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 افغانی رسيد  ميليون85  ھزينه انتخاباتی کرزی به

 
  

. با نزديک شدن زمان برگزاری انتخابات، مبارزات انتخاباتی گرم تر شده و ھزينه ھای تبليغات افزايش می يابد
کميسيون انتخابات افغانستان می گويد ھشت نفر از نامزدھای انتخابات رياست جمھوری از مصارف مالی خود در 

  .ون گزارش نداده اندمبارزات انتخاباتی به اين کميسي
براساس دستورالعمل کميسيون انتخابات افغانستان، نامزدھای انتخابات مکلف ھستند تا ھر پانزده روز، گزارش مالی 

 .خود را به اين کميسيون بفرستند و کميسيون انتخابات نيز اين گزارش را در اختيار رسانه ھا قرار می دھد
بات افغانستان به بی بی سی گفت که نام ھای اين ھشت نامزد انتخابات که نور محمد نور، سخنگوی کميسيون انتخا

گزارش مالی خود را نداده اند، به کميسيون رسيدگی به شکايات انتخاباتی فرستاده شده و اين کميسيون در مورد 
 .تصميم خواھد گرفت

ه نامزدھای انتخابات در قدم نخست کميسيون شکايات انتخاباتی، صالحيت دارد تا در مورد تخطی ھای انتخاباتی، ب
ھشدار دھد، بعد می تواند آنھا را جريمه نقدی کند و در نھايت نيز، صالحيت حذف نام آنان را از فھرست نامزدھای 

 .انتخابات دارد
 بيشترين مصارف

 کند، شامل گزارشی که کميسيون انتخابات افغانستان ھر پانزده روز از مصارف مالی نامزدھای انتخابات منتشر می
ی که به نامزدھا پول فرستاده اند و نوعيت کمک ھای پولی به ائرف شده، مشخصات افراد و يا نھادھمقدار پول مص
 .نامزدھا است
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در گزارشی که کميسيون انتخابات از مصارف مالی نامزدھای انتخابات منتشر می کند، شيوه ھا و چگونگی مصرف 
 .اين پولھا مشخص نمی شود

ومين گزارشی که اين کميسيون منتشر کرده، حامد کرزی، رييس جمھور کنونی افغانستان و نامزد دومين اساس د بر
انتخابات رياست جمھوری، با مصرف بيش از ھشتاد و پنج ميليون افغانی در ظرف پانزده روز گذشته، در صدر اين 

 .فھرست قرار دارد
حمد ياسين صافی، با مصرف بيش از بيست و شش ميليون سيد جالل کريم، با مصرف سی و ھفت ميليون افغانی، م

افغانی و ھدايت امين ارسال، با مصرف بيش از يازده ميليون افغانی، به ترتيب در جايگاه ھای دوم، سوم و چھارم از 
 .نظر مصرف پول در پانزده روز گذشته قرار گرفته اند

 ميليون افغانی ٩ری نيز در پانزده روز گذشته بيش از فروزان فنا، يکی از دو نامزد زن در انتخابات رياست جمھو
 .مصرف کرده و در جايگاه پنجم قرار گرفته است

عبدهللا عبدهللا، که براساس گزارش پانزده روز قبلی، در صدر فھرست نامزدھای انتخابات از نظر مصرف پول قرار 
زی، از ديگر   گرفته و اشرف غنی احمدداشت، حاال با مصرف بيش از شش ميليون افغانی، در رديف ھفتم قرار

 .نامزدھای انتخابات افغانستان با مصرف نزديک به ھفت ميليون افغانی، يک نفر جلوتر از آقای عبدهللا است
در گزارشی که کميسيون انتخابات افغانستان از مصارف نامزدھا انتشار می دھد، چگونگی مصرف اين پول ھا 

  .مشخص نمی شود
 

  :تبصرۀ پورتال
 در صد جامعۀ افغانستان در زير خط فقر زندگی ٨٠قرار راپور ھای ملل متحد و مراجع متعدد بين المللی بيشتر از 

 مليون از ٢۴اقتصادی شامل حال  پنداشته شود، اين وضع اسفبارنفر  مليون ٣٠اگر نفوس افغانستان . می نمايند
 ما در واليات  وطندارانر اثر آن ھزاران نفر ازھای سال گذشته که ب سلسلۀ گرسنگی . می گرددميھن ماباشندگان 

عالوه بر . بدخشان، سمنگان، چغچران، دايکندی و غيره از تھيدستی و سرما به ھالکت رسيدند، ھنوز ادامه دارد
   . اندگرسنگی، جنگ، مرض، بيکاری، مھاجرت و ھزاران مصيبت ديگر بر زندگی مليونھا افغان سايه انداخته

 مليون افغانی در جريان ١٨٠و اما در جانب دگر مشتی اجير، مزدورمنش و دشمن ملت در ظرف دو ھفته حدود 
اين . مبارزات انتخابات سرکاری که طی آن يک مزدور به مزدور دگر عوض خواھد شد، به مصرف رسانيده اند

جيب ھا و شکم ھای خانھا، ارباب مصارف گزاف نه در راه اعمار وطن و آسيايش ھموطن، بلکه برای پرساختن 
اين نامزد ھای رياست جمھوری پوشالی . دز طفيلی ھای جامعه به مصرف می رس جمع دگر اکال وھا، مال ھا و

 موتر و غيره می دھند تا  و وکيلبرای اين مال چپن، برای آن مولوی دستار، برای اين خان پول نقد و برای آن ارباب
 مراجع دگر به یبخشی از اين پول ھا از کيسۀ ملل متحد و بعض. بپردازند و رای بگيرنداز طريق آنھا به فريب خلق 

نام مردم افغانستان پرداخت می گردد و بخش دگر به صورت مستقيم از حساب سازمانھای جاسوسی به حساب اين 
 از خزانه ھای کشور د، که اگر اين پول ھابپرسکسی نيست که از اين جنايتکاران . خيانتکاران سرازير می گردد

ھای متجاوز به حساب شما ريختانده نشده، پس شما اين ھمه پول ھای گزاف را از کجا کرده ايد؟ آقای کرزی گفته 
 نمی گويد که او اين مبلغ حدود  يک مليون و ھشتصد ھزار حاال. بود که فقد ده ھزار دالر بيشتر پول شخصی ندارد

ب توجه است که وقتی اين کانديد ھا در مناظره ھای تلويزيونی درفشانی می کنند، دالر را از کجا پيدا کرده است؟ جال
که اين  ی تا جائبعد از ھر چند جمله به نام خدا و با قرائت بسم هللا الرحمن الرحيم به فريب خلق خدا می پردازند،

ن آمدند، نه خدا به ياد شان است و ي پائزيونيولی ھمينکه از ستيژ تلو.  کلمات از گفته ھای دگر آنھا بيشتر می گردد
در  صحنۀ تمثيل متجاوزين و  در جريان اين انتخابات سرکاری و. نه انسان، فوری سر در آخور اجنبی فرو می برند

 تا از يک ،در حول و حوش اين خاينان ملی چند روشنفکر خود فروخته نيز آياتی از دموکراسی قرائت می کنند
اينست صحنۀ تمثيل . رند و از جانب دگر در آغوش امريکا و ناتو دلربايی کرده باشندطرف دل مال ھا را بدست گي

متجاوزين خارجی ھر چند گاھی درامه ای را از نو به انتخابات يک کشور اشغال شده که در آن خاينان داخلی و 
ر صبح و شام نقاب از  را خوب شناخته اند و ھصحنۀ تمثلولی مردم چھرۀ واقعی اين بازيگران . گذارندنمايش مي

 . و واقعی آنھا را نمايان می سازندت پيشگان پائين انداخته ، چھرۀ کريهروی اين جناي
 


