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عبدﷲ امينی -کابل
 ٢٩جنوری ٢٠١٥

از  ١٩فرد پيشنھادی ٩ :تأئيد و  ١٠رد
سرنوشت  ١٩وزير پشنھادی حکومت وحشت ملی در شورأی مستعمراتی تعيين گرديد که فھرست آنھا را مشاھده می
فرمائيد .تاکنون  ٩نامزد وزير توانستند رأی اعتماد شورأی مستعمراتی را به دست آورده و  ١١تن ديگر رد گرديدند که
امکان تغيير رأی موجود است .رأی اعتماد و يا عدم اعتماد به ھيچ وجه مبين طرز ديد مستقل وکالی شورأی مستعمراتی
نيست ،بلکه تعلقات قومی ،مذھبی و زبانی نقش خود را در ميالن وکالء به رأی بازی کرده است .ھمچنان پرداخت پول به
وکالء از جانب وزيران پيشنھادی ھم تأثير گذار بوده است .شنيده شد که چند وکيل از جيالنی پوپل وزير پيشنھادی اول
وزارت ماليه در بدل رأی اعتماد تقاضای  ۵٠ھزار دالر را کرده بودند که برأی پوپل تھيۀ آن غير مقدور بود و روی ھمين
دليل خود را کنار کشيد .با اين رسوائی و افتضاح ،حکومت وحشت غنی – عبدﷲ می خواھد که برأی مردم خويش مصدر
کا رھای نيک گردد! عجب صبری خدا دارد.
 -١رحمتﷲ نبيل نامزد رياست عمومی امنيت ملی با گرفتن  ١۵۴رأی تائيد ۵٨ ،رد ٢٢ ،سفيد و  ٩باطل رئيس عمومی
امنيت ملی شد.
 -٢نورالحق علومی نامزد وزير امورداخله با گرفتن  ١٣١رأی تأئيد ٩١ ،رد١۵ ،ممتنع و  ۶باطل وزير امورداخله شد.
 -٣صالحالدين ربانی نامزد وزير امور خارجه با گرفتن  ١۵١رأی تأئيد ٧٠ ،رد ١٢ ،ممتنع و  ٩باطل وزير امورخارجه
شد.
 -۴اکليل حکيمی نامزد وزير ماليه با به دست آوردن  ١٢٨رأی تأئيد ٨۶ ،رد ٢١ ،ممتنع و  ٨باطل به عنوان وزير ماليه
برگزيده شد.
 -۵فيروزالدين فيروز نامزد وزير صحت عامه با گرفتن  ١٧٠رأی تأئيد ۵۴ ،رد ١٢ ،ممتنع و  ۴باطل وزير صحت عامه
شد.
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 -۶سيد حسين عالمی بلخی نامزد وزير مھاجران وعودت كنندگان با گرفتن  ١٣۴رأی تأئيد ٨٧ ،رد ١٧ ،ممتنع و  ۵باطل
وزير مھاجران وعودت كنندهگان شد.
 -٧داوودشاه صبا نامزد وزير معادن و پطروليم با به دست آوردن  ١۴۶رأی تأئيد ٧۴ ،رد١٣ ،ممتنع و  ١٠باطل توانست
وزير معادن و پطروليم شود.
 -٨نصيراحمد درانی نامزد وزير احياء و توسعۀ روستا با گرفتن  ١۴۵رأی تأئيد ٧١ ،رد ١٩ ،ممتنع و  ۵باطل وزير احياء
و توسعۀ روستا شد.
 -٩فيض محمد عثمانی نامزد وزير حج ارشاد و اوقاف با گرفتن  ١۶٠تأئيد ۶١ ،رد ١٧ ،سفيد و  ۵باطل وزير حج ارشاد
واوقاف شد.
 -١٠شيرمحمد کريمی نامزد وزير دفاع ملی با گرفتن  ٩۶رأی تائيد ١١٢ ،رد ٢۶ ،ممتنع و  ٧رأی باطل نتوانست به اين
وزارتخانه راه يابد.
 -١١سردارمحمد رحمان اوغلي نامزد وزير اقتصاد با گرفتن  ١٠۴رأی تأئيد ١٠٣ ،رد ٢٧ ،ممتنع و  ٩باطل نتوانست وزير
اقتصاد شود.
 -١٢خاطره افغان نامزد وزير تحصيالت عالي با به دست آوردن  ٧١رأی تأئيد ١۴۶ ،رد ٢١ ،ممتنع و  ٣باطل وزير
تحصيالت عالی نشد.
 -١٣محمد گل زلمی يونسی نامزد وزير معارف با گرفتن  ٩٠رأی تأئيد ١٢٣ ،رد ٢١ ،ممتنع و  ٩باطل وزيرمعارف نشد.
 -١۴برنا کريمی نامزد وزير مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با گرفتن  ١١۵رأی تأئيد ٩٧ ،رد ٢۶ ،ممتنع و  ۵باطل وزير
نشد.
 -١۵غالمعباس بصير نامزد وزير فوايد عامه با به دست آوردن  ٨۵رأی تأئيد ١٣١ ،رد ١٩ ،ممتنع و  ٨باطل برنده نشد.
 -١۶عبدالرحمان صالحی نامزد وزير انرژی و آب با به دست آوردن  ١٠۶رأی تأئيد ١٠٩ ،رد ٢۴ ،ممتنع و  ۴باطل
نتوانست پنجاه به اضافه يک را به دست آورد.
 -١٧سردارمحمد رحيمی نامزد وزير تجارت و صنايع با گرفتن  ١١١رأی تأئيد ١٠٢ ،رد ٢٠ ،سفيد و  ٩باطل نتوانست
آرأی الزم را به دست آورد و وزير تجارت وصنايع شود.
 -١٨فيضﷲ ذکی نامزد وزير ترانسپورت وھوانوردی با به دست آوردن  ٨١رأی تأئيد ١٣٣ ،رد ٢۵ ،ممتنع و  ۴باطل
موفق به حضور در اين وزارت نشد.
 -١٩قمرالدين شينواری نامزد وزيرسرحدات ،اقوام و قبايل با گرفتن  ١٠٢رأی تأئيد ١١٢ ،رد ٢٢ ،ممتنع و  ٧باطل
نتوانست اين مقام را به دست آورد.
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