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رد نامزدی  ٦وزير از سوی شورا
گزارش ھای حاکيست که کميسيون مشترک شورای دولت مستعمراتی کابل ٦ ،نامزد وزير پيشنھادی حکومت وحشت ملی
را به دليل داشتن تابعيت دوم ،رد کرده و خواستار معرفی افراد ديگر به عوض آنان شده است .اين افراد ضد ملی عبارت اند
از:
 .١نورالحق علومی ،نامزد وزير امور داخله،
 .٢صالحالدين ربانی ،نامزد وزير امور خارجه،
 .٣سيد سعادت نادری ،نامزد وزير کار و امور اجتماعی،
 .٤فيضﷲ کاکړ ،نامزد وزير مبارزه با مواد مخدر،
 .٥شاه زمان ميوندی ،نامزد وزير شھرسازی و مسکن،
 .٦آی سلطان خيری ،نامزد وزير اطالعات و فرھنگ.
سلجوقی ،معاون دوم شورای مستعمراتی گفت ،اين اشخاص نتوانستند تابعيت دوم خود را لغو کنند .رد نامزدی وزراء بر
مبنای درجۀ لياقت ،ميھن دوستی ،دليل خيانت و يا اھليت کاری صورت نگرفته است ،بلکه صرف موضوع دو تابعيت آنھا
مطرح شده است.
شنيده می شود كه در منزل قانونی شورای نظاری ،رھبران تيم "اصالحات و ھمگرائی" جمع شده اند تا پس از رد
صالحيت علومی و ربانی از سوی شورا ،در بارۀ معرفی دو چھرۀ جديد مذاکره نمايند .در اين بحث ھا تا حال نام ھای ستار
مراد ،جنرال بابه جان و جنرال محمد ظاھر در وزارت داخله و نام ھای امرﷲ صالح ،مسعود خليلی و احمد ولی مسعود در
وزارت خارجه مطرح شده است .در عين حال ،گروه غنی ھم تالش می کند تا پست ھای لوی درستيز و وزارت دفاع را
در دست خود داشته باشند .دليل اين ھمه کشمکش ھا بين غنی و عبدﷲ روشن است .زيرا وزارت خانهھای امنيتی مھمترين
و حساس ترين وزارت خانه ھای حکومتوحشت ملی به شمار می روند.
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