سفرخود را به ص مراسم حج عمره، عازم کعبۀ شریف شد، و
اسالم، از کمک علمای  بیانات خود از دین مقدس اسالم، پیغمبربزرگ اسالم)ص(، زوجات پیغمبر)ص( و نقش شان در

جانب دیگر چرا جریان حج  جناب شان چرا قبل از انتخابات به زیارت حج مشرف نشد؟ از کرام استفاده می نماید. آیا
 دین مقدس اسالم عبادت رازی است بین بنده وخداوند)ج(. عبادت ریایی مورد را به صفحۀ فیسبک انداخت؟ در خود

 New)ژی نو امریکا یگروه غور به سترات .خانم اشرف غنی احمد زی مسیحی است ،قبول خالق نمی باشد. برعکس
America Strategi Group)  زیر عنوان )شاید بانوی اول آیندۀ افغانستان یک مسیحی  ۴۳1۲مضمونی به دوم جنوری

باشد( به نشر سپرده است. خانم روال احمدزی می گوید: شوهرش به دین مسیحی خیلی احترام دارد. این اعمال بعضی 
!  نویسنده ی وارد صحنۀ سیاسی افغانستان شودا یک الرنس عربی دیگر از درخاطرۀ می اندازد که مباداوقات مرا به 

امریکا با وی رابطۀ نزدیک  مدت اقامتش در بیروت و پوهنتونزمان تحصیالت وی در  از تمام افغان هایی که در
 داشته اند، خواهشمند است تا درمورد اعتقادات مذهبی اش معلومات دهند. 

قسمت  زمان تصدی اش به وزارت مالیه در رزات انتخاباتی خود می گوید دراشرف غنی احمدزی در مبا
تثبیت ارزش پول افغانی رول مهم داشته است. جناب اشرف غنی این شما بودید یا متخصصین صندوق وجهی بین 

ر ، و سرازیر شدن ملیاردها دالر کمک های جامعۀ جهانی، که باعث عرضۀ قابل توجه دالر د(IMF)المللی پول 
 .افغانی نقش مهم و اصلی ایفا کرد تثبیت ارزش کشور بود که  در ! البته همین ورود مقدار معتنابه دالر در؟بازارشد

، شما دریشی پوش بودید، اما به یک یدبراهیمی وارد کابل شدالخضربا ! زمانی که آقای اشرف غنی احمدزی
را به خدا که دیگر به احساسات مردم شما !!  !ر شدیدشال سرشانه و لنگوته  به ستنبان پوش،  باره گی پیراهن و
بانک  امریکا و وظیفه در ! این مردم قهرمان در طول مدتی که شما مصروف تحصیالت دریدکننشریف ما بازی 

سیاسی نهایت باال  می کردند، دارای شعور را نذرشان  زادی وطن خویش خون های گران بهاید، برای آجهانی بودی
 َپه َپه نمی خورند و جا جا نمی » آگاه باشید که دیگر آنان  و این چیز ها بازی نمی خورند، یعنی بدانید اند، آنها به

 !«روند 
 !من از طرز خرامت می شناسم       به هر رنگی که خواهی جامه می پوش               

 
شخصی به هیچ یک  خصومت ! منظور از این نوشته به هیچ صورت ضدیت و یاهموطنان گرامی وقهرمان

ه می خواهند از نامزدان ریاست جمهوری نیست، مگر در این لحظات تاریخی همه روشنفکران کشور ازآن نامزدانی ک
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تا یک سلسله حقایق را  را خوبتر جلوه دهند، وظیفۀ وجدانی دارند ، از چیزی که نیستند، خودبه چشم مردم خاک زده
 برمال سازند. 

 
انتخابات پیش روی، محترم احسان هللا بیات، رئیس بنیاد بیات، نسبت  می دانم که دردر اخیر قابل یادآوری 

کمک های بشردوستانۀ که در نقاط مختلف کشور می نمایند، نفوذ و نقش به سزایی دارند. از ایشان خواهشمندیم تا 
نظر داشته باشند، تا خدای  بیطرفی کامل خویش را حفط نموده، منافع علیای کشور را در ملی، منحیث یک سرمایه دار

 ومن هللا التوفیقناخواسته نشود که تاریخ افغانستان اسم تان را در جملۀ قبیله گرایان و رفیق پرستان درج نماید . 
 

 پایان
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