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 16/10/2016احسان هللا مایار                                                                                          
 

 برگ های ریخته از تاریخ معاصر افغانستان
 قسمت سوم

 تنظیم ها برای عضویت در کابینه معرفی نموده اند:لست هائیکه 

د جالل آباد د پریکړو له مخی باید ټولو تنظیمونو د هغو کسانو نومونه صدراعظم ته وړاندی کړی وای چی در 

ترو تنظیمونو خپل پستونه محترم حکمتیار ته په جالل آباد په دي لړکی زیا .خپلی برخي وزارتونه لپاره خوښول

ړل، په همدی وجه ده چی قانونی توګه د کابینی د جوړولو په باب د مشوری کار د صدراعظم په کي وړاندی ک

جالل آباد کي بشپړ کړی و، هغه کوالي شواي همالته د کابینی د جوړولو چاره بشپړه کړی او د رسمی اعالن 

 لپاره یی د دولت رئیس ته لیږلی واي.

 و کسانو لیستونه دادي:د تنظیمونوله خوا د وزارتونو د پیشنهاد شوی

 جبهه ملی نجات افغانستان:

 لست ذوات که از اشخاص تنظیمی برای وزارت ها معرفی گردیده اند:

 قابلیت کار   اسم به اساس اولویت
 صحت عامه  داکتر محمد امین فاطمی -1

 زراعت/ شهر سازی و اسکان  انجنیر اسدهللا فالح -2

 خارجه/ تحصیالت عالی رحمت هللا موسی غازی -3

 کار و امور اجتماعی  فضل کریم ایماق -4

 تجارت  وکیل سلیمان یاری -5

 ریاست امنیت ملی  جنرال سید شفیع هللا -6

 معارف/ تحصیالت عالی استاد عبدالکریم مجاهد -7

 ریاست امنیت ملی/ ریاست ترافیک  قوماندان دیدار -8

 راه سازی و دهات/ صنایع دکتور انجنیر الوکوزائی -9

 داخله/ سرحدات مولوی واال جان وثیق -10

 معارف/ کار و امور اجتماعی  سید شریف یوسفی -11

 ریاست سرحدات  عبدهللا غمخور -12

 معین در یکی از وزارت خانه ها محمد ابراهیم بابکرخیل -13

  -رنوالیاڅمعین وزارت داخله/ معاون لوی  وکیل عبدالعزیز کامه وال -14
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 5از2

 26/12/1371مالحظه شد صبغت هللا مجددی جالل آباد 

 ات افغانستان:جبهه ملی نج

 لست اشخاص بیطرف که برای احراز وظیفه در کابینه معرفی گردیدند: 

 قابلیت کار   اسم        

 دفاع جنرال محمد یحیی نوروز -1

 شهر سازی انجنیر احسان هللا مایار -2

 خارجه عبدالغفور روان فرهادی -3

 تحصیالت عالی دوکتور سید محمد حسینی -4

 دکتور محمد یوسف -5

 غدوکتور ... ابال -6

 کار و امور اجتماعی دکتور عطامحمد نورزائی -7

 راه سازی و انکشاف دهات دکتور عبدالرحمن اشرف -8

 معارف/ تحصیالت عالی محمد صدیق راشد سلجوقی -9

 عبداالحد عشرتی  -10

 استاد ... غالب -11

 مالحظه شد: صبغت هللا مجددی

 جالل آباد 26/12/1371

 حزب وحدت اسالمی افغانستان

 حکمتیار ! برادر محترم جناب آقای

 ضمن تقدیم سالم و آرزوی توفیق حضرتعالی بدینوسیله آقایان :

 سید مصطفی کاظمی، سید محمد سجادی، –استاد محمد کریم خلیلی 

 حیات هللا بالغی، سید رحمت هللا مرتضوی، امینی، 

 شیخ قربانعلی عرفانی، سلطانی، عبدالحق شفق و انجنیر نسیم ثابت

 ی مربوط از سوی حزب برای تصدی وزارت خانه ها

 وحدت اسالمی معرفی می گردند. توفیق جنابعالی 

 را در امر خدمت به اسالم و انقالب اسالمی از درگاه 

 حضرت حق مسئلت می نمایم.

 عبدالعلی مزاری، دبیر کل حزب وحدت اسالمی –و من هللا التوفیق 

 

 محاذ ملی افغانستان

 اسالمی افغانستان ! مجاهد محترم برادر حکمتیار صدراعظم دولت

 27/12/1371در چار چوب مذاکرات امروزی مورخه 



  

 

 

 5از3

و ارائه آن از جانب محاذ ملی اسالمی افغانستان مجاهدین محترم هر یک: جناب رئیس صاحب قاسم خان لوی  

ارنوال و جناب قاضی محمد عمر ببرک زی با صالحیت الزم معرفی گردیدند تا از تنظیم محاذ ملی اسالمی څ

 27/12/1371افغانستان اشتراک نمایند. با احترام سید حامد گیالنی. 

 

 حرکت انقالب اسالمی افغانستان

 بمقام منیع و محترم صدارت عظمی دولت اسالمی افغانستان !

 طبق ارشاد جاللتمابی اینک نظریات خویش را راجع به انتخاب 

 موزارت ها و تعین و معرفی اشخاص مربوط آن قرار ذیل تقدی

 می شود. 

 )وزارت تعلیم و تربیه( مولوی عبدالستار صدیقی، مولوی ارسالن، 

 مولوی عنایت هللا ابالغ

 )وزارت ارشاد و حج و اوقاف( مولوی جلیل هللا، مولوی رفیع هللا موذن،

 مولوی محمداسالم 

 العابدین)وزارت اطالعات و کلتور( مولوی عبدهللا فیض الباری، مولوی محمد سخی، قاضی زین 

 .عبدالحکیم کتوازی، عبدالرزاق الال)وزارت داخله( مولوی عبدهللا،

 -مولوی محمد نبی محمدی –والسالم علکیم و رحمت هللا  -قرار شرح فوق پیشنهادا تقدیم خدمت است با امید قبول

2/1/1372 

 حرکت اسالمی 

 .صدراعظم محترم جمهوری اسالمی افغانستان جناب آقای انجنیر حکمتیار

وهی های حزبی و گر جنجالدر موقعیت حساس فعلی که متاسفانه  به تعقیب مذاکرات قبلی و با توجه به اینکه

 وجود دارد مواد آتی برای حرکت اسالمی پیشنهاد می شود:

 معاونیت ریاست جمهور -1

 وزیر مالیه یا تجارت -2

 وزیر پالن و معاون صدراعظم، چون در افغانستان همواره چنین بوده -3

از حرکت اسالمی در وزارت خانه ها  زیر داخله، برای اینکه در وضع فعلی حتی یکنفر معاون هممعاون و -4

 نیست.

 معاون وزیر دفاع نیز به دلیل باال -5

 یک نفر وزیر مشاور -6

 یک نفر عضو شورای عالی ستره محکمه -7

 ریاست یا وزارت امنیت ملی  -8

 و توجه آن جناب را به نکات ذیل نیز جلب می نمائیم.

وضعیت فعلی به هیچ وجه نسبت به امیتاز بعض احزاب به بعض دیگر نظر موافق نداریم و وزارت در  -1

 خانه ها و معاونت ها و غیره بر اساس تساوی توزیع گردد.



  

 

 

 5از4

 ده نفر را از حرکت اسالمی پس از مشوره با حضرت آیت هللا محسنی -2

 معرفی خواهیم کرد. 

 است.چون در این مورد در بین ما صحبتی نشده 

 سید محمد علی جاوید و سید حسین انوری نمایندگان حرکت اسالمی 

 محترم انجنیر صاحب حکمتیار صدراعظم دولت اسالمی افغانستان.

 نظیم های جهادی و موافقهء حضرت عالی باتطبق فیصلهء جلسهء نمایندگان 

 حضرت آیةهللا محسنی تماس گرفته شد و ایشان اسامی ذیل را برای کاندیدای

 ست های پیشنهادی معرفی کردند:پ

 وزیر پالن و معاون صدارعظم، سید محمد علی جاوید یا سید عبدالعظیم مبین. -1

 وزیر مالیه یا تجارت، آقای سید حسین انوری یا آقای شاه جهان احمدی. -2

 معاون وزیر دفاع آقای غالم حسن کاشفی یا داکتر شاه جهان غزنوی یا ضامن علی فیضی. -3

 ه، آقای سید محمد هادی هادی یا عبدالحسین رضوانی یا قاضی داور ناصری.معاون وزیر داخل -4

 محمد ظاهر مدرسی یا داکتر صادق مدبر یا سید عباس خروش. قایرئیس امنیت ملی، آ   -5

عضو شورای عالی ستره محکمه، آقای قاضی محمد داور ناصری یا قاضی علی احمد خان کاظمی یا سید  -6

 احمد مبارز.

 هللا ساجدی یا انجنیر عبدالواحد ضیاء. وزیر مشاور آیة -7

 به تعداد هفده نفر در پست های متذکره معرفی گردید. -8

 1327حمل  2نمایندگان حرکت اسالمی. سید محمد علی جاوید و سید حسین انوری 

 جناب مستطاب امیر محترم حزب اسالمی و صدراعظم دولت اسالمی افغانستان.

 .السالم علیکم و رحمة هللا وبرکاته

 امید که توافقنامه اسالم آباد نقطهء پایان بر عدم امنیت و مرهم شفابخش بر 

 جراحات و آالم ملت مسلمان و داغدیده افغانستان باشد.

بعد: قرار اطالعات واصله بدون مشورهء اعضای شورای مرکزی حرکت اسالمی، چار نفر از اعضای حرکت 

 ده است. در حالیکه نهاد گردیشاسالمی در کابینهء وزرای دولت پی

 فیصلهء شورای مرکزی نه نفر قبال از طریق رأی گیری تصویب

 نموده بود که اسامی آنها ذیال معرفی می گردد:

  -داکتر شاه جهان -قاضی ناصری -آقای هادی -آقای جاوید

 لیل زهاد.خالحاج محمد  -خروش -آقای انوری -شاه جهان احمدی

 جلسهء دیگر درین زمینه دایرچون فعال رهبر تشریف ندارند و 

 نگردیده تا فیصلهء قبلی را فسخ نماید و از طرف دیگر حرکت 

 اسالمی کدام درگیری و مشکالت هم ندارد در مورد تعیین 

 اسامی اعضای کابینه این تنظیم الی آمدن رهبر حرکت اسالمی،



  

 

 

 5از5

 خص مقام رهبر حرکت اسالمی به عنوانشما لطفا اقدام ننمایید. تذکر: جناب حاج محمد خلیل زهاد نیز توسط ش 

 عضو کابینه معرفی گردید.

 با احترام . جمعی از اعضای شورای مرکزی

 و مسئولین حرکت اسالمی افغانستان 

 نظرات نمایندگان جمعیت اسالمی 

 -در جلسات جالل آباد واتحاد اسالمی

 لسات نمایندگان تنظیمج

 د کابینی د د جالل آباد په غونډه کی ټولو جهادی مشرانو

 تشکیل لپاره محترم صدراعظم ته د خپلو تنظیمونو د افرادو

 لستونه و لیږل، خو جمعیت اسالمی او اتحاد اسالمی د ټولو

فیصلو په خالف دا کارونه کړ، ولی هغوی محترم حکمتیار ته د کابینی په اړوند داسی مشوری او پیشنهادونه 

 وړاندی کړل.

معیت اسالمی نمایندګی سید نور هللا عماد او انجنیر محمد اسحق کوله. هغوی چی د جالل آباد په غونډه کی د ج

 محترم حکمتیار ته کومی مشوری ورکړی لڼدیزی دادی:

 سید نورهللا عماد: -1

 کابینه باید تر یکشنبی پوری جوړه نشی. باید دا کار د اختر تر تیریدو پوري وځنډیږی. -

 باید هیڅ امتیاز ورنکړل شي.حرکت اسالمی او وحدت اسالمی تنظیمونوته  -

پوري غړی ولری او د پارلمان د صالحیتونو درلودونکی  40څخه تر   30د نظارت عالی شوري باید له  -

 وي.

 صالحیتونه باید مخکی تثبیت شي. -

 انجنیر محمد اسحاق: -2

 د نظارت شوري باید د مشورتي شوري په نوم یاد کړی شي. -

 تنظیم څخه دوه دوه نمایندګان برخه واخلی.د انتخاباتو په کمیسیون کی باید د هر  -

د انتخاباتو په کمیسیون کي باید د غیر تنظیمی او بی طرفو افرادو تعداد د تنظیمونو د نمایندګانو له شمیر  -

 څخه کم وي.

د دفاع وزیر باید احمدشاه مسعود وي. د دفاع وزارت په هکله باید تاسي )حکمتیار( شخصا له استاد ربانی  -

 .سره وګوری

 ادامه دارد

 

 

   

 

 


