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 6تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۸۲/۱1/۸۱1۲ ارسالی نبیل عزیزی

 زندگینامۀ یازده نامزد ریاست جمهورى
 افغانستان 1۱۳۱انتخابات سال 

 
کمیسیون مستقل انتخابات به نشر که در لست نهایى نامزدان از سوى  1۱۳۱زندگى نامۀ ده نامزد ریاست جمهورى انتخابات سال 

 گرفته شده از آزانس خبری پژواک. .رسیده است
 
  :زندگى نامۀ داکتر عبدهللا عبدهللا  - ١

هجرى شمسى درکابل، متولد گردیده  1۱۱۲داکتر عبدهللا عبدهللا فرزند غالم محى الدین خان زمریانى مى باشد و در سال 
 .کندهار در دور اخیر شوراى ملى در زمان حکومت شاهى در کشور بودپدر وى سناتور انتصابى والیت  است. 

تحصیالت خود را در رشته چشم در پوهنځى طب  1۱6۸فارغ و در سال  1۱١١   شهر کابل در سال  وى از لیسۀ نادریۀ
 .  پوهنتون کابل به پایان رسانیده است

 . حیث داکتر چشم ایفاى وظیفه نموده استبه   در شفاخانۀ نور کابل 1۱6۱تا سال   موصوف پس از فراغت
خورشیدى به پاکستان مهاجر شد و براى مدت یکسال در شفاخانۀ سیدجمال الدین افغان اجراى وظیفه  1۱6۱موصوف درسال 

 .کرده است

مشاور و همکار   داخل جبهات جهاد گردید و به عنوان سرپرست صحى جبهۀ پنجشیر و سپس به حیث 1۱6١وى در سال 
 .مصروف خدمت بوده است 1۱٣1شاه مسعود تا آزادى کابل در سال احمد

 .و سخنگوى وزارت دفاع ملى را بر عهده داشت  خورشیدى سمت ریاست دفتر 1۱٣١تا  1۱٣1داکتر عبدهللا از سال 
مى معاون و سرپرست وزارت امور خارجۀ دولت اسال 1۱۲۱-1۱٣١پس از سقوط کابل بدست طالبان، داکتر عبدهللا از سال 

 .افغانستان به رهبرى برهان الدین رباني بود

نخست در ادارۀ موقت و سپس در دورۀ انتقالى، سمت  1۱۲۱پس از سقوط حکومت طالبان و بمیان آمدن حکومت جدید در سال 
 .وزارت خارجه را بر عهده داشت

دت پنج سال وزیر امور خارجۀ افغانستان موقت و سپس در دورۀ انتقالى، براى م  در ادارۀ 1۱۲۱بعد از سقوط طالبان در سال 
 .بود

داکتر عبدهللا از سمت اش برکنار شد و رییس جمهور حامد کرزى داکتر رنگین دادفر  1۱۲١بدنبال تغییرات در کابینه در سال 
 .سپنتا را جایگزین وى تعیین کرد

 .کرده استعبدهللا پس از وزارت بدون فعالیت هاى حزبى در پست هاى دولتى اجراى وظیفه ن

موصوف در زمان انتخابات ریاست جمهورى گذشته، ایتالف تغییر و اُمید را ایجاد نمود که پس از یکجاشدن شمارى از اعضاى 
 .شوراى ملى و روساى احزاب سیاسى به آن، نام آن را به ایتالف ملى مبدل نمود

سیاسى ایجاد شده است. هر چند این جبهه براى  عبدهللا همچنان عضوى جبهه ملى مى باشد که از رهبران شمارى از احزاب
انتخابات ریاست جمهورى سال آینده از معرفى کاندید واحد سخن مى گفت؛ اما سرانجام اعضاى ارشد این جبهه از نامزدان 

 .مختلف انتخابات آینده حمایت نمودند

نتیجۀ شمارش آرا فرد دوم پس از حامد کرزى  بدهللا در انتخابات ریاست جمهورى گذشته، یکى از نامزدان پیشتاز بود؛ و در
 .رییس جمهور فعلى کشور قرار داشت

موصوف نامزد انتخابات ریاست جمهورى سال آینده میباشد. انجنیر محمدخان عضو حزب اسالمى را بحیث معاون اول و حاجى 
 .محمدمحقق رهبر حزب وحدت اسالمى افغانستان را بحیث معاون دوم برگزیده است

زندگى باعزت براى مردم و تالش براى صلح عادالنه و پایدار را از اولویت هاى کارى خود عنوان نموده    تامین امنیت،عبدهللا
 .است

 .عبدهللا ازدواج نموده که حاصل ازدواج آن یک پسر و سه دختر مى باشد

 .پشتو، درى و انگلیسى تسلط کامل دارد  موصوف با زبان هاى 

 
 محمد داود سلطان زویزندگى نامۀ    -٢ 

 .محمد داود سلطان زوی در غزنى متولد گردیده و تعلیمات ابتدایی و ثانوي خویش را در لیسه حبیبیه کابل تکمیل نموده است
سلطان زوى تحصیالت عالی را در پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل ادامه داد و از آنجا با استفاده از بورس تحصیلی عازم ایاالت 
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 6تر ۸ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 .یکا گردید، و در رشته هوا نوردی منحیث پیلوت تحصیالت خویش را به پایان رسانیدمتحده امر
 .موصوف برای مدت هشت سال در خطوط هوایی آریانا بحیث پیلوت اجراى وظیفه نمود

وط اتحاد شوروی سابق، در عربستان سعودى و امریکا بحیث استاد و کپتان در خط  سلطان زوى بعد از اشغال افغانستان توسط
 .امریکا وظیفه اجرا نموده است  (United) هوایی سعودی و پس از آن در خطوط هوایی یونایتد

 .وى در ضمن در رشته اداره هوانوردی در تیم اداری خطوط هوایی یونایتد امریکا مصروف تدریس بود
جرگه بود و سمت ریاست نمایندۀ مردم غزنى در ولسى  1۱۲۳الى  1۱۲١سلطان زوى در دور پیشین شوراى ملى از سال 

 .کمیسیون اقتصاد این جرگه را نیز برعهده داشت

اما وى در دور بعدى انتخابات شوراى ملى به ولسى جرگه راه نیافت، و پس از آن برنامۀ تلویزیونى را تحت نام داوود سلطان 
 .زوى به پیش مى برد

 .انه هاى داخلى و بین المللى مطرح بوده استموصوف طى سالهاى اخیر همواره بحیث آگاه مسایل افغانستان در رس

 
 :زندگى نامۀ عبدالرحم وردک -٣

 .ولسوالى چک والیت میدان وردک متولد گردیده است  خورشیدى در 1۱۸۱عبدالرحیم وردک فرزند عبدالغنى وردک، درسال 

 .ابل شدموصوف بعد از تکمیل نمودن تعلیمات ابتدایى خویش در لیسۀ حبیبه وارد پوهنتون حربى ک

کشور مصر به پایان رسانیده و   وى تحصیالت عالى خویش را در بخش نظامى در ایاالت متحدۀ امریکا و اکادمى على نصر
 .بحیث استاد پوهنتون حربى در کابل نیز ایفاى وظیفه کرده است

یر دفاع ملى افغانستان میالدى، از سوى رییس جمهور حامدکرزى بحیث وز ۸۱۱١در ماه اخیر سال   موصوف قبل از این که
 .تعیین شود، معاون آن وزارت بود

میالدى، به علت حمالت راکتى پاکستان بر خاک افغانستان از سوى ولسى جرگه سلب  ۸۱1۸عبدالرحیم وردک درماه اگست سال 
 .آن بحیث مشارو ارشد امور امنیتى رییس جمهور کرزى تقرر یافت صالحیت گردید و پس از 

اشتراک در رقابت هاى انتخابات ریاست جمهورى سال آینده، از سمت مشاوریت رییس جمهور استعفا داده موصوف به هدف 
 .است

 .وردک به زبان هاى پشتو، درى و انگلیسى تسلط کامل دارد و تعدادى آثار در بخش نظامى نوشته است
 .احمد گیالنى ایفاى وظیفه کرده استموصوف در زمان جهاد بحیث مسوول بخش نظامى حزب محاذ ملى به رهبرى پیر سید 

نوموړي د جهاد پرمهال په افغانستان کې د اسالمي محاذ د جبهاتو د قومندان هم پاتې شوى. د ملي دفاع وزارت د پروتوکول 
 مرستیال او د مهاجرت پرمهال د اسالمي محاذ ګوند د پوځي مرستیال په توګه یې هم دنده ترسره کړې ده

کمونستي رژیم تر سقوط وروسته، د اردو دلوى درستیز، د افسرانو قومندان او د اردو د روزنې د کمیسیون عبدالرحیم وردک د  

 .د مشرپه توګه دندې ترسره کړي دي

وردک همچنان در زمان جهاد بحیث قوماندان جبهات حزب محاذ ملى، معاون پروتوکول وزارت دفاع و معاون نظامى حزب 
 .بود محاذ اسالمى در زمان مهاجرت

وى همچنان پس از سقوط رژیم کمونستى بحیث لوى درستیز اردو، قوماندان افسران و رییس کمیسیون آموزش اردو ایفاى وظیفه 
 .کرده است

 
 :زندگى نامۀ عبدالقيوم کرزى -٤

ورشیدى خ 1۱۱6عبدالقیوم کرزى فرزند عبداالحد کرزى برادر بزرگ حامد کرزى ریس جمهور فعلى کشور میباشد. وى درسال 
 .در کندهار چشم به جهان گشوده است

پدر وى عبداالحد کرزى از جملۀ سران قوم پوپلزى در کندهار بود که بعداً بحیث معاون شوراى ملى در حکومت محمد ظاهرشاه 
 .تعیین شد

 ۸۱۱۲مله یې په نوموړى د ولسي جرګې په تېره دوره کې د کندهار د خلکو استازى وو، خو د هغه پر غیرحاضرۍ د نیوکو له ا
 .کال کې استعفا ورکړه

موصوف تحصیالت عالى خویش دربخش حقوق وعلوم سیاسى در امریکا به پایان رسانیده است. داراى شش برادر و یک خواهر 
 .مى باشد

دى میال ۸۱۱۳موصوف در دورۀ گذشته ولسى جرگه نمایندۀ مردم کندهار بود؛ اما به نسبت انتقاد از غیرحاضرى وى، در سال 
 .از سمت اش کنار رفت

 .قیوم کرزى براى مدت زیاد زندگى خود را در آمریکا گزرانیده و اکنون مصروف تجارت شخصى میباشد
 .موصوف نامزد انتخابات ریاست جمهورى سال آینده مى باشد
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 .میباشند وحیدهللا شهرانى وزیر پیشین معادن و ابراهیم قاسمى عضوى پیشین ولسى جرگه معاون اول و دوم موصوف
  

 :زندگى نامۀ محمد اشرف غنى احمدزى -٥

 .خورشیدى در کابل متولد گردیده است 1۱۸۲محمد اشرف غنى احمدزى درسال 

موصوف تعلیمات ابتدایى و متوسطه خود در لیسۀ استقالل و حبیبیۀ کابل به اتمام رسانیده و در زمان مکتب در برنامۀ یک ساله 
 .اشتراک کرده است  (AFS)ایاالت متحده امریکا

 .احمدزي د انسان پېژندنې په برخه کې خپله دوکتورا هم د کولمبیا له پوهنتون څخه اخستې ده

احمدزى بعد از تکمیل نمودن دوره لیسانس در بخش حقوق و علوم سیاسى در پوهنتون بیروت لبنان سند ماسترى نخست خود را 
 .آوردنیز در بخش علوم سیاسى از همین پوهنتون به دست 

وى ماسترى دوم خود در بخش روابط بین المللى و انسان شناسى و ماسترى سوم را در بخش روابط بین المللى از پوهنتون 
 .کولمبیاى امریکا دریافت کرده است

 .وى داراى مدرک دوکتورا در بخش انسان شناسى از پوهنتون کولمبیا مى باشد

گلف کانادا هر کدام به داکتر اشرف غنى دوکتوراى افتخارى داده اند. اشرف غنى  دسکرانتن امریکا و پوهنتون  همچنان پوهنتون
 .براى مدت یک سال در بخش سیرت نبى)ص( در مدارس الهور و کراچى پاکستان نیز آموزش دیده است

حل تشنج و بحران  وی در بخش نفاذ دین مبین اسالم، حقوق خانم ها و عدالت اجتماعی، تشکیل دولت و اسالم در جامعۀ قبایلی،
میالدی، دولت های ناکام  1۳تا  1١سالۀ افغانستان از قرن  ١۱۱ها در محکمۀ شریعت اسالمی، ادبیات معاصر افغانستان، تاریخ 

 .و راه پیروزى آن، تحقیق نموده و در این بخش ها کتاب ها نوشته است

رییس ایجاد پالن   تون هاى بکلى و جانزهویکنز آمریکا،موصوف قبل از این بحیث استاد در پوهنتون هاى داروس دنمارک، پوهن
 .میالدى کار نموده است ۸۱۱1و ستراتیژى بانک جهانى، مشاور اخضر ابراهیمى نمایندۀ ویژۀ ملل متحد براى افغانستان در سال

ان، وزیر مالیه در انسجام کمک ها در افغانست  همچنان بحیث مشارو ارشد ادارۀ انتقالى به رهبرى حامدکرزى، رییس ادارۀ

 .حکومت انتقالى و رییس پوهنتون کابل ایفاى وظیفه کرده است

اشرف غني احمدزى دتېرو دوو کلونو په اوږدو کې دامریکا د وکیالنو دنړیوال عدالت په کې دقانون دحاکمیت پروژو دعالي 
ې او امن رامنځته کېدل( غړیتوب یې مشورتي کمېټې غړى و او د بروکنګ موسسې د پروژې دعالي کمېټې ) په نړۍ کې دسول

  .هم درلود
اشرف غنی احمدزی طی دو سال گذشته، عضو کمیتۀ عالی مشورتی پروژه های حاکمیت قانون در پروگرام عدالت بین المللی  

 .وکالی امریکا بود و عضویت کمیتۀ عالی پروژه موسسۀ بروکنگ ) به میان آمدن امن و صلح در جهان ( را نیز داشت

 
 :زندگى نامۀ محمد نادر نعيم -٦

 .خورشیدى در کابل متولد گردیده است 1۱١١سردارمحمد نادر نعیم فرزند استاد عزیز نعیم و نواسۀ سردارنعیم میباشد و در سال 

 .ستمیباشد و به عمرهفت سالگى به لندن رفته ااعلیحضرت مرحوم بابای ملت محمد نادرنعیم از طرف مادر نواسۀ 

 .میالدى از بخش کمپیوتر ساینس پوهنتون نورت لندن به دست آورده است 1۳۲١موصوف سند لیسانس خود را درسال 
وى بعد ازفراغت با خانوادۀ خود درلندن زندگى مشترک داشت و در زمان بازگشت محمدظاهر شاه به افغانستان، با وى همراه 

 .بود

 .کار نموده است و حدود هشت سال مى شود که در افغانستان زندگى مى کند سردار نعیم بحیث رییس دفتر ظاهر شاه نیز
خورشیدى یک حرکت سیاسى تحت نام صداى مردم )ولس غږ( را آغاز نموده و در والیت مختلف 1۱۳۸موصوف درسال   

 .کشور با مردم تماس گرفته است

 .سردارمحمد نعیم با زبان هاى پشتو، درى و انگلیسى حاکمیت دارد

صوف عضوى خانواده شاهى افغانستان ) خانواده سردار محمد داوودخان(است؛ اما خود را بحیث کاندید مستقل براى انتخابات مو
 .آیندۀ ریاست جمهورى نامزد کرده است. موصوف متاهل است و دو فرزند دارد

 .تاج محمد اکبر و عزیز هللا پویا را به صفت معاون اول و دوم خود انتخاب نموده است

 
 :زندگى نامۀ داکتر زلمى رسول -٧

خورشیدى در شهر کابل متولد گردیده است. موصوف بعد از 1۱۱۸داکتر زلمى رسول فرزند پوهاند عبدالقیوم رسول، درسال 
 .فراغت از لیسۀ عالى استقالل، براى فراگیرى تحصیالت عالى عازم شهر پاریس پایتخت کشور فرانسه شد

 .در بخش طب، تا درجۀ ماسترى در کشور فرانسه به پایان رسانیده است موصوف تحصیالت عالى خود را
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موصوف بحیث داکتر انستیتیوت تحقیقى امراض قلبى پاریس، در پاریس بحیث مسوول نشریۀ حقیقت افغان وابسته به جهاد 
 .یتالیا ایفاى وظیفه کرده استافغانستان، داکتر شفاخانۀ قواى مسلح عربستان سعودى و رییس دفتر محمد شاهر شاه در شهر روم ا

 1۱۲1موصوف بعد از سقوط رژیم حکومت طالبان و بمیان آمدن حکومت جدید تحت ریاست رییس جمهور حامد کرزى درسال 
 .بحیث مشاور امنیت ملى افغانستان تعیین شد

ان با سیاست خارجى کار سال در پست مشاوریت براى هماهنگى فعالیت هاى ارگان هاى امنیتى افغانست ۳موصوف براى مدت 
 .کرده است

رسول قبل از مشارویت رییس هوا نوردى ملکى بود و در کنفرانس بین اللملى بن که در کشور جرمنى برگزار شد، در کنار سایر 
 .رهبران افغان اشتراک داشت

ابت انتخابات ریاست بحیث وزیر امور خارجه تعیین گردید و ماه گذشته به هدف اشتراک در رق ۸۱1۱زلمى رسول در سال 
 .جمهورى از سمت اش استعفا داد

جرمنى، المان، ایتالیا، ناروى، فنلنډ، دنمارک، فرانسه، پولند و استرالیا   در زمان وزارت موصوف، افغانستان با آمریکا، هند
 .پیمان هاى همکارى هاى استراتیژیک بسته است

، فرانسوى و ایتالوى صحبت کند و با زبان عربى نیز اشنایى دارد. زلمى رسول مى تواند به زبان هاى پشتو، درى، انگلیسى
 .اثر طبى زلمى رسول در رسانه هاى چاپى امریکا و اروپا چاپ شده است ۱۱دست کم 

نامزدان انتخابات ریاست جمهورى سال آینده میباشد. موصوف احمدضیا مسعود رییس جبهۀ ملى را بحیث   زلمى رسول یکى از
 .بیبه سرابى والى پیشین والیت بامیان را بحیث معاون دوم برگزیده استمعاون اول و ح

 .زلمى رسول تاکنون ازدواج نکرده است

 
 :زندگى نامۀ انجينيرقطب الدين هالل -۲

خورشیدى در ولسوالى جاجى میدان والیت  1۱۱1انجنیرقطب الدین هالل فرزندمولوى ظهیر الدین دیوبندى مى باشد و درسال 
 .د گریدده استخوست متول

خورشیدى از حربى شوونځى کابل فارغ گردید و تحصیالت عالى خویش را در بخش انجینیرى  1۱١۳انجنیر هالل درسال 
 .خورشیدى بدست آورد 1۱١١پوهنځى مهندسى اکادمى تخنیک در سال  ساختمانى به پایان رسانید و مدرک لسانس خود را از 

بخش طرح و دیزاین وزارت دفاع ملى بحیث دیپلوم انجینیر کار کرد و در همین سال د در  1۱١٣هالل پس از فراغت ، تا سال 
 .ر زمان رژیم کمونیستى به علت فعالیت هاى سیاسى به زندان پل چرخى فرستاده شد و بعد از رها شدن به پاکستان رفت

یار و مسوول والیتى پکتیا دراین وى در زمان هجرت در پاکستان، سمت ریاست کمیتۀ سیاسى حزب اسالمى به رهبرى حکمت
 .حزب را بر عهده داشت

عضو کمیسیون اتحاد تنظیم هاى جهادى و مسوول دفترهاى حزب اسالمى بود. وى پس از سقوط رژیم  1۳۲۱موصوف درسال 
 .داکتر نجیب هللا عضویت شوراى قیادى را نیز داشت

 .کامل داردهالل به پنج زبان پشتو، درى، انگلیسى، اردو و عربى تسلط 

 .خورشیدى بحیث معاون اول صدراعظم اجراى وظیفه کرده است 1۱٣١و بار دوم درسال  1۱٣۸موصوف بار اول درسال 
قطب الدین هالل عضو ارشد حزب اسالمى به رهبرى انجینیر گلبدین حکمتیار میباشد؛ اما اکنون بحیث کاندید مستقل براى 

 .نامزد است خورشیدى 1۱۳۱انتخابات ریاست جمهورى سال 

 .عنایت هللا عنایت معاون اول و محمدعلى نبى زاده معاون دوم وى مى باشد

 .هالل ازدواج نموده و داراى شش فرزند است

 
 :زندگى نامۀ محمدشفيق ګل آغا شيرزى -۳

ه است . خورشیدی در والیت کندهار متولد گردید1۱۱۱محمد شفیق مشهور به گل آغاشیرزى فرزند حاجى عبداللطیف در سال 
 .اسم خانواده گى وى محمدشفیق است؛ اما پس از آن پدرش وى را گل آغا شیرزى خوانده است

وى از لیسۀ مشرقى والیت کندهار فارغ گردیده و بعدا تعلیمات خود در دارالمعلمین عالی به پایان رسانیده است. شیرزى درسال 
 .ز آن براى انجام وظیفه به ولسوالي سپین بولدک رفتخورشیدی در مستوفیت والیت کندهار تقرر یافت، پس ا 1۱١۸

شیرزى یکى از قوماندانان جهادى در قندهار بود که در سقوط حکومت دوکتور نجیب هللا نیز سهم داشته است. وى چندین بار به 
 .کویتۀ پاکستان مهاجرت نموده و در آنجا مصروف کارهاى شخصى بوده است

بحیث والى کندهار تعیین شد، پس از آن سمت وزارت عامه و همچنان وزارت ترانسپورت موصوف در زمان حاکمیت مجاهدین 
 .را عهده دار گردید
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 .به حیث والى والیت ننگرهار گماشته شد و تا ماه قبل نیز یان سمت را به دوش داشت 1۱۲١شیرزى در سال 
ون در مناطق مختلف کشور فعالیت دارد و پسران گل آغاز شیرزى مالک کمپنى بزرگ تجارتى موسوم به جمال بابا است که اکن

 .وى نیز کارهاى تجارتى گسترده دارند

 .گل آغا شیرزى قبالً عضو حزب محاذ ملى بود

 .وى به زبان هاى پشتو، درى ،اردو و انگلیسى تسلط دارد
 

 : زندگى نامۀ عبدالرب رسول سياف -1۱

خورشیدى در ولسوالی پغمان والیت کابل چشم به جهان گشوده است. وى  1۱۸۱عبدالرب رسول سیاف فرزند فقیر محمد در سال 
 .خورشید ى در مدرسۀ امام ابوحنیفه کابل به اتمام رساند 1۱۱۳خود را درسال   تعلیمات ابتدایى

 .سیاف از چهره هاى سرشناس مبارزه مجاهدین افغانستان علیه اتحاد شوروى سابق میباشد
کال کې د شرعیاتو په پوهنځي  1۱١۲پوهنتون له شرعیاتو پوهنځي څخه فارغ شو، وروسته په  کال کې د کابل 1۱١6سیاف په 

 .کې د استاد په توګه وټاکل شو چې دوه کاله پر همدې دندې پاتې شو
بحیث استاد در همین پوهنځى تعیین  1۱١۲خورشیدى از پوهنځى شرعیات پوهنتون کابل فارغ و درسال  1۱١6سیاف درسال 

 .شد

خورشیدى به پوهنتون االزهرمصر رفت و تحصیالت خود را تا  1۱١۱ف پس از دو سال وظیفه بحیث استاد، در سال موصو
 .فوق لیسانس در بخش احادیث پیش برد

وى در هنگام بازگشت به کشور دو باوره سمت استادى را بر عهده گرفت و همزمان با آن فعالیت هاى سیاسى در حرکت جوانان 
 .کرد مسلمان را آغاز

خورشیدى به نسبت سخنرانى هاى تند علیه حکومت و تشویق مردم به خشونت، براى مدت پنج سال زندانى  1۱١۱سیاف درسال 
 .شد

به پاکستان رفت و در انجا براى مدتى در حزب جمعیت اسالمى تحت رهبرى استاد برهان  1۱١۲سیاف بعد از رهایى در سال 
 .الدین ربانى ایفاى وظیفه نمود

 .حزب اتحاد اسالمى افغانستان را تاسیس کرد 1۱١۳وف درسال موص

خورشیدى به کابل آمد و مهمترین  1۱٣1جهادى در سال  موصوف پس از سقوط حکومت داکتر نجیب هللا همراه با سایر رهبران 
 .حامى حکومت به رهبرى برهان الدین ربانى بود

 .ل دانسته مى شود( دخی1۱٣١ -1۱٣1سیاف در جنگ هاى داخلى بین سالهاى )

   .موصوف مشهور به نبردهاى سنگین با حزب وحدمت اسالمى به رهبرى عبدالعلى مزارى، در غرب کابل مى باشد
جنگ هاى داخلى باعث قتل هزاران تن گردید که نهاد هاى بین المللى حقوق بشر، یکتعداد افراد دخیل در این جنگ ها را به  

 .متهم نموده استجرایم جنگى و تخلف از حقوق بشر 

پس از چیره شدن طالبان بر کابل، سیاف مخالفت خود را با طالبان ادامه داد و به شمال کشور رفت. موصوف بحیث معاون استاد 
 .برهان الدین ربانى و عضوى شوراى رهبرى اتحاد شمال ایفاى وظیفه کرده است

شت و عالوه بر آن در لویه جرگه اضطرارى و لویه پس از سقوط حکومت طالبان، موصوف در تشکیل حکومت جدید سهم دا
 .جرگۀ قانون اساسى نیز اشتراک کرده است

موصوف یکى از حامیان سرسخت حکومت کنونى به رهبرى حامد کرزى مى باشد و در دو دور انتخابات ولسى جرگه نمایندۀ 
 .مردم کابل در پارلمان بوده است

گذشته از رییس جمهور حامد کرزى حمایت نمود؛ و این بار خود نامزد ریاست موصوف در دو انتخابات ریاست جمهورى 
 .جمهورى سال آینده مى باشد

سیاف، محمد اسماعیل خان یکى از رهبران سابق جهادى را بحیث معاون اول و عرفان هللا عرفان را بحیث معاون دوم برگزیده 
 .است

 .به صورت فصیح صحبت کندموصوف مى تواند به زبان هاى پشتو، فارسى و عربى 

سیاف په افغانستان کې د روسانو پر خالف د جهاد پر مهال په پېښور کې د دعوت الجهاد پوهنتون جوړ کړ، چې افغان، عربو او 
 .پاکستاني استادانو پکې تدریس کاوه

ن لري، چې سلګونه سیاف اوسمهال په کابل د دعوت په نوم د یوه خصوصي ټلویزیوني چینل ترڅنګ په همدې نوم پوهنتو
 .محصلین پکې په زده کړو بوخت دي

 .سیاف د خپل ګوند نوم هم په اسالمي دعوت اړولى دى
سیاف در زمان جهاد علیه اتحاد شوروى در افغانستان، پوهنتون دعوت الجهاد را در پشاور تاییس نمود که استادان عرب، افغان 

 .و پاکستانى در آن تدریس مى کردند
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در کابل میباشد و حزب اتحاد   حاضر صاحب امتیاز یک پوهنتون خصوصى و چینل تلویزیونى به نام دعوتموصوف در حال 
 .اسالمى خود را نیز به حزب دعوت تغییر نام داده است

 
 :زندگى نامۀ هدايت امين ارسال -١١

 .گردیده استخورشیدى در والیت کابل متولد  1۱۸۱هدایت امین ارسال فرزند عبدهللا امین ارسال درسال 
موصوف بعداً سند لیسانس خود در بخش اقتصاد و علوم سیاسى از پوهنتون کابل اخذ کرده و تحصیالت خود را دربخش اقتصاد 

 .تا درجۀ ماسترى و دوکتورا در امریکا پیش برده است

سال  1۲و براى مدت  میالدى در بخش اقتصادى و اجراییوى بانک بین المللى آغاز به کار کرد 1۳۳6موصوف بعد از سال 
 .کارمند این بانک بود

بحیث  1۳1۸تا  1۳۲۳بانک جهانی را ترک نمود و عضو جبهه مقاومت علیۀ تجاوز شوروي گردید. از سال  1۳۲٣وی در سال 
 .وزیر مالیۀ حکومت انتقالی افغانستان در خارج از وطن ایفای وظیفه نموده است

   .خارجۀ افغانستان مقرر گردید براى مدت کوتاهى منحیث وزیر 1۳۳۱در سال 

ارسال پس از سقوط حکومت طالبان، در کنفرانس ُبن اشتراک ورزیده است. لویه جرگۀ اضطرارى وى را به سمت وزارت 
 .خورشیدى برگزید 1۱۲۱تجارت و معاون رییس اداره موقت در سال 

ى و کمیتۀ همکارى هاى اقتصادى اجراى وظیفه وى همچنان بحیث رییس اداره مستقل اصالحات ادارى، کمیسیون احصاییه مل
 .نموده و عضویت شوراى امنیت ملى را نیز داشته داشته است

موصوف طى چند سال گذشته به حیث مشاور ارشد رییس جمهور کار کرده است و بخاطر اشتراک در رقابت هاى انتخابات 
 .ریاست جمهورى سال آینده از سمت خود استعفا نموده است

 .ر دور قبلى انتخابات ریاست جمهورى نیز از جملۀ کاندیدانى بود که به نفع حامد کرزى از نامزدى خود کنار رفتارسال د
 .ارسال د راتلونکي کال په ټاکنو کې خپل جنرال خدایداد او صفیه صدیقي د خپل لومړي او دویم مرستیاالنو په توګه ټاکلي دي

 .ورى سال آینده استارسال یکى از نامزدان انتخابات ریاست جمه

 .وى جنرال خدایداد را معاون اول و خانم صفیه صدیقى بحیث معاون دوم برگزیده است

 
 پایان
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