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 ٢٠١٥ جنوری ٢٣
 
 

 شورا یر از سويوز ٦  یرد نامزد
  

 یوحشت مل حکومت یادنھشير پي نامزد وز٦،  کابلی دولت مستعمراتیشوراشترک ون ميسيکمست که ي حاکیگزارش ھا

 عبارت اند ین افراد ضد مليا. عوض آنان شده استگر به ي افراد دیت دوم، رد کرده و خواستار معرفيل داشتن تابعيرا به دل

  :از

  ر امور داخله،ي، نامزد وزینورالحق علوم. ١

  ر امور خارجه،يوز، نامزد ین ربانيالد صالح. ٢

  ،یر کار و امور اجتماعي، نامزد وزید سعادت نادريس. ٣

  ر مبارزه با مواد مخدر،ي، نامزد وزړهللا کاک ضيف. ٤

   و مسکن،یر شھرسازي، نامزد وزیونديشاه زمان م. ٥

  . ر اطالعات و فرھنگي، نامزد وزیري سلطان خیآ. ٦

 بر ء وزرایرد نامزد .ت دوم خود را لغو کنندي نتوانستند تابعاشخاص ن يگفت، ا ی مستعمراتیشورا، معاون دوم یسلجوق

ت آنھا ي صورت نگرفته است، بلکه صرف موضوع دو تابعیت کاريا اھليانت  و يل خي، دلیھن دوستياقت، مي لۀ درجیمبنا

  . مطرح شده است

 جمع شده اند تا پس از رد "یئصالحات و ھمگراا"م ي، رھبران تی نظاری شورایقانونمنزل  شود كه در یده ميشن 

ستار  ین بحث ھا تا حال نام ھاير ا د.ندي نماذاکرهم ديجد ۀ دو چھری معرفۀ، در بارشورا ی از سوی و ربانیت علوميصالح

د در  مسعوی و احمد ولیلي امرهللا صالح، مسعود خلی در وزارت داخله و نام ھاظاھرمراد، جنرال بابه جان و جنرال محمد 

ز  و وزارت دفاع را ي درستی لویپست ھاد تا کن ی ھم  تالش مین حال،  گروه غنيع در .وزارت خارجه مطرح شده است

ن ي مھمتریتي امنیھا خانه  وزارترا يز. روشن است و عبدهللا ین غنيھا بن ھمه کشمکش يل ايدل. دن داشته باشدر دست خود 

 .  روند ی به شمار میوحشت مل  حکومتیھا  خانه   وزارتن  يو حساس تر


