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عوامل و ریشه های اتهامات لودین بر علیه اسماعیل خان

(حرف های با مردم و جللتمآب رئیس جمهور افغانستان)

نویسنده: عبدالحکیم نورزائی

 اسییماعیل خییان یییک شخصیییت اسییتثنائی در تاریییخ

 افغانستان است که بجز از عشق بییه وطیین و خییدمت

 به مردم افغانسییتان آرزوی دیگییری در سیر نییدارد و

 اییین مسییئله را در دو دوره کییاری خییود در ولیییت

 هیرات و در هنگیام کییار خییود بحیییث وزیییر انییرژی

 افغانستان به اثبات رسانیده اسییت. از شاخصییه هییای

 پر افتخار دیگر او در طی بیش از سی سییال گذشییته

 عییدم تییوجه او بییه مسییایل قییومی، زبییانی، سییمتی و

 منطقوی است که او را بعنوان  شخصیت وال و بییی

 کشور وجهان مطرح ساخته است.نظیری در سطح 

 برجستگی های جهادی ، سیاسی و اجتماعی اسماعیل خان در سطح ملی  و بین المللی حسادت هییای زیییای را در مقابییل او

 بر انگیخته و احساسات وطندوستانه و آزادیخواهانه او همراه با موفقیت های وی در عرصه های امنیت و باز سازی عقییده

 های زیادی را در دل یک عده از مزدوران بیگانه  و کسانی که از نگاه مدیریت و محبوبیت با او برابری کرده نمی تواننیید

 ایجاد کرده  و منجر به زخم های ناسوری گردیده که تعفن آن از لبلی صحبت های کسانی مانند لودین بساده گی استشییمام

میگردد.

 البته این تنها لودین نیست که در عقب این قضیه قرار دارد بلکه این یک پروژۀ بزرگی برای بدنام کردن اسییماعیل خیان  و

 جهاد افغانستان است که از لودین بخاطر عقده های شخصی اش نسبت به اسماعیل خان استفاده ابزاری صورت میگیرد اما

بقول معروف بار کج به منزل نخواهد رسید.

 وقتی اتهامات وارد شده به اسماعیل خان را میشنوم بیاد نوشته زیبای از آقای هارون امیرزاده می افتم که د رتحییت عنییوان

 " گردن اسماعیل خان به زیر تیغ سیاست"  نوشته بود: اسماعیل خان دومین نه بزرگ خود را در زندگی گفت که اولییی بییه

  حییوت هییرات ارتبییاط داشییت و دومییی هییم در مقابییل دونالیید24سرپیچی از اوامر روسها و کمونستها بییرای سییرکوب قیییام 

 رامزفیلد وزیر دفاع امریکا بود که در پاسخ به  تقاضای او بخاطر در اختیار قرار دادن میدان هوائی شیندند بییه نیییرو هییای

" گفت. Noامریکائی بسادگی "

 مسایل فوق همراه با مخالفت های اسماعیل خان با مداخلۀ ایرانی ها در امور هرات و مقابله او با ملیشه های طالبی کییه در

 شیندند  سنگر گرفته بودند باعث شد تا زمینه برکناری او را از سمت ولیت هرات مساعد  بسیازد.  بیا برکنییاری اسیماعیل
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 خان از سمت ولیت هرات آن عده از کسانی که از شاهکار ها و موفقیت های اسییماعیل خییان احسییاس خییوردی و حقییارت

 میکردند راحت گردیدند و دیگر کسی وجود نداشت تا از او بعنوان نمونۀ مثالی برای کشور یاد آوری گردد. اگر در غییالب

 چند جمله و آنهم بطور خیلی خلصه از خدمات او درهرات یادی بنمائیم بزودی علت همییۀ حسییادت هییا و بخییالت هییای کییه

نسبت به شخص اسماعیل خان وجود داشته دانسته میشود. 

نگاه مختصری به خدمات امیر اسماعیل خان در هرات:

 اگر کسی وجدان خود را به زیر پا ننماید و مانند عموم مردم حق شناس هرات قضاوت نماید ، همه میدانند که همۀ ترقی ها

 و شگوفائی های که امروز هرات را بر سر زبان ها انداخته است از برکت زحمات شبانه روزی امیییر اسییماعیل خییان اییین

  این سرزمین است و هیچ کسی از این مسئله انکییار کییرده نمیتوانیید کییه او هییرات را از یییک شییهرمرد مدبر و مجاهد آزادۀ

ویرانه به یک شهر صنعتی ، مترقی و نمونه مبدل نموده است. 

  ) Steve McCurry(عکس از 1992هرات در هنگام آغاز کار اسماعیل خان بحیث والی این شهر در سال 

1390شهر هرات بعد از دو دوره خدمات ارزندۀ امیر اسماعیل خان در سال نمای از 



3

 این اسماعیل خان بود که پوهنتون هرات را از خانه گدائی و خانه های کرائی نجات داد و بیرا ی هیرات پوهنتیونی سیاخت

 که امروز به نمونۀ مثالی در سطح افغانستان مبدل گردیده است و این اسماعیل خان بود که بییه تاسیییس شییهرک صیینعتی در

هرات پرداخت که امروز در آن صد ها فابریکه فعالیت مینماید و هزاران نفر مشغول کار میباشند. 

 این اسماعیل خان بود که در هرات بزنس سنتر ، هوتل پنج ستاره ، منظر جهاد، پارک های تفریحی ، سرک هییای اسییفالت

 و  سیستم کانالیزاسیون را ساخت و در دوران او بود که گمرگ هرات از یک ساحه کوچک در داخیل شییهر بیه دامنییۀ کیوه

 سید مختار منتقل گردید و با ساخت و ساز تعمیر ها و دفاتر و امکانات وسیییع در چوکییات گمییرگ جدییید ،  امییروز گمییرک

 هرات میتواند هزاران  در هزار تن از اموال تجار و هزاران وسیله نقیله وارداتی و تجارتی را براحتی در خود جای بدهد.

 این اسماعیل خان بود که کوه های خشک شمال هرات را با دامنه های لمییزورع آن بییه یییک جنگییل زیبییا و محییل تفریحییی

 مبدل نمود و برنامه کشت زعفران را بعنوان بدیل کشت کوکنار در هرات آغاز کییرد و او بییود کییه بییرای اولییین بییار بییرای

حمایت از زنان بیکس و بی سرپناه به تاسیس خانه های امن در هرات پرداخت.

 بلی!  این هم اسماعیل خان بود که باساختن مجتمع اداری ولیت در هرات همه دفاتر دولتی را کییه بصییورت غیییر آبرومنیید

 در کوچه پس کوچه های شهر هرات در خانه ها و دوکان های کرائی بفعالیت مییی پرداختنیید در یییک مرکییز آبرومنیید جمییع

 نمود تا هم  دولت از پرداخت کرایه های اضافی در آینده بیغم شود و هم مردم از سرگردانی های فراوان بخاطر پیدا کردن

حاصل نمایند.ادارات مختلف نجات 

  سییاعته گردییید و اکنییون24شبانه روزی اسماعیل خان بود که هرات صاحب بییرق مردم خوب میدانند که ازبرکت زحمات 

 هم مردم بخوبی میدانند که از برکت تلش های مداوم اوست که کار بند برق سلمه در حییال تکمیییل شییدن اسییت و بنیید بییرق

 کرخ هم با ظرفیت بزرگی در حال احداث میباشید و از فعیالیت هیای اسیماعیل خیان  در سیاختن ده هیا مکتیب و مدرسیه و

دارالحفاظ و کلینیک و شفاخانه هم هیچ کسی انکار کرده نمی تواند. 

 این اسماعیل خان بود که مرستون و سره میاشت هرات را احیا کرد و این اسماعیل خییان بییود کییه ماننیید کییوهی اسییتوار در

 مقابل تجارت و قاچاق مواد مخدر مبارزه میکرد که حتی یکی از دلیل تبدیلی او از هرات هم به نقیش مافییای میواد مخیدر

 حلقاتی در داخل دولت افغانستان نسبت داده میشود. در دوران اسماعیل خان بو دکه اموال سرقت شییده بیییت المییال جمییعدر 

 آوری گردیده و به ادارات مربوطه آن تحویل گردید، کاری که حتی طالبان هم از آن تحسین کردند و گفتند که در هیچ نقطۀ

 از کشور از اموال بیت المال تا این حد مواظبت صورت نگرفته است و طالبان از اینکه اسماعیل خان هنگام رفتن خییود از

 هرات پول های بانک را با خود نبرده و دست نخورده بجا گذاشیته اسیت متحییر گردیدنید کیه تیا چیه حیدی بخیاطر اسیتفاده

 نکردن از مال بیت المال جدی بوده است. آری اسماعیل خیان در هییر دو دوره کییاری خییود در هییرات بییه حییدی در مسییایل

 قانونی سخت گیر بوده که حتی به فاکولتۀ طب هرات اجازه نداد تا از خسر زاده میرویس صادق کییه محصییل فاکولتییۀ طییب

  گرفته شود کاری که بر خلف استاندارد هییای وزارت تحصیییلت3بود بخاطر ارتباطات فامیلی اش از وی امتحان چانس 

 عالی در دوران حکومت دوکتور نجیب ا مروج گردیده بود. سخت گیییری هییای اسییماعیل خییان در حراسییت از مییال بیییت

 جریب زمین اوقاف ثابت میسازد که در دوران ولیت او باز پس گرفته شد.9000المال را بازپس گیری 
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  نفری ، اعمار کتابخانه عامه ، اعمار مییوزیم ملییی ، سییاختن غسییل5000از شاهکار های دیگر اسماعیل خان اعمار تالر 

 خانه ها و فاتحه خانه ها ، تطبیق ماستر پلن شهری ، ایجاد مرکز بازتوانی و باز پروری برای کمک به معتادین ، سییاختن

 مناره های یاد بود، اعمار چهار کتابخانه در چهار نقطه شهر و حتی نصب چراغ های ترافیکی در هرات اسییت کییه  بییرای

 اولین بار بهمت وتلش خستگی ناپذیر او صورت گرفته است. تاسیییس فاکولتییۀ شییرعیات، فاکولتییۀ انجینیییری و ... اکییادمی

 علوم اسلمی همراه با حربی شونخی و احیاء لیسه  نظامی  از افتخارات دیگر اسماعیل خان در دوران کاری او در هرات

بشمار می آید.

 ، انتخابات آزاد را برای پست ریاسیت شیاروالی تجربیه کیرد و در سال27در زمان اسماعیل خان بود که افغانستان بعد از 

 زمان او بود که با حضور در جمع عموم مردم در  تالر بزرگ ولیت هرات هرکسی میتوانست بییدون وسیییله و واسییطه و

 ترس و هراس مشکلت خود را رو در رو با او در میان بگذارد. اوشخصی بود که اکثریت کییار هییای شییهر را بییا مشییوره

 مردم انجام میداد و روی همین ملحوظ به ایجاد شورای اسلمی و شوراهای شهری و علما پرداخت و حتی تاسیس شییورای

 متخصصان هرات نیزاز دست آورد های اوست، همان شورای که امروز رونق و همه چیز خود را از دست داده اما هنییوز

هم از رئیس آن که شاید تنها عضو باقی مانده این شوری باشد ، بر علیه اسماعیل خان استفاده ابزاری صورت میگیرد.

 موضوعی که از همه مسایل متذکره به نزد مردم هرات از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد این است که امنیییت و آرامییش

 شهر و اطراف هرات در زمان اسماعیل خان رویائی و ستودنی بود.  او به مردم گفته بییود کییه شیب هیا و روز هییا دروازه

 نه روزیهای خانه های خود را باز بگذارید و مسئولیت آن با من میباشد و از همین رو مردم با خیییال آرام بییه زنییدگی شییبا

 خود ادامه میدادند. او شبانه به خاطر تامین امنیت و نظارت از امنیت به شهر و حومه هرات به گشت و گذار می پرداخییت

 و مثل شرایط امروزی نبود که جان و مال و اولد هیچ کسی امنیت ندارد و ماهانه به ده ها قتل و اختطاف صورت میگیرد

 و حتی بگفته مردم با استفاده از موتر شخصی خود والی نیز بوسیله خسرزاده اش به اختطییاف مییردم پرداختییه میشییود و بییا

 آنهم در اثر تلش حلقاتی در مرکز از مجلس سنا مییدال خییدمت دریییافت میکنیید مثییل اینکییه مجلییس سیینا از حییال و روزگییار

 مصیبت بار مردم هرات که عزیزان شان در سیاه چاله های اختطاف گران جان میدهند اطلعی نییدارد. امییا اسییماعیل خییان

 در مقابل همه خدماتی که به مردم حق شناس هرات انجام داده است مورد حمله و توطئۀ افراد پلیییدی ماننیید لییودین و اصیییل

 الدین جامی و پدر عاق های مانند رفیق شهیر قرار میگیرد تا ترور شخصیت شود و دائرۀ فعالیت ها و استفاده جییوئی هییای

آنها و یک مشت از انسان های استفاده جوی دیگر وسعت بیشتری پیدا نماید. 

 همه یی حسادت ها و خصییومتنمونه های ذکر شده از خدمات اسماعیل خان در هرات کافی است تا خواننده بداند که علت 

 های افرادی که بر علیه او به تبلیغات می پردازند در چی چیز های نهفته میباشد. اما باید دییید کییه خصییومت هییا و حسییادت

 های افرادی مانند داکتر عزیز لودین که به توطئه سالر نظام کنونی مبدل گردیده است در کجا ریشه دارد و به چییه زمییانی

 بر میگردد؟ به این منظور لزم است تا نگاهی به پیشینه روابط لودین با اسماعیل خان داشته باشیم تا دیده شییود کییه عوامییل

کنونی قهر و غضب و توطئه سازی های او در مقابل اسماعیل خان از کجا و بر سر چی مسایلی آغاز گردیده است.

پیشینه روابط و عوامل خصومت لودین با اسماعیل خان:
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 داکتر عزیز لودین شخصی که با وجود نداشتن پشتوانۀ مردمی خود را خیلی بزرگ فکر میکند  و بوسیله کسان دیگری کییه

 در عقب ماجرای کنونی میباشند تشجیع و تحریک میشود، از سالیان درازی است که برای رسیدن به مقام ولیت هییرات از

 هر حیله وحربۀ کار گرفته است اما نا موفق بوده است. او که اصل مربوط به جریان شعله جاوید و بعد هییا عضییو احییزاب

  تلش هییای فراوانییی را1992مولوی محمد نبی محمدی و صبغت ا مجددی  بوده در دوران پیروزی مجاهییدین در سیال 

 انجام داد تا خود را به اسماعیل خان نزدیک بسازد و حتی با کسب مجوز نمایندگی از اسماعیل خان به کشور های مختلییف

 سفر کرد تا نامه های او را برای شخصیت های افغانی جهت حضور در شورای عالی هرات برساند. داکییتر لییودین اییین را

  بزرگی تلقی می نمود تا در میان مردم حتی بعنوان نامه رسان یا بقییول معییروف بعنییوانبرای خود یک سر بلندی و افتخار

 یک پوسته چی برای اسماعیل خان بحساب بیاید. بعد از تلش ها و تملق های فراوانی که لیودین بیرای بدسیت آوردن دل و

 توجه اسماعیل خان انجام داده بود ، انتظار آن را داشت تا اسماعیل خان او را بعنوان وزیر در کابینۀ اسییتاد ربییانی معرفییی

 نماید تا به نمایندگی از مردم هرات در کابینه حضور داشته باشد. تملق و چاپلوسی های آقای لودین نسبت به اسماعیل خییان

ًا برای  هر موجود زندۀ که خود را انسان خطاب نماید شرم آور است و طوریکه در نامه اش در سایت  تا حدی بود که واقع

 . اما لودین بییاiافغان پیپر به نشر رسیده بعد از رضای خداوند(ج) او خوش ساختن امیر را سرلوحۀ کار خود قرار داده بود 

 آن همه فریبکاری ها و تملق های خود نتوانست به نزد اسماعیل خان تقربی را حاصل نماید چون  گفتییه میشییود کییه کسییانی

 از لودین به نزد اسماعیل خان بعنوان سگ جرمنیی ییاد کیرده بودنید یعنیی کسیی کیه بیرای سیازمان اسیتخبارات آن کشیور

 فعالیت مینماید. اسماعیل خان  هم هر چند که از تملق ها و تعظیم ها و دول شدن های لودین بدش نمی آمد، باز هییم بخییاطر

 اینکه از یک طرف نامش لکه دار نشود و از جانبی هم  از کسانی که به وابستگی به استخبارات بیگانه متهم میبودنیید بییدش

 می آمد از لودین به طور شاید و باید حمایت ننمود تا در کابینه ربانی بحیث وزیر مقرر گییردد و همییین بیود کییه رفتییه رفتییه

روابط  لودین با اسماعیل خان به سردی گرائید. 

 در دوره بعد از سقوط طالبان که بار دیگر سر و کله لودین پیدا شد باز هم علقمند آن بود تییا بییا حمییایت اسییماعیل خییان بییه

 یکی از وزارت ها مقرر گردد و در کابینه دولت به منصبی دست پیدا نماید چون گفته میشود افییراد صییاحب نفییوذی کییه در

 کابینه به بعضی از کشور های قدرتمند تر دیگر وابسته بودند  مایل نبودند تا برای کسانی مانند لودین که از کشور مطبییوع

 شان نمایندگی نمیکرد جایی را فراهم نمایند. آقای لودین بعد از مایوسی در  تقرر به کابینه بفکر تکیه زدن به چییوکی  مقییام

ولیت هرات افتاد که این کار او هم با مخالفت اسماعیل خان مواجه گردید. 

  ولیت هرات  و در عین زمان رفتن  قسمت کوچکی از خانه لودین بییهمخالفت اسماعیل خان با تقرر لودین بحیث والی در

 سرک در هنگام تطبیق ماستر پلن شهری (در حالیکه باید تمام خانه او بر اساس نقشه به فضای سبز تبدیل میشد) باعث آن

 گردید تا او عقده گرفته و در اثر سایر ناکامی ها و سرخورده گیی هیایش بیه حمیایت از ملیشیه هیای کیه در شییندند مسیتقر

 بودند به پردازد و به کمک ملخداداد  در هرات بتاسیس شورای به پییردازد کییه از آن بعنییوان شییورای دفییاع از مرکییز یییاد

 میشد.  گویا اسماعیل خان که با کرزی روابط حسنه داشت و بزرگترین استقبال را در هرات از او بعمل آورده بود به تمرد

و سرکشی از مرکز برخاسته بود. 
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 در این وقت لودین و همکاران دیگرش در مرکز تعدادی از همکاران  اسماعیل خییان از جملییه ظییاهر نییائب زاده و عییدۀ از

 افراد فرصت طلب دیگر را در  چوکات شورای به اصطلح "دفاع از مرکز" بر علیه او تحریک نمودنیید و درگیییری هییای

 خونینی را در هیرات ایجیاد کردنید کیه در نیتیجه آن موفیق شیدند پسیر ارشید اسیماعیل خیان یعنیی میروییس صیادق وزییر

 هوانوردی دولت و دو برادر زاده اش را بشهادت برسانند اما پلن شان در ترور شخص اسییماعیل  بییا یییک حملییه نافرجییام

خنثی گردید و اسماعیل خان به دستگیری قاتلن فرزند خود و سایر متمردین پرداخت. 

 خبر شکست ترور اسماعیل خان بحدی بر لودین تاثیر منفی گذاشته بود که همان شب از طریق بیی بیی سیی بییا کیم اهمییت

 خواندن شهادت میرویس صادق که وزیر بر حال کابینۀ کشور بود ، اسماعیل خان را مورد حمله قرار داده و گفت کییه باییید

 جلو عملیات اسماعیل خان گرفته شود و دولت او را خلع سلح نماید و در نتیجه تلش های لودین و همفکرانش در مراحییل

 بعدی آن عده از افرادی هم که به اتهام قتل فرزند اسماعیل خان و برادر زاده هییایش بییاز داشییت شییده بودنیید بنییابر تقاضییای

مرکز از حبس رها گردیده و به کابل منتقل گردیدند و از آنجا هم آزاد گردیدند. 

 آقای لودین بعد از این حادثه دچار سرخورده گی شدید تری شده و این بار با ملیشه های طالبانی و باند های رهزنی کییه در

 ناحیه زیر کوه شیندند مستقر بودند همدست گردید. لودین سران ملیشیییا و بعضییی از گییروپ هییای رهزنییی را کییه بییا پییا در

 او و همکاران دیگرش از دولت به سوء استفاده می پرداختند ، بنام مخالفان اسییماعیل خییان بصییورت دوامییدار جهییتمیانی 

ملقات به آقای کرزی و افراد دیگری در مرکز میرسانید و به این ترتیب به اغوای رئیس جمهور کشور می پرداخت. 

 او همدسییتدر ادامه این سناریو لودین از طریق عوامل دیگری هم که در وزارت دفاع و وزارت سییرحدات وقییت و ... بییا 

 بودند به تمویل و تسلیح ملیشیای طالب و باند های رهزن در زیر کوه شیندند می پرداخت تا اینکه بالخره در طی یک کار

 مشترک بوسیلۀ لودین و افراد دیگری که میخواستنداسماعیل خان را از هرات تبعید نمایند  به جمع آوری صد ها نفر اجیییر

 و طالب از ولیت های قندهار هلمند و فراه تحت عنوان مسییئله قییومی بییه تقییویت ملیشیییای طالبییانی و بانیید هیای رهیزن در

 منطقه زیر کوه شیندند پرداخته شد تا آنها را وارد جنگ علیه اسماعیل خان بسازند. البته قبل از آغاز جنگ های پلن شده،

 تمام سلح های  ثقیله مدافعین هرات در مقابل ملیشیای طالبان و باند های رهزنی که با نیرو های جدید در زیر کوه شیییندند

 تقویه شده بودند تحت برنامه دی دی آر از آنها گرفته شده بود تا هجوم ملیشیا بییر افییراد اسییماعیل خییان بییه مشییکلی روبییرو

نگردد. 

 در همین وقت بود که ملیشه های طالبان و باند های رهزن دیگری که در زیییر کییوه شیییندند مسییتقر بودنیید بییا آغییاز حملت

ً  به بهانه دی دی آر اسییلحه ثقیلییۀ آنهییا از  گسترده خود  به شهید ساختن ده ها تن از بهترین فرزندان هرات پرداختند که قبل

 ایشان گرفته شده بود.  ملیشیای طالبانی و باند های تبه کار مورد حمایت لودین ، خلیل زاد و جللی تنها بییه قتییل همکییاران

 اسماعیل خان بسنده نکرده بلکه  ده ها نفر از آنها را سر بریدند و حتی از آنهم پا را فرا تر گذاشییته  و بعضییی از مییردم را

 بعد از چهار میخ کشیییدن بییا تییبر قطعییه قطعییه کردنیید کییهبا کارد و چاقو از فرق سر تا سینه پوست نمودند و بعضی را هم 

جریان آن در همان وقت از طرف کمیسیون محلی حقوق بشر هرات در مطبوعات منعکس گردید. 
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 کشتار و سر بریدن و پوست کردن و قطعه قطعه کردن ده ها تن از مدافعین هرات  بوسییله ملیشییای مسیتقر  در زییر کیوه

 شیندند بنام اینکه گویا آنها با اسماعیل خان مخالفت سیاسی دارند توجیه گردیده  و از آن بعنوان دلیلییی بییرای خلییع سییلح  و

ًا مانند قانون جنگل که اگر آهییوانی از چییوچه هییای خییود در مقابییل گییرگ  خلع صلحیت  اسماعیل خان استفاده گردید.  دقیق

 ی خونخیوار، کشیته و ملمیت شیوند وهای خونخوار به مواظبت به پردازند  بجرم مخالفت بیا طیرح و نظرییات گیرگ هیا

گرگ ها حق بجانب نشان داده شوند. 

 هم مضحک و هم غم انگیز است که اگر جماعتی در مقابل دشمن مردم خود می ایستند و بدفاع از وطن و عقیییده خییود مییی

 پردازند و ده  ها  نفر شان بوسیله ملیشه های غیر مسئول و باند های رهییزن کشییته و پوسییت و قطعییه قطعییه میشییوند  آنهییا

ملمت میشوند ، یعنی به دلیل اینکه اگر این ها دفاع نمیکردند جنگی واقع نمی گردید. 

 و قطعه قطعه کردن ها بود که یکی دیگر از همکاسه های مائویسییت لییودینبعد از همین سر بریدن های و پوست کردن ها 

 در هرات بنام رفیق شهیر که نامبرده سیالها قبیل بجیرم عیدول از اعتقیادات اسیلمی از طیرف  پیدر مبیارز و مجاهید خیود

 مرحوم محمد افضل شهیر عاق گردیده بود نیز صدای خود را از حنجره بی بی سی بلند نموده و گفت که باید بخاطر پایییان

 این جنگ اسماعیل خان خلع سلح شود، هیهات که مدعیان روشنفکری کشور ما تا چه حد پست و ذلیل میباشند که استدلل

 مینمایند تا مدافعین یک کشور در مقابل متجاوزین و گروپ های رهزن سلح هیای خییود را بییه زمییین بگذارنیید. بییر اسییاس

 چنین قضاوت های که توسط مدعیان روشنفکری مانند لودین و شهیر صییورت میگیییرد، میین نمیییدانم کییه چییرا دولییت فعلییی

 افغانستان بفکر ساختن اردو و پولیس و امنیت ملی بر آمده است و بطور شبانه روزی با طالبان مسلح خود را درگیر جنگ

 ساخته است.  چون بگفته افرادی مانند لودین و رفیق شهیر اگر دولت سلح های خود را به زمین بگذارد دیگر جنگی واقع

 نمی شود و بنابر استدلل لودین و شهیر گفته میتوانیم که در شرایط کنونی هم دولت افغانسییتان عامییل جنییگ میباشیید و باییید

کنار برود تا طالبان  قدرت را در دست بگیرند. 

 بهر صورت در نتیجه این توطئه ها بود که اسماعیل خان به کابییل فییرا خوانییده شیید و بحیییث وزیییر در کییابینه دولییت مقییرر

  پلیدی مانند لودین و پدر عاق های مانند رفییق شیهیر و ... در هیرات وسیعت پییدا نمایید وگردید تا دامنه فعالیت های افراد

 آنها بتوانند با شکار مردم بیخبر به گسترش اندیشه های ضد اسلمی و مائویستی و ایران پرستی خود بیه پردازنید. امیا بعید

 از رفتن اسماعیل از هرات هم لودین نتوانست بعلت مخالفت اسماعیل خان به کرسی ولییت هییرات تکیییه بزنید و در مقابییل

 تقرر داکتر داود شاه صبا بحیث والی هرات طرف مخالفت صریح اسماعیل خان قرار نگرفت.  تقرر داود صبا بحیث والی

هرات یک بار دیگر لودین را که خواب کرسی ولیت هرات را میدید سخت خشمگین و  دچار افسردگی شدیدی ساخت. 

 ، لودین در محافل زیادی گفته بود که این انتقام را از اسماعیل خان خواهد گرفییت.بعد از تقرر داود صبا بحیث والی هرات

 لودین بعد از نرسیدن به آرزوی خود که همانا تکیه به کرسی مقام ولیت هرات بود بفکر گسترش نفوذ خییود در ادارات آن

 ولیت افتاد  تا بدانوسیله بتواند راهی را برای انتقام و پرونده سازی برای اسییماعیل خیان جسییتجو نمایید. همیین بییود کیه بیا

 یک فرمان فوق العاده از رئیس جمهور، اصیل الدین جامی را که شخص مائویسییت مشییرب ، کییم سییواد ، و اسییتفاده جیویی
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 میباشد بحیث معاون مقام ولیت هرات مقرر نمود.  بر اساس همین وابستگی های اصیییل الییدین جییامی بییه لییودین اسییت کییه

مردم هرات از او بعنوان پاپی گگ لودین یاد مینمایند. 

 لودین که در اجتماعات زیادی گفته بود از اسماعیل خان انتقام خواهد گرفت ، با تقرر در ریاست مبییارزه بییا فسییاد اداری و

 نصب مهره  اش یعنی اصیل الدین جامی در سمت معاونت ولیت هرات به این آرزو دسترسی پیییدا کییرد و پییروژه بییدنامی

ًل با پرونده سیازی و جعیل کیاری و تیوطئه آغیاز کیرد. لیودین بیا ارسیال هیئت هیای از کابیل  کیه بیااسماعیل خان را   عم

 همکاری های اصیل الدین جامی معاون ولیت هرات متکی بود در راه رسیدن به این اهداف خود گام برداشت و با تهدید و

 ارعاب مامورین هرات خصوصا در بخش املک  تلش های زیادی را انجام داد تا برای اسماعیل خان که بدنامی دیگییری

 نداشت در مورد خانه او به ایجاد بدنامی به پردازد. او از طریق معاون ولیت هییرات تلش هییای فراوانییی را بخییرج داد و

 کوشش نمود که حتی در کتب سابقۀ املک نیز در مورد جایداد های عبدالمجید خان زابلی تغیراتی را بوجود بیاورد کییه از

  شب از خانه اش میتوان اشاره کییرد. بییرخلف همییۀ اسییتاندارد12آن جمله به بردن مدیر املک هرات و آن هم در ساعت 

 های دولتی و رسمی که ملقات های هیئت ها و مامورین در جریان روز صورت میگیییرد ، مییدیر املک هییرات را شییبانه

 بخانه اصیل الدین جامی بردند و از او خواستند که تغیرات مورد نظر شان را طوری در کتاب ها ایجییاد نماییید تییا اسییماعیل

 خان را غاصب نشان بدهد که این موضوع با ابیراز نگرانیهیای میدیر املک هیرات میواجه گردییده و میدیر املک هیرات

برای ایشان گفته بود که این کار سادۀ نمی باشد و او از تقلب می هراسد. 

  هرات در نیمۀ همین شب به مدیر املک هرات بیا تهدیید و ارعیاب  از ییک طیرف و بیا وعیده و تشیویق ازمعاون ولیت

 طرف دیگر گفته بود که اگر با ما همکاری نمائی به موقف ها  و امکانات قابل توجهی دست خواهی یافت و در غیر آن بییه

 هر مشکلی که روبرو شوی مسئولیت آن بدوش خود تو میباشد که خدا کند از این به بعیید بییه مییدیر املک هییرات از طییرف

 لودین و عوامل او در هرات آسیب و صدمۀ وارد ساخته نشود.  این است طریقه و روش مبارزه با فساد آقای لودین و پاپی

 گگ شان در پروند سازی برای شخصیت های مبارز و نامدار کشور ما که لعنت خدا و رسول و ملئک و مردم بییر چنییین

نامردان و پست فطرتانی باد!

 اما صحبت منطقی و تقاضای عاقلنه شاروال هرات که از اعضا و ورثۀ خانواده عبدالمجید زابلی میباشد مشت محکمی بر

  ما یعنی امیر اسماعیل خییان را داشییتند و آبییرویدهان همه توطئه گرانی کوبید که قصد بدنامی شخصیت بزرگ ملی کشور

 شان به خاک ذلت برابر کرد ، چون آقای محمد سلیم تره کی شیاروال هیرات کیه از ورثییه عبدالمجییید خیان زابلیی اسیت بییا

 صراحت اعلم کرد که خانه محل سکونت اسماعیل خان از  عمه من خدیجه زابلی دختر عبدالمجید خان زابلی بوده که آنرا

 به پاس خدمات و زحمات اسماعیل خان به او بطور تحفه اهدا نموده است.  درین صحبت شاروال هرات از رئیس جمهییور

 کشور خواست تا به یاوه سرائی های لودین نقطۀ پایانی بگذارد چییون او گفییت کییه ورثییۀ و عضییو خییانوادۀ عبدالمجییید خییان

زابلی من میباشم و من نمیدانم که آقای لودین با چی حقی  در مورد این مسئله ابراز نظر مینماید. 

 بیاقی مانیده باشید باییداین مشت محکمی بود بر دهان کج و متعفن لودین که اگر شرم و حیا و یا ذرۀ از وجدان در وجودش 

 به نزد امیر اسماعیل خان رفته و از او به علت همه پرونده سازی ها و تحریییف هییا و جعییل کییاری هییای خییود بییه معییذرت
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 خواهی به پردازد. این جای نهایت سر افگندگی است که معاون ولیت یک شهری به اشاره رئیس بییه اصییطلح مبییارزه بییا

 فساد یک کشور در نیمه شبی مدیر املک یک ولیت را درست مثل اختطاف گران بیا خیود ببرنید و بیا تهدییید و ارعیاب و

 تشویق از او بخواهند تا در تهیه اسناد جعلی بر علیه اسماعیل خان با ایشان همکاری نماید. هر سندی که به این ترتیب تهیه

 شده باشد باید مورد تحقیق و بر رسی همه جانبه صورت بگیرد چون  چهار هیئت قبلی دولت که به ریاسییت وزرای مقتییدر

 آن بمنظور بررسی این قضیه آمده بودند به همچو اسنادی برخورد نکرده و از وجود چنین اسنادی  تذکر و گزارشییی نییداده

اند.

 وی از وظیفه اش در این قضیییه سییه دلیییل  عمییدۀ دیگییر هییم فکییراما در کنار خصومت های شخصی لودین و سوء استفاده 

 میشود که در عقب این قضیه وجود داشته باشد که با استفادۀ ابزاری از لودین میدان تییاخت و تییاز او و هییم کاسییه هییایش را

 وسیعتر و حرکت شانرا در اعلن مطبوعاتی این ماجرا  تسریع نموده است که  موضوع اولی شییاید بییه اختلف نظییر هییای

اسماعیل خان  با بعضی از زد و بند های سیاسی جاری در کشور ارتباط داشته باشد. 

  تن از شخصیت ها و بزرگان جهادی حییوزه2000اما موضوع دومی به کانفرانسی ارتباط میگیرد  که چند ماه قبل حدود  

 جنوب غرب در هرات گرد هم آمدند  و از اسماعیل خان تقاضا نمودند تا خود را در انتخابات آینده ریاست جمهوری کاندید

 نماید. از آنجائیکه اسماعیل یگانه شخصیت پر نفوذ جهادی و اجتماعی و پرکاری میباشد کییه بییدون شییک مییردم بییه آن رای

 خواهند داد جای شکی باقی نمی ماند که آن عده از افرادی که خود را به انتخابات آینده ریاست جمهوری کاندید نموده اند و

 یا پلن کاندید کردن خود را دارند نیز در عقب این ماجرا قرار داشته باشند تا خطر بالقوه اسماعیل خان را با بییدنام سییاختن

 او از سر راه بردارند و یا حد اقل از آن بعنوان دستاویزی برای کمپاین های انتخاباتی خود استفاده نمایند. دلیلی که در این

 رابطه وجود دارد به سخنان آقای علی احمد جللی بر می گردد که بییا حضییور آقییای خلیییل زاد در ارگ ریاسییت جمهییوری

 برای آقای کرزی در مورد فرماندهان جهاد افغانستان یعنی کسانی که بزعییم او بییا سیاسییت هییای او  و یییا بییا سیاسییت هییای

 همه را درحرم سرای ارگ جمع کن و دستور بده همه را چنسسواری کننسسد... همیسسن حسسالی سسسروقتدولت همنظر نباشند گفته بود : " 

 ". آیا با برگشت آقای جللی به سیاست ، بار دیگیر سیاسیت چنیواری در کشیورii است؛ اگر دیر شد، چانس این کار از دست می رود!

آغاز شده  و آیا اولین قربانی این سیاست امیر اسماعیل خان میباشد؟

 موضوع سومی  که فکر میشود از همه قوی تر باشد به دسایس کشییور هییای همسییایه بمنظییور برکنییاری اسییماعیل خییان از

  و آب افغانستان ارتباط میگیرد تا از ایجاد بند های آبی بوسیله این مرد ترقییی خییواه و وطندوسییت در غییربوزارت انرژی

 کشور جلوگیری بعمل آید  چون سالها است که ایران از آبهای افغانستان بصورت مفت و رایگان استفاده نموده و اکنون هییم

 نمی خواهد که مرد قاطعی که منافع مردم خود را در این مورد بییه معییامله نمییی گییذارد در راس اییین اداره بییه وظیفییه خیود

ادامه بدهد.

 بناًء گفته میتوانیم که شاید نظریات مخالف اسماعیل خان در مورد زد و بند هییای سیاسییی، محبییوبیت او در صییورت کاندییید

ًا در غرب کشییور بییاعث  شدن به  ریاست جمهوری در انتخابات آینده و تلش های او در ساختن بند های برق آبی خصوص

 آن شده باشد تا پروژۀ بدنام سازی او را که از مدت ها به این طرف آغاز کرده بودنیید تسییریع نماینیید تییا آنچییه را از طریییق
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 حمله های انتحاری  بجان او بدست آورده نتوانسته اند،  از طریق ترور شخصیت او حاصل نمایند تییا اسیماعیل خیان را در

 گیر مسئله بسازند که در مورد زد و بند های سیاسی کشور ابراز نظر کییرده نتوانیید، خییود را بییه ریاسییت جمهییوری کاندییید

 کرده نتواند و در نهایت با رفتن از راس وزارت انرژی همه پروژه های او  که منافع مییردم افغانسییتان را نسییبت بییه منییافع

 کشور های همسیایه در اولیویت قیرار داده اسیت بیه رکیود و سیقوط میواجه سیاخته شیود و در نهیایت بیه اعتبیار ایین میرد

وطندوست نیز صدماتی وارد ساخته بتوانند. 

ۀ اسماعیل خان:در مورد خان

 خانۀ را که اسماعیل خان سکونت دارد از املک مرحوم عبدالمجید خان زابلی است که به دختر خود خییدیجه زابلییی داده و

  خان زابلی به دولت اهدا کرده باشد  که این مسئله در سخنان محمد سلیمجزء املکی بشمار نمی رود که مرحوم عبدالمجید

ًا هییم در بیانییات رحمییت ایی نظییری مرسییتیال لییوی  تره کی شاروال هرات که عضو خانواده و ورثۀ  زابلی میباشیید و اخیییر

 سارنوالی افغانستان واضح و روشن گردیده است . خدیجه زابلی بر اساس اخلص و ارادتی که بییه شییخص اسییماعیل خییان

 داشته  و خودش هم از خود فرزندی نداشته  این خانه را به او بخشیده که از جانب اسماعیل خان قبول نشییده اسییت. امییا در

 مرحله بعدی خدیجه زابلی این خانه را به خانم اسماعیل خان بشکل هبه داده  که با حضور شهود  در محکمه قبییاله شییرعی

ًا به فامیل اسماعیل تعلق گرفته است.  محترم محمد سلیم تره کی طی سخنرانی  برایش صادر شده  و این خانه رسما و شرع

 این خانه را عمۀ من که کلن خانواده ما بودنسسدخود در اجتماعی که  در مرکز شهر هرات دائر گردیده به رسانه ها گفت" 

 "  برای شنیدن صحبت آقای تییره کییی بییالی اییینiiiبه پاس زحمات و خدمت اسماعیل خان به او بطور هبه اهدا کرده است.

لینک کلیک فرمائید. 

http://www.youtube.com/watch?v=lwzYb249PQY&feature=player_embedded

 اگر چه که صحبت عضو خانوادۀ مرحوم عبدالمجید خان زابلیی بیه همیۀ تییوطئه هیای لیودین و همدسیتانش نقطییه پاییانی را

 میگذارد  اما باید در مورد این ادعاهای آقای لودین که میگوید این خانه را عبدالمجید زابلی به دولت داده بوده گفته شود که

 این ادعای بیشرمانه آقای لودین کامل عاری از حقیقت میباشد چون اگر چنین مسئلۀ وجود میداشت باید این خییانه در زمییان

 مرحوم محمید داود خیان و ییا بعید از آن در دوره هیای حیاکمیت نورمحمید تیره کیی ، حفیظیه ایی امیین ، بیبرک کارمیل ،

 دوکتورنجیب ا و یا بعد از آن در دوران حکومت مجاهدین و  زمان امارت طالبییان و یییا در آغیاز دوره کنییونی اسییتملک

میگردید و در ذوالیدی دولت قرار میداشت. 

 این یک ادعای جاهلنه و خامی میباشد که کسی بگوید یک خانۀ با این همه بزرگی در وسط شهری مانند هرا ت سی سییال

 مال دولت بوده باشد و دولت های متعددی که هر یکی بعد از دیگری آمده  باشند از آن خبری نداشته باشند و آنرا استملک

 نکرده باشند. اگر چنین چیزی وجود میداشت، در دوران کمونست ها کییه حییتی مییردم را بییزور از خییانه هییای شییان بیییرون

 میکشیدند و خانه های مردم را بعنوان دفاتر و کمیته ها و سازمان های حزبی مورد استفاده قرار میدادنیید باییید اییین خییانه را

http://www.youtube.com/watch?v=lwzYb249PQY&feature=player_embedded
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 هم بعنوان یکی از دفاتر حزبی از قبیل کمیته های و لیتی و یا شهری و ییا سیازمان هیای دیگیر خیود میورد اسیتفاده قیرار

 میدادند. اما طوریکه معلوم است از دوران شهید محمد داود خان تا زمان کمونست ها و پیروزی مجاهدین و آمدن طالبان و

 حکومت کرزی این خانه در تصرف دولت نبوده و بعد از اهدای این خانه به اسماعیل خان توسیط خییدیجه زابلیی اییین خیانه

 در اختیار اسماعیل خان قرار داشته است و طوریکه همه اطلع دارند حتی شخص خود داکتر لودین نیز برای تعلق گرفتن

این خانه به شخص اسماعیل خان پا در میانی داشته است. 

 و بییشخص مرحوم عبدالمجید خان زابلی آنقدر انسیان سیاده و از قیانون بیی خیبری نبیوده کیه املک خیود را بیدون سیند 

 سرنوشت بگذارد. طوریکه گفته میشود او در یک مرحله املک خود را به مرحوم داود خان بخشیده و در مرحله بعدی هم

 اسناد همان املک را به نورمحمد تره کی داده است که شامل دو قطعه ا زاملک او در کابل بییوده و بییه وزارت معییارف و

 وزارت صحت عامه اهدا شده و خانه مسکونی اسماعیل خان در هرات شامل املک مذکور نمی باشیید و اگییر چنییین مسییئلۀ

 وجود میداشت باید  این خانه از دوران  داود خان تا دوره های تره کی ، امین ، ببرک ، نجیب و یا مجاهییدین و طالبییان بییه

استملک دولت در آورده میشد. 

 بناًء مطرح کردن مسئله خانۀ اسماعیل خان بعنوان غصب هیچ چیزی به جز از ییک پیروژۀ بیزرگ سیاسیی بییرای بیدنامی

 اسماعیل خان و تامین منافع افراد و گروه هیای اسییتفاده جیو در داخییل و خییارج کشییور نمییی باشیید،  ورنییه آقییای لیودین کییه

 مسئولیت آن مبارزه با فسیاد اداری در زمیان حیال میباشیند بایید وقیت خیود را بیه زمیان گذشیته یعنیی بیه بیسیت سیال قبیل

 اختصاص نمی داد. ادعای آقای لودین در مورد قیمت هفتاد ملیون دالری این خیانه هییم  یییک حییرف و یییک ادعییای خائنانییۀ

 بیش نیست چون از یک طرف اسماعیل خان این خانه را بعنوان تحفه دریافت کییرده و از طییرف دیگییر در زمییانی کییه اییین

 خانه به اسماعیل خان اهدا شده قیمت یک جریب زمین به بیشتر از پنجصد هزار افغانی نمی رسیده و مثل زمان کنونی کییه

  ملیون دالر خرید و فروش میشود نبوده است. بناء بلند رفتن قیمت زمین در شییرایط6 الی 5یک جریب زمین در هرات به 

 کنونی نباید بعوض قیمت اصلی آن در بیسیت سیال قبیل  مطیرح سیاخته شیود کیه ایین هیم بیه جیز از ییک عمیل خائنیانه و

 ناجوانمردانه چیز دیگری نمی باشد که بخاطر بدنامی و به زیر سوال بردن اسماعیل خان مطرح گردیده است چون بعضییی

 از مردم از قیمت اصلی این زمین در حدود بیست سال گذشته اطلعی ندارند و آقای لودین میخواهد از عدم آگاهی مردم به

سوء استفاده به پردازد.  

 دولتی که از سر تا به پای آن در فساد غرق است باید محاسبه با آن از داخل ارگ ریاست جمهوری و آنهم از امسال بییرای

 بهبود آیندۀ این کشورآغاز گردد. این کار باید از بییرادران کییرزی ، خلیلییی  و فهیییم آغییاز گییردد. از گمرکییات  و موسسییات

 به ساخت شهرک پرداخته شده و بییه مییردمغیردولتی آغاز شود از شهرک عینو مینه در قندهار که از زمین های قول اردو 

 فروخته شده آغاز شود، از کابل بانک و اختلس بزرگ آن آغاز شود ، از وزارت ترانسپورت و وزارت مالیه آغاز شییود.

 از جلل آباد و بندر حیرتان آغاز شود که فعل چور و چپاول در آن ها جریان دارد نه اینکه از مسئله که به بیست سال قبل

 مربوط میباشد و هیچ سقم و صحتی هم ندارد و جریان آن هم بمانند آفتاب روشن میباشد به درامه سازی پرداخته شود. باییید

 تحقیقاتی صورت بگیرد که آیا شخص آقای لودین از همین پروژه بدنامی اسماعیل خان چقدر پول از داخییل و خییارج و چییه

قول های را برای آینده سیاسی خود دریافت نموده است. 
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جناب آقای لودین !

 اگر اوراق تاریخ را ورق بزنیم  به سادگی در می یابیم که همۀ وطندوسییتان و آزادی  خواهیان و رهیبران ملیی و افسیانوی

 دراکثر کشور ها و ممالک جهان که بر سر منافع ملی کشور های خود معامله نکرده ،  سرنوشت های مشابهی با اسییماعیل

 خان را داشته اند یعنی یا از طرف مزدوران بیگانه مانند شما آماج توطئه قرار گرفته اند و یییا اینکییه در بییدنامی آنهییا تلش

 های فراوانی صورت گرفته و یا اینکه در نهایت به قتل و نابودی آنها اقدام گردیده تا سد های که در مقابییل راه بیگانگییان و

بیگانه پرستان وجود داشته از سر راه بر داشته شود.

 شما که از سالهای درازی بدین سو توطئه بر علیه اسماعیل خان را آغاز کرده اید  و در نتیجۀ توطئه ها و نقش مستقیم شما

 یا با تبر قطعه قطعه شییدند وده ها تن از مجاهدین هرات در دشت های سوزان شیندند  سربریده شدند ، پوست کنده شدند و 

 قبل از آن هم همدستان شما میرویس صادق را کشتند و برادر زاده های اسماعیل خان را بشهادت رسانیدند  و حتی شییخص

 اسماعیل خان را نیز آماج راکت ها و گلوله ها قرار دادند که با عنایت الهی (ج) جان سالم بدر برد ، با خود فکییر کنییید کییه

از این بیشتر چه کرده خواهید توانست؟ 

 از توطئه و بدنام سازی تا کشتار و سربریدن و پوست کردن و قطعه قطعه کردن  و ترور و همه و همییه را بییرای رسیییدن

 به منصب و چوکی مقام ولیت هرات به تجربه گرفتید!  بهتر نیست که از خداوند (ج) طلیب مغفیرت نمیوده و از اسیماعیل

 خان معذرت بخواهید. بیاد داشته باشید که اسماعیل خان ثمره و عصارۀ خون هزاران شهید جهاد قهرمانانه مردم افغانسییتان

 است و خداوند کسانی را که به بندگان مخلص او شماتت نمایند مجازات خواهد کرد. میگویند که وقتی خداونیید (ج) بخواهیید

 که کسی را بر اندازد او را با دوستان خود در اندازد. این مسئله را میتوانید در لبلی نظریییات مییردم افغانسییتان در سییایت

 های انترنتی مشاهده نمائید که با این عمل خائنانه خود در مقابییل اسییماعیل خییان تییا چییی حیید مییورد نفییرت و انزجییار مییردم

 افغانستان قرار گرفته اید و خواهید دید که چگونه مردم افغانستان از شمال تییا جنیوب و ازشییرق تیا بییه غییرب بیه حمیایت و

پشتیبانی او برخاسته اند. 

 این را هم بدانید که اگر از این به بعد شما و یاران تان حتی بخت خیود را از طرییق طالبیان هیم بیازمائیید و بیا تنظییم ییک

 حمله انتحاری مثلیکه به حذف استاد ربانی پرداخته شد، به حذف فزیکی این راد مرد بزرگ تاریخ کشور نیز به پردازید تییا

 بعد از ترور شخصیت به ترور شخص او پرداخته باشید باز هم موفقیتی نصیب شما نخواهد شد و بیاد داشته باشید که بییدنام

 ساختن و کشتن اسماعیل خان چیزی را تغیر نخواهد داد چون تاریخ و مردم افغانستان خدمات صادقانه و آزادیخواهانه اییین

 ابر مرد تاریخ و جهاد مردم افغانستان را از یاد نخواهند برد و خداوند شما را هم  همانند سایر توطئه گران دیگری کییه بییر

 علیه امیر اسماعیل خان دست به توطئه زدند مورد عقوبت خود قرار خواهد داد و چیزی به جز از روسیاهی ابییدی نصیییب

تان نخواهد شد. 

جناب آقای کرزی !
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 می باشید و این را هم میدانم که اکثریت همکاران شما مانند لییودین نیییز مییردم خییائنی هسییتند ومن میدانم که شما چقدر تنها 

 حتی برادران شما نیز باعث درد سر های فراوانی برای شما گردیده اند  و با وجودیکه با شما نسبت بییرادری داشییته انیید از

 طریق تلویزیون ها دولت شما را فاسد و بی کفایت خطاب کرده اند. من میدانم که شما با این همه تنهائی ها هیییچ کییاری بییه

 جز از گریه و اشک ریختن و ابراز دلسوزی به حییال اییین ملییت کییرده نمیتوانییید و اییین وضییعیت شییما انسییان را بیییاد شییعر

معروف فیض محمد عاطفی می اندازد  که روزگاری به مرحوم اعلیحضرت محمد ظاهر شاه چنین گفته بود:

ای شاه جوان چرا به خوابی
مفتون کدام لعل نابی

رنگ تو پریده از غم کیست
اشک تو روان به ماتم کیست

حکام تو خون خلق خوردند
عمال تو مال جمله بردند

از بس که گدا شده است ملت
محکوم فنا شده است ملت
بدخواه تو گشته افسر تو

با خون تو تشنه عسکر تو
از بدو جلوس تا به این دم
بر مسند جم نشسته بی غم

در راه  مفاد قوم و توده
کاری که تو کرده ای چه بوده؟

مردم دلی بی قرار دارند
از نزد تو انتظار دارند

گر دست تو بر کنار باشد
ما را ز که انتظار باشد؟

گیریم که نیت تو پاک است
فکر تو به اعتلی خاک است

دانستگی ات چه سود دارد
چون سیر عمل نمی سپارد

ای شه به خدا توکلی کن
ز این بی خبری تحولی کن
بردار بساط خود سری را

منسوخ نما ستمگری را
آنها که تو را مدیحه گویند
یا راه خوش آمد تو پویند

زنهار مخور فریب شان را
بردار رژیم و تیپ شان را
که اینها همه مار آستین اند

آماده فرصت و کمین اند
دلدادۀ عزت و مقامند
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آشفته اشتهار و نامند
دیو اند ولی به شکل انسان

گرگ اند ولی به رنگ چوپان
همدست مشو به حزب خائن

از قهر خدا مباش ایمن

 پس با توجه به شعر فوق بهتر است که از افراد محبوب و پرکاری مانند اسماعیل خان کیه بیاعث عیزت و سیربلندی دولیت

 شب و روز را صیادقانه و بیا پشیت کیار فیراوان در خیدمت بیه میردم گذرانییده و بیرای اعتل و ترقیی وشما گردیده اند و 

 شگوفائی این کشور فکر مینمایند حمایت نمائید که تعداد چنین افرادی در دولت شما که بعنوان فاسد ترین دولت دنیا شیهرت

 یافته از انگشتان یک دست شما هم بمراتب کمتر میباشد و باید بنابه گفته عاطفی کسانی مانند لودین را که چیزی به جییز از

 مار های آستین شما و دلداده مقام  و گرگ های به رنگ چوپان نمی باشییند از خییود دور بسییازید. بیییاد داشییته باشییید کییه در

 روزگاری نه چندان دور همین لودینی که اکنیون در مجیالس و محافیل خصوصیی  میگویید کیه کیرزی در پاکسیتان میامور

 دفترم بوده و به هر سازی که به زنم میرقصد چنان اتهاماتی را به شخص شما وارد کند که با افسوس فراوان بخود بگوئییید

 که ای کاش وقتی به برادرم اسماعیل خان اهانت روا داشته بود جلو این گاو بی شاخ و ُدم و جلو این نییامرد نمییک ناشییناس

را د رهمان وقت می گرفتم.

جناب آقای کرزی !

 تقرر آقای لودین در این مقام مثل این است که کسی گرگ را چوپان مقرر نماید. طوریکه همه مییردم تبصییره مینماینیید گفتییه

 ، ولسوال ها ، قوماندان های امنیه و پست های مهم دولتی از طریییق کمیسیییون اصییلحات اداری  ومیشود که اکثر والی ها

 مبارزه با فساد اداری دولت به شکل قرار دادی برگزیده میشوند و مردم فکر میکنند  که همه یی این  اختطاف هییای کییه در

 هرات صورت میگیرد توسط خود همین مسئولینی که دولت می فرستد صورت میگیرد تییا آنهییا پییول قییراردادی پسییت هییای

گرفته شده را به مرکز پرداخته بتوانند. 

 وقتی محمد سلیم تره کی شاروال هرات زمین هیای غصیب شییده دریییای کییارون را از غاصییبین زمییین  در هییرات گرفییت،

 بحساب می آیند به کابل آمدند و همییین بییود کییه هیئت دولییتغاصبین زمین های مذکور به نزد کسانی که اراکین دولت شما 

  ملیون دالر رشوه نظر داد که زمین های دولتی ، دولتی نیست و غاصبین همه زمین1.5شما از کابل بهرات آمده و با اخذ 

 های دولتی را در محکمه بنام های خود قباله کردند. چرا آقای لودین در این زمینه خاموش است و چرا آقای لییودین تطییبیق

 عدالت را از خود آغاز نمی کند که با مل خداداد به  خرید زمین های غصب شده دولتی در شهرک شیخ کهدستانی پرداخته

 است. آقای لودین همین حال زمین های مغصوبۀ دولتی در شهرک شیخ کهدسییتانی را در اختیییار دارد و حییتی خانییۀ را کییه

 همین حال د رهرات دارد بر اساس نقشه و ماستر پلن بخشی از فضای سبز بحساب می آید که با زور از رفتیین خییانه اش

 بداخل فضای سبز جلوگیری کرده است. آیا لودین لیاقت چنین پست و چنین موقعیتی را دارد که با وجود همه خیانت هییایش

 خود را پاک نفس جلوه داده و اشخاص پاک نفسی و محبوبی مانند اسماعیل خان را غاصب معرفی نموده و به بییدنامی آنهییا

اقدام مینماید.
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جناب آقای کرزی!

 شما رئیس جمهور گذشته کشور ما نیستید بلکه رئیس جمهور حال و آینده این مملکت هستید. شما باید به زمان حال و آینییده

 این کشور فکر نمائید و باید نگذارید که یک عده از افراد فرصت طلب و عقده ئی مانند آقای لودین وقت شییما را بییا حییرف

 ها بی مورد و عاری از حقیقت خود که بر اساس عقده های شخصی استوار میباشد و آنهم در مورد گذشته ها  بییه مصییرف

برسانند و از شما هم بعنوان وسیله و ابزاری در راه رسیدن به اهداف شخصی و نفسی خود استفاده نمایند. 

جناب آقای کرزی!

  هزار دالری متهم اسییت  و محکمییه او را180وقتی آقای لودین از آقای زوران رئیس شبکه آبرسانی هرات که به اختلس 

  هزار دالری محکوم کرده است حمایت میکند  و او را  از بند و حبس رهییا میسییازد  خیلییی180 سال حبس و جریمه 5به 

 شرم آور است که از اصلح حرف بزند. باید به آقای لودین گفته شود که اصلح را از خود شییروع نماییید. آییا چنیید نفییر از

 ی که در کابل مرتکب شده بودند در امریکا زندانی شییده و بعنییوان مجییرم دراعضای خانواده لودین به جرم و جنایت و تقلب

امریکا زندگی میکنند.  

 آیا خبر دارید که آن عده از اقارب لودین که در کابل دست به جرم و جنایت زده بودند و به علت نفوذ لودین در دولیت شیما

 در افغانستان مورد باز پرس و مجازات قرار نگرفتند هنگام بر گشت به امریکا نتوانستند از پنجۀ قییانون فییرار نماینیید و بییه

 زندان افتادند و اکنون بعنوان مجرمان جنائی در آن کشور زندگی مینمایند  اگر شما خواسته باشید من میتوانم در مورد آنهییا

 برای شما معلومات بیشتری ارائه نمایم تا آقای لودین فکر نکند که با این همه کثافت کاری هایش وقتی سر خود را به زیییر

برف ها درون میکند کسی بقیه وجود او را دیده نمی تواند. 

جناب آقای کرزی!

 یک بار به سایت های انترنتی سری بزنید تا به بینید که عکس العمل ملت افغانستان در تحت اخبار منتشره در مورد ادعاها

 به چه ترتیبی ابراز گردیده است تا تصویری از کذب و حقیقت را به چشم سییرو اهانت های لودین نسبت  به اسماعیل خان 

 . اگر  سایت افغان پیپر را با نظریات افغانها باز کنید در مورد محبوبیت امیر اسماعیل خان و منفییورivمشاهده کرده بتوانید 

 بودن لودین بسادگی پی خواهید برد و همچنان در این سایت و سایت جوانان و سایت های دیگر نامۀ دستنویس داکتر عزیییز

 لودین را نیز که خودش امضا نموده خواهید دید که در گذشته ها تا چی حییدی بییه تملییق اسییماعیل خیان مییی پرداختییه اسیت.

 مطالعه این نامه تصویری از تملق های کنونی و روابییط آینییده لییودین بییا جنییاب شییما را نیییز ارائه خواهیید کییرد و حیییثیت و

 شخصیت او را همانند روز بشما روشن خواهد ساخت تا از این بیشیتر فرییب حیرف هیا و اغیوا گیری هیای او را نخوریید

 چون او که اکنون از شما بعنوان رئیس جمهور یاد میکند روزی خواهد رسید کییه در مقابییل شییما بییا شیینیع ترییین طریقیه بیه

اهانت به پردازد و از هیچ شماتتی نسبت به شما هم دریغ ننماید.
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جناب آقای کرزی !

 شما بعنوان یک فرزند با غیرت افغان که با فرهنگ مردانگی و نمک شناسی پرورده شده اید چگونه بخود اجازه میدهیییدکه

 آقای لودین از نام و آدرس جناب شما  به بدنامی شخصیت بزرگی مانند اسماعیل خان به پرداز کییه او را بییرادر خییود گفتییه

 بودید، شما بحدی به او ارادت داشتید که به گفته خود شما حتی بعد از آزادی او از زندان برای دیدن او به مشهد سفر نموده

 بودید. آیا آن همه دوستی ها را بر خلف ننگ و عنعنه افغانی به کنار گذاشته اییید کییه از نییام و آدرس شییما بییرای تییوهین و

بدنام سازی نزدیک ترین دوستان شما استفاده میشود؟ 

 بدینوسیله از جناب شما صمیمانه آرزومندیم تا شیخص لیودین را بیه دلییل افیتراء و بهتیان و جعیل سیازی و تلش در بیدنام

 سازی شخصیت اسماعیل خان در سطح ملی و بین المللی و آن هم قبل از اینکه قضیه مییورد ادعییا روشیین شییده باشیید  و یییا

 حکمی از طرف محکمه در این زمینه صادر شده باشد ، مورد بییاز پییرس قییرار داده و بییه محکمییه معرفییی نمائییید  و ثییابت

  در غیر این صورت جوانمردیبسازید که بقول بعضی از مردم، خود شما در عقب این ماجرای ناجوانمردانه قرار ندارید،

 و  غیرت و نمک شناسی شما  بعنوان یک فرزند افغان بزیر سوال خواهد رفت و چنین کاری شایستۀ نام و غرور فرزندان

 میرویس خان هوتکی و احمد شاه ابدالی نیست و چنین مسایلی باعث سر افگندگی قومی خواهد شد که بییا همییت و قهرمییانی

خود روزگاری از دهلی تا اصفهان حکومت کرده اند. 

 خان قبل از نامزد شدن او به حیث وزیر انرژی و آب وجود میداشت باید لییودین شییما واگر چنین ادعای در مورد اسماعیل 

 پارلمان را در جریان قرار میداد و سارنوالی هم سند غیر مجرم بودن او را به پارلمان ارائه نمیکییرد، امییا اکنییون کییه آقییای

 لودین این کار را نکرده است یا باید بخاطر اغفال شخص شما و پارلمان و یا بخاطر توطئه و بهتان بر علیه اسییماعیل خیان

 مورد محاکمه قرار بگیرد. قضیۀ دیگری که لزم است در میورد آن آقیای لیودین میورد بیاز پیرس و محیاکمه قیرار بگییرد

 موضوع همدستی  او با قاتلینی است که  میرویس صادق و برادر زاده های اسماعیل خان را بشهادت رسانیده اند. همچنییان

 آقای لودین باید بخاطر همدستی با کسانی که ده ها تن از مردم و مجاهدین هرات را در شیندند کشته اند و یا سیر بریییده انید

و یا قطعه قطعه کرده اند مورد باز پرس و محاکمه قرار بگیرد . 

 لودین را در قضیه بدنام سازی اسماعیل خان  و سایر جفا های کییه بوسیییله او  بییر اسییماعیل خییان روا داشییته شییدهاگر شما 

 مورد باز پرس قرار ندهید و حییثیت ایین راد مییرد مجاهید را کییه در همیه حیال مردانییه و اسییتوار در کنییار میردم و دولیت

 افغانستان ایستاده بوده است اعاده ننمائید ، بدانید که مورد عقوبت الهی قرار خواهید گرفت و در محضر عدالت الهی لودین

های داخلی و خارجی و امثال آنها از شما حمایت کرده نخواهند توانست. و ما علینا اال البلغ 



i - http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=35414

ii - http://www.facebook.com/rmowb/posts/281861381892321

iii -   http://www.youtube.com/watch?v=lwzYb249PQY&feature=player_embedded  

iv - http://afghanpaper.com/nbody.php?id=35334 
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