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 20/10/2016احسان هللا مایار                                                                                         
 

برگ های ریخته از تاریخ معاصر افغانستان 
 لسمت چهارم و ختم

له خوا انجنیراحمد شا  احمدځی او موسی خان برخه درلود ،  (.م.سیاف)د جالل آباد په غونډ  کي د اتحاد 

ار  صدراعظم ته لست ورنه کړ خو په الندی ډول ځینی مشوری یی  هغوی هم په کابینی کي د وزیرانو لړ

 :ورکړي

 .هر چاته خپل حك ورکړل شي نه امتیاز

د مثال په ډول د مجددی صاحب . وزارتونه باید د تنظیمونو د لوت په تناسب ورکړل شی نه د تساوی پر بنیاد

 .کسان دیر لږ دي باید یو کس په کابینه کی ور څخه ونیول شی

 .او له نورو نه دو  دو  کسان

 .اهل تشیع ټولوته د یو  تنظیم حك ورکړل شي

 :همدا راز د اتحاد نمایندګانو هر یو  جال جال صدراعظم ته داسی مشوري ورکړی

 :انجنیر احمد شا  احمدځی 

 .ته ورکړل شي (.م.سیاف)داخله وزارت باید اتحاد 

 .عجالتاً د اتحاد لپار  ددی وزارت بدیل نشته

تعلیمات عالی، معارف، داخله، خارجه، امنیت : الندی وزارتونه باید په هیڅ توګه اهل تشیع ته ورنه کړل شی

 .ملی او دفاع

 :موږ د مساوی ویش طرفدار نه یو او باید د کابینی د وزیرانو ویش په دی کتګوری وشي

 جمعیت اسالمی -1

 حزب اسالمی -2

 حرکت انمالب اسالمی او اتحاد اسالمی -3

 محاذ ملی د مولوی خالص حزب اسالمی -4

 .وحدت اسالمی او حرکت اسالمی باید یو حزب وګنل شي -5

 .جبهه ملی -6

 .وزارتونو شمیر پخوا په شان وي د کابینی په تشکیالتی جوړښت کی باید هیڅ تغییرات رانشی او د

 .اهل تشیع ته باید کلیدی وزارتونه ونه سپارل شی

 .د انتخاباتو کمیسیون ته باید هر تنظیم دو  دو  غړی معرفی کړی

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Mayar_E/ehsan_m_barghaye_reechta_as_tareekh_maaser_afghanistan_4.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Mayar_E/ehsan_m_barghaye_reechta_as_tareekh_maaser_afghanistan_4.pdf
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 .مشکالت حل کیږي، موږ هیڅ امتیاز نه غواړو. حزب او جمعیت دی توافك وکړی

 :بل نمایند  موسي خان محترم صدراعظم ته داسی مشور ورکړ   (سیاف)د اتحاد: موسي خان

 .مهم وزارتونه لکه داخله، خارجه، امنیت، دفاع، مالیه باید اهل تشیع ته و نه سپارل شي -

 .د دفاع وزارت په هکله باید له جمعیت سره تفاهم وشي -

 .حرکت اسالمی او وحدت اسالمی ته باید د دوو تنظیمونو برخه ور نکړله شی -

 .داخله وزارت باید په هر صورت اتحاد ته وسپارل شي -

 .د کاندیدانو لست سبا ورته سپارو -

 جلسات نمایندګان تنظیم ها در چهار آسیاب

د جالل آباد د غونډی له پای رسیدو سر  سم د پاکستان د جماعت اسالمی مشر لاضی حسین احمد او د اسالمی 

غورځنګونو نورو مشرانو غوښتنه وکړ  چی ورور حکمتیار د حل د نهمی نیټی تر غونډي د مخه له محترم 

لاضی حسین احمد د حمل په لومړی نیټه له کابل نه له ورور حکمتیار سر  چی په . استاد ربانی سر  وګوری

جالل آباد کی و د مخابری په وسیله خبري وکړی او تری ویی غوښتل چی له جالل آباد  چهار آسیاب ته والړ 

 . شی او له هغه ځایه له محترم استاد ربانی سر  د کتنی پروګرام جوړ کړي

په همدی ورځ چی استاد .  مه یی ځان چهار آسیاب ته ورساو 2ورور حکمتیار دا غوښتنه ومنله او د حمل په 

ربانی له ورور حکمتیار سر  د کتنی لپار  روان و، د پلمی او سبوتاژ الس را اوږد شو او هودخیلو په سیمه 

 .ن شو او په دی توګه نوموړی غونډ  ونشو وکی د استاد ربانی په کاروان ځو ډزی وشوي هغه بیرته ست

 مه د جمعیت اسالمی او د دولت رئیس دو  8د جهاد مشرانو تر ټاکلی غونډی یو  روځ د مخه د حمل په 

نمایندګان، سید نورهللا عماد او انجنیر ایشان جان چهار آسیاب ته راغلل، او له محترم حکمتیار سر  یی اوږدی 

 .خبری اتری ورکړي

په دی ورځ یواځي د جمعیت نمایند  سید نورهللا عماد د استاد ربانی دا غوښتنه مطرح کړ  چی که دوی ته د 

مایندګانو ن صدراعظم د پنجشنبی ورځي تر وروستي وخته د جمعیت .پنجشنبی تر ورځی نور وت هم ورکړ شی

یی د اسالم آباد تړون د مفاداتو په بنسټ او د جهادی تنظیمونو  ته منتظر و، خو هغوی را نه غلل او په دی توګه

د مشرانو مشوري په پام کي نیولو سر  د پنجشنبی په شپه د کابینی جوړیدو ته وروستی بڼه ور کړ  او فهرست 

یی د جمعی په ورځ د یو  مفصل لیک په ملتیا د دولت رئیس محترم استاد ربانی ته د رسمی اعالن لپار  و 

 .لیږ 

چی سید نور هللا عماد د حمل د نهمي نیتي په جلسه کی چی د شپږو نورو جهادی  دا خبر  هم د یادولو وړ د 

ر د مشری کار پای ته رسیدلی او وتنظیمونو مشران او یا نمایندګان هم حاضر و، دا خبر  څرګند  کړ  چی ن

د مخه استاد سیاف د بی بی سی له پښتو سرویس سر  د مرکی په ترڅ کي وویل . ګډی غونډي ته اړتیا نشته

چی د کابینی د جوړولو لپار  غونډي جوړولو ته ارتیا نه لیدل کیږی، صدراعظم کوالی شي چي په جال جال 

د سیاف دا خبر  په نورو برسیر  ددي لپار  هم ښه دلیل دي چی د کابینی په . توګه د مشرانو مشور  واخلي

 . جوړولو کي صدراعظم په توافك نه بلکي په مشور  مکلف دي

 !بممام منیع و محترم جاللتماب صدراعظم صاحب

 .در کنف حضرت حك سبحانه و تعالی محفوظ بود  از مراعات الهی محظوظ باشید
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بهر . محترما عزم راسخ داشتم که به خدمت حاضر شوم ولی موانع رخ داد که نتوانستم عزم خودرا عملی نمایم

 .حال معذرت می خواهم امید است پذیرفته شود

افراد با صالحیت حاضر خدمت می شوند 

آرزومندم آنها را مورد توجه لرار داد  اجراات 

 .امور صورت گیرد

عرض آخرین این است که در لست معرفی 

نمودن وزارت خانه ها وزارت داخله نیز معرفی 

و پیشنهاد گردید ، محترما مطالبه و معرفی 

نمودن وزارت مذکور غیر ارادی بود  این 

امید وارم به اعطای سه . وزارت را نمی خواهم

وزارت دیگر یعنی تعلیم و تربیه، حج و اولاف 

و اطالعات و کلتور مورد نوازش محترم لرار 

 .گیرم

. عندالمولع ان شاء هللا حاضر خدمت خواهم شد

 والسالم

 9/1/1372- دعاگوی شما مولوی دمحم نبی دمحمی

 نامه ای معرفی اعضای کابینه جدید به رئیس جمهور
 . محترم رئیس دولت اسالمی افغانستانجناب

 .السالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

کابینه در ظرف دو هفته بعد از امضای )معاهد ء اسالم آباد که حکم می کند  (2)بدینوسیله مطابك ماد ء 

، پس از (موافمتنامه توسط صدراعظم از طریك مشور  با رئیس دولت و رهبران مجاهدین تشکیل می گردد

تفاهم وسیع با همه جوانب ذیدخل و مذاکرات مستمیم با ایشان در اسالم آباد، جالل آباد و چهار آسیاب و دور  

های متعدد مذاکرات غیر مستمیم در کابل و توسط هیئت های با صالحیت اینک به یاری خداوند کریم به کابینه 

 .شکل نهایی داد  عرض اعالن رسمی به جناب شما تمدیم می کنم

باید تذکر دهم که مذاکرات در جالل آباد غرض بحث بر کابینه و متصل عودت از سفر سعودی و ایران و 

. جناب شما بود که دیگران با آن توافك نمودند (.م.بی اندیشه سخن گفتن)تکمیل آن تا موعد مجدد التراح

نمایندگان شما دیر تر در جلسه شرکت نمود  پیشنهاد . متاسفانه جناب شما نتوانستید در آن جلسه حضور بیابید

 آخرین 1327 حمل 9کردند که جلسه به تأخیر بیفتد و درین مدت مذاکرات دوجانبه صورت گرفته بتاریخ 

جلسه برای شکل دادن نهایی به کابینه در چهارآسیاب دایر گردد که دراین جلسه تنها رهبران تنظیم های جهادی 

شخصاً اشتراک می کنند، نه تنها نمایندگان شان و هر کس از شرکت درین جلسه اجتناب ورزید حك اعتراض 

 .بر ساختار کابینه را نخواهد داشت

 .این پیشنهاد به اتفاق اراء پذیرفته شد و همه در پای آن امضاء نمود  جلسات را تا نهم حمل به تعویك انداختند
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 حمل آخرین جلسه برای اتمام کار مشور  و تفاهم در مورد چگونگی کابینه و توزیع وزات 9الزم بود جلسه 

رهبران در آن شرکت . خانه ها می بود و همه رهبران شخصاً در آن شرکت می ورزید ولی متأسفانه چنین نشد

نورزیدند و جلسه نظر به تماضای جناب شما و نمایندگان تان چند بار به تعویك افتاد که در جریان این تأخیر 

 .تبادل هیئت ها و مذاکرات مستمیم و غیر مستمیم میان رهبران تنظیم های جهادی صورت گرفت

درین مدت اکثریت مطلك تنظیم ها نظریات و پیشنهادات شان را در مورد چگونگی توزیع وزارت خانه ها و 

اسامی کاندیدان شان برای عضویت در کابینه به نحوی ارائه داشته اند که در رابطه با وزارت خانه های 

مختص به تنظیم مربوط شان از یک تا چهار بدیل ارائه کرد  اند و به هر وزارت خانه از یک الی پنج کاندید 

پیشنهاد نمود  اند که با این کار اگر ازیک سو بر من منت گذاشته اند ومرا در زمینه تشکیل کابینه مورد تائید 

اکثریت یاری کرد  اند از سوی دیگری دل سوزی و ترحم شان را نسبت به ملت و آمادگی شان را برای لربانی 

 .در را  اسالم به نمایش گذاشته اند

با تأسف باید عرض کنم به دالیلی که از شما نیز پنهان نیست نتوانسم وزارت دفاع و وزارت داخله را مطابك 

 .پیشنهاد نمایندگان جناب شما واستاد سیاف به جمعیت اسالمی و اتحاد اسالمی اختصاص دهم

کابینه که غرض اعالن رسمی به جناب شما تمدیم می شود با توجه به اصرار نمایندگان شما مبنی برعدم 

 .مراعات تساوی میان احزاب تشکیل شد  است

اختصاص ریاست شوری های وزارت خانه های خارجه و داخله به جمعیت اسالمی و حزب اسالمی به همین 

دلیل بود  است ور نه ما می خواستیم همه وزارت خانه های مهم به سایر احزاب سپرد  شود و حزب اسالمی و 

جمعیت اسالمی بر صدارت و ریاست دولت اسالمی اکتفاء کنند و تا برگذاری انتخابات بر حکومتی توافك 

نمایند که مورد تأئید همه جناح ها بود  اپوزسیون و حزب مخالف نداشته و هیچ جناحی با آن مخالفت نپردازد تا 

بدین ترتیب جنگ پایان یافت صلح و آرامش در کشور جنگ زد  ما تأمین گردید  زمینه سازگار برای 

 .برگزاری عاجل انتخابات فراهم شود

معاهد ء اسالم آباد در رابطه با  (2)با توجه به مطالب فوق مسئولیت شرعی خودرا در زمینه التزام به ماد  

مشور  الزم و ممکن با جناب شما و رهبران تنظیم های جهادی انجام شد  تلمی نمود  بخش عمد  کابینه را 

در مورد وزارت خانه های . عرض اجراآت اصولی مطابك نص معاهد ء اسالم آباد به جناب شما تمدیم می کنم

محدود بالی ماند  که می خواهم طبك توافك لبلی جناب شما به شخصیت های مطمئن با تجربهء مسلکی غیر 

منسوب به احزاب و یا مورد تأئید همه جناح ها تفویض گردد و به مشور ء همه رهبران و بعد از تفاهم با 

 با احترام . شخصیت های مورد نظر تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد

 حکمتیار، صدراعظم دولت اسالمی

 :معاونین صدارت

 استاد عبدالصبور فرید -1

 انجنیر احمدشاه مسعود -2

 سید سلیمان گیالنی -3

وزارت خارجه توسط شورای امور خارجه مشتمل بر شخصیت های با تجربه ممثل احزاب، که در رأس  -1

 .آن برادر احمد شاه مسعود لرار دارد سر پرستی می شود
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وزارت دفاع توسط شورای دفاعی که در میثاق صلح بر آن توافك صورت گرفته  اداره می شود و محترم  -2

 .حضرت صاحب صبغت هللا مجددی از این شورای سرپرستی می کند

وزارت داخله توسط شورای مشتمل بر نمایندگان احزاب که سرپرستی آنرا برادر لاضی دمحم امین ولاد  -3

 .بعهده خواهد داشت، اداره می شود

 مولوی صاحب عبدالستار صدیمی- وزارت عدلیه  -4

  مولوی صاحب ارسال رحمانی–وزارت اولاف  -5

 محترم سید نورهللا عماد- وزارت اطالعات و کلتور -6

  مولوی صاحب جالل الدین حمانی–وزارت معارف  -7

 حاجی صاحب عبد المدیر خان- وزارت کار و امور اجتماعی -8

 استاد عبدالکریم خلیلی- وزارت مالیه  -9

  مولوی صاحب عبدهللا فیض الباری–وزارت تحصیالت عالی  -10

  انجنیر احمد شاه احمدزی–وزارت معادن  -11

  محترم لاضی ببرک زی–وزارت سرحدات  -12

 سید سلیمان گیالنی- وزارت شهر سازی و اسکان -13

 عبدالحك شفك- وزارت انکشاف دهات -14

  سید دمحم علی جاوید–وزارت پالن  -15

 سید حسین انوری- وزارت ترانسپورت -16

 انجنیر فیض دمحم- وزارت آب و برق -17

 مولوی صاحب عبدالمدوس- لوی څارنوال  -18

 مولوی صاحب سلطان عزیز- وزارت عودت کنندگان ، شهدا و معیوبین -19

  حیات هللا بالغی–وزارت تجارت  -20

  داکتر فاروق اعظم–وزارت زراعت  -21

  داکتر دمحم امین فاطمی–وزارت صحت عامه  -22

  سراج الدین خان لوماندان–وزارت هوانوردی  -23

  استاد سید دمحم–وزارت راه سازی  -24

وزرای آتی را بعد از تفاهم با شخصیت های مورد نظر و مشور  با رهبران تنظیم های جهادی معرفی می 

 :کنیم

 وزرای مشاور -1

 وزیر صنایع -2

 وزیر مخابرات -3

 وزیر تربیه و تنظیم جوانان -4
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 اعالمیهء ممام صدارت عظمی به مناسبت انحالل کابینهء سابك

 بسم میحرلا نمحرلا هللا
  دولت اسالمی افغانستان
 تحریرات- مملم صدارت عظمی

 انحالل کابینهء لبلی: موضوع

 !اعالمیه صدارت عظمی دولت اسالمی افغانستان

 2 باید کابینهء جدید الی تاریخ 1993برابر با هفتم مارچ 1371 حوت 16مطابك توافمنامهء اسالم آباد مؤرخه 

 در جلسهء منعمد ء  جالل آباد تشکیل می گردید ولی به دلیل سفر های عربستان سعودی و ایران و 1372حمل 

عدم حضور برخی از رهبران و یا نمایندگان با صالحیت شان در آن جلسه و به اساس پیشنهاد نمایندگان تنظیم 

 . در چهار آسیاب موکول گردید13272 حمل 9های جمعیت و اتحاد تشکیل کابینه به جلسهء مؤرخه 

 در چهار 1372 جمل 9طبك پیشنهاد نمایندگان جمعیت و اتحاد همه تنظیم موافمت کردند که در جلسهء مؤرخ 

آسیاب تنها رهبران اشتراک نمایند و در صورت عدم اشتراک شان درین جلسه حك اعتراض بر کابینه نخواهند 

 .داشت

 حمل به تعویك افتاد و لرار بر آن 12 حمل نیز به دلیل پیشنهاد هیئت جمعیت دوبار  تا روز پنج شنیه 9جلسه 

 .شد تا جلسه مذکور آخرین نشست در رابطه با تکمیل کابینه و ارسال آن غرض اعالن رسمی به رئیس باشد

بااآلخر  بعد از رعایت مراحل مختلف تفاهم اکنون به کابینه شکل نهایی داد  و غرض اعالن رسمی به رئیس 

 .محترم دولت اسالمی تمدیم شد  است

 اینجانب بحیث صدراعظم دولت اسالمی افغانستان که صالحیت تشکیل کابینه 1372 حمل 13بناًء امروز 

 .توافمنامه اسالم آباد بمن تفویض گردید  است کابینه لبلی را منحل اعالن می نمائیم (2)مطابك ماد  

به معینان اول تمام وزرات خانه ها هدایت داد  می شود عجالتاً از امور وزارت خانه های مربوط سرپرستی 

 .نمایند

البته صالحیت سوق، ادار  و اکمال لطعات و جزو تامهای اردو نظر به موافمتنامه اسالم آباد به کمیسیون 

 .مشترک دفاعی سپرد  شد  است

امید وارم کابینهء جدید در ظرف دو الی سه روز آیند  از طرف محترم رئیس دولت اسالمی افغانستان رسماً 

 .اعالن گردد تا هر چه زودتر به کار آغاز نمود  کشور را از خالی عدم موجودیت کابینه رسمی بیرون نماید

 صدراعظم دولت اسالمی افغانستان- حکمتیار: امضاء 
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