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 دمنتهی گردیبه ناکامی  ابتکار سالم
 

ماه قبل محترم نبیل مسکینیار درقبال انتخابات آیندۀ مقام ریاست جمهوری افغانستان از طریق   چند
تلویزیون سابقه دار بیرون مرزی افغانها پیشقدم گردیده و در مورد شخصیتهای افغانی مطالعات 
 همه جانبه نموده و هرکدام از کاندید های احتمالی ریاست جمهوری را مورد بررسی بیطرفانه

 قرار داداه ست. 
این ابتکار بعقیدۀ بنده یک اقدام نیک بوده و برداشت ایکه من از البالی تفسیر آقای میسکینیار 

 در مورد اشخاص بدست آوردم میتوانم بدون کدام مشکل آنرا یک نوآوری سالم نام گذاشت.
وان یکه میتمروزی افغانی شخصمطالعات عمیق نتیجه گرفت که در جامعۀ اآقای مسکینیار بعد 

شرایط سالم مقام ریاست جمهوری افغانستان باشد داکترعزیزهللا لودین، رئیس عمومی ریاست حائز
مبارزه علیۀ فساد اداری بوده و وی تصمیم گرفت که تلویزیون مربوط خودش را در راه بسر 
رسیدن این مأمول در خدمت عامه بگذارد. شاخص انتخاب داکتر لودین کرکتر شایسته وی، 
نداشتن بیم و حراس از قدرتمندان آلوده به فساد و منزه بودن وی از رشوه ستانی بوده که امروز 

 کمبود این اوصاف در بین عدۀ از دولت ساالران داد میزند. 
آقای مسکینیار هرآنچه در قدرت داشت دریغ نکرد و ضمن چند سفر در کابل کمپین انتخاب داکتر 

 لودین را کمک نمود.
 کاندید مقام ریاست جمهوریخود استعفاء کرد وداکترعزیزهللا لودین از وظیفۀ  ده شدطوریکه دی

 .گردید افغانستان
قبل ازآنکه دراین رابطه قدمی فراتر گذاریم ایجاب میکند که دولت و حکومت امروزی افغانستان 

 را سطحی لیک در تا حد امکان جامع مطالعه نمائیم.
یشود اکثریت کارمندان تراز اول ادارات فعلی کشور برخوردار تا جائیکه با تأسف عمیق دیده م

شایستگی و زیرکی خاص زمامداری نبوده و دراین دوازده سال با امکانات بی همتای مالی، 
سیاسی و پشتیبانی نظامی نتوانستند آنچه شایسته یک محیط سالم زندگی یک جامعه باشد به ملت 

 افغان عرضه و تهیه نمایند.
واهر ساختمانهای مجلل، شاهراهای اسفالت شده، خطوط هوائی و غیره کسانی را که گرچه در ظ

نیکه زادۀ آن خاک است با جامعۀ افغانی عمیقاَ وارد نبوده تحت تأثیر میآورد لیک کسا
ازآنست که جامعۀ افغانی در بنیاد آن پیوند و وحدتیکه مطمئنترین وسیلۀ انکشاف کشور مستشعر

بیم آن میرود که در بین اقوام هر رنگ و زیبای ایکه در باغ افغانستان باهم  بوده از هم پاشیده و
 برادروار زندگی میکردند، بیگانگی العالج رخنه کند. 

هرآنکه به افغانستان و ملت نجیب آن عالقه دارد، چی در داخل کشور و یا خارج ازآن  داد میزنند 
که باید در ادارۀ افغانستان تغییرات بنیادی وارد آمده تا در قدم اول ریشه فساد اداری قطع ګردیده 

 .یدا کرده بتواندپو حاکمیت و تطبیق قوانین جای اصل خودرا 
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این تصویر ناراحت کننده را دوام دهم و موضوع را باطالت کشانم بر  در نظر نیست تا شرح
 میگردم باالی موضوع مورد بحث ما.

قراریکه بدان اشاره شد آقای مسکینیار ابتکاری روی دست گرفت و به شنوندگان و بینندگان 
و  دتلویزیون داکتر عزیزهللا لودین را شخص مناسب مقام ریاست جمهوری افغانستان معرفی کر

به بینندگان خود موقع داد اگر شخص مناسبتری در نظر داشته باشند از طریق همان تلویزیون به 
 مردم معرفی نمایند. 

این  خودرا کاندید بیست وشش نفرکسانیکه به رویدادهای وارده در کشور اطالع دارند میدانند که 
از هر کنج و کنار داخل  پست مهم سیاسی نمودند و سرصداهای مردم با تبصره های گونه گون

 و بیرون از کشور پخش گردید.
در نهایت فیصله نامۀ کمیسیون مستقل انتخابات صادر گردید و از سرجمع کاندیدان یک تعداد را 
که شرایط قانونی کاندید شدن را مؤفقانه تکمیل نموده معرفی و متباقی کسانیکه مؤفق به اکمال 

 نتخابات بیرون کشیده شدند. شرایط قانونی نشده بودند از لیست ا
باثر تقاضای کاندیدان نامؤفق کمیسیون مستقل انتخابات لیست عمومی را نشر نموده و بدسترس 

 عامه رسانده شد.
 اینک لست رسمی کمیسیون از نظر خوانندگان محترم گزارش می یابد:

 
 
 

  

 

 کمیسیون مستقل انتخابات

 گزارش بررسی لست حامیان  کاندیدان امتخابات ریاست جمهوری 

 اسم کاندید شماره

تعداد مجموعی 
حامیان 

کاندیدان)فراهم 
شده از طرف 

 کاندید

تعداد واقعی 
حامیان 

کاندیدان)بیدون 
 تکرار(

تعداد حامیان 
کاندیدان که در لست 

تکرار درج 
 گردیدهاست)تقلبی(

تعداد مجموعی 
حامیان کاندیدان 

که تصدیق 
گردیده)از 

مجموع حامیان 

 )cکالم

تعداد 
مجموعی 
حامیان 

کاندیدان که 
تصدیق 

نگردیده)از 
مجموع 
 (Cحامیان کالم

تعداد 
والیات با 
حد اقل 
4111 

حامیان 
 کاندیدان

دلیل شمول و حذف 
 کاندیدان در لست ابتدایی

1 
حمید هللا 

 قادری
00619 66246 99133 999040 43293 2 

داشت قیصله با در نظر 
کمیسون مستقل امنتخابات 

معیار های الزم برای 
شمول در لست ابتدایی را 
تکمیل ننموده است کاندید 

محترم توانسته است 
حامیان تصدیق  99090

 2شده را داشته باشد  د ر
فیصد را  4والیت حد اقل 

 تکمیل نموده است

4 
عبدالقیوم 

 کرزی
112039 114441 14329 36129 49193 12 

در نظر داشت قیصله  با
کمیسون مستقل امنتخابات 

معیار های الزم برای 
شمول در لست ابتدایی را 
تکمیل ننموده است کاندید 

محترم توانسته است 
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حامیان تصدیق  36129
شده را داشته باشد و در 

فیصد  4والیت حد اقل  12
 را تکمیل نموده است

9 
عبدرب 
الرسول 
 سیاف

192430 142641 9620 110192 16296 10 

با در نظر داشت قیصله 
کمیسون مستقل امنتخابات 

معیار های الزم برای 
شمول در لست ابتدایی را 
تکمیل ننموده است کاندید 

محترم توانسته است 
حامیان تصدیق  110192

 10شده را داشته باشد  د ر
فیصد را  4والیت حد اقل 

 تکمیل نموده است

2 
داکتر 

عهبدهللا 
 عبدهللا

111961  92492 12921 32110 11446 19 

با در نظر داشت قیصله 
کمیسون مستقل امنتخابات 

معیار های الزم برای 
شمول در لست ابتدایی را 
تکمیل ننموده است کاندید 

محترم توانسته است 
حامیان تصدیق  32110

 12شده را داشته باشد  د ر
فیصد را  4والیت حد اقل 

 تکمیل نموده است

2 
داود محمد 

 16 16902 32992 19329 04430 111194 سلطان زوی

با در نظر داشت قیصله 
کمیسون مستقل امنتخابات 

معیار های الزم برای شمول 
در لست ابتدایی را تکمیل 
ننموده است کاندید محترم 

حامیان  32992توانسته است 
تصدیق شده را داشته باشد  د 

فیصد را  4والیت حد اقل  16ر
است ولی عطفغ  تکمیل نموده

مورخ  عقرب 1646به نامه 
وزارت محترم امور  1904

خارجه دارائی  پاسپورت 
 244122199شماره 

 امریکایی میباشد

6 
دوکتور 

انوارالحق 
 احدی

06231 99301 14330 60291 12461 14 

با در نظر داشت قیصله 
کمیسون مستقل امنتخابات 

معیار های الزم برای 
را شمول در لست ابتدایی 

تکمیل ننموده است کاندید 
محترم توانسته است 

حامیان تصدیق  60291
 14شده را داشته باشد  د ر

فیصد را  4والیت حد اقل 
 تکمیل نموده است

محمد اشرف  3
 41 41116 02992 91233 112011 123233 غنی احمدزی

با در نظر داشت قیصله 
کمیسون مستقل امنتخابات 

معیار های الزم برای 
در لست ابتدایی را شمول 

تکمیل ننموده است کاندید 
محترم توانسته است 

حامیان تصدیق  02992
 41شده را داشته باشد  د ر

فیصد را  4والیت حد اقل 
 تکمیل نموده است

9 
سید 

عبدالهادی 
 دبیر

113209 32141 94239 69239 11623 14 

با در نظر داشت قیصله 
کمیسون مستقل امنتخابات 

الزم برای معیار های 
شمول در لست ابتدایی را 
تکمیل ننموده است کاندید 

محترم توانسته است 
حامیان تصدیق  69239

 14شده را داشته باشد  د ر
فیصد را  4والیت حد اقل 

 تکمیل نموده است
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0 
داکتر 
فاروق 
 اعظم

142243 116322 3639 01209 46426 9 

با در نظر داشت قیصله 
کمیسون مستقل امنتخابات 

عیار های الزم برای م
شمول در لست ابتدایی را 
تکمیل ننموده است کاندید 

محترم توانسته است 
حامیان تصدیق  01209

 9شده را داشته باشد  د ر
فیصد را  4والیت حد اقل 

 تکمیل نموده است

11 
دوکتور 
عزیزهللا 

 لودین
146139 96960 90410 39329 9111 14 

با در نظر داشت قیصله 
کمیسون مستقل امنتخابات 

معیار های الزم برای 
شمول در لست ابتدایی را 
تکمیل ننموده است کاندید 

محترم توانسته است 
حامیان تصدیق  39329

 14شده را داشته باشد  د ر
فیصد را  4والیت حد اقل 

 تکمیل نموده است

11 
محمد شفیق 
)گل آغا 
 شیرزی(

111111 06291 4192  99430 19911 13 

با در نظر داشت قیصله 
کمیسون مستقل امنتخابات 

معیار های الزم برای 
شمول در لست ابتدایی را 
تکمیل ننموده است کاندید 

محترم توانسته است 
حامیان تصدیق  99430

 13شده را داشته باشد  د ر
فیصد را  4والیت حد اقل 

 تکمیل نموده است

14 
محمد 
سرور 
 احمدزی

111940 66006 99999 21990 16113 9 

با در نظر داشت قیصله 
کمیسون مستقل 

امنتخابات معیار های 
الزم برای شمول در 
لست ابتدایی را تکمیل 

ننموده است کاندید 
محترم توانسته است 

حامیان تصدیق  21990
شده را داشته باشد  د 

 4والیت حد اقل  2ر
فیصد را تکمیل نموده 

 است

19 
نور 
ن رحما

 الیوال
191199 142690 6902 23294 33423 9 

با در نظر داشت قیصله 
کمیسون مستقل 

امنتخابات معیار های 
الزم برای شمول در 
لست ابتدایی را تکمیل 

ننموده است کاندید 
محترم توانسته است 

حامیان تصدیق  23294
شده را داشته باشد  د 

 4والیت حد اقل  9ر
فیصد را تکمیل نموده 

 است
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 اسم کاندید شماره

تعداد مجموعی 
حامیان 

کاندیدان)فراهم 
شده از طرف 

 کاندید

تعداد واقعی 
حامیان 

کاندیدان)بیدون 
 تکرار(

تعداد حامیان 
کاندیدان که در 

لست تکرار درج 
 گردیدهاست)تقلبی(

تعداد مجموعی 
حامیان 

کاندیدان که 
تصدیق 

گردیده)از 
مجموع حامیان 

 )cکالم

تعداد 
مجموعی 
حامیان 

کاندیدان که 
تصدیق 

نگردیده)از 
مجموع 
حامیان 

 (Cکالم

تعداد 
والیات 
با حد 
اقل 

4111 
حامیان 
 کاندیدان

دلیل شمول و 
حذف کاندیدان در 

 لست ابتدایی

12 
سید اسحق 

 گیالنی
113191 93924 10949 39169 0390 11 

با در نظر داشت قیصله 
 کمیسون مستقل امنتخابات
معیار های الزم برای 

شمول در لست ابتدایی را 
تکمیل ننموده است کاندید 

محترم توانسته است 
حامیان تصدیق  39169

شده را داشته باشد  د 
 4والیت حد اقل  11ر

فیصد را تکمیل نموده 
 است

12 
محمد 

 نادر نعیم
111910 111291 999 93391 14311 10 

با در نظر داشت قیصله 
منتخابات کمیسون مستقل ا

معیار های الزم برای 
شمول در لست ابتدایی را 
تکمیل ننموده است کاندید 

محترم توانسته است 
حامیان تصدیق  93391

شده را داشته باشد  د 
 4والیت حد اقل  10ر

فیصد را تکمیل نموده 
 است

16 
زلمی 
 رسول

111193 90149 11020 32119 12111 12 

با در نظر داشت 
مستقل قیصله کمیسون 

امنتخابات معیار های 
الزم برای شمول در 
لست ابتدایی را تکمیل 

ننموده است کاندید 
محترم توانسته است 

حامیان  32119
تصدیق شده را داشته 

والیت  12باشد  د ر
فیصد را  4حد اقل 

 تکمیل نموده است

محمد حشمت  13
 11 11363 62191 96613 36923 119222 غنی احمدزی

داشت با در نظر 
قیصله کمیسون مستقل 
امنتخابات معیار های 
الزم برای شمول در 
لست ابتدایی را تکمیل 

ننموده است کاندید 
محترم توانسته است 

حامیان  62191
تصدیق شده را داشته 

والیت  11باشد  د ر
فیصد را  4حد اقل 

 تکمیل نموده است

19 
هدایت 

 امین ارسال
162194 191229 99230 119330 44332 16 

با در نظر داشت 
قیصله کمیسون مستقل 
امنتخابات معیار های 
الزم برای شمول در 
لست ابتدایی را تکمیل 

ننموده است کاندید 
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محترم توانسته است 
حامیان  119330

تصدیق شده را داشته 
والیت  16باشد  د ر
فیصد را  4حد اقل 

 تکمیل نموده است

10 
عبدالرحیم 

 وردک
141112 119400 1312 21200  19302 41 

با در نظر داشت قیصله 
کمیسون مستقل امنتخابات 

معیار های الزم برای 
شمول در لست ابتدایی را 
تکمیل ننموده است کاندید 

محترم توانسته است 
حامیان تصدیق  00212

شده را داشته باشد  د 
 4والیت حد اقل  41ر

فیصد را تکمیل نموده 
 است

41 
انجینیر قطب 

 13 41190 09222 99241 110699 129119 الدین هالل

با در نظر داشت 
قیصله کمیسون مستقل 
امنتخابات معیار های 
الزم برای شمول در 
لست ابتدایی را تکمیل 

ننموده است کاندید 
محترم توانسته است 

حامیان  09222
تصدیق شده را داشته 

والیت حد 13باشد  د ر
فیصد را تکمیل  4اقل 

 نموده است

41 
احمد داکتر 

 0 29101 90131 99626 93161 142913 داور نادی

با در نظر داشت 
قیصله کمیسون مستقل 
امنتخابات معیار های 
الزم برای شمول در 
لست ابتدایی را تکمیل 

ننموده است کاندید 
محترم توانسته است 

حامیان  90131
تصدیق شده را داشته 

والیت حد  0باشد  د ر
فیصد را تکمیل  4اقل 

استنموده   

44 
بسم هللا 

 شیر
00011 20901 21110 94926 13122 2 

با در نظر داشت قیصله 
کمیسون مستقل امنتخابات 

معیار های الزم برای 
شمول در لست ابتدایی را 
تکمیل ننموده است کاندید 

محترم توانسته است 
حامیان تصدیق  94926

 2شده را داشته باشد  د ر
فیصد را  4والیت حد اقل 

وده است تکمیل نم
همجنان عطف به نامه 

 43مورخ   1646
وزارت  1904عقرب 

محترم امور خارجه 
ورت شماره \اس\داری 

امریکایی  123999996
 میباشد

49 
حاجیه 
خدیجه 
 غزنوی

114211 21021 21220 49623 44402 2 

با در نظر داشت 
قیصله کمیسون مستقل 
امنتخابات معیار های 
الزم برای شمول در 
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ابتدایی را تکمیل لست 
ننموده است کاندید 
محترم توانسته است 

حامیان  49623
تصدیق شده را داشته 

والیت حد  2باشد  د ر
فیصد را تکمیل  4اقل 

 نموده است

4۲ 
سلمان علی 
 9 44996 29229 92949 36490 111613 دوست زاده

با در نظر داشت قیصله 
کمیسون مستقل امنتخابات 

معیار های الزم برای 
شمول در لست ابتدایی را 
تکمیل ننموده است کاندید 

محترم توانسته است 
حامیان تصدیق  29229

 9شده را داشته باشد  د ر
فیصد را  4والیت حد اقل 

 تکمیل نموده است

4۲ 
فضل 
کریم 
 نجیمی

113392 112919 9294 91969 44292 19 

با در نظر داشت قیصله 
کمیسون مستقل امنتخابات 

معیار های الزم برای 
شمول در لست ابتدایی را 
تکمیل ننموده است کاندید 

محترم توانسته است 
حامیان تصدیق  91969

شده را داشته باشد  د 
 4والیت حد اقل  19ر

فیصد را تکمیل نموده 
 است

4۲ 
دکتور محمد 

نادر شاه 
 احمدزی

119144 62143 29002 21629 19932 0 

با در نظر داشت قیصله 
کمیسون مستقل امنتخابات 

معیار های الزم برای 
شمول در لست ابتدایی را 
تکمیل ننموده است کاندید 

محترم توانسته است 
حامیان تصدیق  21629

 0شده را داشته باشد  د ر
فیصد را  4والیت حد اقل 

 تکمیل نموده است

کنر   کندز    کابل    هرات    ننګرهار      فاریاب   غور      سمنګان      سرپل      جوزجان     بلخ                         

 بالن 

                  1        4       9       2          2             6     3              9           0               11      11        14       

خوانندگان گرامی! چون فورمات لیست خارج از سیستم قبول شده و مروج پورتال ما " افغان 
جرمن آنالین " میباشد، با وجود سعی نتوانستم آنرا چنانکه الزم است در قالب فورمات تلفیق 

ان ه که خوانندگنمایم. امید است این کمبود را اغماض نمایند. مطلب مهم در اینجا ترتیب لست بود
 محترمیکه دسترسی به چنین سندی نداشته باشند آنرا مرور بتوانند.

بعد از دسترسی کاندیدان باین لست صدای اعتراض داکتر عزیزهللا لودین باال شده و عنوانی 
رئیس ولسی جرگه نامه ای نوشته که کاپی آن به نه مرجع ارسال گردیده است. قرار معلوم 

 در روزنامه انیس و همچنان بعضی روزنامه های دیگر نشر گردیده است. مکتوب داکتر لودین
چون بحث در مورد این موضوع و علی الخصوص نقض صریح مواد قانون نزد کسانیکه حمایت 
  از قوانین مینمایند اهمیت دارد بنده نیز خواستم تا این مطلب را از نظر خوانندگان گزارش دهم.

طرزالعمل اجراات کمیسیون مستقل انتخابات مخالفت داشته و  داکتر لودین در پرنسیپ  به
اعتراض وی که یک مرجع دولتی مادۀ صریح قانون را نقض میکند بایست این صدا بدون انعکاس 

 نمانده و هرآنچه امکان دارد در برابر این اجراات ناسالم کمیسیون قدعلم کرد.
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 اینک کاپی مکتوب اعتراضیۀ داکتر لودین:
      

       
 "بسم هللا الرحمن الرحیم"

19/0/1904 
 

 نامه سرگشاده:
 جاللتمآب محترم رئیس صاحب ولسی جرگه!

 السالم علیکم ورحمَه هللا و برکاته!
میباشم که با داشتن تحصیالت به سویه دوکتورا 1909من یکی ازکاندیدان ریاست جمهوری سال 

ین ساله در پست ها ی مقامات بلند رتبه (ساله درجهاد مردم افغانستان وخدمت چند14،خدمت )
دولتی تصمیم داشتم کشور عزیزما را با مردم نجیب آن از دشواری ها و بحران های موجود که 
همه روزمره به آن افزوده میگردد، درصورت  کسب آرای اکثریت به کمک واستعانت  خداوند 

ا به مدارج عالی قانونمندی، متعال  و مردم با دیانت و وطن پرست  خویش نجات  دهم  و آنر
وحدت ملی، شکوفائی و پیشرفت درساحات سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وامثال 
آن ها برسانم ولی متأسفانه و باهزارها افسوس که کمیسیون محترم مستقل انتخابات با نادیده گرفتن 

جرگه ومشرانوجرگه( تصویب سوابق کاندیدان و قانون انتخابات که ازطرف شورای ملی )ولسی 
(کاندید 11و پس از توشیح نافذ گردیده است یکعده از کاندیدان را روی هرملحوظی که بوده رد و)

را که درعین شرایط و حاالت قرارداشتند مورد تائید قراردادند و بحیث کاندید ریاست جمهوری 
 اعالم داشتند  که  بطور فشرده  میخواهم توضیح  و تذکردهم که:

( والیت توسط هرکاندید 41(قانون انتخابات از ارائه )یکصدهزار کارت از) 22: درماده) 1
هدایت داده شده است در حالیکه به  مالحظه لیست که ترتیب و کاپی آن ضمنأ تقدیم  است هیچ  
یک  از کاندیدان نتوانسته اند این شرایط را تکمیل و یا حایز باشند. پس چرا یکنفردر عین شرایط 

 بول و دیگری رد گردد.                           ق
( فیصد تخفیف خالف شرایط  پیش 91: کمیسیون محترم مستقل انتخابات درمورد کاندیدان از )4

بینی شده قانون انتخابات کار گرفته است، اعتراض من این است که این صالحیت را از کجا 
حیت را برایش تفویض  نموده است و کدام کسب نموده وکدام مقام با صالحیت خالف قانون صال

مرجع باالتر ازقانون بوده و مخالف قانون عمل و اجراآت کرده میتواند؟ و یا اینکه تعبیر و تفسیر 
 قانون صالحیت هر شخصی نیست که به ذهن خود با آن معامله کند.             

 ون انتخابات توسط شورای محترم: قانون باید باالی همه اتباع کشور یکسان تطبیق گردد، قان9
ملی تصویب و بعد از توشیح به جریده رسمی نشر و نافذ گردیده است، عدم تطبیق وعدم رعایت 
یکسان آن توسط هر شخص و مقام که باشد غیرقابل قبول بوده و تخلف از آن نیز جرم تلقی 

                                                 میگردد.                                                         
: شورای ملی مظهر ارادۀ ملت افغانستان است و عدم تطبیق مصوبات آن موجب خواهد شد تا 2

حیثیت و اعتبارآن نزد مردم خدشه دار گردد و اعتماد یکه مردم به آن نموده و داشتند از بین 
نظارت بر اعمال حکومت و قانون شکنی  خواهد رفت و اینکه ولسی جرگه محترم صالحیت

                راعهده داراست محض روی  گفتار و روی کاغذ خواهد بود و باقی خواهد ماند.                                                         
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ر ا: طوریکه درلست کمیسیون مطالعه میفرمائید هیچ کدام از یازده کاندید محترم نه صد هز2
( والیت را که به نظرمن قانون انتخابات  نقض شده است. اگر به این 41رأی داشتند  نه هم )

موضوع رسیدگی شود یقینأ  قانون نقض شده واعتبارخود را کمیسیون انتخابات نزدملت ما و 
جامعه بین المللی از دست خواهد داد و همان اصطالح قدیم ما تحقق خواهد یافت که میگفتند: " 

ل پیاله و ُدرد " یعنی اینکه هنوز انتخابات شروع نشده و قانون ازطرف خود کمیسیون زیر پا او
رعایت را الزم دانسته اند  که این  %91گردیده و بدون  اینکه صالحیت  قانونی داشته  باشند 

                            سوء استفاده علنی از صالحیت وظیفوی است که باید جوابده باشند.                          
روی دالیل و توضیحات فوق و مستند به فوتوکاپی که در مورد کاندیدان ریاست جمهوری تقدیم 
است ثابت میگردد که کمیسیون محترم مستقل انتخابات در تصامیم اتخاذ شده اش قانون انتخابات 

االی گردیده بصورت یکسان براکه توسط نماینده گان محترم مردم افغانستان عزیز تصویب نافذ 
همه کاندیدان رعایت و تطبیق ننموده است. من بحیث یکی ازکاندیدان رد شده اعتراضات خویش 
را به آن مقام محترم که مظهر اراده ملت افغانستان میباشند تقدیم و به عرض رسانیدم و حاضرم 

ی حاضر شوم و در جهت دفاع از حقوق خویش در صورتیکه الزم فرمائید به جلسه عموم
توضیحات مزید به عرض برسانم و اسناد ارائه بدارم. بدون شکٌ من خود را متضرر شده احساس 
میکنم و به هیچ وجٌه قانع نخواهم شد که می بینم هیچ یک از کاندیدان محترم  معیار قانونی را  

ارم آرای بیشتری د  پوره نکرده ولی به حیث کاندید شناخته شده اند. در حالیکه من  از اکثر آنها
از لیست حذف شده ام. اگر در لیست دقیق شوید دیده میشود که کاندیدان محترم اکثراً نه  صد 
هزار را پوره کرده اند و نه هم  بیست  و الیت را، و باز کسانی هستند که  اگر صد هزار دارند 

محکمه و مقامات تطبیق  ولی و الیات آن پوره نیست.  لذا تطبیق  قانون آرزویم  بوده که امید
 کننده در مورد غورسی  نمایند.                                                                                          

درغیرآن کنفرانس مطبوعاتی از رسانه های آزاد را دعوت خواهم کرد وغرض آگاهی عامه،  
ن و افشاء خواهم کرد. البته میخواهم در اخیر بعرض جوامع مدنی و بین المللی حقایق را بیا

برسانم که من دیگر آرزو ندارم که کاندید ریاست جمهوری باشم یا در لیست داخل شوم ولی 
غرض من این است که باالخره در مملکت ما به قانون شکنی خاتمه داده شود و تا ملت ما بقول 

بل از میالد گفته بود که ))ما چاکران قانونیم ( سال ق141سیسرون قانون گذار معروف رومی که )
برای اینکه آزاد زندگی کنیم (( و ما نیز باید  به  قانون ارج گذاشته و  نگذاریم  که مردم و 

مقامات ما به قانون شکنی عادت  کرده و آزادی مردم را دست خوش هوا و هوس خود سازند.                                       
     .                                                                                                                                            

 باتقدیم احترامات فایقه
 دوکتورعزیزهللا "لودین"

19/0/1904 
      

 _کاپی به ریاست محترم مشرانوجرگه
 ستره محکمه ج.ا.ا_کاپی به مقام محترم 

 _کاپی به ریاست محترم عمومی اداره اموروداراالنشای شورای وزیران
 _کاپی به کمیسیون محترم نظارت برقانون اساسی

 _کاپی به کمیسیون محترم مستقل انتخابات
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 _کاپی به اخبارمحترم آرمان ملی
 _کاپی به جریده محترم هشت صبح

 _کاپی به مقام لوی ٌحارنوالی 
 ریاست عالی مبارزه علیه فساد اداری _کاپی به

 _کاپی به کمسیون محترم شکایات ولسی جرگه
 _کاپی به کمسیون محترم شکایات مشورانو جرگه
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