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 11/10/2110احسان هللا مایار                                                                                                      

 می دهم؟مثبت چرا به نفع اشرف غنی رأی 
 

انتخاب رئیس جمهور دولت اسالمی میهن ما باقی مانده و برنده کی خواهد بود، نا معلوم است، اما تعداد چند روزی به 
 کسانیکه انتخاب شوند به سه نفر محدود گردیده است.

بنده مدتی قبل شخصیت ایکه به وی اعتماد داشته و آرزو داشتم تا وی قدرت را بدست آورد، لیک وی چند روز قبل دست 
ه کشیده و بنفع آقای رسول استعفاء نمود. میدانم که محیط تنفس سیاسی در کشور بحدی ضیق شده که تا مدتی از مبارز

 نامعلوم بدون پشتیبانی یکی از جالدان سرشناس آدم کش قدرت را بدست آوردن از جملۀ نا ممکنات خواهد بود.
کش نامیدم، زیرا ساالر بودن اعنی سردار، رئیس، پیشرو بنده عمداَ نام از جنگ ساالر نبردم، بلکه این گروه را جالد آدم 

 قافله را حتی در جنگ در وجود این اشخاص سراغ کرده نمیتوانم.
آقای محمدنادرنعیم، نواسۀ اعلیحضرت محمد ظاهرشاه، از روی پرنسیپ معاونین خود را از شخصیتهای فرهیخته و دانشمند 

به خون انسانهای گنهکار و بیگناه افغان آغشته نگردیده بود. همچنان وی خط افغان تعیین نموده بود که دست یکی ازآنها 
مش اداری خودرا طوری تنظیم نموده بود که در صورت پیاده کردن آن درعمل راه بیرون رفت از این حالت غامض و 

ه و ت تشخیص نمودبغرنج حاکم در کشور ما امکان پذیر بود. با مالحظات تخلیص شدۀ باال وی را یک شخصیت با کفای
 در آن باره نظر خودرا نسق نموده بودم که در همان وقت در پورتال ملی افغان جرمن آنالین پخش گردیده است.

با درک اینکه حرکت ساعت جهان را نمیتوان به عقب چرخاند و ازطرف دیگر شکوه از گذشته ها نفعی نداشته و بایست 
اگر و مگر قرار داد، اینک نظر خودرا در وضع کنونی با خوانندگان گرامی در خیر وفالح کشور و آیندۀ آنرا بلندتر از 

 میان میگزارم. 
در باال اشاره شد که سه شخصیت نامزد کرسی باقی مانده که چهره های ظاهری آنها به کسانیکه عالیق خاص به میهن 
دارند بصورت نسبی واضح است.  جای شک نیست به یکی از آنها، در دور اول ویا احتماالَ در دور دوم، سرنوشت ملت 

 معصوم افغان سپرده خواهد شد. 
تان که طور متناوب نشست وبرخاست با هم داریم و تعداد ما محدود به نه نفرهست دور میز دوشب پیش یک تعداد دوس

 گردهم نشسته بودیم و یکی از آنها سوالی را مطرح نمود که از جملۀ سه نفر نامزدان بکدام شان رأی میدهیم.
 به عبدهللا عبدهللا رأی دادند. نفر  2نفر به آقایون اشرف غنی، سه نفر به زلمی رسول و  0نتیجۀ آن چنین بود که: 

 از جملۀ رأی دهندگان مثبت به آقای اشرف غنی یکی من بودم و از من سوال به جا شد چرا؟ 
سوال وی را چنین جواب دادم که: روابط بنده با خانوادۀ اشرف غنی بیشتر از چند دهه است و اگر دید وادیدی بین  اعضای 

م میدیدیم رعایت احترام یکدیگر را مینمودیم و اشخاصیکه مربوط آن خانواده بودند، این خانواده و بنده رخ میداد و باه
 اشخاص گمنام نبودند.  

با وی سروکار نداشتم. در طول همان اجالس  2111داکتر اشرف غنی را بنام میشناختم لیکن تا اجالس بن در ختم سال 
دیم و صحبت های مختصر باهم داشتیم. در صحبت های دست بن از روی وظیفه، گرچه بنده بحیث مشاهد بودم، باهم میدی

با استدالل قوی و با منطق تشخیص نموده و وی در گفتار خود مستحکم بوده و در مصمم داده شده وی را یک شخصیت 
 دفاع از دلیل خود پافشاری معقول داشت.

 کابل آشنائی پیدا کردم. برعالوه این اوصاف مثبت یک آن هم جرأت او درکاربود که با این وصف وی در
در یکی از روزهائیکه داکتر اشرف غنی امور وزارت مالیه را بعهده داشت شنفتم که آقای اشرف غنی بدون اطالع قبلی 
به هرات مسافرت نموده است. مقصد از این سفرش آوردن پول های جمع شدۀ گمرکات و مستوفیت هرات یعنی بیت المال 

 کابل آورده میشد و والی منطقه آقای اسمعیل از مدتی در انتقال آن شانه خالی میکرد. در بانکها بود که بایست به
 آقای اسمعیل خان والی را همه میشناسیم و معرفی بیشتر وی لزوم ندارد. 

داکتر اشرف غنی از میدان هوائی مستقیماَ بمنزل داکتر لودین رفته و تا حین بازگشت به کابل طوریکه مؤثق اطالع دارم 
ی هیئتی را گماشته که خودش، اشرف غنی، ځیکی دو روزی در منزل وی گذشتانده است. در همان روز اول داکتراحمد

در رأس خزائن بانکها را؛ دافغانستان بانک، پشتنی تجارتی بانک ) مطمئن نیستم که دیگر بانکی هم بود یاخیر؟( را قفل 
راات بسراغ والی رفته و وی را مطلع گردانیده است. تا جائیکه بخاطر انداخته و تحت مهر و الک گرفته است. بعد ازاین اج

دارم در بانکها در حدود بیست ملیون دالر از عواید مستوفیت و گمرگ جمع شده بود. روز بعد هیئتی پولهارا حساب کرده 
 افغانستان بانک تحویلو آقای اشرف غنی با طیارۀ اختصاصی عواید مستوفیت و گمرکات هرات را به کابل آورده و در د

 نموده است. 
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 فراموش نباید کرد که در ان زمان دست و پنجه نرم کردن با اسمعیل خان معنی خودکشی را داشت.    
با داکتر عبدهللا عبدهللا هیچگاه صحبتی نداشتم، لیک از طریق رسانه ها بصورت نسبی وی را میشناسم و اگر ادعا نمایم که 

 ین داشته باشید که حقیقت را کنارگذاشته ام.به وی احترام دارم، یق
اگر با مداخلۀ پشت پردۀ بیگانگان آقای عبدهللا در کرسی ریاست جمهوری افغانستان نصب گردد، در واقعیت بازگشت به 
احیای مجدد گروه شناخته شدۀ خواهد بود که بهم خوردن بنیاد وحدت ملی امروزی در جامعۀ پراگندۀ ما دست آورد آنها 

 باشد.  می
باینطرف از دفتر روم میشناسم. در بارۀ وی تبصره ای را الزم نمیبینم، صرف گفته  1891داکتر زلمی رسول را از سال 

میتوانم که وی موسیچۀ بیگناهی بوده که ادارۀ امور یک کشور مانند افغانستان را به وی سپردن ارتکاب گناه عظیمتر 
 ازآنرا سراغ ندارم.
آقای زلمی رسول پشتیبانی آقای حامد کرزی و شعبات اداری تحت اثر وی را دارد، اما طوریکه دیده  با وجودیکه میدانم

میشود نصب وی در مقام ریاست جمهوری کار سادۀ نخواهد بود. چون هرگونه دستبازی ها در جامعۀ افغانی، علی 
ار تنیهائی درباره وجود دارد، شاید تکرالخصوص در انتخاب رئیس جمهور یک پروسۀ مستور نبوده بلکه درگذشته نیز گف

آن تعجب آور نباشد. قبول کنیم که آقای رسول در ایکۀ قدرت نصب گردد، لیکن باور کرده نمیتوانم که تغییری در پالیسی 
 نامور حاکم امروزی بوجود آید، بلکه در واقعیت بگونه ای تداوم در کار آقای کرزی خواهد بود که بهیچ وجه بنفع افغانستا

 نخواهد بود.    
 برمیگردم باالی انتخابم به نفع اشرف غنی:

روزیکه اشرف غنی معاون اول خود دوستم گلم جم را انتخاب نمود به تعجب شدم که چطور میتواند وی چنین کسی بدنام 
صل در دو ا را انتخاب نماید. بعد از سپری شدن شوک اولی متوجه تکتیک وی شده و تحلیلی که با خود نمودم مختصر آن

 گنجانیده شده میتواند:
اول: در پراگراف همین مقال نوشتم که بدون پشتیوانۀ یکی از آدم کشان شناخته شده بدست آوردن قدرت از ناممکنات است، 
فلهذا کامیابی اشرف غنی و یا هرکس دیگری را که مینامید بدون پیوند با این قشر ساخته شدۀ بیگانه گان دسترسی باین مقام 

 ک خیال واهی است و بس. ی
دوم: تا جائیکه در گذشته چندین بار بدان اشاره نموده ام هرم ساختمان امروزی قدرت در میهن ما مصنوعی بوده وریشۀ 

 2111الی  211و پرتاپ بمبهای  22و بی  1ندارد. گروهی زیر بال طیارات بی را مردمی، اعنی اکثریت محروم صامت، 
درت به آنها سپرده شد و از هیچ سرآمد جامعه شدند. در طول مدت نزدیک به سیزده سال ما شاهد پونده و یا بیشتر ازآن ق

بوجود آمدن چهره های نامأنوسی هستیم که دوام وبقای آنها بدون از پشتیوانۀ قدرت بیگانه ها از جملۀ معجزه ها خواهد 
 بود. 

د اهد بود که " فاسد را میتوان تنها با افسد خنثی نمود ". شایفکر میکنم که یکی از عوامل تعیین دوستم بر مبنای فلسفۀ خو
این تحلیل یک اشتباه و یا شاید درست باشد، لیکن باور کرده نمی توانم که عبدالرشید دوستم با همکیشان همطرازش بدون 

 یک تصادم عمیق کنار آمده بتواند. 
ف غنی و احراز قدرت ریاست جمهوری، ولو در یک دورۀ یگانه خطریکه بنده را ناراحت میسازد، نبود فزیکی آقای اشر

مؤقت، رشید دوستم است که خدواند ملت افغان را که ما در زمرۀ آنهائیم و خاک پاک مارا ازاین امتحان در حفظ و امان 
 خود داشته باشد. من هللا التوفیق 
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