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 !احضارات قوماندان اسماعیل خان برای جنگ  داخلی

که نیروهای  هنوز مانده و نیم سال زمان باقی و یک بیش از 2132هنوز به  انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 

کشور بوجود نیامده و رئیس جمهور کرزی  که خالء قدرت سیاسی در هنوز بین المللی کامالً کشور را ترک نکرده اند و

از صحنه ای از طریق تلویزیون طلوع نیوز به مشاهده رسید و نوشته هایی 2132نوامبر 6سرجایش قرار داشته، اما بتاریخ 

تدارکات برای جنگ داخلی و تالش بخاطر کسب « احیای شورای مجاهدین»نظر گذشت که نشان می دهند از حاال زیر نام 

  .مقام ریاست جمهوری از راه زور آغاز شده است

مجاهد » یا بقول آقای کرزی ( وزیر آب و برق)قوماندان اسماعیل خان 

عمالً در شهر هرات « رئیس جمهور مجاهد»زیر نام ضرورت به « کبیر

و به مسلح ساختن افراد نموده « ...شورای مجاهدین»اقدام به سازماندهی 

است، جالب اینکه یک فوتوی نسبتاً بزرگ و مشترک از رئیس جمهور 

کرزی و اسماعیل خان پیش روی اشراکت کنندگان در محفل گذاشته شده 

ردم برساند که بود و بدین وسیله قوماندان اسماعیل خان می خواسته به م

 .آقای کرزی نیز در این امر باوی شریک و موافق است

در برابر این حرکت و نمایش، پولیس وزارت داخله که احتماالً وابستگی 

به مارشال قسیم فهیم داشته، سندی را از طریق تلویزیون نشان داد و گفت 

ن اخطار داده گفت به هر اسم و رسمی به هیچ کس که بموجب آن افراد غیر مجاز مسلح ساخته می شوند و بنا بران همزما

 .چنین اجازه ای را نمی دهد که نیروی مسلح دیگری را موازی با نیرو های دولت تشکیل دهد

میلیون دالر را در یک بکس  251از سوی دیگر والیست ژورنال امریکائی افشا نمود که گل آقا شیرزی والی والیت ننگرهار 

ر آلمان به حساب شخصی خود انتقال داده است، بر اساس خبر مذکور رئیس جمهور دستور تحقیق از افغانستان خارج و د

ارنوالی هیئتی به ننگرهار رفته و به تحقیق آغاز نماید، بال معطلی به نمایشی څصادر کرده، اما شیرزی قبل از آنکه از سوی 

هایی از جانب آنها در جهت حمایت از خود به گوش  از قدرت، محفلی از سران و متنفذین محلی برگذار کرده و سخنرانی

 .دولت و رقبای خویش رساند تا مبادا مزاحم او شوند

بدنبال این اقدامات و حرکت ها معلوم شد که جنگساالران چون آتش زیر خاکستر در همه جای کشور وجود دارند که اگر جلو 

یز به راه خواهند انداخت، البته همزمان با این زنگ خطر شان گرفته نشود عنقریب سر و صدا ها و تحرکات دیگری را ن

بعضی مقامات امریکائی اعالم داشتند که در کنار نیروهای اردو و پولیس ملی افغانستان ضرورت به تشکیل نیروهای ملیشا 

 .نیست و نیروهای دولت هم نباید به اختالفات سیاسی کشانده شوند

اخطار مستقیم سفیر آنکشور در افغانستان و اعتراض بعضی نمایندگان ولسی جرگه پس از پخش موضع دولت امریکا و شاید 

و ریاست امنیت ملی بار دیگر تلویزیون طلوع نیوز قوماندان اسماعیل خان را نشان داد که در وضعیت غیر متعادل از مسلح 

چنان « شورای مجاهدین»دام به تشکیل ساختن مجاهدین انکار کرده و با اظهار سخنان چرند و پرند که گویا هدف وی از اق

نبوده بلکه چنین بوده تا در صورتیکه اوضاع وخیم گردد و نیروهای دولت نتوانند از کشور دفاع نمایند او یعنی این قهرمان 

 .فراری در نظر داشته از نیروهای به اصطالح مجاهدین استفاده نماید

، تعیین قوماندان و نوع سالح و نمبرآن درج گردیده بود نشان داده همچنان سندی را که بروی آن از سوی وزیر آب و برق
 .یک قسمت آنرا که اسم و شهرت قوماندان در آن درج شده بود صحیح دانست اما نوع سالح و نمبر آن را ساختگی دانست
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ن وجود سالح را نیز در پی خواننده محترم توجه فرماید که سخنان او چقدر ساده انگارانه و محیالنه است زیرا تعیین قوماندا

دارد بخصوص دولت های دشمن افغانستان، چون ایران و پاکستان هر آن در فکر این هستند که افغان های وطن فروش را در 

 .مقابل پول و، وعدۀ رساندن بقدرت علیه نیروهای بین المللی و دولت افغانستان مسلح نمایند

اسماعیل خان، مایۀ خشنودی و امیدواری مردم ما بوده می تواند عکس العمل  آنچه در برابر این اقدام ضد ملی قوماندان

بصورت مظاهره در شهر هرات به راه انداخته شده بود که اقدام جنگ  2132نوامبر 32هزاران مرد و زنی بوده که بروز 

 .طلبانه قوماندان اسماعیل خان و جنگساالران دیگری را قاطعانه رد و محکوم نمودند

ینجا از قوماندان اسماعیل خان و همطرازان وی باید پرسید، شما مگر فراموش کرده اید که در زمان تجاوز شوروی به در ا

افغانستان رهبری تان را جنرال حمید گل پاکستانی در دست داشت و بگفته وی هر کدام شما را چون مرغ های جنگی بدست 

جنگساالران واقعاً وسیله ای بودند در اختیار پاکستان که همه تنظیم ها و خود دانه می داد این ادعای وی وقتی ثابت شد که 

قوماندان ها بعد از سقوط حکومت داکتر نجیب هللا به مقصد کسب قدرت، جنگهای داخلی را میان خود به راه انداختند، شهر 

ویران کردند و هزاران  کابل را کامالً 

و طفل کابل و جاهای  انسان زن و مرد 

بخاک و خون یکسان  غانستان را دیگر اف

الف و گزاف که گویا ما  نمودند و با همه 

شکست دادیم ولی  شوروی را 

زمانیکه پاکستان گروه  برخالف دیده شد، 

و علیه شان سوق داد  طالبان را تشکیل 

فرار نمودند، مگر شانس  اکثراً از کشور 

امریکا  بار دیگر آنها را  آوردند که دولت 

بر افغانستان جمع کرده و  از کشورهای دور 

که خوابش را هم نمی  و بقدرت و ثروتی 

 .دیدند رساند

  لگفوتو از گو                  

آیا اینک بار دیگر می خواهید بخواست حکومت پاکستان و :  باید از جناب قوماندان اسماعیل خان و جنگساالران دیگر پرسید

را که در ظرف یازده سال به بازوی مردم فقیر کشور و کمک های مالی و ایران یک تعداد بازسازی ها و ساختار های جدید 

 تخنیکی بین المللی بوجود آمده از بین ببرید؟

هدف از این نوع اقدامات روشن است، کسانیکه در ظرف یازده سال به قدرت تکیه زده اند و با استفاده از نفوذ دولتی صاحب 

افغانستان را ترک نمایند،  2132اند، حال که قرار است نیروهای بین المللی تا سال صدها میلیون دالر پول نقد و جایداد شده 

به تب لرزه افتیده اند زیرا با تغییر وضعیت موجود هر کدام به غیر از خود به شخص دیگری اعتماد ندارند و به حفظ مقام و 

ه میگویند انتخابات آینده باید شفاف و آزاد باشد، بیان دارائی های که در اثر سوء استفاده بدست آورده اند مطمئن نیستند، اینک

آن چیزی جز بهانه تراشی و زمینه سازی برای رفتن بسوی جنگ داخلی مفهوم دیگری ندارد چون می دانند که دولت های 

 . خارجی حامی شان از این نوع اقدامات جنگ طلبانه آنها استقبال می نمایند

هریک فقط با پرداخت پول و استفاده از مقامات دولتی یک تعداد رأی ناچیز مردم را بدست تجربۀ گذشته نشان داده است که 

آورده اند و اینرا خوب می دانند که در انتخابات آزاد و شفاف آینده هیچکدام شانس رسیدن به مقام ریاست جمهوری و حفظ 

امی شان از این نوع اقدامات شان یعنی به راه امتیازات موجود خود را نخواهند داشت و می دانند که دولت های خارجی ح

اندازی هرچه بیشتر جنگ در افغانستان استقبال می نمایند و قوماندان اسماعیل خان هم خواسته یکبار دیگر از این طریق برای 

 .رسیدن بمقام ریاست جمهوری بخت خود را بیازماید
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م شاهد ادعا های آنها بوده و هستند که زیر نام جهاد فی بهر حال شخصیت و ماهیت هر یک جنگساالران معلوم است، مرد

 .سبیل هللا چقدر جنایاتی را مرتکب شدند و تا چه اندازه سوء استفاده های را تا امروز به نفع خود انجام داده و می دهند

بوده و می توان این  افشای برنامۀ قوماندان اسماعیل خان یک اقدام کامالً در ضدیت با دولت و خالف امنیت و منافع ملی

حرکت وی را سرآغاز رفتن بسوی جنگ های داخلی دانست  و اگر از همین حاال به آن پاسخ قاطع و جدی داده نشود یعنی 

آنطوریکه نمایندگان ولسی جرگه به اقدام مذکور مخالفت نشان می دهند اگر از روی ریاکاری نباشد الزم خواهد بود از وی 

س جمهور کرزی نیز در اینمورد خاص که حفظ جان و هستی دولت و کشور مطرح است نباید چون سلب اعتماد کرده و رئی

ارنوالی و محاکمه څگذشته از گذشت منفی و مصلحت جوئی کار گیرد بلکه قوماندان اسماعیل خان و گل آقا شیرزی را به 

میلیون دالر دارائی عامه را چور و چپاول سوق داده که در صورت اثبات جرم جزا ببینند تا منبعد کسی جرئت نکند صدها 

 . کرده بخارج انتقال دهد و کسی دیگر جرئت نکند برای راه اندازی جنگ داخلی و خون ریزی لشکر درست کند
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