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 اسماعیل خان در جدال قانون
 

بدنبال شکايات و تهديد های پیهم کشور های کمک کنندۀ غربی مبنی بر دست داشتن اعضای حکومت آقای کرزی در 
ی میلی تن به ايجاد فساد اداری، قاچاق مواد مخدر، و حیف و میل مساعدت های مالی؛ آقای کرزی سر انجام با ب

اعضای اين کمیسیون از . داد" مبارزه با فساد ستراتیژیاداره عالی نظارت بر تطبیق "کمیسیون قسمًا با صالحیت 
روی شخص آقای کرزی يافتند که با وجود ورانه و دو زم گیر زورمندان و سیاست های را در همان بدو تشکیل خود

که اين  یتأسف آور اينکه، دوسیه هاي . چندانی عايد حال شان نگرديدتالش های مکرر در اجرای وظائف مؤفقیت 
کمیسیون ماه ها بر آن کار نموده و از سرمايۀ ملت بر آن مصرف گرديده بود نیز بی سرنوشت در الماری ها قفل 

آهسته به  يد آمده بود نیز آهستهدگرديدند و آنهمه امید کاذب که از برخورد قانونی با زورمندان و چپاولگران پ
عالی  ۀاداررئیس " لودين"با کمال تعجب و در يک اقدام بیسابقه چند روز قبل آقای عزيز  ولی. خاموشی گرائید

مبارزه با فساد بدنبال ادعا های قبلی خود اينبار مشخصًا از شخص آقای اسماعیل خان،  ستراتیژینظارت بر تطبیق 
 . صِب به ارزش صدها ملیون دالر ملکیت های دولتی نام بردپر قدرت انرژی و آب، در سوء استفاده و غ وزير

 

شود که اسماعیل خان از جملۀ چهره های محبوب و میارتباط میگیرد مختصرًا گفته  هتا جايی که موضوع به اين قضی
ر در طول سالهای جهاد اسماعیل خان، با درايت و شهامت د. تا جايی هم جنجال بر انگیز برای هراتیان بوده است

تا جائیکه  .کنار مردم خود ايستاد و افتخارات بیشماری را برای ملت افغانستان و خاصتًا مردم هرات کمائی نمود
بنده نیز در طول همین سالها افتخار همرزمی و آشنائی با جناب ايشان را . به وی دادند" نیمه مقدسی"هراتیان چهرۀ 
تقدس از اطراف رهبران جهادی برافتاد اسماعیل خان نیز از اين ولی با خاتمۀ جهاد و زمانیکه حالۀ . حاصل نمودم

گذشته از آن خود محوری،  تقسیم کرسی های دولتی میان خويشاوندان و دوستان، موضعگیری . قاعده مستثنی نماند
را های سختگیرانۀ مذهبی، و منافع جمعیت اسالمی را از نیازمندی های مردم برتر دانستن آهسته آهسته هراتیان 

آن سالها هنوز خود در  نگارندۀ اين سطور که در. واداشت تا عمل کرد های اسماعیل خان را مورد پرسش قرار دهند
گی مینمودم خوب بیاد دارم که در شرائطیکه کشور در آتش جنگ داخلی میسوخت و صد ها هزار بیجا هرات زند

ده ها فقیر و بردند و در مقابل هر دکان به سر میهرات به حالت رقتباری در کمپ ها ب شدگان داخلی در حومۀ شهر
وزير هوا نوردی در )گرسنه به امید لقمه نانی پرسه میزدند؛ اسماعیل خان برای فرزند ارشد خود میرويس صادق 

در پی يک درگیری در هرات بدست ظاهر نائب زاده از قومندانهای جهادی  ۴۰۰۲حکومت انتقالی که در سال 
قتل رسید و يکسال بعد خود شخص ظاهر نائب زاده نیز بشکل مرموزتری در تصادف موتر پدرش بشکل مرموز ب

جشن عروسی سه شبانه روزی به شیوۀ افسانوی که معلمین زن مجبور به ايستادن در  (شريف کشته شد در راۀ مزار
ت و يا هم نخواست تا از اسماعیل خان متأسفانه هیچگاه نتوانس .صفوف پذيرائی مدعويین گرديده بودند؛ بر پا نمود

باقی ماند تا " جمعیتی"بیشتر يک " بار اول"را بیرون نمايد و بناًء گفته میتوان که اسماعیل خاِن  خود" جمعیت"غالف 
و " منطقه"سفانه همه حرکات در محور أده  و متجالب اينکه در آن ايامیکه شیرازۀ ملی کاماًل از هم پاشی)يک هراتی 

نکه امروز که را کر نموده بود، حاالگرائی گوش هراتیان " جمعیت"ماعیل خان با نواختن طبل چرخید، اس می" قوم"
اسماعیل خان تا اخیر به .( بودن پافشاری دارد" هراتی"نیاز حرکت بسوی يک وحدت ملی بیشتر گرديده، مصرانه به 

اصرار و . مینگريست" ينمتمرد"يدۀ ماند و به شخص احمد شاه مسعود و شورای نظار به دباقی استاد ربانی وفادار 
نسبت به شخص خودش با آنکه در ابتدا چندان جدی تلقی نمیگرديد اما " امیر"تشويق اسماعیل خان در اطالق صفت 

به تدريج نشانه های از خود خواهی و خود بزرگ بینی را در اسماعیل خان بروز داد که شايد علت بسیاری از 
 .سماعیل خان ريشه در همین کلمه داشته بوده باشدرقابت ها و اختالفات سیاسی ا

 

معاون " عماد"مثال های اين اختالفات را میتوان در رقابت های درون تنظیمی میان اسماعیل خان و سید نوراهلل 
اين رقابت ها و . جمعیت اسالمی، که موصوف نیز از هرات بود، و تا جايی هم با احمد شاه مسعود دريافت نمود

نیروی فکری، معنوی، فزيکی، و رزمی هرات را روز تا روز به تقلیل برد و زمینه های سقوط هرات کشمکش ها 
ن بسوی هرات هجوم آوردند، نتیجۀ همین رقابت ها بود که آنزمانی که لشکر طالبا. را بدست طالبان فراهم نمود

ل خان فرستاد اما درخواست نمود تا قوماندۀ عملیات فقید احمد شاه مسعود تعداد قوای کمکی به اسماعی قومامدان
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جنگی به شورای نظار سپرده شود؛ ولی اين پیشنهاد به ذوق و غرور اسماعیل خان خوش نخورد و در موقعی که 
حیرتان را در پیش گرفت و از  هد، اسماعیل خان به رسم اعتراض رامجاهدين هرات هنوز در مواضع خود باقی بودن

صد ها جوان هراتی از دم تیغ برامدند و شهر باستانی  .آی .ِاس .ن پناه برد؛ نتیجه آن گرديد که بدستور آیآنجا به ايرا
 . و زيبای هرات بچنگ لشکريان جهل افتاد

 

اينکه دوسیۀ فعلی چه پیامدی برای اسماعیل خان خواهد داشت آنرا آينده روشن خواهد نمود و بهتر آنست تا از هر 
اگر بازهم در )در اين قضیه خود داری نموده و منتظر ماند تا دوسیه سیر قانونی خودرا طی نمايد  قضاوت قبلینوع 

ولی در عین حال بايد اعتراف نمايیم که در اوضاع نابسامان فعلی در افغانستان تنها همین چند !( الماری ها قفل نگردد
ستم، فهیم، گل آغا شیرزوی، محقق، سیاف، اسماعیل یم که آقايان دوئزورمند مطرح هستند؛ و اگر قرار باشد حکم نما

پس آيا افرادی از سیارات ديگر به اينجا آمده اند که اين  در اين قضايا دستی ندارند؛ .  . .خان، برادران کرزی، و 
 مسلمًا که تنها همین زورمندان توان و قدرت غصب و سوء استفاده رسوائی شان به هر سو پراگنده است؟ و همه گند 

 از جانب ديگر، شخص.  ماند میداشت منطقًا ضعیف باقی نمی" غصب"را دارند و نه ضعیفان، و اگر ضعیف قدرت 
عین حال با اسماعیل خان شناخت دارد و در که خود نیز اهل هرات و هم از دوران جهاد" لودين"عزيز اهلل  داکتر

داد که  بدون اسناد قوی همچو الزامی  راه نمی باشد، قطعًا چنین جرئت را بخود واقف از حساسیت موضوع نیز می
 . را بر علیه اسماعیل خان روا دارد

 

 اروالیه منحیث کارمند سابقه دار شبند. اختالس و سوء استفاده در اين قضیه به صدها ملیون دالر ارزيابی گرديده
حساب . آگاهی کامل دارمهرات از سوابق ملکیت های اکثر دست اندرکارن و نو به دولت رسیدگان فعلی هرات 

را " لودين"اما چیزی که کار آقای . ملکیت های غیرمنقول در اين قضیه روشن و اسناد آن در دفاتر رسمی ثبت است
به کمک دوستان و شرکا به  را که عاملین همچو قضايا معمواًل سرمايه های منقول خود سازد اينست مشکلتر می

رديابی سرمايه های  در قسمتتا ند توا دو فرد میتا جايی که من اطالع دارم . دبه خارج از کشور انتقال میدهنآسانی 
يکی از اين . دمبارزه با فساد کمک نماي ستراتیژیاسماعیل خان با ادارۀ عالی نظارت بر تطبیق  ۀبخارج انتقال ګرديد

باشد که در گذشته  می برادر رئیس شرکت برق هرات" فیضی غوريانی"احمد  نثارافراد شخص کم سوادی به اسم 
فیضی شرکت تجارتی برادران "اين شخص مالک . نمود بحیث سکرتر خاص آقای اسماعیل خان ايفای وظیفه می

باشد که از بابت همین شراکت مالک هوتل های بلند منزل و  و از جملۀ شرکای تجاری اسماعیل خان می" غوريانی
نمود ولی در دورۀ قبلی شورا بحیث وکیل مردم  يکا زندگی میملیون ها دالر گرديده است و با آنکه خود در امر

از شورا اخراج گرديدإ فرد دوم " وکالی متقلب"تعیین گرديده بود که باالخره در دور فعلی شورا در زمرۀ ( ؟)هرات 
 ز مینام دارد که از اعضای سابقه دار جمعیت اسالمی و در عین حال معلم معنوی اسماعیل خان نی" راشد سلجوقی"

آقای اسماعیل خان در ( شايد هم تجاری)ادريس جان سلجوقی، پسر آقای سلجوقی، همین اکنون بحیث مشاور . باشد
در سفر های که آقای اسماعیل خان به امريکا داشته، ملکیت های را به . نمايد وزارت انرژی و آب ايفای وظیفه می

ه که اخبار آن از طريق تلويزيون آريانای آقای مسکینیار نیز اسم و کمک همین افراد نقدًا در امريکا خريداری نمود
 .پخش گرديد

 

وجهی تحلیل و يا هم حالجی شخصیت اسماعیل خان نیست چه کارنامه های هر شخص  هدف از اين نبشته به هیچ
ثبیت هر فردی تا زمانی که جرمش از جانب محکمه ت"باشد و اصواًل  خود انعکاس واقعی از شخصیت همان فرد می

مظلوم سرای، هر آنکه بقدرت رسید  –ولی ما همه شاهد بوده ايم که در اين ظلمت آباِد  ."نگرديده بیگناه تلقی میگردد
ت تا به هیچ فردی درد و با احساس اس ظلم کرد و هر آنکه دستش رسید تاراج نمود و اين وظیفۀ همه افغانهای  با

 هردر هرات و چه هم در قندهار و چه در شیرپور و کابل و يا هم سرمايه های ملی کشور را چه در  اجازه ندهند
ما قضاوت و وجدان ملی ما را تحت " همشهری"نقطۀ ديگر کشور حیف و میل نمايند و نگذاريم تا روابط شخصی و 

 .شعاع قرار دهد
 به امید تأمین عدالت واقعی و سرتاسری در افغانستان عزيز

 
 پايان

 کانادا -ونتريالم


