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 په وړاندیز شوې کابینه کې د غلو تود حضور
 

 )لومړی برخه( 
 
 

د سیاسي هوکړې په هکله د هیواد والو اندیښنې او سوچونه کټ مټ په حقیقت بدل شول. د هېواد او ولس پر سر  
شخصي، ګروپي او و خپلد معامله ګرو یو ځل بیا وښوده چې دوي د هیواد او د هیواد ملي ګټو ته ژمن نه دي، بلکې 

 ادارانو د ګټو او پایښت له پاره هلې ځلې کوي. د ځانځانۍ او د خپلو ب ېیواز او کويو په باب فکر تنظیمي ګټ
 

یو شمېر هیواد والو دا سوچ کاوه چې تېرو ترخو تجربو نه به زموږ سیاسیونو، د هیواد مشرانو د عبرت درس اخیستي 
د تعلیم    او  وپنځوس سلنه ویش کې کار اهل د کار ته وسپارل شې، ځوانانو، هیواد ته ژمن  ينو ځکه به په راتلونک  ،وي

کې کابینې ته د عبد هللا عبدهللا له  تیبسا یوپه یو ټوپکي پلوه کله چې مې  خو ،خاوندانو ته به د کار شرایط برابر شې
ورمعرفي شوی لست تر سترګو شو، هک پک پاتې شوم او سوچ مې وکړ چې دا هیواد به هیڅکله د سولې  يلور

 هد دې بیچار  ،هیواد پلورونکو مشرانو د معاملو دروند بار  ېاو پرمختګ پړاونو ته ونه رسېږی، تل به د د  ۍورورګلو
 ولس پر اوږو پروت وي.  

 

معرفي شوی لست دلته د دوستانود  ،ي وخت پر اړتیاوو بحث وکړممخکی تر دی چې د لست پر جزئیاتو او د اوسن
 معلوماتو له پاره رانقلوم:

 

 فضل احمد معنوی اداره لوی ځارنوال  -۱
 عبدالحفیظ اصولی مرستیال لوی څارنوالی در امور مالی و اداری  -۲
 کنشکاترکستانی وزیر کار و امور اجتماعی  -۳
 عالی  حمیدهللا فاروقی وزیر تحصیالت -۴
 هارون چخانسوری وزیر معارف  -۵
 شهرسازی  محمود کرزی وزیر -۶
 بسم هللا محمدی وزیر امور داخله  -۷
 بشیراحمد ته ینج وزیر امور مهاجرین  -۸
 حاجی دین محمد  وزیر اقوام و قبایل  -۹

 انجنیر علی احمد عثمانی وزیر مخابرات  -۱۰
 فرخنده زهرا نادری وزیر اقتصاد  -۱۱
 وزیر ترانسپورت حسن عبدالهی -۱۲
 سردار رحمن اوغلی وزیر زراعت  -۱۳
 انور الحق احدی وزیر صنعت و تجارت  -۱۴
 نجیب پیکان رئیس اداره اترا  داکتر -۱۵
 انجنیر عاصم عاصم رئیس شرکت هوایی آریانا  -۱۶
 جنرال ظاهر ظاهر  معین اول وزارت دفاع ملی  -۱۷
 جو معاون شورای عالی مصالحه ملی دگرجنرال جان احمد حق -۱۸
 عتیق هللا بریالی لوی درستیز  -۱۹

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Arian_sh_kabina.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Arian_sh_kabina.pdf


  

 

 2تر  2 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ادیب فهیم  معین سیاسی  وزارت خارجه  -۲۰
 یش ذبیح هللا زیارمل ریس اداره عالی تفت -۲۱
 داکتر مجیب الرحمن څمکنی والی کابل  -۲۲
 پاسوال عبدالرحمن رحمن  فرمانده امنیه کابل لوی -۲۳
 همایون همایون معاون اول امنیت ملی  -۲۴
 استاد عنایت هللا شاداب  ریس دانشگاه استاد ربانی.  -۲۵
 حفیظ منصور  ریس اصالحات اداری و خدمات ملکی  -۲۶
 معین وزارت حوادث  انجنیر امین حیدری -۲۷
 داکتر میرویس بهاوی ریس تربیت بدنی  -۲۸
 نجیبه ایوبی معین مالی و اداری  وزارت فرهنگ  -۲۹
 سادات معین صنایع وزارت تجارت  سید هاشم  -۳۰
 داکتر قهار سروری معین علمی تحصیالت عالی  -۳۱
 اجمل سیالب معین جوانان وزارت اطالعات و فرهنگ  -۳۲
 تیموری معین وزارت انکشاف دهات  انجنیر ناصر -۳۳
 معین مرستیال معین وزارت اقوام وقبایل  -۳۴
 شکیبا سیفی معین وزارت امور زنان  -۳۵
 راحله دوستم معین مالی و اداری وزارت خارجه  -۳۴
 رت صحت عامه عالم خلیلی معین مالی و اداری وزا -۳۵
 جنرال رجب معین وزارت فواید عامه  -۳۶
 داکترمحی الدین مهدی ریس رادیوتلویزیون ملی  -۳۷
 روح هللا مراد معین عواید و گمرکات وزارت مالیه  -۳۸
 قربان حقجو ریس تدارکات ملی  -۳۹
 الحاج محمد فرهاد صدیقی رئیس اداره نورم و استاندارد  -۴۰
 مهندس ویس احمد برمک والی قندهار  -۴۱
 عبدالخالق باالکرزی والی کندز  -۴۲
 انجنیر ضرار احمد عثمانی والی بلخ  -۴۳
 سناتور آصف عظیمی والی تخار  -۴۴
 جنرال غالم مصطفی محسنی والی بدخشان  -۴۵
 رهار ظاهر قدیر  والی ننگ -۴۶
 آخندزاده والی هلمند  -۴۷
 اسدهللا شریفی والی زابل  -۴۸
 بصیر سالنگی والی نمیروز  -۴۹
 محمد نور رحمانی والی سرپل  -۵۰
 مجید روزی والی فاریاب  -۵۱
 مولوی حیات والی جوزجان  -۵۲
 عبداللطیف مراد والی کاپیسا  -۵۳
 عبدالجبار تقوا والی پروان  -۵۴
 انجینیر اسحق نظامی والی پنجشیر.«  -۵۵

 

دا چې ناشونی کار  ېچې د دې هیواد جوړیدل د داسې کسانو په موجودیت کې نه یواز يپورتنی لست دا په ډاګه کو
ي. په نور هم د سترو غمېزو او بحران لور ته را کشول کېږهېواد او خلک بلکې په یقین سره ویالی شو چې  ،دی

چوپتیا هغه ستره ګناه او مسؤلیت دی چې راتلونکې نسلونه به ورته په نیکه سترګه نه  د هیوادوالو دې برخه کې
 .  يګور

 نور بیا
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