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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

  

 ۲۳/۰۱/۲۰۱۹         هللا حسیب
 

 

 چند سخنی جمهوری ریاست انتخابات پروسۀ با رابطه در
 
 
 

بررسی اسناد، مدارک و صالحیت کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری توسط کمیسیون محترم مستقل انتخابات پروسۀ 
هجری شمسی که به تاریخ اول جدی سال روان آغاز شده بود، پس از  ۱۳۹۸ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری سال 

ماۀ جدی به پایان رسید. براساس احصایۀ ثبت شدۀ کمیسیون محترم مستقل  ۳۰شنبه مؤرخۀ  ماه به روز یکمدت یک 
شخص بسته های معلوماتی را از مسؤلین بخش ثبت نام کاندیدان دریافت  ۷۰انتخابات، در این مدت یک ماه بیش از 

تن آن  ۱۸شخص تنها  ۲۰دند. از بین این شخص برای ثبت نام به کمیسیون مراجعه کر ۲۰نمودند که از این میان 
توانستند شرایط قانونی را تکمیل و به حیث نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام نمایند. قرار است براساس تقویم 

انتخاباتی پس از بررسی اسناد و صالحیت کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری، فهرست ابتدایی آن ها از جانب 
 مستقل انتخابات به نشر برسد.کمیسیون محترم 

 
بررسی دقیق اسناد و صالحیت کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری از جمله صالحیت ها، مسؤلیت و وظیفۀ کمیسیون 

 مستقل انتخابات میباشد، که نباید کمی و کاستئی در آن به وجود آید!
 

دان محترم انتخابات ریاست جمهوری اتهامات مشاهدات دقیق هموطنان عزیز ما نشاندۀ آن است، که به برخی از کاندی
"جوان نمائی" و یا به عبارت دیگر عدم صداقت در دادن معلومات و اطالعات سنین شان موجود میباشد. یعنی اتهاماتی 
موجود میباشد که برخی از کاندیدان محترم انتخابات ریاست جمهوری، جهت اینکه خود را "با انرژی تر" و "قوی تر" 

دگر کاندیدان جلوه دهند، در قسمت اظهار معلومات سن و سال خود، دست به تقلب زده اند، که همچو شیوه  نسبت به
 ای نشاندهندۀ عدم موجودیت صداقت در اظهارات آن ها میباشد.

 
چطور مردم عزیز ما بتواند باالی کسی و یا باالی کسانی اعتبار نماید که آن شخص و یا آن اشخاص در قسمت اظهار 

علومات سن و سال خود، دست به تقلب زده باشند، تا آنکه نیز از راۀ چنین فریب و نیرنگی خود را به مقام ریاست م
جمهوری مملکت برساند؟ صداقت در گفتار، نوشتار و اظهارات کاندیدان محترم انتخابات ریاست جمهوری در ارتباط 

قیق علمی، از جانب کمیسیون محترم مستقل انتخابات سن و سال واقعی و حقیقی آنها، باید به اشکال محاسبات د
 افغانستان به بررسی دقیق گرفته شود.

 
بدون شک نه تنها موضوع فریباندن مردم از طریق "جوان نمائی" که با صداقت مرتبط میباشد، موضوعیست که باید 

فرماید، بلکه به بررسی دقیق به آن کمیسیون محترم مستقل انتخابات رسیده گی دقیق، با محاسبات و سنجش دقیق 
موضوعات دیگر اسناد، مدارک و صالحیت های کاندیدان محترم انتخابات ریاست جمهوری نیز باید رسیده گی دقیق 

 صورت گیرد!
 

صداقت یک اصلیست که نه تنها در دین مقدس ما، بلکه در تمامی ادیان و مذاهب جهان، به تمام علوم اجتماعی به آن 
 ورت گرفته است و سلوک کاندیدان محترم انتخابات ریاست جمهوری نباید از این امر مجزا باشد!تأکیدات جدئی ص

 
اشخاصی که توانستند "شرایط قانونی" را تکمیل نموده و به حیث نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام نمایند و 

 تعداد شان به هژده تن میرسد، به ترتیب ذیل ثبت نام نموده اند:
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 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

 

 
 عبداللطیف پدرام کاندید ریاست جمهوری؛ محمد احسان حیدری معاون اول و محمد صادق وردک معاون دوم. ۱
هللا قیصاری معاون  محمد حکیم تورسن کاندید ریاست جمهوری؛ محمد نادرشاه احمدزی معاون اول و انجینیر شفیع. ۲

 دوم
 عاون اول و چراغ علی چراغ معاون دومسیدنورهللا جلیلی کاندید ریاست جمهوری؛ عبدالخلیل رومان م. ۳
 هللا حفیظ کاندید ریاست جمهوری؛ جنت خان فهیم چکری معاون اول و عبدالجلیل شیرانی معاون دوم عنایت. ۴
 زلمی رسول کاندید ریاست جمهوری؛ عبدالجبار تقوا معاون اول و غالم علی وردگ معاون دوم. ۵
 شیر احمد بیژن معاون اول و محمد نعیم غیور معاون دومنورالحق علومی کاندید ریاست جمهوری؛ ب. ۶
 دکتور فرامرزتمنا کاندید ریاست جمهوری؛ سید قیاس سعیدی معاون اول و دکتور محمد امین رشادت معاون دوم. ۷
انجینیر محمد شهاب حکیمی کاندید ریاست جمهوری؛ داکتر نورالحبیب حصیر معاون اول و استاد عبدالعلی سرابی . ۸

 ون دوممعا
 محمد حنیف اتمر کاندید ریاست جمهوری؛ محمد یونس قانونی معاون اول و حاجی محمد محقق معاون دوم. ۹

الرحمن نقی  انجینیر گلبدین حکمتیار کاندید ریاست جمهوری؛ داکترفضل هادی وزین معاون اول و مفتی حفیظ. ۱۰
 معاون دوم

 همند معاون اول و عبداللطیف نظری معاون دوماحمدولی مسعود کاندید ریاست جمهوری؛ فریده م. ۱۱
هللا نبیل کاندید ریاست جمهوری؛ جنرال مراد علی مراد معاون اول و داکتر مسعوده جالل معاون  انجینیر رحمت. ۱۲
 دوم
حاجی محمد ابراهیم الکوزی کاندید ریاست جمهوری؛ خدیجه غزنوی معاون اول و داکتر سید سامع کیانی معاون . ۱۳
 دوم

 هللا بابر فرهمند معاون اول و اسدهللا سعادتی معاون دوم داکتر عبدهللا عبدهللا کاندید ریاست جمهوری؛ داکتر عنایت. ۴۱
 غنی کاندید ریاست جمهوری؛ امرهللا صالح معاون اول و محمد سرور دانش معاون دوم داکتر محمد اشرف. ۱۵
دالهادی ذوالحکمت معاون اول و داکتر محمد یحی ویاړ نور رحمان لیوال کاندید ریاست جمهوری؛ داکتر عب. ۱۶

 احمدزی معاون دوم
 شیدا محمد ابدالی کاندید ریاست جمهوری؛ عبدالبصیر سالنگی معاون اول و سید علی اکبر کاظمی معاون دوم. ۱۷
 داکتر غالم فاروق نجرابی کاندید ریاست جمهوری؛ شریف هللا معاون اول و محمد شریف بابکرخیل معاون دوم.. ۱۸
 
 

م. در ارتباط نامزدان انتخابات ۲۰۱۹هموطن محترم ما جناب محترم عبیدهللا حسام به تاریخ بیست و سوم جنوری 
ن ولسمشرۍ ټاکنې؛ څوک د ولسمشر کېدو خوب ریاست جمهوری، در صفحۀ بی بی سی، تحت عنوان" د افغانستا

 ویني؟ " چنین می نویسند:
 

مه/ جنوري ۳۰ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د نوملیکنې وروستۍ ورځ تېره یکشنبه )مرغومي  ۱۳۹۸" افغانستان کې د 
 مه( وه. ۲۰
لونکی لمریز کال د نوماندانو خپل نومونه د سیالۍ لپاره ثبت کړل. ټاکل شوې د افغانستان ولسمشرۍ ټاکنې رات ۱۸

مه او ۱۶مه نېټه ترسره شي. د ولسمشرۍ د نوماندانو لومړنی لیست به د سلواغې په  ۲۹سرطان یا چنګاښ په 
 مه خپور شي. ۶وروستی نوملړ به یې د شکایتونو له ارزولو وروسته د وري په 
 افغانستان کې الندې کسانو ولمسشرۍ ته ځانونونه نوماند کړي.

 
 محمد اشرف غني

 
لمریز کال د غویي میاشت کې  ۱۳۲۸محمد اشرف غني د افغانستان اوسنی ولسمشر د شاه جان احمدزي زوی دی. د 

 یې په پالزمېنه کابل کې نړۍ ته سترگې غړولې دي. نوموړی د افغانستان سویلي والیت لوګر دی. 
زرغون بهیر مشر او د افغانستان د محمد اشرف غني د "دولت جوړونکی" ټاکنیز شعار په غوره کولو امرهللا صالح د 

 کورنیو چارو پخوانی وزیر لومړی مرستیال او سرور دانش یوځل بیا د دویم معاون په توګه ټاکلي دي. 
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محمد اشرف غني د ولسمشر کرزي په دویمه دوره کې له بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته د امنیتي مسوولیت د لېږد 
کال په ټاکنو کې هم ځان ولسمشرۍ ته نوماند کړی و، خو  ۲۰۰۹ني د افغانستان د د بهیر مشر وټاکل شو. ښاغلي غ

کال ولسمشریزو ټاکنو کې د جنبش د ګوند مشرعبدالرشید دوستم او  ۱۳۹۳چانس ورسره یاري ونه کړه. اشرف غني د 
ې نوموړی د افغانستان د افغانستان د عدلیې پخوانی وزیر سرور دانش خپل مرستیاالن غوره کړي و چې په دې ټاکنو ک

کال لپاره ښاغلي غني یوځل بیا ولمسشرۍ ته ځان  ۱۳۹۸ولمسشر وټاکل شو. اشرف غني د ریاستي نظام پلوی دی. د 
 نوماند کړ.

 
لوړې زده کړې یې په لبنان او امریکا کې کړي دي او د امریکا په یو شمیر پوهنتونو کې استاد پاتې شوی. د 

 ریکا د کولمبیا له پوهنتون نه دوکتورا ترالسه کړې ده.وگړپوهنې په څانگه کې د ام
 

 عبدهللا عبدهللا
 

 د افغان حکومت اوسنی اجرایه مشر عبدهللا عبدهللا یوځل بیا ولسمشرۍ ته ځان نوماند کړی.
 

لمریز کال یې کابل کې نړۍ ته سترګې غړولي. د  ۱۳۳۸نوموړی د غالم محي الدین خان زمریاني زوی دی چې په 
 طب پوهنتون یې لوستی.کابل 

 
د "ثبات او همپالنې" شعار په غوره کولو د هغه لومړی معاون عنایت هللا بابر فرهمند د جنبش اسالمي ګوند استازی او 

 دویم مرستیال یې اسدهللا سعادتي د اسالمي وحدت ګوند استازی دی.
 ېدلی و.کال کې د ولسمشریزو ټاکنو نوماندۍ ته هم در ۱۳۸۸عبدهللا عبدهللا په 

 
کال د لړم په  ۱۳۸۸هغه مهال د حامد کرزي او عبدهللا عبدهللا ترمنځ د دویم پړاو ټاکنو ترسره کېدل اعالن شول. د 

لومړۍ نېټه اعالن وکړ، چې د رایو د روڼتیا د تضمین په برخه کې د ټاکنو د خپلواک کمېسیون پر ژمنتیا د شک له 
 ې ګډون وکړي. له دې سره حامد کرزی د افغانستان ولسمشر شو.امله نه غواړي، چې په دویم پړاو ټاکنو ک

 
کال په تلې میاشت کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره خپله نوماندي اعالن کړه. په  ۱۳۹۲ډاکټر عبدهللا عبدهللا یو ځل بیا د 

عبدهللا عبدهللا  لومړي پړاو کې هېڅ نوماند اکثریت رایه پوره نه کړه او د اوسني افغان ولمسشر محمد اشرف غني او
 چې دوه مخکښ نوماندان و ترمنځ بیا ټاکنیزه سیالي وشوه.

 
مه ترسره شوې. دویم  ۲۵کال د غبرګولي په  ۱۳۹۳د ټاکنو د خپلواک کمېسیون د پرېکړې له مخې دویم پړاو ټاکنې د 

د ملي یووالي حکومت رامنځته پړاو ټاکنو د پایلې په اړه له جنجالونو وروسته د سیاسي توافقنامې له مخې په هېواد کې 
شو، چې په کې ډاکټر محمداشرف غني د افغانستان د اسالمي جمهوریت د ولسمشر او ډاکټر عبدهللا عبدهللا د افغانستان 

 د اسالمي جمهوریت د اجرایوي رییس په توګه وټاکل شو.
 

 محمد حنیف اتمر
 

 مان کې زېږیدلی.لمزیز کال لغ ۱۳۴۶محمد حنیف اتمر د محمد اصف اتمر زوی په 
 

 محمد حنیف اتمر د عامه کړنالرو، نړېوالو اړیکو او د جگړې وروسته بیا رغونې په برخه کې ماسټري کړې. 
 ټاکنیز شعار یې "سوله او اعتدال" دی.

 
ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د حنیف اتمر لومړی معاون د اسالمي جمعیت ګوند استازی دی یونس قانوني. دویم  ۱۳۹۸د 

 یې د خلکو د یوالي ګوند مشر محمد محقق دی. مرستیال
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محمد حنیف اتمر وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د امنیت شورا سالکار په توګه دنده کړې. لومړی ځل یې 
 دی چې ولمسشرۍ ټاکنو ته ځان نوماندوي.

 
و د کلیو د پراختیا او بیا د پخواني ولسمشر حامد کرزي په حکومت کې یې د کورنیو چارو، د ښوونې او روزنې ا

 رغونې د وزیر په توگه هم دندې ترسره کړي."
 

توضیحات و تشریحات جناب محترم عبیدهللا حسام در رابطه به هر یک از هژده نامزدان محترم انتخابات ریاست 
 ایند.جمهوری در صفهۀ بی بی سی موجود است، در صورت عالقه میتواند هموطنان عزیز به آن صفحه مراجعه نم

 
مثال جالب دیگر در این رابطه، نوشتۀ هموطن دیگر ما، جناب محترم داود نعیم میباشد، که، بتاریخ بیست و سوم 

م. در ارتباط جناب محترم داکتر عبدهللا عبدهللا و هم چنان در ارتباط جناب محترم حنیف اتمر، تحت ۲۰۱۹جنوری 
ریاست جمهوری باید قضیۀ سن و سال عبدهللا عبدهللا و نیز قضیۀ عنوان " در پروسۀ بررسی اسناد نامزدان انتخابات 

 سن و سال حنیف اتمر به بررسی شفاف و دقیق علمی گرفته شود! " در پورتال محترم ټول افغان چنین می فرمایند:
 

انتخابات  "سوال در این است که آیا آقای عبدهللا عبدهللا و نیز آقای حنیف اتمر جهت سبقت گیری از دیگر نامزدان
 ریاست جمهوری افغانسان خود را جوانتر از آنچه در واقعیت امر هستند، نشان میدهند؟

 
آیا اگر آقای عبدهللا عبدهللا و نیز آقای حنیف اتمر جهت سبقت گیری از دیگر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 

نچه در واقعیت امر هستند، نشان داده افغانسان خود را برای ملت و بلخصوص برای رای دهنده گان، جوانتر از آ
باشند، کمیسیون مستقل انتخابات که مسؤلیت بررسی دقیق اسناد و مدارک نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را به 

 دوش دارد، با چنین امری چه بر خوردی خواهد نمود؟
 

مهم ملی میباشد، که باید در این  پروسۀ بررسی اسناد نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که آغاز شده است یک پروسۀ
پروسه بررسی ارزش صداقت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری یکی از اساسی ترین ارکان کاری کمیسیون مستقل 

 انتخابات افغانستان را تشکیل دهد!
 

ال کمیسیون مستقل انتخابات اعالم کرده که پروسۀ بررسی اسناد و مدارک نامزدان انتخابات ریاست جمهوری س
خورشیدی را آغاز کرده است. ذبیح هللا سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات دیروز )دوشنبه،  1398

اند و قرار است به تاریخ  اول دلو( گفته است که پروسۀ بررسی اسناد نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرده
 وری سال آینده، اعالم شود.دلو، فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمه 16
 

اند و اسمای شان این است:  نفر خود را نامزد کرده 18خورشیدی  1398در انتخابات ریاست جمهوری سال 
رسول، نورالحق علومی، محمد شهاب  هللا حفیظ، زلمی  عبدالطیف پدرام، عبدالحکیم تورسن، سید نورهللا جلیلی، عنایت

  هللا نبیل، محمدابراهیم الکوزی، تمر، گلبدین حکمتیار، احمدولی مسعود، رحمتحکیمی، فرامرز تمنا، محمد حنیف ا
اند که نامزد این  فاروق نجرابی، افرادی و غالم   نوررحمان لیوال، شیدامحمد ابدالی  محمداشرف غنی،  عبدهللا عبدهللا،
 اند. انتخابات شده

 
ن انتخابات ریاست جمهوری، اسناد ومدارک تحصیلی، قرار گزارشات گفته می شود در پروسۀ بررسی اسناد نامزدا

شود. براساس قانون، نامزدان انتخابات  ها، سند تابعیت و شرایط نامزدی آنها بررسی می   فهرست حامیان، استعالم
سالگی رسیده باشند، مسلمان باشند، تعبه افغانستان باشند، محکوم به  40ریاست جمهوری در روز ثبت نام باید به سن 

جرایم جنگی و علیه حقوق بشر نشده باشند و هنگام ثبت نام صدهزار کاپی تذکره از حامیان خود و یک میلیون افغانی 
سرطان سال  29تضمین به کمیسیون مستقل انتخابات تحویل دهند. انتخابات ریاست جمهوری کشور قرار است که در 

 امزدان دو ماه فرصت دارند که کمپاین بکنند. آینده خورشیدی برگزار شود. قبل از برگزاری انتخابات، ن
 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 6تر 5 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

 

در پروسۀ بررسی اسناد نامزدان انتخابات ریاست جمهوری یکی موضوعات اصلی و اساسی باید اصل صداقت 
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری باشد، که البته همین طور هم است. زیرا زمانی که اگر نامزدی در بخش دادن اسناد 

صادق نباشد، چطور و چگونه خواهد توانست از اعتباری برخوردار گردد که آیندۀ کشور و ملت را و مدارکش دقیق و 
 در دست داشته باشد!

 
بطور مثال در این راستا تأکید به بررسی دقیق و شفاف اسناد دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری صورت میگیرد، که 

 می گردد: از جمله مسؤلیت های کمیسیون مستقل انتخابات محسوب
 

قسمی که در عنوان مضمون اظهار گردیده است، در پروسۀ بررسی اسناد نامزدان انتخابات ریاست جمهوری باید 
 قضیۀ سن و سال عبدهللا عبدهللا و نیز قضیۀ سن و سال حنیف اتمر به بررسی شفاف و دقیق علمی گرفته شود!

 
ساله ابراز نموده  51نموده اند و آقای حنیف اتمر سن فعلی شان را ساله ابراز  58آقای عبدهللا عبدهللا سن فعلی شان را 

 اند.
هر گاه زنده گینامه و یا بیوگرافی این آقایان بصورت دقیق به بررسی گرفته شود در این دو قضیه برخی سؤاالتی 

 ایجاد میگردد.
 

بل در ساحٔه کارته پروان به دنیا آمده در شهر کا ۱۳۳۹نظر به بیوگرافی آقای عبدهللا عبدهللا، وی در ماه سنبلۀ سال 
است. هر گاه نخست بصورت دقیق دورۀ مکتب آقای عبدهللا عبدهللا که در افغانستان دوازده سال است به تاریخ تولد 
ایشان به افزاییم، یعنی دوران مکتب ابتدائیه ایشان را در مکتب غازی محمد ایوب خان کابل و بعدش دورۀ مکتب 

را سال  ۱۳۵۵سه نادریۀ کابل و سال فراغت ایشانرا از لیسه نادریه کابل، که آقای عبدهللا عبدهللا سال ایشان را به لی
التحصیل شدن ایشان ابراز میدارند، آیا این به این معنی است که آقای عبدهللا عبدهللا دوازده سال مکتب را به ده  فارغ

 عبدهللا متولد ماۀ سنبله اند و مکاتب در افغانستان در ماۀ حمل به سال و یا حتی کمتر از آن تمام نموده اند؟ آقای عبدهللا
تدریس آغاز می کنند، و سال تعلیمی هم در ماه های قوس و جدی خاتمه می یابد. یعنی زمانی که در ماه قوس سال 

التحصیلی شان را  آقای عبدهللا عبدهللا پس از دوازده سال سپری نمودن مکتب از لیسه نادریه کابل سند فارغ ۱۳۵۵
بدست آوردند، که چنین هم بوده است، پس دوازده سال قبل از آنروز در ماۀ حمل که شروع سال تحصیلی مکاتب 

به سن سه ساله گی شامل مکتب غازی محمد ایوب خان شده  ۱۳۴۳میباشد، آیا آقای عبدهللا عبدهللا در ماه حمل سال 
 اند؟
 

 نیف اتمر نیز وجود دارد:همچو سؤالی در قضیۀ سن و سال آقای ح
 

سال عمر ابراز گردیده است. بیوگرافی وی، آقای حنیف اتمر را متولد سال  51سن فعلی آقای حنیف اتمر داشتن 
می خواند. از آن جائی که در ارتباط تحصیالت مکاتب ابتدائیه و عالی آقای اتمر اسناد و مدارک کافی بدست  ۱۳۴۷

مر را می توان چنین مطرح نمود، که اولین باری که آقای حنیف اتمر با یکی از نیست، سؤال در قسمت سن آقای ات
 دولت های افغانستان شروع به کار نمود، کدام سال بود، در آنزمان آقای حنیف اتمر چند سال داشت؟

 
افغانستان نیز کارمند دولت آنزمان در  1986الی  1980نظر به گزارشاتی گفته میشود آقای اتمر حتی بین سال های 

بوده است. اگر این گزارشات درست باشند، یعنی بطور مثال آقای حنیف اتمر در زمان ببرک کارمل نیز کارمند دولت 
 18الی  12آنزمان بوده باشد، نظر به سن فعلی آقای حنیف اتمر، در زمان ببرک کارمل آقای حنیف اتمر بین سنین 

 ساله گی خود کار مند دولت بوده میتواند؟ 18الی  12ین سنین ساله گی قرار داشته است، پس چطور یک شخصی ب
 

به هر صورت اگر آقای عبدهللا عبدهللا و نیز آقای حنیف اتمر جهت سبقت گیری از دیگر نامزدان انتخابات ریاست 
نشان  جمهوری افغانسان خود را برای ملت و بلخصوص برای رای دهنده گان، جوانتر از آنچه در واقعیت امر هستند،

بدهند، کمیسیون مستقل انتخابات که مسؤلیت بررسی دقیق اسناد و مدارک نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را به 
 دوش دارد، باید با چنین امری بر خورد قانونی جدی و شفاف نماید!
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ابات ریاست زیرا این حق مسلم مردم افغانستان میباشد که از یک طرف سن و سال واقعی و حقیقی نامزدان انتخ

جمهوری مملکت خود را بدانند و از طرف دیگر به صادق بودن نامزدان انتخابات ریاست جمهوری کشور خود نیز 
باور مندی کامل را حاصل نمایند، زیرا ریاست جمهوری مسؤلیت بس بزگیست که در قدم اول صداقت در برابر 

 یم "خداوند )ج( و نیز صداقت در برابر مردم می طلبد. داود نع
 
 

به هر صورت مقاالت، نوشته ها، تبصره ها و یاد داشت های هموطنان محترم ما در ارتباط با پروسۀ انتخابات و نیز 
 در ارتباط با پروسۀ صلح، به نظر من موضوعاتی مهم و دلچسپی میباشند.

 
 به امید صلح، عدالت اجتماعی در وطن و به امید رفاه و سعادت مردم عزیز ما

 
  التوفیقو من هللا

 
 با تقدیم احترامات فائقه

 
 حسیب هللا
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