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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ نومبر ٠٢
  

  ! با ھمه بدی ھايش، در بعضی مواقع آدم با پاسی است"اشرف غنی"
  

 يا از روی ضرورت وقايع و حوادث افغانستان را فکر نمی کنم در ميان افغان ھا و يا در ميان خارجيانی که با عالقه

 انکار "اشرف غنی"تعقيب می کنند، کسی پيدا شود که تقلب در انتخابات اخير رياست جمھوری افغانستان را به نفع 

 و از اين ميان  ن زمان انتظار دست يافتن به کرسی و مقامی را داشتندآًکند؛ به استثنائی چند ظاھرا انسانی که در 

، اين دلقک تمام عيار، "اشرف غنی"ی بی دريغ و بی شرمانۀ خويش از حمايت ھادودی که ھنوز ھم منتظر پاداش مح

  .ھستند

ی در تقلب در انتخابات اخير رياست ان گونه که ھمه می دانيم، دست قوئ، رئيس جمھور پيشين افغانستان، ھم"کرزی"

  . ح مستقل انتخابات افغانستان داشت از طريق کميسيون به اصطال"اشرف غنی"جمھوری به نفع 

 توسط فرمان رئيس جمھور ١٣٨٣اين کميسيون که دارای يک رئيس و دو معاون و ھفت عضو است، در سال 

مناسب تر شايد کلمۀ ( به صفت رئيس داراالنشای اين کميسيون انتخاب "الحق امرخيلءضيا" تشکيل و "کرزی"

جمھور، نسبت به اين شخص، البته، و بدون شک، بدون قرار و مدارھای اين التفات خاص رئيس . شد) انتصاب باشد

  . الزم و قبلی صورت نگرفته بود

 در جريان انتخابات بعدی و "کرزی"يکی از اين قرار و مدار ھا، البته عمده ترين آن، اجرای دستور رئيس جمھور 

  . به وی معرفی می کرد، بود"کرزی"سی را که  يا ھر ک"کرزی"انتخابات ھائی که به دنبال آن می آمد، به نفع خود 

 ديگری را از ميان  برای دور سوم را نداشت، بايد کس برحسب قانون اساسی کشور حق کانديد کردن"کرزی"چون 

 می کرد به عنوان رئيس ءرفقای خود که بيشتر مطيع و فرمانبردار وی می بود و دستوراتش را بدون برو برگرد اجرا

 بايد به ھر شکلی که شده اين شخص را رئيس جمھور "کرزی"ود و کميسيون نيز براساس ھدايت جمھور علم می نم

  .می ساخت

 خود را برای رياست جمھوری کشورنامزد "کرزی"در دور اول انتخابات اخير ديديم که چندين تن از ميان ھمکاران 

خت ياری کند، رئيس جمھور خواھند شد،  و به اميد اين که اگر ب" کرزی"ھمۀ اين اشخاص نظر به خواھش . کردند

در اين دور تقلبی ھم بدان گونه که اثری در .  را لبيک گفتند و خود را برای انتخابات کانديد کردند"کرزی"خواھش 

 و اگر رأی ھم   رأی خواھد آورد"اشرف غنی"نتيجۀ انتخابات داشته باشد صورت نگرفت، زيرا تصور چنين بود که 

َنياورد، با آن   را بدست نخواھد آورد و در ءھمه نامزد تعداد رأی طوری تقسيم خواھد شد که ھيچ نامزد پنجاه در صد آراَ
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 در دور اول "اشرف غنی"نتيجه انتخابات با دو کانديد به دور دوم خواھد رفت و آن وقت است که، اگر نامزد حريف 

  .  دست به کار خواھد شد"اشرف غنی" به نفع "کرزی"رأی زياد آورده بود، کميسيون انتصابی آقای 

چون . دور دوم اعالم؛ و بعد از مدتی رأی گيری آغاز شد. دور اول انتخابات با پيش بينی ھای دومين گزينه پايان يافت

 خود را برای تقسيم سرانۀ "کرزی" رأی بيشتر آورد و از ميان کسانی ھم که نظر به خواھش "عبدهللا"در دور اول 

 پيوستند و امکان برنده "عبدهللا"ه بودند يکی دو تای شان طبق عادت سياستمداران پله بين جھادی به تيم رأی نامزد نمود

ه  به کميسيون به اصطالح مستقل انتخابات، ب"کرزی" محرز و متقن گرديد، دستور اجرای تقلب از جانب "عبدهللا"شده 

ی و مسؤول تطبيق و اجرای عمليات انتخابات بود، صادر ويژه به رئيس داراالنشای اين کميسيون که متکفل بخش اجرائ

  .گرديد

امروز يا ديروز .  ھمه، چه افغانان و چه خارجيان، ديدند که انتخابات با چه فضاحتی به پايان رسيد"امرخيل"با رسوائی 

 و "کرزی"، باوجودی که ديگر در کميسيون کار نمی کند، به پاس ھمين خدمتش به "امرخيل"درجائی خواندم که 

، از چھار موترجيپ ضد گلوله و در حدود ھيجده محافظی که معاش شان از جانب دولت پرداخته می "اشرف غنی"

 برای خود نموده "اشرف غنی"، که تقاضای صدور اجازۀ تشکيل دفتر خاصی را از "کرزی"و . شود، استفاده می کند

مھور فعلی، چنان مورد لطف قرار می گيرد که ھم اجازۀ بود، اينک به خاطر خدماتش در دوران انتخابات به رئيس ج

  .  دولت پرداخته شودۀتشکيل دفتر خاص به وی داده می شود و ھم امر می شود تا مصارف دفتر وی نيز از بودج

ً از قبول اجرای مصارف دفتر از پول دولت ظاھرا به دليل ناتوانی مالی دولت و در اصل به خاطر اعتراضات "کرزی"

و سياستمداران و رسانه ھا اباء ورزيد ـ ھر چند خودش قبل بر تقاضای منظوری دفتر از رئيس جمھور، تشکيل مردم 

  ! دولت به رئيس جمھور فرستاده بودۀدفتر خويش را به منظر کسب کمک مالی از بودج

ر دوران  خود د"کرزی" و مصارف آن نيست، زيرا "کرزی"به ھرحال ھدف در اين جا پيچيدن روی دفتر خاص 

 پول به دست آورده است که به اصطالح مردم اگر ھفت پشتش ھم کار نکند و پولی را که او در اين ه ایکارش به انداز

  . ، به پايان نخواھد رسيدد برای آن ھا باقی می گذار"کرزی"دوران به دست آورده است با شاخی ھا باد کنند ميراثی که 

 به "کرزی" و "امرخيل" نمناک بودن آن در برخی مواقع، مانند خدمتی که  است که با ھمه"اشرف غنی"ھدف اخالق 

ای اين انسان بی شرم ھ ديگری بر سر انبوھی از خيانت خيانتوی نمودند، پاس خدمت کسی را فراموش نمی کند ـ ولو 

  !!انباشته شود
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