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  جنگ ساالر افغا ن به نسبت کنارگذاشتن اش توسط غنی 

                                                  عصبانی میباشد 
    Afghan Warlord   Angry  at being   sidelined by Ghani 

            

 

 اسماعیل خان یکی ازجنګ ساالران مشهور افغانستان                                        

                                                                         

شوروی  با زی  اشغال   افغانستان علیهن نقش عمده ومهمی  را درمبارزه اسماعیل خا

متهم می سازد   خویش را لتدو  کرد ولی این جنګ ساالر نامی ونیرومند  همین اکنون

.ازاینکه نیروهای تحت نظرش طالبان را شورشیان سرسخت  می شمارند    

خان یک بار یکی از مهمترین وسرشناسترین  فرماندهان ازمجاهیدین بوده که او با ادامه 

        .بیرون راند  (۰۸۹۱)نبرد وجنګ اش  نیروهای شوروی را ازافغانستان  درسال 

http://news.yahoo.com/afghan-warlord-angry-being-sidelined-ghani-094328677.html


رحوزه  ونیرومند د  بل مالحظه سا له تا هنوز یک نیروی قا( ۸۹) این فرمانده          

ست  او تا همین  ا  غرب افغانستان شمرده میشود که ازنفوذ قابل مالحظه ای برخوردار

خبرګذاری    اکنون درسنګر اش واقع درهرات متوطن است ودریک مصاحبه با آژانس

.        س جمهور غنی ابراز نمود فرانسه صریحْا مخالفت خودرا علیه ا داره ودولت ری

 زده بود  ذیرش خود وافع درشهر هرات  که باالی یک آرام چوکی تکیهپاو در اتاق      

به حا شه راندن  رهبران مقا ومت  ضد  شوروی :  این  فرمانده ریش سفید  چنین گفت 

همچو   ایجاد  که ضرورت  می اورد  بوجود  خود یک تقسیم بندی مجدد را درافغانستان

.                                                        تقسیم بندی درشرایط فعلی دیده نمیشود

معضله   ندارندم هکنونی س دولتدر اداره  و جها د افغانستان رهبراناوګفت ازآنجایکه  

نیت که این خود باعث ایجاد فاصله بین مردم ودولت میگردد  وفضای عدم مصو  ایست 

.                                              ویا باراورده است  را درافغانستان بار می آورد

 برای اسماعیل خان ودیګر جنګجویان باتجربه وبااستعداد درجنګ علیه شوروی          

بات  ریاست  درانتخا  یش آمد که  بتاسی ازمعامله ای به اشتراک ګذاری  قدرتپطوری 

به تعقیب اختالفات ومنازعه که بجلو آمد رهبران جهادی وآنهم  (۴۱۰۲)سال   جمهوری

که این رهبران متنفذ اسالمی هریک عبدالرسول سیا ف  را درهوای سرد بیرون ګذاشتند

والی قدرتمند والیت بلخ اقای محمد عطا نور، معاون قبلی ریاست جمهوری  اقای یونس  

                   .گل اغا شیرزوی را میتوان نام برد قانونی  ووالی والیت ننگرهار اقای

بانی ګردید ییشتازطرف نسل جوان   که  بی مقتدر انتخا جمهور ریس   غنی به حیث    

عبدالرشید   اقای  که  نا البته با چند استثنا ویکی ازاین استثنا  هم  هما  احراز مقام نمود 

به حیث معاون  امروز   ذیر کسیکهپدوستم یکی از جنګ ساالران رعب اور وخستګی نا

از حما یتگران  اقای غنی شمرده   براریکه قدرت تکیه زده است  اول ریاست جمهوری

          .میشود که درانتخابات ریاست جمهوری  اشرف غنی را همه جانبه کمک نمود 

ینه ای حامد کرزی ریس جمهور اسبق افغانستان به حیث وزیر آب اسماعیل خان در کاب  

غنی به حیث ریس   اشرف  رسیدن  وانرژی  ایفای وظیفه می نمود  که بعد از به قدرت

 حیث  به  جمهور افغانستان  دیگر برای اسماعیل خان فرصت داده نشد که به وظیفه اش

                                                                   بدهدوزیر آب وانرژی ادامه  

برعالوه به این سرخوردګی که  اسماعیل  خان  به آن مبتال  وروبروا ست ، وزیر جدید  

افغانستان  متکی  به سابق فرمانده در رژیم کمونیستی  حق علومی لامور داخله اقای نورا

ده مجاهید ین موضوع دیګری است که برعصبانیت اتحادجماهیرشوروی دشمن قسم خور

                                                                .اقای اسماعیل خان افزوده است 

   در  شوروی  جماهیر  اتحاد   قابل تذکر است وآن اینکه  وقتیکه قطعات محدود       

ید ن بیدرنگ  بخاطر احراز قدرت  به افغانستان را ترک نمودند ، مجاه (9191)سال 

جنگ خونین داخلی را درکشور  منازعات  ومخالفت های خونین  بینهم اغاز وزمینه



بروز طالبان را در کشور مساعد  مساعد  ساختند  که با این عمل شنیع خود شرایط 

زمام امور دولتی را درافغانستان بدست اورده ( 9111)ساختند   که طالبان درسال 

                                                               .راریکه قدرت دولتی تکیه زدندوب

 

                                                  
  دریک رانی درارگ جمهوری اشرف غنی  ریس جمهور افغانستان هنګام سخن        

                                              کنفرانس مطبوعاتی                                

میتوان  ازآن نام برد  سالهای جنگ را همه بخاطر دارند که یکی ازسالهای تاریک      

که اسماعیل خان مانند برخی دیگرا ن نیز مرتکب نقض حقوق بشر شده  که  هیچکس 

              .رای یک لحظه فراموش نمایدنمیتواند همچو اعمال شنیع این جنگجویان را ب

دریک  مراسمی  که ماه  گذشته  به ارتباط  شکست  اتحاد جماهیر شوروی در ارگ      

خونریزهای  که  توسط  در اشاره  به " اشرف غنی  " ریاست جمهوری برگذار شده بود

ر شد که صورت گرفته بود یاد او( 9111)ناقضین حقوق بشر در داخل کشور  طی سال 

تامین گردد وافغانستان  صلح   این ها یعنی ناقضین حقوق بشر نمخواهند که در افغانستان

                                       .باردوم به یک کشور متحد واستوار عرض اندام کند 

غنی حین صحبت خود یا  د اور شد  که  او  مسولیت  خود  میداند  که  به  توصیه های 

ندهان باتجربه سا بق کشور بیشتر گوش فرادهد  واز ایشان  چیزی بیا موزد که این فرما

یما نه ای عصبانیت وخشم او م پذیرش اسماعیل خان گردیده وبر پصحبت  خودباعث عد

                                                                                       .بشتر افزود

اعیل خان به ارتباط دولت موجود افغانستان  اظهار داشت که این حکومت فاقد اسم      

،حکومتی است که درتحت فشار جان کیری وزیر امورخارجه مشروعیت وقانونیت بوده 

                                      .ایاالت متحده امریکا بروی مصلحت بوجود آمده است 

، عبد هللا عبدهللا را دراتخابات ناگوار وموردمناقشه  اشرف غنی –اسماعیل خان  رقیب  

 .درگیر شد (3112)درسال گذشته در دور رای دهی حمایت نموده  وبا او دراوا یل سال 

این مرد قدرتمند  به نسبت عدم پرداخت عواید گمرکی  کمرک  هرات  تحت  آتش        

http://news.yahoo.com/photos/afghan-president-ashraf-ghani-speaks-during-press-conference-photo-094328803.html


مالیه  ودارایی  را بعهده غضب کابل قرار گرفت  واقای اشرف غنی  که سمت وزارت 

 .وموضوع را از نزدیک بررسی نماید داشت مجبور گردانیده شد که به هرات سفر نماید

                                             به ارتباط  پاکستان نګرانی اسماعیل خان         

یرشی  به اسماعیل خان سیاست های بی بند وبار غنی را  درمصا حبه ای اخ       

ارتباط پاکستان  پیشتیبان تاریخی طالبان  مبنی بر اینکه از  پاکستان  تقاضا  بعمل  می 

اورد که طالبان را  بغرض   مذاکره با جا نب افغانی مجبور گرداند به باد انتقاد  گرفت 

باوجودیکه دراین روند یک انداز پیشرفت ها نیز .وسیا ست های اورا نکوهش نمود 

                                                                           .  ه است صورت گرفت

ریس جمهور اشرف غنی دراین اواخر با پاکستان بیشتر نزدیک شده وبیشتر باالی        

دولت پاکستان اعتماد می نماید که این خود زمینه نگرانی مجاهیدین را باعث شده است ، 

ما معتقد هستیم که پاکستان ابداً حسن نیت :  ین مورد چنین اظهار میدارد اسماعیلخان درا

برای تامین صلح نداشته وهرگز طالبان را وادار نمی سازد که با جانب ا فغانی  درعقب 

                                                                               .میز مذاکره بنشینند

ن ستراتیژی دولت  را در ارتباط جنګ با طالبان  مورد انتقاد قرار داده اظهار او همچنا  

میداردکه درجنګ کنونی با طا لبان  تلفا ت  نیروهای  افغانی  بیشتر بوده  وطا لبان  این 

نیرومندی را دارند که اکثریت اولسوالی ها و روستا ها را به تصرف خود در آورند وبه 

من چنین  ا بی سابق ادامه دهند ، بویژه درشهر کابل ونواحی آن حمالت انتحاری خود کم

یشرو در سالهای  پنسبت نادرست بودن ستراتیژی دولت می اندیشم که این جنگ شاید به 

اودرادامه صحبت اش اشاره نموده وگفت که  او خوشحال .بیشتر وخیم و ووخیمتر گردد 

گرچه اکثریت .  علیه  طالبان  بجنگد  خواهد شد که اگر دولت ازاو تقاضا بعمل آورد که

جنگ ساالران افغانی مانند او بشکل رسمی از داشتتن نیروها ی جنگی شان انکار  می 

                                                                                           . ورزند 

تشکیل میدهند  وبا  همین دلیل  اګر  اوګفت  مجاهدین نفوس بیشتر جمیعت افغانستان را 

.   ه مشکالت جدی مواجهه خواهد شد مجاهیدن از دولت خویش راضی نبا شند  دولت ب

               با تقدیم سالمها ------------------------------------                        

                                                                                                     

  

 

 

                                                                                          

                               



               


