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 11/11/2112 سید خلیل هللا هاشمیانکتر دا
 

 !نیست مطلوب شخصیت یک معنوی آقای
 

 را ابینهک اعالن تأخیر علت تا عبدهللا داکتر نزد فرستادند اورا ،می باشد تداوم تیم عضو یک که جرگه ولسی رئیس
 تمعلوما یک آنها زعم به تداوم، تیم منافع و اهداف نظر از که داد انتشار را معلوماتی بازگشت در او. نماید معلومات

 هک معلوماتی. می باشد تر برنده آن عقبی لب که دارد لب دو کهنه کارد این اما است، ساز شخصیت و ساز تاریخ
 اکترد مخالفت خاطربه  کابینه اعالنتأخیر که است قرار ینا از داد انتشار خود دوستان هدایتبه  جرگه ولسی رئیس
 داخله وزارت برای را معنوی آقای جمهور رئیس زیرا دارد، دوام معنوی، آقای شخص، یک باالی غنی اشرف
 . داند نمی مطلوب شخص

می  أئیدت را غنی اشرف داکتر موقف حقبین و حقگو ژورنالست حیث یکبه  من باشد، داشته حقیقت معلومات این اگر
 : است قرار ینا از من دالیل و ،کنم

 

 از 2112 سال دوم انتخابات و اول در دورۀ و بود انتخابات کمیسیون کرزی رئیس دورۀ در قبالا  که معنوی آقای
 مردم مهه بود، شده مقرر انتخابات مستقل کمیسون در آنها صالحیت با نمایندۀ حیثبه  تداوم و تیم نظار شورای جانب
 اتاستخباره ستگاد با خود سابق ارتباطات از هم و خود مسلحانۀ قدرت از انتخابات دوم دورۀ در معنوی آقایکه  دیدند
 رایب بود بزرگی خدمت این البته  .سازد نام بد و ناکام مختلف وعناوین ها نامبه  را انتخابات تا گرفت کار ایران

 سه من حال، بهر. افغانستان در قانونمندی تاریخبه  بود بزرگی خیانت اما معنوی، آقای نعمتان ولی و نظار شورای
 هس ازین یک هر رد در نموده لطف تا می کنم ارائه و درج ذیالا  را معنوی آقای شکنی قانون و خیانت از مستند مثال
  :سازند منتشر میدیا در را خود دالیل مستند، مثال

 

 دستگاه در خود ارتباطات طریق از را امرخیل آقای صدای کاست یک دوم دورۀ انتخابات جریان در معنوی آقای( 1
 ودنب جعلی امرخیل وقتی - نمود دروغین تبلیغاتی استفادۀ آن از ماه چهار مدت برای آورده بدست ایران استخبارات

 داومت تیم و معنوی آقای شود، سپرده محکمه به ارزیابی برای کاست آن تا کرد تقاضا و اعالن را خود صدای کاست
به حیث  قلم این. نمودند خودداری امروز تا محکمهبه  صدا کاست ارائۀ از اما دادند،  ادامه خود دروغین تبلیغات به

 دلب در است حاضر که نمود ادعاد و منتشر عبدهللا   داکتربه عنوان  ای مقاله آواشناسی و شناسی زبان متخصص
 ؤسسه م یک تصدیق به را امرخیل صدای کاست بودن جعلی دالر، لک یک بابت عبدهللا داکتر بانکی و رسمی تعهد

 دالر کل یک مبلغ همان امریکایی بانک یک تعهد به نشد ثابت اگر که بسازد، ثابت امریکا در رسمی البراتوار یا و
 معنوی آقای که دلیل یک. است نشده نشر قلم این ادعای جواب امروز تا. بپردازد عبدهللا داکتربه  زبان جرم قسمبه  را

 و داومت تیم با را ایران استخبارات دستگاه همکاری که اینست کند ارائه محکمهبه  را جعلی صدای کاست نتوانست
 ! سازد می ثابت افغانستان انتخابات به آنرا مداخالت

 

 ایآق صدای کاست ایران، استخبارات دستگاه با خود ارتباطاتطریق  از معنوی آقای انتخابات، آخر های روز ر( د2 
 در غنی اشرف تیم طرفداریبه  لهمداخبه  متهم را او و ساخت منتشر را کرزی حامد حکومت دوم معاون خلیلی

 قدرتی با و نمود محکمهبه  را خود صدای کاست ارائۀ تقاضای و رد اا جد را وارده اتهام خلیلی آقای - نمود انتخابات
 ظرف در کابل در مربوطه محکمۀ -  بسپارد محکمهبه  را صدا کاست آن تا ساخت وادار را معنوی آقای داشت که

 حیثیت خود ۀبرای اعاد را خود مسلم حق خلیلی آقای. کرد اعالم را خلیلی آقای صدای کاست بودن جعلی ماه یک
  .است محفوظ نموده
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 کار ختم در یمعنو آقای که گفته افغان میدیای به بار سه حال تا انتخابات کمیسیون مستقل رئیس نورستانی داکتر( ۳
 انتخابات ونکمیسی تخنیکی سامان و کامپیوتر پایه چند و موتر عراده دو انتخابات، کمیسیون سابق رئیسبه حیث  خود

 را دولت اموال استرداد تقاضای که انتخابات مستقل کمیسیون مکتوب چند جواببه  و برده خود خانۀبه  خود با را
 .  است داشته نگه خود نزد حال تا را دولت اموال و نداده جواب کرده
 اب ارتباطات داشتنبه  مورد دو در که معنوی آقای مانند نظار شورای مقتدر عضو یک که شود می پیدا سوال حاال
 بلکه استفاده سوء  سوم مورد در و ،می باشد متهم خود هموطنان باالی افتراح و خارجی استخبارات دستگاه یک

 ت،شریع اساسبه  داخله وزیر به حیث  شخص یک طور این تقرر است، ثابت او باالی دولت ملکیت و مال از غصب
 ؟می باشد مجاز منطق و اخالق قانون،

 ؟ندارد معنوی از بهتری شخص خود خورجین در نظار شورای آیا
 

 احترام عرض با - دارم انتظار میدیا درافغانستان  ۀیس ولسی جرګئجناب ر از راال سؤاین  جواب
 

 هاشمیان سید خلیل هللا
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