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   کابل- ینيعبدهللا ام

  ٢٠١٥ ی جنور٢٩

  

   رد١٠د و ي تأئ٩: یشنھاديپ فرد ١٩از 
 ید که فھرست آنھا را مشاھده مين گرديي تعی مستعمراتیرأ در شوی حکومت وحشت ملیر پشنھادي وز١٩سرنوشت 

دند که يگر رد گردي تن د١١ه و ددست آوره  را بی  مستعمراتیرأ اعتماد شویرأر توانستند ي نامزد وز٩تاکنون . ديرمائف

 ی مستعمراتیرأ شوید مستقل وکالين طرز ديچ وجه مبيا عدم اعتماد به ھي اعتماد و یرأ.  موجود استیرأر ييامکان تغ

ھمچنان پرداخت پول به .  کرده استی بازیرأالن وکالء به ي نقش خود را در می و زبانی، مذھبیست، بلکه تعلقات قومين

 اول یشنھادير پي پوپل وزیالنيجل از يده شد که چند وکيشن. ر گذار بوده استيثأ ھم تیشنھاديران پي از جانب وزءوکال

ن ي ھمیر مقدور بود و روي آن غۀي پوپل تھیأر ھزار دالر را کرده بودند که ب۵٠ ی اعتماد تقاضایرأه در بدل يوزارت مال

ش مصدر ي مردم خویرأخواھد که ب ی عبدهللا م– ی و افتضاح، حکومت وحشت غنین رسوائيبا ا. ديل خود را کنار کشيدل

  .  خدا داردیعجب صبر! ک گرددي نیکا رھا
 یس عمومي باطل رئ٩د و ي سف٢٢رد،  ۵٨د، ي تائیرأ ١۵۴ با گرفتن یت ملي امنیاست عموميل نامزد ريهللا نب رحمت-١

  . شدیت مليامن

  .ر امورداخله شدي باطل وز۶ممتنع و ١۵ رد، ٩١د، يئ تأیرأ ١٣١ر امورداخله با گرفتن ي نامزد وزی نورالحق علوم-٢

 ر امورخارجهي باطل وز٩ ممتنع و ١٢ رد، ٧٠، ديتأئ یرأ ١۵١ر امور خارجه با گرفتن ي نامزد وزین ربانيالد  صالح-٣

  .شد

ه ير مالي باطل به عنوان وز٨ ممتنع و ٢١ رد، ٨۶، ديتأئ یرأ ١٢٨دست آوردن ه ه با بير مالي نامزد وزیميل حکي اکل-۴

  .ده شديبرگز

ر صحت عامه ي باطل وز۴ ممتنع و ١٢ رد، ۵۴، ديتأئ یرأ ١٧٠ر صحت عامه با گرفتن يروز نامزد وزين فيروزالدي ف-۵

  .شد
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 باطل ۵ ممتنع و ١٧ رد، ٨٧، ديتأئ یرأ ١٣۴گان با گرفتن  ر مھاجران وعودت كنندينامزد وز ی بلخی سيد حسين عالم-۶

  .گان شد ر مھاجران وعودت كنندهيوز

 باطل توانست ١٠ممتنع و ١٣ رد، ٧۴، ديتأئ یرأ ١۴۶دست آوردن ه م با بير معادن و پطرولي داوودشاه صبا نامزد وز-٧

  .م شودير معادن و پطروليوز

اء ير احي باطل وز۵ ممتنع و ١٩ رد، ٧١، ديتأئ یرأ ١۴۵ روستا با گرفتن ۀ و توسعءاير احي نامزد وزیحمد درانراي نص-٨

  . روستا شدۀو توسع

ر حج ارشاد ي باطل وز۵د و ي سف١٧ رد، ۶١، ديتأئ ١۶٠ر حج ارشاد و اوقاف با گرفتن ي نامزد وزیض محمد عثماني ف-٩

  .واوقاف شد

ن ي باطل نتوانست به ایرأ ٧ ممتنع و ٢۶ رد، ١١٢د، ي تائیرأ ٩۶ با گرفتن یر دفاع مليزد وز نامیميرمحمد کري ش-١٠

  .ابديوزارتخانه راه 

ر ي باطل نتوانست وز٩ ممتنع و ٢٧ رد، ١٠٣، ديتأئ یرأ ١٠۴ سردارمحمد رحمان اوغلي نامزد وزير اقتصاد با گرفتن -١١

  .اقتصاد شود

ر ي باطل وز٣ ممتنع و ٢١ رد، ١۴۶، ديتأئ یرأ ٧١دست آوردن ه ت عالي با ب خاطره افغان نامزد وزير تحصيال-١٢

  . نشدیالت عاليتحص

  .رمعارف نشدي باطل وز٩ ممتنع و ٢١ رد، ١٢٣، ديتأئ یرأ ٩٠ر معارف با گرفتن ي نامزد وزیونسي ی محمد گل زلم-١٣

ر ي باطل وز۵ ممتنع و ٢۶ رد، ٩٧، ديتأئ یرأ ١١۵ با گرفتن ی معلوماتیر مخابرات و تکنالوژي نامزد وزیمي برنا کر-١۴

  .نشد

  . باطل برنده نشد٨ ممتنع و ١٩ رد، ١٣١، ديتأئ یرأ ٨۵د عامه با به دست آوردن ير فواير نامزد وزيعباس بص  غالم-١۵

 باطل ۴ ممتنع و ٢۴ رد، ١٠٩، ديتأئ یرأ ١٠۶دست آوردن ه  و آب با بیر انرژي نامزد وزی عبدالرحمان صالح-١۶

  .دست آورده ک را بينتوانست پنجاه به اضافه 

 باطل نتوانست ٩د و ي سف٢٠ رد، ١٠٢، ديتأئ یرأ ١١١ع با گرفتن ي نامزد وزير تجارت و صنای سردارمحمد رحيم-١٧

  .ع شودير تجارت وصنايدست آورد و وزه  الزم را بیرأآ

 باطل ۴ ممتنع و ٢۵ رد، ١٣٣، ديتأئ یرأ ٨١ن دست آورده  با بیر ترانسپورت وھوانوردي نامزد وزیهللا ذکضي ف-١٨

  .ن وزارت نشديموفق به حضور در ا

 باطل ٧ ممتنع و ٢٢ رد، ١١٢، ديتأئ یرأ ١٠٢ل با گرفتن يرسرحدات، اقوام و قباي نامزد وزینوارين شي قمرالد-١٩

 .ن مقام را به دست آوردينتوانست ا

 


