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 15/11/5115                  نبیل عزیزی

 ؟مصلحتی یااست  یصتخص پیشنهادیبینۀ کا
 

 
 

روز از آغاز به کار دولت وحدت ملی افغانستان، اعضای کابینه جدید افغانستان معرفی  111پس از گذشت نزدیک به 
 شدند.

اند، مطابقت ندارد و شماری از وزیرانی که معرفی شدند، تخصص و تجربه آنها با وزارتی که برای آن معرفی شده
 که کابینه معرفی شده، یک کابینه مصلحتی است.  دهداین نشان می

 

 بطور نمونه:
 تخصص وزارت نامزدان

 حقوق و علوم سیاسی مالیه غالم جیالنی پوپل

 حقوق و علوم سیاسی معارف محمد گل زلمی

 ادبیات دری /ژورنالیزم  امور زنان نجیبه ایوبی 

 پیداگوژى زراعت و مالدارى محمدیعقوب حیدرى 

 دیزاین محیطى و مهندسى انرژى و آب محمودصیقل 

 انجنیرى ریاست عمومى امنیت ملى رحمت هللا نبیل 

 

 حاال شما خود قضاوت نمائید .
 مصلحتی یا تخصصی است؟به نظر شما آیا این کابینه 

 

 ءنامزدان وزرا
 

 شیر محمد کریمی نامزد وزارت دفاع
در والیت خوست متولد شده، از قوم سادات بوده و  1251فرزند محمد کریم؛ در سال  سترجنرال شیرمحمد کریمی 

نامزد وزارت دفاع ملی معرفى شده  در بریتانیا آموزش نظامی دیده است. موصوف، از سوی رئیس جمهور منحیث
 است. وی به صفت لوی درستیز و در سایر ُپست های وزارت دفاع ملی اجرای وظیفه نموده است.
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 نورالحق علومى نامزد وزارت امورداخله

وى باشنده اصلی والیت کندهار و از قوم پشتون  می باشد.  متولد شده است.  1251فرزند عبدالعظیم؛ در سال 
از حربی پوهنتون فارغ شده و در امریکا و روسیه آموزش های نظامی دیده است. علومی، از سوی رئیس  موصوف،

اجرائیه معرفی شده است.  نامبرده یکی از اعضای برجستۀ حزب دیموکراتیک خلق و در آن زمان به حیث والی 
ان مرکزی حزب دیموکراتیک خلق افغانست والیت قندهار اجرای وظیفه نموده است. قبالً رئیس کمیتۀ عدل و دفاع کمیتۀ

به صفت  1211و فعالً  رئیس حزب متحد ملی می باشد.  موصوف قبل از عضویت در شورای ملی، پیش از سال 
قوماندان قول اردوی کندهار، رئیس تنظیمیه زون جنوب و رئیس و استاد کورس عالی افسران اجرای وظیفه نموده 

 است.
 وزیر امور خارجهصالح الدین ربانی نامزد 

در شهر کابل متولد شده و باشنده اصلی والیت بدخشان  1251صالح الدین ربانی فرزند برهان الدین ربانی؛ در سال 
است. وی از قوم تاجک می باشد و از بخش روابط بین المللی، مدیریت و تجارت ماستری دارد. وی در رشتۀ 

ه سویۀ لیسانس فارغ شده است. نامبرده، از سوی رئیس اجرائیه بازاریابی و مدیریت، از کشور عربستان سعودی ب
به حیث نامزد وزیرمعرفی گردیده است. موصوف، منحیث سرپرست حزب جمعیت اسالمی، رئیس شورای عالی 

  صلح، سفیر افغانستان در ترکیه و کارمند کمپنی نفتى عربستان سعودی اجرای وظیفه نموده است. 
 

 د وزیر مالیهغالم جیالنی پوپل نامز
در شهر کابل متولد شده و از قوم پشتون می باشد. وى از پوهنځی حقوق و علوم  1225فرزند محمد اعظم؛ در سال  

سیاسی فارغ شده است. موصوف، از سوی رئیس جمهور به صفت نامزد وزیر معرفی شده است. پوپل به حیث ایفای 
 وظیفه کرده است.

 
 یهاحمد سیر مهجور نامزد وزیر عدل

در والیت بغالن متولد شده و از قوم پشتون می باشد. در رشته های اساسات  1212احمد سیر مهجور، در سال 
حقوق، فلسفه و جامعه شناسی دوکتورا دارد و در رشته اسالمیات و علوم سیاسی در پاکستان آموزش دیده است. وی 

رانسه به حیث استاد در انستیتیوت، آگاه امور عدلی از سوی رئیس اجرائیه به حیث نامزدوزیر معرفی شده است. در ف
در محاکم فرانسه برای افغان ها، عرب ها و ایرانیان و مشاور در امور عملکرد حکومت در شورای ملی، اجرای 

 وظیفه کرده است.
 

 محمد گل زلمی یونسی نامزد وزیر معارف
بلخ متولد شده و از قوم تاجک می باشد و تا در والیت  1221محمد گل زلمی یونسی فرزند محمد یونس؛ در سال 

سطح لیسانس در رشته حقوق و علوم سیاسی آموزش دیده است. وی، از سوی رئیس اجرائیه به حیث نامزدوزیر 
معرفی شده است. او به صفت څارنوال در لوی څارنوالی و همچنین در وزارت پالن وظیفه اجرا نموده است. 

 از معارف، یک شورا را در والیت بلخ ایجاد نموده بود. در حمایت 1235موصوف، در سال 
 

 نجیبه ایوبی نامزد وزیر امور زنان
سال عمر دارد، در والیت پروان متولد شده و از قوم تاجک است. وى لیسانس ژورنالیزم دارد و  15نجیبه ایوبی که 

پروان نیز دیپلوم گرفته است. ایوبی از سوی رئیس اجرائیه به حیث  در رشته ادبیات دری از انستیتیوت پیداگوژی
نامزد وزیر امور زنان معرفی شده است. وی از فعالین حقوق زن می باشد و به حیث رئیس کلیدگروپ، رادیوکلید و 

 اداره انکشافی خدمات بشری افغانستان اجرای وظیفه نموده است.
 

 عباس بصیر نامزد وزیر فوایدعامه
در والیت غزنی متولد شده و از قوم هزاره است. در بخش محیط زیست دوکتورا دارد  1251س بصیر، در سال عبا

و از سوی رئیس جمهور به صفت نامزد وزیر معرفی شده است. بصیر، منحیث رئیس دفتر معاون دوم رییس جمهور 
 سابق و استاد پوهنتون اجرای وظیفه نموده است.
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 د وزیر صحت عامهفیروزالدین فیروز نامز

و از قوم تاجک است. در  در والیت پنجشیر متولد شده  1211فیروزالدین فیروز فرزند غالم محى الدین؛ درسال 
و تخصص در  رشته هاى رهبرى و مدیریت، تحقیقات مدیریت در انستیتیوت تحقیقات صحى هند آموزش دیده، 

ن و دکتوراى طب را از انستیتیوت دولتى طب کابل به دست جراحى عمومى از اکادمى علوم طبى قواى مسلح افغانستا
 آورده است.

موصوف، از سوی رئیس اجرائیه معرفی شده و به صفت معین مسلکى وزارت صحت عامه، مشاور بانک جهانى 
در وزارت هاى صحت عامه عراق، سودان، هندوستان، مشاور در وزارت صحت عامه افغانستان، رئیس صحت 

 یسا، و آمر مرکز صحى ولسوالى نهرین والیت بغالن ایفاى وظیفه نموده است.عامه والیت کاپ
 

 محمدیعقوب حیدرى نامزد وزیر زراعت و مالدارى
شمسی، در کابل متولد گردیده است. موصوف، در پیداگوژى ماسترى دارد و از  1211محمد یعقوب حیدرى درسال 

 سوى رئیس جمهور به حیث نامزد وزیر معرفى شده است.
 داوودشاه صبا نامزد وزیر معادن و پټرولیم

شمسی، در والیت هرات متولد گردیده است. موصوف از قوم پشتون و ماستر زمین  1215داوودشاه صبا درسال 
شناسى میباشد. صبا، از سوى رئیس جمهور به حیث نامزد وزیر معرفى شده و قبل از این، به حیث والى هرات و 

 وظیفه نموده است.مشاور رئیس جمهور ایفاى 
 

 برنا کریمى نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژى معلوماتى
شمسی در والیت کابل متولد گردیده است. موصوف، از قوم هزاره و ماستر ادارۀ و 1252برنا کریمى در سال 

افغانستان  رتجارت میباشد. کریمى، از سوى رئیس اجرائیه به حیث نامزد وزیر معرفى شده و قبل از این؛ به حیث سفی
در کانادا، معاون دفتر ریاست جمهورى، معاون پالیسى ادارۀ ارگان هاى محلى، رئیس عامل، رئیس فروش و رئیس 

 اجرائیۀ شرکت هاى خصوصى در کالیفورنیاى امریکا ایفاى وظیفه نموده است.
 نصیراحمد ُدرانی نامزد وزیر انکشاف دهات

شمسی در والیت لوگر متولد گردیده است. موصوف از  1221درسال نصیراحمد ُدرانى فرزند حاجى شاه محمد؛  
قوم پشتون است و تحصیالت عالى خود را تا درجۀ لیسانس در پوهنتون نبراسکاى امریکا انجام داده و همچنان فارغ 

 التحصیل میخانیک انجنیرى پوهنتون کابل و ماستر انکشاف شهرى میباشد.
وزارت   یث نامزد وزیر معرفى شده و قبل از این، به حیث معین و مشاورموصوف، از سوى رئیس اجرائیه به ح

 معادن و همچنان به حیث مشاور بخش گاز و بازاریابى انرژى در بریتانیا کار کرده است.
 

 خاطره افغان نامزد وزیر تحصیالت عالى
است. موصوف، از قوم پشتون بوده و تحصیالت  شمسی در والیت کندهار متولد گردیده 1251خاطره افغان، در سال 

عالى خود را تا درجۀ لیسانس در بخش ادارۀ عامه و حکومتدارى انجام داده است. خانم افغان، از سوى رئیس جمهور 
 به حیث نامزد وزیر معرفى شده است.

 
 محمودصیقل نامزد وزارت انرژى و آب

ردیده است. موصوف، از قوم تاجک و لیسانسۀ دیزاین محیطى شمسی در کابل متولد گ 1211محمود صیقل، در سال  
پوهنتون دیکن به دست آورده   در بخش انکشاف بین المللى از  و مهندسى میباشد. وى همچنان درجۀ ماسترى خود را

است. صیقل از سوى رئیس اجرائیه، به حیث نامزد وزیر معرفى شده و قبل از این، به حیث معین امور سیاسى 
خارجه، سفیر افغانستان در استرالیا و مشاور ملل متحد ایفاى وظیفه کرده است. موصوف، همچنان در جهاد  وزارت

 افغانستان علیه تجاوز شوروى سابق سهم داشت.
 

 سادات نادرى نامزد وزیر کار، امور اجتماعى، شهدا و معلولین
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ر والیت کابل متولد گردیده و باشندۀ شمسی د 1255سیدسادات منصور نادرى فرزند سیدمنصور نادرى؛ درسال 
اصلى والیت بغالن میباشد. موصوف، از قوم سادات است و تحصیالت عالى خود را تا درجۀ لیسانس انجام داده 
است. وى از سوى رئیس جمهور به حیث نامزد وزیر معرفى شده و قبل از این، به حیث عضو هیئت مدیرۀ د 

 ایفاى وظیفه نموده است. افغانستان بانک و رئیس شرکت بیمه،
 

 سیدحسین عالمى بلخى نامزد وزیر مهاجرین و عودت کنندگان
شمسی در والیت بلخ متولد گردیده است. موصوف از قوم 1225سید حسین عالمى بلخى فرزند سید امیرآقا، در سال 

ست. موصوف، از سوى سادات بوده و تحصیالت عالى خود را تا درجۀ لیسانس در بخش علوم اسالمى انجام داده ا
رئیس اجرائیه به حیث نامزدوزیر معرفى شده و قبل از این، به حیث عضو ولسى جرگه، وزیر تجارت و صنایع، 
معاون حزب وحدت اسالمى، عضو هیئت رهبرى جبهۀ متحد اسالمى افغانستان و عضو شوراى علماى کشور ایفاى 

 وظیفه نموده است.
 

 اد، حج و اوقاففیض محمد عثمانى نامزد وزیر ارش
شمسی در والیت کندز متولد گردیده است. موصوف، از قوم ترکمن بوده و  1221فیض محمد عثمانى در سال 

تحصیالت خود را تا درجۀ لیسانس در علوم اسالمى انجام داده و از سوى رئیس جمهور به حیث نامزد وزیر معرفى 
نگوى برنامه هاى اسالمى تلویزیون طلوع ایفاى وظیفه نموده شده است. وى، قبل از این به حیث استاد پوهنتون و سخ

 است.
 

 فیض هللا کاکر نامزد وزیر مبازره علیه موادمخدر
فیض هللا کاکر متولد والیت فاریاب و از قوم پشتون است. موصوف، ماسترى خود را در شناخت مواد سمى 

(Toxicology( و دوکتوراى خود را در بخش صحت عامه )Epidemiology  ،و طب عدلى اخذ نموده است. کاکر
از سوى رئیس جمهور به حیث نامزد وزیر معرفى شده و قبل از این؛ به حیث معاون مسلکى صحت عامه، مشاور 
رئیس جمهور در بخش صحت و معارف، رئیس پوهنتون اسالمى افغانستان، رئیس پوهنځى طب این پوهنتون، مشاور 

 پوهنتون در واشنگتن ایفاى وظیفه نموده است.سازمان بین المللى صحت و استاد 
 آى سلطان خیرى

شمسی در والیت بلخ متولد گردیده است. موصوف، از قوم ازبک بوده و تحصیالت  1212آى سلطان خیرى، درسال 
، از سوى رئیس جمهور به حیث نامزد خود را تا درجۀ دوکتورا در بخش ادبیات ترکى انجام داده است. خانم خیرى

وزیر معرفى شده و قبل از این، به حیث استاد پوهنتون و رئیس کار، امور اجتماعى، شهدا و معلولین بلخ ایفاى وظیفه 
 نموده است.

 
 قمرالدین شینواری نامزد وزیر سرحدات و قبایل

یده و از قوم پشتون است و در شرعیات شمسی، در والیت ننگرهار متولد گرد 1211قمرالدین شینوارى در سال 
ماسترى دارد. موصوف، از سوى رئیس جمهور به حیث کاندید وزیر معرفى شده و قبل از این، به حیث معین وزارت 

 عدلیه و رئیس شوراى اقوام زون شرق کار کرده است.
 

 سردارمحمد رحمان اوغلی
مسی در والیات فاریاب متولد گردیده و از قوم از ش 1212سردارمحمد رحمان اوغلی فرزند رحمان باى؛ در سال 

بک میباشد. موصوف ماستر علوم تخنیکى رادیوتلویزیون است و از سوى رئیس اجرائیه، به حیث نامزد وزیر معرفى 
 شده است.

جرگه، مدیر پروژه هاى ریاست پالن رادیو تلویزیون ملى، استاد پوهنتون بلخ، مشاور  وى به حیث عضو ولسى
ریاست مکاتب افغان ترک، رئیس تجارت سرحدى بلخ، رئیس اتحادیۀ افغان هاى مقیم ترکیه و  رئیس رادیو آزادى 

 در ترکیه ایفاى وظیفه نموده است.
 

 سردارمحمد رحیمى نامزد وزیر تجارت و صنایع
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

شمسی در والیت ارزگان متولد گردیده است. موصوف، از قوم هزاره بوده و  1251محمد رحیمى، در سال سردار
تحصیالت عالى خود را تا درجۀ ماسترى و دوکتورا دربخش جغرافیایى سیاسى، در ایران انجام داده است. رحیمى، 

حیث استاد در پوهنتون هاى مختلف و از سوى رئیس اجرائیه، به حیث نامزد وزیر معرفى شده و قبل از این، به 
 سخنگوى "جبهۀ ملى" ایفاى وظیفه کرده است.

 
 فیض هللا ذکى نامزد وزیر ترانسپورت

شمسی در والیت جوزجان متولد گردیده است. موصوف، از قوم ازبک بوده و تحصیالت  1221فیض هللا ذکى در سال 
وى رئیس جمهور معرفى شده و قبل از این، به حیث عضو خود را در بخش زمین شناسى انجام داده است. ذکى، از س

 ولسى جرگه و سخنگوى حزب جنبش ملى ایفاى وظیفه نموده است.
 

 شاه زمان میوندى نامزد وزیر امورشهرى
شمسی در شهر کندهار متولد گردیده و از قوم پشتون است. موصوف، از سوى  1213شاه زمان میوندى، در سال 

ده و تحصیالت خود را تا درجۀ ماسترى در بخش اقتصاد انجام داده است. تا کنون معلومات رئیس اجرائیه معرفى ش
 در مورد تجربۀ کارى وى در دسترس نیست.

 
 رحمت هللا نبیل نامزد ریاست عمومى امنیت ملى

و  شمسی در والیت میدان وردک متولد گردید است. موصوف، از قوم پشتون بوده 1213رحمت هللا نبیل، در سال 
تحصیالت عالى خود را در پوهنځى انجنیرى پوهنتون کابل انجام داده است. وى به حیث رئیس امنیت ملى، معاون 
شوراى امنیت ملى، رئیس محافظت ریاست جمهورى و در پست هاى مختلف کمیشنرى عالى ملل متحد در بخش 

 مهاجرین، کار کرده است.
 

 خلیل صدیق نامزد ریاست د افغانستان بانک
شمسی در والیت لوگر متولد گردیده است. موصوف، از قوم پشتون بوده و تحصیالت  1253لیل صدیق، در سال خ

خود را تا درجۀ لیسانس در بخش اقتصاد انجام داده است. وى، از سوى رئیس جمهور معرفى شده و قبل از این، به 
 افغانستان بانک، ایفاى وظیفه کرده است.حیث رئیس اجرائیه بانک بین المللى افغانستان و عضو هیئت ادارى د
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 یدهنظر بد
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