
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 

  
  ٥از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. را صميمانه به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما 
  .ارسال بداريد خود را بعد ازغور کامل بما خواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  م٩/٠٥/٢٠٠٩                  من آنالينرافغان ج
 
  

  فغانستان در مورد کانديدان رياست جمهوری ااظهار نظر
  
  

  !خوانندگان گرانقدر پورتال افغان جرمن آنالين، نويسندگان آگاه و فرزندان وطن پرست افغانستان
تعيين مقدرات کشور و جامعۀ انتخابات رياست جمهوری عالی ترين مظهر دموکراسی و اشتراک شهروندان در 

با تأسف که مفاهيم، فرهنگ و سنن دموکراسی در کشورما ريشۀ چندانی ندارد و بنابران بيشتر آسيب پذير و . شانست
  . معروض سؤ استفاده از جانب اهل زر و زور و تزوير بوده می تواند

است و به استثنای يکی دو تن از وطن  در اين روزها بازار انتخابات رياست جمهوری و کانديدان آن بسيار گرم
پرستان افغان که واقعاً  آرزو دارند با رسيدن به اين مقام مصدر خدمتی به وطن و مردم آن شوند بقيه همه برای نام و 

  .نشان و پول تالش دارند
رد تا سهمی پورتال افغان جرمن آنالين می خواهد اين موضوع مهم ، حياتی و ملی وطن خود را به نظر خواهی بگذا

در بهتر شناساندن کانديد های رياست جمهوری و معاونان آنها به مردم کشور گرفته باشد، چون از همين هاست که 
بنابران برای . فردا سرنوشت ما را بدست خواهند گرفت و مردم ما حق چه که وجيبه دارند آنها را درست بشناسند

ان کشور خود محترمانه تقاضا داريم تا قلم بردارند و خوب و بد و نيک رسيدن به اين مأمول از همه قلم بدستان و آگاه
و زشت و سياه و سفيد هريک ازاين کانديدان را بيان و از طريق پورتال افغان جرمن آنالين بازتاب دهند تا ذهن 

 را در انتخاب مردم و رای دهندگان هموطن خود را در مورد اين کانديدان و معاونين آنها بهتر روشن ساخته  آنها
  . آگاهانۀ کانديد مورد نظرشان ياری رسانده باشند

  
  

************************  
  
  

  رياست جمهوری افغانستان١٣٨٨آخرين اخبار انتخابات  
  

 می که ختم زمان برای ثبت نام  کانديدهای انتخابات رياست ٩قرار اخبار فارسی راديو بی بی سی تا امروز 
  .  نفر رسيده است۴٢تعداد کانديد ها به جمهوری افغانستان، 

 ثور را برای ثبت نام کانديدهای انتخابات رياست جمهوری و شوراهای واليتی اعالم ٦ تا ٥کميسيون مستقل انتخابات 
  .کرده بود

 مرد و دو زن شامل فهرست کانديدهای انتخابات رياست جمهوری ۴٠مقام های کميسيون مستقل انتخابات ميگويند 
  .هستند

حامد کرزی، رئيس جمهور فعلی، هدايت امين ارسال وزير ارشد  در دولت فعلی،  اشرف غنی احمدزی وزير ماليۀ 
حزب ائتالفی (سابق ، رمضان بشردوست، وزير سابق پالن وعضو ولسی جرگه ، عبداهللا عبداهللا نمايندۀ جبهه ملی 

اندان سابق طالبان، از کانديدهای شناخته شده در وقوماندان عبدالسالم راکتی قوم) کمونيست ها و جمعيت اسالمی
  .فهرست کانديدان انتخابات هستند

عبداللطيف پدرام رئيس حزب کنگره ملی، شهنواز تنی، وزير دفاع دولت جمهوری دموکراتيک به رهبری دکتر 
  .نجيب اهللا، از ديگر کانديدهای شناخته شده اين انتخابات هستند

  . فروزان فنا، از نامهای اناث کانديدان انتخابات رياست جمهوری هستندشهال عطا، عضو ولسی جرگه و
 اما بيشتر کسانی که شامل فهرست نامزدان انتخابات رياست جمهوری شده اند، شناخته شده نيستند و به نظر بسياری

  . ها در روند انتخابات خيلی تاثيرگذار و جدی نخواهند بود
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١٣٨٨انتخابات رياست جمهوری سال ليست کانديدان ثبت شده برای   
 

معاون اول  معاون دوم  شما اسم کانديد 
ره 

ديپلوم نثار احمد سليمی  محمدجان پامير ١ شهنوازتنی 
حبيب خان  محمد انور حسينی  ٢ محمداکبر بای 
محمد قسيم فهيم  محمد کريم خليلی  ٣ حامدکرزی 
محمد علی محمدی  عبدالجبار روفی  ار ثابتعبدالجب  ٤

محمد عليم راحق  شاه جهان ٥ الحاج شاه محمود پوپل
محمد زمان اطرافی  محمد شريف تره خيل  ٦ محبوب اهللا کوشانی 

محمد حسن توحيدی  دوکتور سکندر خان حسين  ٧ بسم اهللا شير
محمد کريم جليلی سيد رسول  ٨ محمد سرور احمدزی 

٩ معتصم باهللا مذهبی  باغی محمد نسيم روضه افتخار احمد يوسفزی 
طاهرمحمد ظاهر اسلمی  عبدالرشيد ايمان  ١٠ الحاج عبدالغفور زوری 

نسيم اهللا درمان  غالم جيالنی درمانی  ١١ داکتر فروزان فنا 
الحاج دکتور عبدالحبيب سير الحاج گل محمد ارزگانی  ١٢ خانم شهال عطا 
١٣ داکتر عبداهللا  همايون شاه آصفی داکتر چراغ علی چراغ 

عبدالفتاح غنی خيل  ميرزا محمد ميا  ١٤ عبدالحسيب آرين 
فيض محمد دقيق غالم عباس واعظ زاده بهسودی  ١٥ سيد جالل کريم

محمد اجمل حبيب صافی  محمد صادق  ١٦ مال عبدالسالم راکتی 
خان محمد  ناديه  ١٧ الحاج معين الدين الفتی 

وسی بارکزی محمد م حنيفه معروف ١٨ رمضان بشردوست 
شاه ولی روحانی  غالم علی امين  ١٩ محمد هاشم توفيقی 

دوکتور محمد داود راوش  نفس جهد  ٢٠ داکتر حبيب منگل
عبدالغفار عرفانی  فاطمه نعيمی  ٢١ بشير بيژن 

محمد ايوب رفيقی  داکتر محمد علی نبی زاده  ٢٢ اشرف غنی احمدزی 
صری خان مومندم عبدالرفيب ٢٣ حاجی حسن علی سلطانی 
سيد يوسف شجن پاچا  آقاسعيد ٢٤ ذبيح اهللا نورستانی 

امان اهللا پيمان  عبدالقيوم سجادی  ٢٥ ميرويس ياسينی 
جنرال عبدالوکيل  خواجه غالم جيالنی صديقی  ٢٦ داکتر غالم فاروق نجرابی

د معصوم انجنير محم الحاج دگرجنرال محمد نعيم انصاری  ٢٧ مولوی محمد سعيد هاشمی 
محمد کبير  گلستان معراج  ٢٨ داکتر محمد داود ميرکی 
ثريا دقيقی  حبيب اهللا نوری ٢٩ داکتر محمد نصير انيس 

عبيداهللا سيد شاه آغا  ٣٠ عبدالمجيد صميم 
نوراحمدبرزين خطيبی محمد ايوب قاسمی ٣١ عبداللطيف پدارم 

محمد ياسين کاتب سلطانعلی مرتضی نيکزاد  ٣٢ موالنا عبدالقادر امام غوری
محمد اسرائيل  محمد عظيم طاهری ٣٣ محمد ياسين صافی

عبدالقادر بسم اهللا درخشانی  ٣٤ سيد جعفرهوفيانی
محمد اعصار ملک شاکراهللا  ٣٥ حاجی رحيم جان

احمدشاه اثر سليمان علی  ٣٦ داکتر گل احمد يما 
سيد محمد باقرمصباح زاده  حاجی سيد احمد همدرد  ٣٧ ضياالحق حافظی 
زرمينه سحر سيد محمد باقر اميری ٣٨ باز محمد 

رجب گل  ضيا الدين  ٣٩ سنگين محمد رحمانی 
نصراهللا زيارمل داکتر سيد محمد ياسين علوی ٤٠ محمد حکيم تورسن 

ستانی مولوی عبدالباقی ترک سيد محمد عالم امينی  ٤١ نصراهللا بريالی ارساليی
محمد اسماعيل قاسميار  شينکی ذهين کروخيل ٤٢ هدايت اهللا امين ارسال 

انجنير ولی محمد اکسير بازمحمد يفتلی  ٤٣ مال غالم محمد ريگی
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جنرال عبدالظاهر مرزاخيل نورزيا چرخی  ٤٤ محمد اکبر اوريا 
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 با اشاره به ختم پروسه ثبت نام کانديدان انتخابات آينده  خود ٢٠٠٩رۀ امروز دهم می در شما " آرمان ملی" روزنامه 
 نوشته است که برای رسيدن به يک نتيجه مطلوب بايد تعداد کانديدا ها  اشرياست جمهوری افغانستان در مقاله اصلی

  .محدود گردد
  . تخابات شرايط ساده يی را وضع کرده استمقاله نويس در ادامه نوشته است که قانون برای کانديد شدن در ان

روزنامه درمطلب ديگری نيز به مسئله برگزاری انتخابات و حکومت آينده افغانستان توجه کرده و نوشته است که آيا 
  .بازهم حکومت آينده رنگ تنظيمی خواهد داشت

 
  دامريکا غ ١٠٫٠٥٫٢٠٠٩

ی هد هدجمهور رئيس حامد کرزي دکابينې عالي رتبه غ  ايت امين ارسال د هغو 
انونه يې دملک د اسد د ۴٠باندې  مه ٢٩ کسانو په لست کې شامل دی چې 

ي دي دجمهوري رياست   .انتخاباتو ته کانديد ک
اکل شوې وه چې د داخلې پخوانی وزير علي احمد جاللي هم انتخاباتو ته کانديد 

ی وي، وشنبې په ورځ جمهور رئيس کرزي دد. خو خپل نوم يې ندی راجستر ک
ي اعالن وک چې د ونه وايي، . دوهمې دورې لپاره بيا انتخاباتو ته دري رپو

په ملک کې دطالبانو له خوا زياتېدونکې دتشدد  دکرزي په حکومت کې فساد او
ې په داخل او خارج کې دهغه موقف ته خو عمومي نظر دا . تاوان رسولی دی پي
ي چې دجمهور  ې داسې کس نهدی چې تر اوسه په کانديدانو په لس ک ليدل کي

ي خارجه وزير ډاکتر عبداهللا او دماليې پخواني  پخواني. رئيس کرزي دبيا واک ته رسېدو په مخکې عمده خن وگر
انه کانديد ي دي وزير اشرف غني احمدزي هم    ک

  بينوا ١٠٫٠٥٫٢٠٠٩
ه دافغان و په يوه غون ې غ خه جوړې ددريمې سياسي پارلماني کر کې دبشر دحقونو  پارلمان له يو شمير وکيالنو 

اکنو دکميسيون په  ول  ی چېپه خپلواک کميسيون او د وک لپاره دکانديدانو او دهغوي  چارواکو غ ک دولسمشرۍ 
ياو  دمرستياالنو په اړه دخلکو شکايتونه په غور ي   .دقت سره و

ه پای ته وک ته دکانديدانو د نوم ليکلو پروسه په رسمي تو  اوس چې ولسمشرۍ 
اکنو کميسيون او دسترې مح ول کمې يو رسيدلي، دبشر دحقونو خپلواک کميسيون، د

ولولو په باب کار  پالوی دکانديدانو او دهغوي دمرستياالنو په اړه دشکايتونو درا
ې مشرې ميرمن شکريه بارکزۍ وويل چې   .کوي ددريمې سياسي پارلماني کر

ونکي ودل شي چې  دبشر دحقونو سرغ ي جنايت کاران بايد دې ته پرې نه  او جن
  .لريبرخه و دافغانستان په سياسي راتلونکي کې

آغلې بارکزۍ په دغو دوو کميسيونونو غ وک چې دخلکو شکايتونه بايد په غور 
خه کار واخلي سره ي او په دې برخه کې له پوره پام  ي يو او . و اوس دسياسي ک

وپک واکان او دبشر دبشر دحقونو ايې يو شميرپخواني  دحقونو  دمدافع ډلو تر من داسي ويره خپره شوي چې 
يناقضين يو وک خپلې ک اکنو کې بريالي شي او مهمې کليدي  ل بيا په   .  

ه ولنو دحامد کرزي له خوا دمرستيال په تو دمارشال محمد قسيم فهيم دغوره کيدو  تيره اون دبشر دحقونو يو شمير 
اغلی ه او  نده ک ر نه  وک ته يو نه وړ کس وبلل په باب خپله شديده اندي   .فهيم يې دغې 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


