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  ١از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 م٢٧/٠٤/٢٠٠٩                                   خليل اهللا قديری

      

 !مکتوب سر کشاده

  جناب محترم آقای دوکتور  عزيز اهللا لودين رئيس کمسيون مستقل انتخابات

طوريکه شما اطالع داريد تعداد کثيری از افغانها در اروپا و امريکا  مهاجر ميباشند و واقفيد که اکثريت  مطلقشان به 

اهش و رضای خود هجرت از وطن را قبولدار نه شده اند، بلکه ديکتاتوری های کمونيستی  و حوادث  بسيار خو

 .ناگواری  که به شما معلوم ميباشند،  باعث اين  معضله شده اند

 . فعًال انتخابات بار دوم  برای رياست جمهوری  و شورا،  ولسی و مشرانو جرگه،  در پيش اند

  تان با جناب  ی مشکالت انتخابات برای برگزينی رئيس جمهور  طوريکه شما مثًال در مصاحبه هاي به موجوديتً بنا

افغانستان در ( و  محترم ويس ناصری ٢٠٠٩ فبروری  ۴بتاريخ )  کابل(آقای قديرمرزايی در تلويزيون آريانا 

تلفونی اظهار فرموديد و مواد ) ريکاام( در تلويزيون آريانا افغانستان ٢٠٠٩ فبروری ٩به تاريخ  )  محراق حوادث

قانون اساسی و انتخابات را نقل کرده داليِل به تعويق انداختن انتخابات را تشريح  نموديد و  روشن ساختيد که  طبق 

اين مفکوره شما را که از . آن قوانين حتمی  است تا  به عموم  افغانها موقع داده شود که  در انتخابات  سهيم شوند

 .سی داريد، و يقينًا مزايای دموکراسی را نه تنها شنيده بلکه ديده هم ميباشيد، اليق ستايش ميدانيمديموکرا

اروپا  و امريکا تا حال ناديده گرفته  اما مورد تعجب است  که در اين انتخابات هم  حق قانونی افغانها ی مهاجر در

اگر به اينها   اينبار هم زمينه برای انتخابات مساعد ساخته نشود ـ مثًال  انتخاب توسط مکتوب طوريکه در . شده است 

 .آلمان رواج است ـ بنا به داليل خود شما انتخابات ناقص خواهد بود

 در اروپا توسط سفارتکبرای افغانی در برلين تقاضای  در انتخابات قبلی هم از حق سهمگيری افغانهای مهاجر

شايد در آنوقت . تحريری از جانب ما صورت گرفته بود که متأسفانه از طرف منبع  مؤظف در کابل ال جواب ماند

  .کمسيون انتخابات طور ديگر ترکيب شده بود

لی  افغانی عمل کرده و ما را در اين ساحه اينبار از شما توقع آنرا داريم که مطابق دين مقدس اسالم  و فرهنگ اص 

  .هم،  چنان سر افگنده مکنيد که از مشاهده حال ما به حقانيت خود کسی استدالل کند

  با سالمهای   صميمانه

 ٢٠٠٩  فبروری  ١٧دوکتور خليل اهللا قديری، با گروپی از هموطنان مهاجر شما         
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