
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
 "کريمپور"انجنير ستار 

  ٢٠١٢ می ٢٧ 

  

 قانونبا  در جدال "اسماعيل خان"
  

آقای "کومت دنبال شکايات و تھديد ھای پيھم کشور ھای کمک کنندۀ غربی مبنی بر دست داشتن اعضای حه ب

 سر انجام با بی ميلی "آقای کرزی" در فساد اداری، قاچاق مواد مخدر، و حيف و ميل مساعدت ھای مالی؛ "کرزی

اعضای اين . داد"  عالی نظارت بر تطبيق ستراتيژی مبارزه با فسادۀادار"تن به ايجاد کميسيون قسماً با صالحيت 

آقای "شخص ھای ی ئندان و سياست ھای مذورانه و دورورا درگير زورم کميسيون از ھمان بدو تشکيل خود

تأسف آور . فقيت چندانی عايد حال شان نگرديدرش ھای مکرر در اجرای وظائف م يافتند که با وجود تال"کرزی

ی  که اين کميسيون ماه ھا بر آن کار نموده و از سرمايۀ ملت بر آن مصرف گرديده بود نيز بی ئکه، دوسيه ھا اين

ر الماری ھا قفل گرديدند و آنھمه اميد کاذب که از برخورد قانونی با زورمندان و چپاولگران پديد آمده سرنوشت د

عزيز "ولی  با کمال تعجب و در يک اقدام بيسابقه چند روز قبل آقای . بود نيز آھسته آھسته به خاموشی گرائيد

دنبال ادعا ھای قبلی خود اينبار مشخصاً از ه اد ب عالی نظارت بر تطبيق ستراتيژی مبارزه با فسۀرئيس ادار" لودين

شخص آقای اسماعيل خان، وزيرپر قدرت انرژی و آب، در سوء استفاده و غصِب به ارزش صدھا مليون دالر 

  . ملکيت ھای دولتی نام برد

ی محبوب گيرد مختصراً گفته شود که اسماعيل خان از جملۀ چھره ھا  ارتباط میهئی که موضوع به اين قضيتا جا

در طول سالھای جھاد اسماعيل خان، با درايت و شھامت در .  ھم جنجال بر انگيز برای ھراتيان بوده استئیو تا جا

که  کنار مردم خود ايستاد و افتخارات بيشماری را برای ملت افغانستان و خاصتاً مردم ھرات کمائی نمود تا جائی

ه نيز در طول ھمين سالھا افتخار ھمرزمی و آشنائی با جناب ايشان را بند. به وی دادند" نيمه مقدسی"ھراتيان چھرۀ 

الۀ تقدس از اطراف رھبران جھادی برافتاد اسماعيل خان نيز از اين ھکه  ولی با خاتمۀ جھاد و زمانی. حاصل نمودم

ن، موضعگيری گذشته از آن خود محوری،  تقسيم کرسی ھای دولتی ميان خويشاوندان و دوستا. قاعده مستثنی نماند

 آھسته آھسته ھراتيان را ،ھای سختگيرانۀ مذھبی، و منافع جمعيت اسالمی را از نيازمندی ھای مردم برتر دانستن

نگارندۀ اين سطور که در آن سالھا ھنوز خود . واداشت تا عمل کرد ھای اسماعيل خان را مورد پرسش قرار دھند

سوخت و صد ھا  ر شرائطی که کشور در آتش جنگ داخلی میياد دارم که ده نمودم خوب ب در ھرات زندگی می
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بردند و در مقابل ھر دکان  سر میه بيجا شدگان داخلی در حومۀ شھرھرات به حالت رقتباری در کمپ ھا باز ھزار 

 "ميرويس صادق"زدند؛ اسماعيل خان برای فرزند ارشد خود   نانی پرسه میۀبه  ده ھا فقير و گرسنه به اميد لقم

 "ظاھر نائب زاده"دست ه  در پی يک درگيری در ھرات ب٢٠٠۴ر ھوا نوردی در حکومت انتقالی که در سال وزي(

شکل ه  نيز ب"ظاھر نائب زاده"قتل رسيد و يکسال بعد خود شخص ه شکل مرموز به از قومندانھای جھادی پدرش ب

ی که ه ئ روزی به شيوۀ افسانشبانهجشن عروسی سه )  مزارشريف کشته شدهمرموزتری در تصادف موتر در را

گاه  اسماعيل خان متأسفانه ھيچ. ن گرديده بودند؛ بر پا نمودين زن مجبور به ايستادن در صفوف پذيرائی مدعوامعلم

بار "توان که اسماعيل خاِن  خودرا بيرون نمايد و بناًء گفته می" جمعيت"نتوانست و يا ھم نخواست تا از غالف 

که شيرازۀ ملی کامالً از ھم پاشيده  و  که در آن ايامی جالب اين( باقی ماند تا يک ھراتی "جمعيتی"بيشتر يک " اول

گرائی گوش " جمعيت"چرخيد، اسماعيل خان با نواختن طبل  می" قوم"و " منطقه"سفانه ھمه حرکات در محور أمت

يشتر گرديده، مصرانه به سوی يک وحدت ملی به که امروز که نياز حرکت ب ھراتيان را کر نموده بود، حال آن

اسماعيل خان تا اخير به استاد ربانی وفادار باقی ماند و به شخص احمد شاه مسعود .) بودن پافشاری دارد" ھراتی"

نسبت " امير"اصرار و تشويق اسماعيل خان در اطالق صفت . نگريست می" متمرد"و شورای نظار به ديدۀ يک 

ی از خود خواھی و خود ئگرديد اما به تدريج نشانه ھا ن جدی تلقی نمی چنداءکه در ابتدا به شخص خودش با آن

بزرگ بينی را در اسماعيل خان بروز داد که شايد علت بسياری از رقابت ھا و اختالفات سياسی اسماعيل خان 

يان توان در رقابت ھای درون تنظيمی م مثال ھای اين اختالفات را می.  ريشه در ھمين کلمه داشته بوده باشد

 ھم با احمد ئیمعاون جمعيت اسالمی، که موصوف نيز از ھرات بود، و تا جا" عماد"اسماعيل خان و سيد نورهللا 

اين رقابت ھا و کشمکش ھا نيروی فکری، معنوی، فزيکی، و رزمی ھرات را روز تا . شاه مسعود دريافت نمود

نتيجۀ ھمين رقابت ھا بود که آنزمانی که . راھم نموددست طالبان فه روز به تقليل برد و زمينه ھای سقوط ھرات را ب

 تعداد قوای کمکی به اسماعيل خان "فرماند فقيد احمد شاه مسعود"سوی ھرات ھجوم آوردند، ه لشکر طالبان ب

سپرده شود؛ ولی اين پيشنھاد به ) داکتر عبدهللا(فرستاد اما درخواست نمود تا قوماندۀ عمليات جنگی به شورای نظار 

 و غرور اسماعيل خان خوش نخورد و در موقعی که مجاھدين ھرات ھنوز در مواضع خود باقی بودند، ذوق

ه  را در پيش گرفت و از آنجا به ايران پناه برد؛ نتيجه آن گرديد که باسالم قلعه هاسماعيل خان به رسم اعتراض را

چنگ لشکريان جھل ه ی و زيبای ھرات بمدند و شھر باستانآدستور آی اِس آی صد ھا جوان ھراتی از دم تيغ بر

  . افتاد

را آينده روشن خواھد نمود و بھتر آنست تا از  که دوسيۀ فعلی چه پيامدی برای اسماعيل خان خواھد داشت آن اين

اگر بازھم (ھر نوع پيشداوری در اين قضيه خود داری نموده و منتظر ماند تا دوسيه سير قانونی خودرا طی نمايد 

م که در اوضاع نابسامان فعلی در افغانستان تنھا ئيولی در عين حال بايد اعتراف نما!) ھا قفل نگردددر الماری 

دوستم، فھيم، گل آغا شيرزوی، محقق، "ھمين چند زورمند مطرح ھستند؛ و اگر قرار باشد حکم نمايم که آقايان 

؛ پس آيا افرادی از سيارات ديگر به اينجا  در اين قضايا دستی ندارند"...سياف، اسماعيل خان، برادران کرزی، و 

آمده اند که اين ھمه گند رسوائی شان به ھر سو پراگنده است؟ مسلماً که تنھا ھمين زورمندان توان و قدرت غصب و 

از .  ماند داشت منطقاً ضعيف باقی نمی می" غصب"سوء استفاده را دارند و نه ضعيفان، و اگر ضعيف قدرت 

 شناخت "اسماعيل خان"که خود نيز اھل ھرات و ھم از دوران جھاد با " عزيز هللا لودين"کترجانب ديگر، شخص دا

داد که  بدون  خود راه نمیه  را بیتأباشد، قطعاً چنين جر دارد و در عين حال واقف از حساسيت موضوع نيز می

  . اسناد قوی ھمچو الزامی را عليه اسماعيل خان روا دارد
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شاروالی  بنده منحيث کارمند سابقه دار ، در اين قضيه به صدھا مليون دالر ارزيابی گرديدهاختالس و سوء استفاده

حساب . ھرات از سوابق ملکيت ھای اکثر دست اندرکارن و نو به دولت رسيدگان فعلی ھرات آگاھی کامل دارم

" لودين"ی که کار آقای اما چيز. ملکيت ھای غيرمنقول در اين قضيه روشن و اسناد آن در دفاتر رسمی ثبت است

 به ءن ھمچو قضايا معموالً سرمايه ھای منقول خودرا به کمک دوستان و شرکاکه عامال سازد اينست را مشکلتر می

توانند تا در قسمت رديابی سرمايه   که من اطالع دارم دو فرد میئیتا جا. دھند آسانی  به خارج از کشور انتقال می

. ماعيل خان با ادارۀ عالی نظارت بر تطبيق ستراتيژی مبارزه با فساد کمک نمايند ګرديدۀ اسمنتقلخارج ه ھای ب

باشد   میبرادر رئيس شرکت برق ھرات" فيضی غوريانی - نثاراحمد "يکی از اين افراد شخص کم سوادی به اسم 

کت تجارتی شر"اين شخص مالک . نمود  ايفای وظيفه می"اسماعيل خان"حيث سکرتر خاص آقای ه که در گذشته ب

باشد که از بابت ھمين شراکت مالک   می"اسماعيل خان"و از جملۀ شرکای تجاری " فيضی غوريانیبرادران 

نمود ولی در دورۀ قبلی  که خود در امريکا زندگی می ليون ھا دالر گرديده است و با آنيھوتل ھای بلند منزل و م

از " وکالی متقلب"ن گرديده بود که باالخره در دور فعلی شورا در زمرۀ ييتع) ؟(حيث وکيل مردم ھرات ه شورا ب

نام دارد که از اعضای سابقه دار جمعيت اسالمی و در عين حال " راشد سلجوقی" فرد دوم !شورا اخراج گرديد

ر حيث مشاوه ادريس جان سلجوقی، پسر آقای سلجوقی، ھمين اکنون ب. باشد معلم معنوی اسماعيل خان نيز می

ی که آقای اسماعيل ئدر سفر ھا. نمايد آقای اسماعيل خان در وزارت انرژی و آب ايفای وظيفه می) شايد ھم تجاری(

ی را به اسم و کمک ھمين افراد نقداً در امريکا خريداری نموده که اخبار آن از ئخان به امريکا داشته، ملکيت ھا

  .رديد نيز پخش گ"مسکينيار"طريق تلويزيون آريانای آقای 

 تحليل و يا ھم حالجی شخصيت اسماعيل خان نيست چه کارنامه ھای ھر شخص خود ھدف از اين نبشته به ھيچوجه

ھر فردی تا زمانی که جرمش از جانب محکمه تثبيت "باشد و اصوالً  انعکاس واقعی از شخصيت ھمان فرد می

قدرت ه که ب  مظلوم سرای، ھر آن– اين ظلمت آباِد  ولی ما ھمه شاھد بوده ايم که در."گردد نگرديده بيگناه تلقی می

که دستش رسيد تاراج نمود و اين وظيفۀ ھمه افغانھای  بادرد و با احساس است تا به ھيچ  رسيد ظلم کرد و ھر آن

فردی اجازه ندھند تا سرمايه ھای ملی کشور را چه در ھرات و چه ھم در قندھار و چه در شيرپور و کابل و يا ھم 

ما قضاوت و وجدان ملی ما را " ھمشھری"ۀ ديگر کشور حيف و ميل نمايند و نگذاريم تا روابط شخصی و ھرنقط

  .تحت شعاع قرار دھد

  !به اميد تأمين عدالت واقعی و سرتاسری در افغانستان عزيز

  پايان

  کانادا - مونتريال٢٠/۵/٢٠١٢

  

  :يادداشت

با پورتال » "کريمپور"انجنير ستار «جناب از ھمکاری به خاطر تشريف آوری و آغضمن ابراز خيرمقدم و سپاس 

که متعلق به تمام آزاديخواھان و ترقی پسندان کشور می باشد، ناگزيريم نکات آتی "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"

  :ان بيفزائيمشرا از جانب خويش بر نوشتۀ جناب 

يچوجه تحليل و يا ھم حالجی شخصيت اسماعيل خان  ھدف از اين نبشته به ھ" به ھمان سانی که تذکر داده ايد-١

ما نيز حين نشر اين نوشته " باشد نيست چه کارنامه ھای ھر شخص خود انعکاس واقعی از شخصيت ھمان فرد می

" امير اسماعيل خان"و استحالۀ آن الی " تورن اسماعيل"نمی خواھيم بر شخصيت و اعتبار مبارزاتی فردی به نام 
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 به قدرت "اسماعيل خان" چنين امتناعی در کنار ده ھا دليل ديگر، يکی ھم وابستگی مفرط شخص  علت.مکث نمائيم

چنانچه ھمين دو عامل به تنھائی خود باعث می گردد که . ھای خارجی و ديگری روشنفکر ستيزی وی می باشد

 و ده ھا "دان انجنير کريم ھاماما غالم محمدھا و قومن" از سنخ و تبار، فرزندان ھراتو رزمنده ترين خون بھترين 

  .تن ديگر ھيچ گاھی از دامان آلودۀ وی پاک نگردد

 تا جائی که ما می دانيم نيروھای اشغالگر در افغانستان و در رأس آنھا امپرياليزم جنايتگستر امريکا، از نخستين -٢

 هب به اقتضای وقت و زمان ادار تا امروز، ھر چند گاھی متناسروزی که ادارۀ مستعمراتی کابل را به وجود آوردند

.  به وسيلۀ آنھا خواسته اند مردم را به چيزی سرگرم نمايندظاھر دھن پرکنی را به وجود آوردهھای مختلف و در 

 ھمه يک ھدف و يک قصد خاصی را اين اداره ھای در ظاھر دھن پرکن، زير ھر نام و عنوانی که به وجود آمده اند

  .آن ھدف چيزی نيست مگر تحکيم مناسبات استعماری در کشور. ز تعقيب خواھند نمودتعقيب نموده و در آينده ني

 از " عالی نظارت بر تطبيق ستراتيژی مبارزه با فسادۀادار" بر ھمين مبنا گفته می توانيم که ادارۀ به اصطالح

ز آن استفاده نموده، طرف استعمار به مثابۀ وسيله ای به وجود آمده است تا در موقع ضرورت استعمار بتواند ا

  .حريف خود را سرجايش بنشاند

 و اشغالگران امريکائی  اين را ھمه شنيديم و خوانديم که به دنبال اعالم امکان توافق بين ادارۀ مستعمراتی کرزی-٣

 "اسماعيل خان"در عقد موافقتنامۀ ستراتيژيک که چيزی نيست مگر افغانستان را به قبالۀ رسمی امريکا در آوردن، 

که از طريق خدمت به چنين نظام مستعمراتی به مانند ساير خاينان، تا گلو در لجن خيانت به ميھن غرق است، بر 

، ضمن يکی دو مصاحبه از موقف خود و حتا موقف مجاھدين مخالفت ديگر  یخارجبا کشور ھای مبنای تعلقات 

  .خود را با عقد چنان قرار دادی زمزمه نمود

قک ديگر استعمار دستور داده لاين د" لودين"يند نبود، لذا به آقای ائی برای امپرياليزم خوشو چون چنين زمزمه ھا

  .يا ددھانی نمايد" اسماعيل خان"شد تا از فساد بزرگ 

 آن عقدنامه عليهنه تنھا زبان مخالفت خود را " اسماعيل خان"، "لودين"ھمه شاھد بوده و ھستيم که به محض تذکر 

  . لکه به مثابۀ يکی از اعضای کابينۀ ميھن فروشان بر آن مھر تأئيد نيز گذاشتنامه کوتاه نمود ب

نه از دوسيه خبری خواھيد " اسماعيل خان" شما می توانيد مطمئن باشيد که بعد از موضعگيری جديد،خوانندۀ گرامی

نموده در کدام زمينه ای ياد ھندوستان " اسماعيل خان"، مگر اين که باز ھم فيل ویشنيد و نه ھم از تعقيب قضائی 

  .زيادی خواھی نمايد، که باز ھم ھمان آش خواھد بود و ھمان کاسه

تا جائی که ما " اسماعيل خان"و " احمد شاه مسعود" به ارتباط اختالفات درونی ميان دو تن از خاينان ملی يعنی-۴

،  به خاطر کنترول آنھا"ربانی" شخص اطالع داريم ريشه ھای اختالف آنھا به عالوۀ تفرقه افکنی ھا و خباثت ھائی

اين که شما در مورد يکی از جنايتکاران جنگی و يکی از خاينان . به جنگ قدرت در درون جمعيت نيز بر می گشت

 بوده ما به خود حق نمی دھيم تا جلو نچگونه می انديشيد، حق دموکراتيک تا" احمد شاه مسعود"ملی يعنی شخص

و " مسعود"ين را حق و وظيفۀ خود می دانيم تا با صراحت تمام بيان داريم که نزد ما تفکر شما را بگيريم، مگر ا

 رب. می باشند" جمعيت اسالمی"ھر دو نفر دو جنگ ساالر خاين مربوط به جمع ميھن فروشان " اسماعيل خان"

از آن ر معنائی مثبت  کلماتی را که با"مسعود" پس از نام ياھمين مبناء ھيچ گاھی به خود حق نمی دھيم تا پيش و

  . به کار ببريم"فقيد"کلمۀ  چون استنباط می گردد

 حرفھائی "اسماعيل خان"و شخص خودش با "  فيضی غوريانی-نثار احمد" با آن که راجع به مناسبات برداران -۵

وکيل " نی فيضی غوريا-نثار احمد"شخص که د، اما ھمين ن تطابق نداشته باشوجود دارد که چه بسا با تذکرات شما
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در پارلمان ادارۀ مستعمراتی بوده و يا ھم تا ھنوز است، کافی است تا بنويسيم که مشارکت در سرمايه ھای 

 مرتکب گرديده اند، بلکه از ھمه مھمتر نفس ھمکاری و خدمت به تنھا جرمی نيست که آنھا" اسماعيل خان"

  .محاکمه کشانيده شوندميز انش بايد به پای استعمار است که آنھا را در قطار خاينان ملی جا داده، در زم

تا جائی که ما اطالع داريم به عالوۀ دو خانواده ای که .  و اما به ارتباط سرمايه ھا و ثروت قارونی اسماعيل خان-۶

که در رأس آنھا بردار " صافی"برداران " اسماعيل خان"، بزرگترين شريک تجاری ايدشما از آنھا نام برده 

به نام " شرکت ھواپيمائی صافی"است که " صافی"اين ھمان . قرار دارد، می باشد" قدوس صافیفی صو"بزرگتر، 

وی ثبت بوده و به عالوۀ امالک منقول، در امالک غير منقول ھم از نوع ھوتل ھای بلند منزل، قصر ھا و شرکت 

  .را دارند" اسماعيل خان"حيثيت جيب ھای ديگر نيز 

خيانت ھای و افشای دستبرد ھا به دگان گراميی چون شما صميمانه سپاسگزاريم، که  ما ضمن آن که از خوانن-٧

و آن نکته چيزی . می پردازند، توجه آنھا را به يک نکتۀ ديگر که از ھمه مھمتر است، نيز جلب می نمائيمخاينان 

ا چه از نظر ما ب. هنيست به غير از عطف توجه بيشتر عليه وطن فروشی ھای اين باند ھای مزدور و خود فروخت

ھيچ گاھی نمی تواند مردم دارد و بايد عليه آن رزميد،  یدارائی ھامی و تارج تمام اھميتی که غارت اموال عمو

مساوی با فروش ميھن و عقد قرارداد ھائی از قماش آنچه در اين اواخر بين ادارۀ مستعمراتی کرزی و تمام کشور 

به عبارت ديگر، زمانی که مردم افغانستان بتوانند خود . د می گردد، باشدھای اشغالگر يکی به دنبال ديگری منعق

خان، کرزی، لودين، فھيم، سرنوشت خويش را تعيين نموده آقای خانۀ خود باشند، از تمام خاينانی از قماش اسماعيل 

باز خواست خواھد به خاطر خيانت شان به مام ميھن اولتر از ھمه ... ، مال عمر وليلی، سياف، گلبديندوستم، خ
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