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 «جدال قانوناسماعیل خان در »  برتوضیحی 
 نوشتۀ  انجینیر  ستار کریمپور

 

مونتریال کانادا ضمونی بقلم محترم انجینیر ستار کریمپور  از ل  ممن آن الین در سی ام می امساپورتال وزین افغان جر

.  یکی از مزایای  آزادی بیان و نشر نمود که محتویات آن قابل دقت است« ناعیل خان در جدال قانواسم» زیر عنوان 

وضوعات و تیک اظهار نظر و افشای حقایق  و تحلیل و بر رسی آزادانۀ مارموکیمطبوعات  در جهان پیشرفته و د

اوضاعی است که  به نحوی از انحا بر سرنوشت ملت ها و جوامع تعلق میگیرد  و بر آثار واقعه نگاران و مئورخین اثر 

 گزار است. 

خواهی نخواهی  پی آمد های نا گواری در پهلوی   سیاسی، اقتصادی و ... ،اجتماعی   ، انقالب،  دگرگونیهر تحول

چنین رویداد ها بروز میکند، نیز دارد  و مهره ها و  شخصیت های که  چه در به ثمر نتایج  و ثمرات مثبتی که  از 

آرزو های مقدس و پاک ملت ها  نقشی دارند و چه  در ناکامی و یا استفاده جوئی از اوضاع به  منفعت  و  رسانیدن  آمال

ی این گروه ها قلم بدستان و واقعه ، هر دو گروه  در جوامع شناخته میشوند و در شناسائبهره  کشی میکنند  شخصی

را  معرفی میدارند. ولی   فرصت طلبان و بهره کشان دی دارند  و چنین قهرمانان و یا نگاران و مئورخین   آگاه  نقش کلی

نه  مبتنی بر حقایق باشد  وثق وزمانی  میتواند  منبع   آفاقی برای  دیگران باشد  که مستند مئ هاثار و معرفی نامه چنین  آ

از   ئۀ اسناد و مدارک  برای جلو گیریدر   واقعه نگاری و گزارش دهی  ارا اهات و شایعات. در هر اثر مخصوصا  افو

 و تشهیر  یک اصل مسلم است.  اآتافتر

 تن آنونی که تذکر  رفت پرده از روی یک سلسله موضوعاتی برداشتند که  که دانسمآقای انجنیر  ستار کریمپور در مض

ه گفته آمد در خور ستایش است. ولی همانطوریک ،دان اوضاع افغانستان، متتبعین و تحقیق کننگان مخصوصا  برای هم

ادارۀ عالی نظارت  بر تطبیق  ستراتیژی  مبارزه با » چنین پرده برداری ها  باید  توام با اسناد و مدارک باشد  چنانچه 

هدف از این نوشته تائید و یا تردید  چنین اسناد و مدارک و یا در مورد شخص اسماعیل خان ارائه داشته است.  «  فساد

تائید و یا تردید شخصیت  اسماعیل خان و یا  دفاع و یا هم  مجرم شاختن  او  نیست زیرا این کار  محاکم است که   هم 

فیصلۀ عادالنه در   ،با در نظر داشت  فساد گسترده در دستگاه حاکم ند )یو تحقیق الزمه فیصله نما بعد از بر رسی 

  (قضایای از این قبیل  بعید به نظر میرسد.

اظهارات و  ،زیونهاست و چه  ویب  سایت هایوبرخی از تل در چه ،بر می آید نشرات بیرون مرزی  و اما   طوریکه از

ه است و یکی از مروج ترین روشهای نشراتی  در جامعۀ افغانی گردید ،نوشته های غیر مسئوالنه و ترور شخصیت ها

که این  می بینیم و یا میشنویم ، سسات  همه روزه میخوانیماتهامات بیمورد و غیر مستند را  در بارۀ اشخاص و مئو

 روش یکی از روشهای  غیر قابل قبول در اصول نگارش و  گزارش است. 

د است  شاید ت و هم بی  بنیاارد  که هم نا درسی دهاعاین امر متستثنی نبوده است  و ادانوشتۀ جناب کریمپور هم از ا

باعث شده باشد  که چنین ابراز نظری کرده باشند و یا هم دالیل دیگری داشته  که  ،بمدت  طوالنی از وطن دوری ایشان

نزد خود شان  مکتوم است.  درین نوشته ادعا میکنند که از انتقال دارائی های  منقول اسماعیل  خان نثار احمد فیضی 

اسماعیل خان  و راشد سلجوقی از اعضای سابقه دار جمعیت اسالمی و در عین حال معلم  صا  غوریانی سکرتر خ

ا ادارۀ عالی نظارت بر تطبیق میتوانند در رد یابی  دارائی های  انتقال گردیدۀ  اسماعیل خان ب» معنوی  اسماعیل  خان 

 .«راتیژی مبارزه با فساد  کمک نمایندست
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فعلی نظر به  دورۀآقای کریمپور  در معرفی  نثار احمد فیضی میگویند که در دورۀ قبلی  بحیث وکیل  شوری بود و در  

لی  با نبود و در دورۀ فع وکیل  آقای فیضی در دورۀ قبلی در شوری بر عکستقلب از  شوری اخراج گردید. در حالیکه 

شترین و نا گفته نماند که بی نفری بود که   مستحق شناخته شدجملۀ نه  از جانب کمیسیون مستقل  انتخابات در تجدید نظر

کمترین رای  را در جملۀ وکالی آقای  محمد رفیق شهیر از والیت هرات  که  و رای  را در تمام والیت هرات برده بود 

د  اقای راشد است ور. اشتباه دیگر آقای کریمپور  در ممنفک شد جرگه  یسولهرات داشت پس از شش ماه عضویت در

اقای راشد هیچگاهی عضویت جمعیت  ،از  چهل سال سابقه داردش که تا جائیکه من می  شناسم و این شناخت  بی

 د تاسیس کردهامی که جمعیت اسالمی در  اسالم آبشد در آغاز دورۀ جهاد  در مرکز علاسالمی را نداشته است.  اقای را

ک مدت نظر  ردند که بعد از اندکغان  و سر شناس  روی  آیندۀ افغانستان تحقیق میدر جملۀ یک تعداد دانشمندان  اف  بود

 دثقافتی جهاد افغانستان را  با  محترم   محم ن وظیفه را ترک گفت  و سپس  شورایآ  ،با روش جمعیت  فبه اختال

 مات ارزندۀ در جمع  آوری هاشم مجددی/ محترم صبا ح الدین کشککی،   و محترم حبیب هللا غالب تاسیس نمود که خد

 و حفظ نمود. آقای راشد از تقریبا  اسناد و مدارک مربوط به جهاد  و شخصیت های معروف افغانستان  جمع  آوری وثبت 

سی و پبج سال به اینطرف  بحیث مهاجر در  کشور های مختلف بسر برده و  هیچگاهی  در کنار  اسماعیل خان قرار 

  .او بوده باشد « معلم معنوی» نداشته تا 

تا  . و کمک این اشخاص خریداری کرده است های در امریکا به اسم ر ادعا میکنند که اسماعیل خان جایدادآقای کریمپو

فسر ومن و پاک سرشت، مقای راشد از نزدیک آإشنا هستم  او یک شخصیت با تقوی، مسلمان مئجائیکه من به  زندگی آ

است که هم اکنون در یکی از خانه های  منزهی. شخصیت صادق  و ور آن کریمقر آن عظیم الشان، حافظ  مناصفۀ ق

ی به اسم او در ایاالت میکند، بسر میبرد  و اگر  جایداد ارزان قیمتی که  دولت امریکا به مهاجرین بی بضاعت کمک

ان ندانند  ر  دیگر! اگین یک منزل ارزان قیمت نمی گردید. آقای کریمپورمتحده وجود میداشت  هیچگاهی مستحق چن

از جانب . باید از شرایط کمک های  دولت به مهاجرین  به خوبی مطلع باشید مدتها  در کانادا زندگی کردید  شما که

شاید هم جوقی،  همین اکنون بحیث  مشاور )ادریس جان سلجوقی، پسر آقای  سل» دیگر  جناب کریمپور می نویسند که 

انجینیر  ادریس ! باز هم افترای  دیگر« می نماید هزارت انرژی و آب  ایفای وظیفتجاری( آقای  اسماعیل خان  در و

ه و دمو(  بحیث انجینیر برق استخدام نآی دی ای  یو اسزمتحدۀ امریکا ) ت سلجوقی را  ادارۀ انکشاف بین المللی ایاال

 ور آقای اسماعیل خان. میکند نه مشا کار مربوط وزارت معادن و صنایع  گاز شبرغان هم اکنون در پروژۀ

ریمپور را به  اشتباهات  شان  جلب نمائیم و از اینست که  از یک طرف توجه جناب ک این توضیحات منظوراز تحریر 

جانب دیگر  حقایق  آن طوری که هست گفته شود نه اینکه  نوشتۀ را بر افواهات و شایعاتی  مبتنی سازیم   مثل آقای  

   دارد.  شایعات و اتهامات  شهرت  بی پایان ویزیونهای استناد نموه و که در پخش  کریمپور  که بر یکی از تل

کریمپور در بخشی از این  . آقایحی گرائی  برخی از نویسندگان استیک تذکر آخری که نمادی از بی توجهی و سط 

اسماعیل خان به رسم اعتراض  ع خود باقی بودند،عی که مجاهدین هرات هنوز  در مواضدر موق» مقالۀ شان می نویسند 

یا این نویسندۀ محترم از جغرافیای افغانستان اطالعی «  را  در پیش گرفت و از آنجا به ایران پناه برد  راه حیرتان)؟ (

 ندارند که حیرتان کجا و سرحد ایران کجا؟ و یا این هم یکی دیگر از مثالهای  قلم  فرسائی های  غیر مسئوالنه است.

 سالمالو 

 


