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نخستین اقدام خلیلزاد و مشت محکم مردم ننگرھار

"کفایت"پروانھ: نویسنده

 و فیصلھ ھای آن برایتان معلومات میدھیم اما ما بھ بھانھ این دعوت شده بودیم کھ گفتھ بودند در باره نشست دوبی(( 
وقتی کھ محفل شروع شد تعداد محدود از طرفداران خلیلزاد شعارھایی را مبني بر حمایت وي در انتخابات سر دادند، 
شما بگوید فرق بین جورج بوش و خلیلزاد در چي است؟ اگر ما بھ خلیلزاد راي بدھیم این بھ معني خیانت بھ ملت 

ن و دادن راي بھ جورج بوش است، در بین خلیل ز اد و بوش ھیچ فرقي نیست، و ھمھ افغانھا و برادران ما افغانستا
انشاهللا بھ خلیل زاد راي نھ خواھند داد و ما این محفل را تحریم نموده و آن را با احساس وطندوستي کھ داشتیم برھم 

.))زدیم

ست بھ اشتراک صدھا تن از بزرگان قومي، مو سفیدان، روحانیون و اخیرًا رسانھ ھای محلي افغانستان از برگزاري نش
.باشنده گان ولسوالي ھاي مختلف والیت ننگرھار خبر دادند

این نشست کھ ظاھرًا بھ ھدف تشریح طرز العمل و ستراتیژي نشست دوبی برگزار گردیده بود، در واقع بھ این منظور 
.نان برگزار گردیده بودنھ، بلکھ بھ ھدف سوء استفاده از حضور مھما

چند روز قبل در دوبی دایر شد، در آن بھ شمول تعداد از " تضمین موفقیت افغانستان" نشست دوبی کھ تحت نام 
کاندیدان ریاست جمھوري آینده افغانستان، افغان ھای مقیم انگلستان و چندین تن از کارشناسان داخلي و خارجي نیز 

.حضور داشتند

ھ رھبري زلمی خلیل زاد سفیر پیشین ایاالت متحده امریکا و نماینده قبلي امریکا در سازمان ملل در این نشست کھ ب
.متحد برگزار گردیده بود، روي چالش ھاي صد راه بازسازي و امنیت افغانستان صحبت بھ عمل آمد

 وزیر داخلھ پیشین، زلمي احسان اهللا بیات ریس بنیاد بیات، احمد سعیدي کارشناس مسایل پاکستان، علی احمد جاللي
خلیل زاد، داکتر رنگین دادفر سپنتا و تعداد کثیر از افغان ھای مقیم خارج و داخل در جمع اشتراک کننده گان این نشست 

.دو روزه بودند

نشست دوبی در باره انتخابات ریاست جمھوري افغانستان در حالي برگزار گردید کھ بھ گفتھ تعداد از تحلیل گران 
 منطقھ، ھدف اصلي این نشست دریافت راه حل ھا بھ مشکل کنونی افغانستان نھ بوده بلکھ زلمی خلیل زاد و مسایل

.ھمدستانش تالش نمودند تا راه ھای پیروزي در مقابلھ آینده را دریابند 
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 جدي و تخطي زلمی خلیل زاد کھ براي مدتی سفیر ایاالت متحده امریکا در افغانستان بود ھنگام ماموریتش اشتباھات
.ھاي وظیفوي را مرتکب گردیده است کھ دولت ایاالت متحده امریکا نیز از آن اگاھي دارد 

پالن ھای نا درست، استفاده نا درست و سوء استفاده از پروژه ھای عمراني امریکا برای افغانستان و دادن اطالعات 
ي و کاري زلمی خلیل زاد را تحت سوال قرار نادرست بھ وزارت خارجھ امریکا مسایلي ھستند کھ صالحیت وظیفو

.داده است

قرار گزارشات زلمی خلیزاد در پروژه پایپ الین گاز آسیای مرکزي کھ از طریق افغانستان بھ جنوب آسیا منتقل میشود 
.شریک است 

اد بین طالبان و یاد میشود در زمان طالبان با وساطت خلیل ز" ترانس افغانستان پایپ لین " این پروژه کھ بھ نام 
.کلومتر و بھ خرج دو بیلیون دالر افتتاح شده بود ١۴٠٠یونیکول بھ طول 

این یک مسلھ روشن است کھ آقای خلیل زاد ھنگام ماموریتش در افغانستان نماینده رسمی امریکا در این کشور بود اما 
تا نھ شود روز روابط میان واشنگتن و کابل او باید مسایل مھم افغانستان را بھ صورت درست و عاقالنھ پیگري مینمود 

.بھ وخامت گراید 

در این اواخر کمپاین ھای انتخاباتی اوج گرفتھ است و زلمی خلیل زاد نیز در جمع کساني است کھ بھ احتمال قوي در 
.این انتخابات شرکت خواھد نمود

آیا تبعھ امریکا در انتخابات افغانستان اشتراک نموده میتواند؟

 شصد و دوم فصل سوم قانون اساسی افغانستان بھ صراحت تمام میگوید شخصي کھ بھ ریاست جمھوري خود را ماده
.نامزد میسازد باید مشخصات ذیل را دارا باشد

. تبعھ افغانستان ، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگري را نداشتھ باشد- ١

.ى از چھل سال کمتر نباشد در روز کاندیدا شدن سن و- ٢

ھیچ شخص .  از طرف محکمھ بھ ارتکاب جرایم ضد بشرى ، جنایت و یا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد- ٣
حکم مندرج این ماده در مورد معاونین رییس جمھور . نمي تواند بیش از دو دوره بھ حیث رییس جمھور انتخاب گردد

.نیز تطبیق مي گردد

بھ اساس قانون افغانستان نامزدان پست ریاست جمھوری باید بھ اساس قانون رفتار نموده و آن را حمیات و احترام 
.نمایند

پس بھ اساس قانون اساسي افغانستان آقای خلیلزاد ھیچگاھي نھ میتواند خود را نامزد ریاست جمھوری معرفي نموده و 
.الحیت شوددر صورت معرفی باید بھ زود ترین فرصت رد ص

زلمی خلیل زاد در حال حاضر تابیعت افغانستان را ندارد و یکي از سرسخت ترین دشمنان فرھنگ افغانستان شمرده 
.میشود و در صورت اشتراک در انتخابات فاقد اعتبار قانوني میباشد

مردم افغانستان چگونھ میتوانند یک امریکایی را زعیم خود تعین نمایند؟

 ھرگز امکان نھ دارد و ھیچ یکي از اتباع افغانستان نباید غیر آگاھانھ راي خود را بھ صندوق خلیل این کاري است کھ
.زاد بیندازند

روز قبل مراسمی کھ در ھوتل پنچ ستاره والیت ننگرھار بھ کمک مالي عزیزی بانک از سوی تنی چند از ھوا داران 
محل نزاع و خشونت مبدل گردید کھ قسمت اعظم از اشتراک خلیل زاد بھ حمایت از وی برگزار شده بود، زمانی بھ 
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کننده گان این محفل با کاندیداتوري و شعار ھای حمایت کننده از زلمی خلیل زاد حساسیت نشان داده و بھ رسم اعتراض 
.مجلس را مختل و بعدًا ترک نمودند 

د پوستر ھا و شعار ھای داخلی سالون را پاره گفتھ میشود تعداد از شرکت کننده گان با سر دادن شعار ھا ضد خلیل زا
.نمودند و میگفتند کھ خلیل زاد ھیچ گاھی نمایندگي از افغانستان و افغانھا کرده نھ میتواند

این برخورد باشنده گان ننگرھار در آستانھ آغاز کمپاین ھای خلیلزاد سیلی محکم ی بھ صورت وی پنداشتھ میشود کھ 
.افغانستان او را نھ میخواھند بھ جز تن چند از ھوا داران ویباید خود بداند کھ مردم 

این یک مثال از فریب خلیلزاد بھ مردم افغانستان است کھ ھوادارانش چون پاسون سدوزی مردم شریف ننگرھار را کھ 
وضوع این در جمع آنھا مو سفیدان، بزرگان قومی و روحانیون شامل بودند، بھ محفل بھ بھانھ این دعوت نمودند کھ م

نشست تشریح فیصلھ ھای کنفرانس دوبی است اما در اصل موضوع این نشست بزرگ جلوه دادن خلیلزاد از طریق 
.رسانھ ھای ھمگانی و حمایت از وی در انتخابات ریاست جمھوري آینده افغانستان بود

:یکتن از اشتراک کننده گان این گردھم آیی کھ بعدًا بھ خشونت انجامید چنین گفت

ما بھ بھانھ این دعوت شده بودیم کھ گفتھ بودند در باره نشست دوبی و فیصلھ ھای آن برایتان معلومات میدھیم اما (( 
وقتی کھ محفل شروع شد تعداد محدود از طرفداران خلیلزاد شعارھایی را مبني بر حمایت وي در انتخابات سر دادند، 

ست؟ اگر ما بھ خلیلزاد راي بدھیم این بھ معني خیانت بھ ملت شما بگوید فرق بین جورج بوش و خلیلزاد در چي ا
افغانستان و دادن راي بھ جورج بوش است، در بین خلیل ز اد و بوش ھیچ فرقي نیست، و ھمھ افغانھا و برادران ما 

داشتیم برھم انشاهللا بھ خلیل زاد راي نھ خواھند داد و ما این محفل را تحریم نموده و آن را با احساس وطندوستي کھ 
.))زدیم

اگر این آقایان مانند اشرف غنی، انور الحق احدی و خلیلزاد از حمایھ و پشتیبانی مردم افغانستان بر خوردار ھستند و 
.اگر واقعآ میتوانستند حد اقل یک شب را در دھات خود با مردم سپری نمایند، بعدا دعوای ریاست جمھوري را کنند

غانستان سھمي نداشت؟آیا خلیل زاد در تباھي اف

آیا فامیل و فرزندان این ھا در رنجانیدن، فقر و گرسنگي مردم افغانستان و ھزاران مشکل دیگر افغانستان یک روز را 
ھم سپری کردند؟ اگر غرض از مزدوري باشد پس فرق میان مزودوری پاکستان و خلیزاد در چیست؟

. فقط در فکر تجارت خانوداگی خود است و بسخلیل زاد شریک شرکت نفتی عزیز ھوتک و عزیز بانک

خواھر زاده و برادر زاده ھاي بی سواد خود را از موتر فروشی ھای امریکا جمع کرده در پست ھای دیپلماتیک مقرر 
.نمود

 آیا شما از قصھ ھاي خیانت ملي کھ وحید منور برادر زاده اقای خلیل زادکھ بھ حیث چارج د افیر سفارت افغانستان در
ویانا کار میکرد اطالع دارید یا چطور؟

))آفرین مردم ننگرھار خلیلزاد الیق سیلي محکمتر از این است((


