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وسیلۀ مهم قانونی برای نظارت بر اجراآت  ـ یک« استیضاح»

  حکومت توسط ولسی جرگه
 م(چهار)قسمت 

 

 ضلۀ حکومت وحدت ملی با ولسی جرگهعشرحی دربارۀ استیضاح شانزده وزیر و م
 

بین  یکه منجر به تشکیل حکومت وحدت مل مبحران ناشی از انتخابات ریاست جمهوری در دور دو
ت اجرائیه گردید و طبق توافقنامه سعبدهللا در مقام ریا و عبدهللا  به حیث رئیس جمهور  اشرف غنی

بین آنها گزینش وزرای کابینه بطور پنجاه پنجاه از همان روزهای اول بین دو مقام جار و جنجالهای 
تقسیم وزرات ها بین آنها و درعین زمان شخصیت های فقدان تفاهم ملی درزیاد را به وجود آورد. 

ت کلیدی  یعنی زارن چهار وغلق تر ساخت، بخصوص جنجال در تعیمعضله را م مؤتلف هریک شان
سهمیه دو وزارت اول الذکر به داکتراشرف )دفاع ومالیه ازیکطرف و خارجه وداخله ازطرف دیگر 

. برعالوه سهم خواهی چهره های ( برمشکالت افزوده بودغنی و دو وزارت اخیر الذکر به داکترعبدهللا
بیک توافق را دشوار سازد، چنانکه در تیم "تحول  ندو طرف موجب شده بود تا رسیداثرگذار در هر

و تداوم" دوستم حداقل سه وزارت، سرور دانش دو وزارت، احمد ضیاء مسعود دو وزارت، حزب 
اسالمی و چهره های مثل ظاهر قدیر، مجددی، گیالنی، احدی و حزب عدالت و دیگر تکنوکراتهای 

در تیم "اصالحات و  عین شکلخود سهمی را در حکومت تقاضا داشتند. به هریک برای مربوطه 
تگان سیاسی آن برعبدهللا فشار می آوردند تا در تقسیم " نیز محقق، خان محمد و سائر وابسهمگرائی

وزارتها سهم خود را داشته باشند. به همین دلیل تشکیل کابینه ماه ها به تعویق افتاد و امور هر وزارت 
نامزد وزیر به  18بعد از چند ماه تا آنکه  ت بوسیله سرپرست ها پیشبرده می شد.اوالیاکثر و حتی 

در ماه ثور  بار دیگر .نفر آن موفق به اخذ رأی اعتماد گردیدند 8ولسی جرگه معرفی شدند که فقط 
جهت کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه ارائه شد. رئیس جمهور  ءلست یک تعداد نامزد وزرا 1394

در این موقع ولسی جرگه را مخاطب قرار داد و گفت که: شما به اینها رأی اعتماد بدهید و اگر آنها 
فیصد بودجه خود مصرف نمایند، آنوقت شما میتوانید از آنها سلب اعتما کنید. ولسی  80نتوانستند 

  اعتماد داد.نامزد وزیر رأی  13جرگه نیز که از ادامه کار سرپرست ها نگران بود، دریک روز به 
در آنوقت  از جمله وزیر دفاعدیگرنامزد وزیرچند با آنهم اگرچه با اینکار مشکل بطور کل حل شد، اما 

   موفق به اخذ رأی اعتماد از ولسی جرگه نشدند.

ولسی جرگه بعضی از وزراء را بیشتر به دالیل امنیتی و نیز موضوعات اقتصادی از آنوقت تاحال 
جهت استجواب و هم استیضاح به تاالر دعوت کرده است، اما هربار وزیر مربوطه با توضیحات خود 

 .از سلب اعتماد نجات پیدا کرده استلذا توانسته قناعت نسبی اعضای ولسی جرگه را فراهم نماید و 
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داشت، به این موضوع به والیت غور در غرب کشور که در سفری چند ماه قبل  غنیرجمهویسئر
هایی اند که والیتها موفق به مصرف بودجه ساالنه خود نشدهخانهبرخی از وزارت اشاره کرد که: اگر

های انکشافی خود را های که بودجهبا وزارت، برندچنان در محرومیت به سر میمانند غور هم
 اند به مصرف برسانند، برخورد جدی خواهد شد.نتوانسته

ازطرف حکومت به ولسی جرگه رویت  1394در ماه میزان سال جاری هنگامیکه بودجه قطعیه سال 
داده شد و کمسیون مالی و بودجه ولسی جرگه آنرا مورد بررسی قرار داد، اعتراضات و انتقادهای 

 1394فیصد بودجه انکشافی  سال  70که نتوانسته بودند   زیاد مبنی برکم کاری تعدادی از وزیران
موضوع فیصله بعمل آمد تا وزارت مربوطه خود را بمصرف برسانند، در ولسی جرگه بلند شد و 

 مطرح گردد. وزیراناستیضاح از 

 لزوم استیضاح!

کیل صبح  از قول چند و 8طی یک مقاله منتشره روزنامه  1395میزان  27ظفرشاه روئی بتاریخ 
محمد عارف رحمانی نماینده والیت  در زمینه لزوم استیضاح از همجو وزیران از قولولسی جرگه 

شان را مصرف  وزیرانی که کمتر از شصت درصد بودجه»: چنین نوشتغزنی در ولسی جرگه 
هایی کاره و یا ناشایست هستند و یاهم آدمهای تنبل، بیها یا آدماند، از دو حالت خارج نیستند. اینکرده

اند. این وزرا باید ها دست به مصرف بودجه نزدهخاطر سیستم فساد آمیزی که هست اینهستند که به
ر تنبلی و فساد شان از دوش مردم افغانستان برداشته شود. ما از خارج پول را استیضاح شوند و با

پولهای کنیم و به بهای گدایی و آبرو ریزی بیش از سی میلیون مردم افغانستان، وقتی که گدایی می
  .«شود اهانتی به این ملت استآورده اما مصرف نمی

کاری  در قبال وزیرانی که کمکه گوید یز میین فاطمه عزیز نماینده والیت کندز در مجلس نهمچن
وزیرانی که بودجه خود را مصرف کرده »باید تصمیم جدی گرفته شود. خانم عزیز گفت:  ،اندکرده

ها به پارلمان خواسته شوند تا سوال برند، اینها به سر میاند در حالتی که مردم با دشوارینتوانسته
شان کننده اگر نداشتند همهودجه وجود داشته است. دالیل قناعتشود که چی دالیلی برای عدم مصرف ب

رف شان را به مص که بتوانند بودجه را سلب اعتماد کرده خانه روان کنند و کسان دیگری بیایند
  «.رسانند

ها به ی دادیم که آنأمتاسفانه کسانی را ر»گوید میولسی جرگه حال، عبدالقادر زازی عضو در همین 
بودجه خود را تا سی و چهل درصد مصرف بکنند. حاال هم  یهم ظرفیت این را نداشتند که حتی راست

ها را برکنار کند و ما هم خوش شویم تا چند وزیر دیگر برای جمهور اینیسئمنتظر این هستیم که ر
ی هما معرفی شوند. پیشنهاد من این است که از این مساله نگذریم و کسانی را که معلوم است بودج

توانیم مستقیم ها را ما میاند، مطابق قانون اساسی اینشان را از پنجاه درصد کمتر مصرف کرده
 «.استیضاح و سلب صالحیت بکنیم و این را قانون به ما اجازه داده است

 
حال، حاجی ظاهر قدیر نماینده والیت ننگرهار که ریاست جلسه عمومی روز دوشنبه مجلس در همین 

شان مصرف نشده یا کمتر های انکشافیهایی که بودجهخانهدر وزارت»گفت:  داشت، را به عهده
اند، های مربوطه، وزرایی را که کم کار بودهلیت دارند تا از طریق کمیسیونئومس ءمصرف شده، وکال

ها رسما به تاالر غرض اتخاذ استجواب کنید و بعد از ختم پروسه استجواب موضوع را در کمیسیون
 «.صمیم نهایی محول کنندت
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صد را پیشنهاد کرده فی 50سقف  جرگهابتدا کمیسیون تفتیش و محاسبات این  ولسی جرگهبه گفته اعضای 

دراثر همین انتقادات ولسی ی دادند. أر فیصد 70به معیار ولسی جرگه اعضای  ،بود ولی پس از بحث

ادارۀ تفتیش عمومی و راپور های  نفر وزیر که برطبق اوراق ارسالی 18جرگه فیصله کرد تا از 

بمصرف برسانند،  1394فیصد بودجۀ انکشافی خود را در سال  70وانسته بودند توزارت مالیه ن

ی ولسی جرگه طی یک مکتوب رسمی روزهای استیضاح را با ذکر ارهیئت اد استیضاح بعمل آید.
نظر به روزهای معینه به تاالر تاریخ وبالنوبه هریک وزیر تعین کرد و تقاضا نمود تا وزرای مورد 

تیضاحیه از سولسی جرگه تشریف آورده و به سؤاالت وکالء جواب گویند. بر طبق این فیصله مجلس ا

که  یافتقرب ادامه ع 26هارشنبه چ( آغاز و تا روز 2916نوامبر 12) 1395عقرب 22روز شنبه 

  روز ازسه وزیر دعوت اشتراک درمجلس بعمل آمد.هردر

تر از نصف کل اعضای ولسی جرگه رأی رد را بیشقابل ذکر است که برطبق قانون هر وزیری که 
 235ورد، مورد سلب اعتماد قرار میگیرد. در حالت جاری تعداد اعضای ولسی جرگه جمعاً به آبدست 

 رأی یا بیشتر از آن رأی "رد" بگیرد،  سلب اعتماد میشود. 118نفر میرسد و هرگاه یک وزیر 

 رویداد استیضاح:مختصر ان جری

وزیر امور خارجه سه وزیر قرار داشتند: عقرب  درلست استیضاح  22روز شنبه مورخ در نشست 

د عامه )محمود بلیغ( و وزیر کار و امور اجتماعی )خانم نسرین ی)صالح الدین ربانی(، وزیر فوا
د ممح .ولسی جرگه حاضر شدنداوریاخیل( که هر سه وزیر به معیت وزیر دولت در امور پارلمانی به 

به نمایندگی از کمسیون بودجه و امورمالی ولسی جرگه به استناد  علی علی زاده وکیل والیت غزنی
" که سالها قبل بنام "ریاست دیوان محاسبات صدارت" یاد ریاست تفتیش عمومی"واصله از  اوراق
فیصد بودجه انکشافی  70در مصرف رسه وزیر مذکوارقامی را ارائه کرد که مبنی بر کم کاری  میشد،

بود و بعد نوبت به ارائه توضیحات به هریک وزیر رسید و ایشان دالئل خود را زمینه ابراز آنها 
 کردند:

الدین ربانی گزارش مجلس نمایندگان در باره سطح مصرف بودجه انکشافی وزارت امور صالح
صد بودجه فی 73را رد کرد و گفت که این وزارت سال گذشته توانست بیش از  1394خارجه در سال 

دهد که ه شد، نشان میئگزارشی که به مجلس ارا»انی گفت: انکشافی خود را به مصرف برساند.  رب
ایم. اما مطابق صد آن را مصرف کردهفی 27، حدود 1394گویا ما از مجموع بودجه انکشافی سال 

 27صدی به مراتب باالتر از فیکنم، این ه میئیم و معلوماتی که من خدمت شما اراگزارشی که ما دار

صد کل بودجه انکشافی فی 73دهد که وزارت امور خارجه بیش از است. محاسبات ما نشان میفیصد

قبل از  1394بودجه انکشافی سال »او افزود: «. به مصرف رسانده است 1394خود را در سال 

چنین تاکید کرد که ن وزیر امور خارجه آغاز به کار کند، تصویب شده بود. او همکه او به عنواینا
 «.کندهای شغلی کمک نمیمصرف بودجه انکشافی وزارت امور خارجه به ایجاد فرصت

ناگفته نماند که موضوع سلب اعتماد از وزیر خارجه سر و صدای زیاد طرفداران شان را بلند کرده و 

اینکار یک دسیسه دخیل بوده است )وهللا اعلم(. به نظر اینجانب تا جائیکه توضیحات  به نظر آنها گویا در

وزیر خارجه را در همان روز به دقت شنیدم، یکی از نقاط قابل انتقاد همانا تعدیل تخصیصیه ها از یک 

باب بودجه به باب دیگر بود که به هیچ وجه از صالحیت وزیر نیست و چون بودجه پس از تصویب 

اهیت قانون را پیدا میکند، فقط ولسی جرگه میتواند در اثر درخواست حکومت چنین تعدیل را به وجود م
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فیصد بودجه خود را مصرف کرده نتوانسته است،  70آورد. البته در مورد اینکه چرا وزارت خارجه 

ی ساختمان ملیون دالر 14وزیر خارجه دالیل آنرا توضیح کرد که یک قلم عمده آن تاخیر در پروژه 

مجتمع سفارت افغانی در اسالم آباد پاکستان بود که مجلس وزراء تعویق و تجدید نظر برآن را تصویب 

 کرده بود و لذا این مبلغ به مصرف نرسید و همچنان چند قلم دیگر .

در باره مصرف بودجه انکشافی وزارت امور خارجه را  ولسی جرگهالدین ربانی که گزارش صالح
 وزارت امور خارجه کنار زده شد. مقامی رد، از أر 140ید و ئی تاأر 58رد کرد، با کسب 

دیگر نهادها و حلقات وزیر کار و امور اجتماعی ضمن توضیحات خود به نقش نسرین اوریاخیل 
ر بودجه انکشافی در وزارت کار و متن مصرف ککننده در میزا های تمویلبیرونی از جمله سازمان

ولسی ی رد اعضای آر 144با  اشاره کرده و تقصیر را بیشتربه گردن آنها انداخت. اما اجتماعی 

گسترش  وزیر فواید عامه چنین محمود بلیغ هم .، از رهبری این وزارت سلب صالحیت شدجرگه

انکشافی  شدن بودجهها و وجود برخی از مشکالت حقوقی را به عنوان دالیل اصلی کم مصرفناامنی
دلیل اصلی ناتوانی در مصرف بودجه انکشافی در وزارت فواید : که و گفت وزارت فواید عامه خواند

 45این وزارت موفق شده است تا نزدیک به اما و  می سازدها در کشور گسترش ناامنیرا عامه 

زمانی که در ماه »به مصرف برساند. وی افزود:  1394از بودجه انکشافی خود را در سال فیصد 

ً  من به وزارت فواید عامه رفتم، تمام قراردادها قبالً  1394ثور  هیچ نوع  امضا شده بود. یعنی شخصا

ها های امضا شده بود و بعضی قراردادالی بود، قراردادهای ما انتققراردادی را امضا نکردم و پروژه
بسیار خوب بودند و بعضی هم متاسفانه بسیار ضعیف بودند. یعنی چیزی بود که در مقابل یک کار 

رأی تائید و  33با کسب   موصوف«. جا مانده بودانجام شده قرار داشتیم و میراثی بود که برای ما به

ف ابراهیمی ؤسلب صالحیت شد. عبدالروزارت فواید عامه  مقاماز رأی(  164بیشترین رأی رد )

شدن وزیران امور خارجه، فواید عامه و  و سلب صالحیت ء، پس از شمارش آراولسی جرگهیس ئر
ها خانه جمهور خواست تا افراد جدیدی را برای رهبری این وزارتیسئکار و امور اجتماعی، از ر

 .معرفی کند

سلب اعتماد سه وزیر در روز اول مثل بمبی بود که در حلقات علیای حکومت وحدت ملی انفجار 
ه و در عین زمان که مربوط سهیمه رئیس اجرائی صو ص سلب صالحیت وزیر خارجه بخکرد، 

روابط با رئیس جمهوراز قبل چندان  اوبود و گفته میشد که  خودش رئیس حزب جمعیت اسالمی
از رئیس ولسی جرگه و تعدادی از وکالی آن شب قبل از استیضاح ا رئیس جمهور. لذنداشتنزدیک 

تا در یک اجالس مشورتی در ارگ اشتراک نموده و دررفع معضله به راه حلی دست  خواست جرگه
یابند. این نشست شک و تردید بعضی دیگر از اعضای ولسی جرگه را بار آورد و یک فضای بی 

 اد کرد و موجب همبستگی بیشتر وکالء در موضوع استیضاح گردید.اعتمادی را بین وکالء ایج

 13عقرب وکالء به انتظار حضور سه وزیر دیگر بودند که درخواستی از طرف  23بروز یکشنبه 

وکیل به ریاست مجلس مبنی بر تعویق انداختن جلسه استیضاح ارائه شد، مجلس آین درخواست را 
اسدهللا حنیف بلخی( و مالیه )اکلیل حکیمی(، معارف ) ایوزد و فیصله کرد که برای ناغیرقانونی خو

ترانسپورت و هوائی ملکی )محمدهللا بتاش( جهت حضور در مجلس استیضاح یک ساعت دیگر وقت 
جمهور پس از نخستین  یسئرداده شود تا در تاالر حضور بهمرسانند و به توضیح دالیل خود بپردازند. 

را غیر موجه اعالم کرد ولسی جرگه ها و دالیل یضاح وزیران در یک واکنش رسمی، معیارروز است
 یسئخواست تا برای توضیح و دفاع از کارکرد خود به مجلس نروند. این واکنش ر ءاز وزرا یو حت
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بسر وقت موعود همان بود که  به وجود آورد. ئیهو قوه اجرا هجمهور یک نوع تقابل را در میان قوه مقنن
، ولی از سه وزیر خبری نشد. وکالء اینکار را هتک حرمت به مقام ولسی جرگه دانسته در عالم درسی

 هیجان و احساسات فیصله کردند تا درصورت عدم حضور وزراء درغیاب شان صندوق گذاشته شود
آتی  در نتیجه شمارش آرای ریخته شده در صنوق رأی برای هر وزیر نتایج که در اثر این اقدام و

 بدست آمد:

سفید رأی  2رأی باطل و  5رأی رد،  112رأی تائید،  85اکلیل حکیمی وزیر مالیه توانست با اخذ 

 اعتماد را بدست آورده و در مقام خود ابقاء شود و اما اسدهللا حنیف بلخی وزیر معارف با بدست آوردن
رأی سفید سلب اعتماد گردید. همچنان محمدهللا بتاش  3رأی باطل و  2رأی رد،  131رأی تائید،  68

رأی سفید رد  6رأی باطل و  5رأی رد،  142رأی تائید،  51با وزیر ترانسپورت و هوائی ملکی 

صالحیت شد و رئیس ولسی جرگه از ریاست جمهوری خواست تا بجای دو وزیر مذکور وزرای جدید 
را به ولسی جرگه معرفی دارد. موفقیت  اکلیل حکیمی به حیث وزیر نزدیک به رئیس جمهوردر کسب 
رأی عتماد بطور غیابی سؤاالت زیاد را خلق کرد و حتی گفته شد که دست رئیس جمهور در اینکار 

 دخیل بوده است )وهللا اعلم(.

هرسازی و مسکن )سعادت نوبت استیضاح از وزرای شعقرب  24در اجالس روز دوشنبه مورخ 

منصور نادری(، تحصیالت عالی )خانم فریده مومند( وعدلیه )عبدالبصیر انور( بود که ایشان نیز به 
تاالر حاضر نشدند و بطور غیابی در مورد شان تصمیم گرفته شد. در نتیجه شمارش آراء سعادت 

أی سفید موفق به کسب رأی ر 2رأی باطل و  5رأی رد،  59رأی تائید،  135منصور نادری با اخذ 

رأی سفید مقامش  3رأی باطل و  4رأی رد،  131رأی تائید،  62اعتماد گردید، اما خانم فریده مومند با 

رأی  95را در وزرات تحصیالت عالی از دست داد، درحالیکه  عبدالبصر انور وزیر عدلیه با اخذ 

 مقامش ابقاء گردد. رأی سفید توانست به 1ی باطل و رأ 4رأی رد،  101تائید، 

چهار وزیر در لست مرتبه قرار داشت که باید به مجلس  عقرب 25در اجالس روز سه شنبه مورخ 

آنها نیز برطبق هدایت حکومت از حضور در ولسی جرگه چون استیضاح حضور می یافتند، اما 
پرداخت و در نتیجه به رأی گیری غیابی در مورد آنها نیز  مثل دو روز قبل  د، لذا مجلساجتناب کردن

رأی باطل  4رأی رد،  62رأی تائید،  131شمارش آراء اسدهللا ضمیر وزیر زراعت و مالداری با اخذ 

رأی سفید موفق به کسب رأی اعتماد گردید و اما عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوژی  3و 

ید از کسب رأی اعتماد محروم سف 2رأی باطل و  2رأی رد،  147رأی تائید،  49معلوماتی با گرفتن 

رأی رد،  114رأی تائید،  71ماند، درحالیکه خانم سالمت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر با اخذ 

علی احمد عثمانی وزیر آب و هکذا ورد ورا بدست آرأی سفید توانست رأی اعتماد  9رأی باطل  و  6

رأی سفید آرای الزم را برای  23رأی باطل و  3رأی رد،  60رأی تائید،  114انرژی نیز یا کسب 

 .حاصل کردابقاء در مقام آن وزارت 

عقرب بود که در آن از سه وزیر دعوت اشتراک  26آخرین روز جلسه استیضاحیه چهارشنبه مورخ 

ر اجتناب کردند و ولسی جرگه بازهم االل روز های قبل از حضور به تبعمل آمده بود و ایشان نیز مث

رأی تائید،  170به رأی غیابی پرداخت که در نتیجه فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه با گرفتن 

و عبدالستار مراد وزیر  رأی سفید موفق به کسب رأی اعتماد شد 2رأی باطل و  1رأی رد،  28

رأی سفید نیز به مقامش در وزارت  4رأی باطل و  2رأی رد،  81ئید، رأی تا 114اقتصاد با اخذ 
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رأی  3رأی رد،  90رأی تائید،  105، همچنان سیدحسین عالمی بلخی با گرفتن داقتصاد ابقاء گردی

 رأی سفید در جمله وزرای قرار گرفت که موفق به کسب رأی اعتماد از ولسی جرگه شد. 3باطل و 

وزیر مورد  16شت، از جمله جلسات استیحضائیه در ولسی جرگه دوام داطی پنج روزیکه درنتیجه 

سه وزیر سلب صالحیت گردیدند که از جمله  7وزیر مجدداً به مقام خود ابقاء شدند، اما  9استیضاح 

نسبت عدم حضور  ی، درحالیکه در روزهای بعده بودندر شداالوزیر در همان روز اول حاضر ت
دو وزیر هریک وزیر  و اما، قی آنها با رأی غیابی تائید و یا رد شدندمتبا ولسی جرگهدر وزراء 

موضوع قبولی  که استفی داده بودند نرولیم قبالً از مقام شاتاطالعات و فرهنگ و نیز وزیر معادن و پ
 استعفی شان از طرف رئیس جمهور تا هنوز معلوم نیست.

 معضلۀ رأی اعتماد غیابی:

ولسی جرگه به پیشنهاد بیست فیصد کل اعضا میتواند از هریک از »:  قانون اساسی 92برطبق ماده 

وزراء استیضاح بعمل آورد. هرگاه توضیح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسی جرگه موضوع رأی 

عدم اعتماد را برررسی میکند. رأی عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و براساس دالئل موجه 

 «.یت آرای کل اعضای ولسی جرگه صادر میگرددباشد. این رأی به اکثر

برطبق این ماده "هرگاه توضیح ارائه شده قناعت بخش نباشد" و نیز رأی عدم اعتماد "براساس دالئل 

موجه" استوار نباشد،موضوع مغلق میشود، زیرا تا زمانیکه وزیر ارائه دلیل نکرده است، چگونه میتوان 

اعتماد را مطرح ساخت. اینکه وزیر به روز موعود به ولسی  دراثر رأی گیری "غیابی" موضوع سلب

جرگه حاضر نمیشود، بنا برهر دلیلی که باشد، عدم حضور او معنی آنرا ندارد که مجلس او را ناکام 

د، میدادنرأی "رد"  ی ولسی جرگه به تمام وزیرانحساب کند و هرگاه چنین باشد، پس باید همه اعضا

رأی تائید غیابی داده اند. اگر از آنها پرسیده شود که شما به استناد   ءء به وزرادر حالیکه یک تعداد وکال

 کدام توضیح به وزیر غایب رأی تائید داده اید، چه خواهند گفت؟

باید عرض کرد که تقسیم بودجه به بودجه اختیاری و غیراختیاری و نیز یک تعداد عوامل دیگر که 

امور اجتماعی در همان روز اول توضیح کردند، نیز نکاتی قابل غور د عامه و همچنان وزیر یوزیر فوا

باید به آن توجه میکردند. اینکه وکالی محترم به اظهارات سه وزیر عطف توجه  ءو دقت بودند که وکال

نکردند و فقط به استناد اوراق ارسالی قطعیه بودجه آن سال ازطرف ریاست تفتیش عمومی ، آنهم 

کمسیون موظف ولسی جرگه استناد کردند، گمان میکنم قضاوت شان بسیار عجوالنه بیشتربه راپور در 

و بدون توجه به توضیحات سه وزیر روز اول بود. به همین ترتیب رأی گیری غیابی معنی میدهد که 

اعتنا نکرده و نظریات شان قبالً به تأسی از راپور قطعیه ریاست تفتیش  ءوکالی محترم به گزارش وزرا

و توضیحات شان در ولسی جرگه تأثیری بر  ءشکل گرفته بود که دراینصورت حضور وزرا عمومی

 صمیم آنها نمیتوانست داشته باشد. ت

 و ریاست اجرائیه: یت جمهورسعکس العمل های ریا

شدن سه ، پیش از سلب صالحیتغنیجمهور یسئریک روز قبل از تدویر اولین جلسه استیضاحیه 
 استقبال کرداین اقدام آنها از ولسی جرگه اعضای تعدادی ازبا  طی یک مجلس مشورتی عضو کابینه

و مصرف شفاف بودجه د شان مشکل دارنهان در مصرف بودجهکه نزدیک به صد کشور در ج گفت و
بودجه وابستگی  که مشکل دیگر در عدم مصرف افزود جمهوریسئنیازمند بحث سرتاسری است. ر

از وکالی با آنهم او  .هایی وجود داشته استاری است و در این زمینه محدودیتدر بودجه غیراختی
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که بودجه مربوطه خود را نتوانستند بمصرف برسانند، تا همه اعضای کابینه را ولسی جرگه خواست 
اما در ادامه از مشکالتی صحبت کرد که فرا راه مصرف بودجه بطور کل در  .تحت فشار قرار دهند
 1394آغاز کار اکثریت اعضای کابینه در وسط سال  رئیس جمهور غنی:به گفته آن دوره قرار داشت. 

صورت گرفته و در آن زمان دولت با مشکالت عدیده امنیتی، اقتصادی و سیاسی مواجه بود و سه انتقال 

یتی، اقتصادی و سیاسی( را که دشوارترین عرصه کاری دولت تشکیل می داد، مؤفقانه اساسی )امن

افغانستان در شرایط خاصی قرار دارد، ما در مقابل جامعه بین » سپری کرد. رئیس جمهور افزود:

المللی متعهد هستیم تا برای مردم افغانستان دستاورد های واضح و مؤثر داشته باشیم و نتایج واضح و 

ه نمائیم که این معمول با موجودیت کامل اعضای ئمساعدت های تعهد شده با آنها ارااف را در قبال شف

 «.کابینه امکان پذیر خواهد بود

این مسئله از جنبه های حقوقی و قانونی  :محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور نیز گفت که
خصوص مسئله استیضاح غیابی در قانون اساسی صراحت ندارد و کمتر اتفاق افتاده  قابل بحث است، به

در مصرف بودجه مشکل »که استیضاح بشکل گروهی برای اعضای کابینه صورت گیرد. دانش افزود: 
شد و از همین رو بجای این که روی افراد تمرکز شود، بلکه از ساختار ها در ادارات می با ،از افراد نه

ابتدا باالی سیستم بودجوی، پروژه ها، نحوه کار و روند تدارکات در ادارات تمرکز   خوب است که
 «.گردد و مشکالت در زمینه بررسی و راه حل های مناسب به آن جستجو گردد

ناامنی عامل اصلی در  مشورتی گفت کهطی همین نشست کشور هیس اجراییئداکتر عبدهللا عبدهللا ر
نشدن بودجه مصرفهمچنان شان بوده است. ها در مصرف بودجه انکشافیخانهناتوانی وزارت

نشدن مصرف بودن روند تدارکات، تاثیر مستقیم باالیگردد و طوالنیغیراختیاری که به دونرها برمی
  .بودجه دارد

قانون اساسی، از نظر  ۹۲ای اعالم کرد که "به استناد مادۀ خبرنامهارگ ریاست جمهوری با انتشار 

ریاست جمهوری دالیل استیضاح وزیران کابینه مخصوصاً وزیر امور خارجه کشور ناموجه پنداشته 

در  ولسی جرگهریاست جمهوری گفته است که همچنان به تعقیب رویداد اولین روز استیضاح  شود."می

ان کابینه در خصوص مصرف بودجه سال جاری در روشنایی کامل قرار ندارند رابطه به کارکرد وزیر

، اما ولسی جرگه اح وزیران کابینه به تاخیر بیفتداستیض ،و انتظار می رود تا ارائه معلومات همه جانبه

 تمکین نکرد و راه خود را مبنی بر ادامه استیضاح در پیش گرفت. ابه این تقاض

العاده در یک جلسه فوق هن، اعضای کابی هفت تن آنها دسلب اعتمادنبال استیضاح شانزده وزیر و  به
اند، خواستند تا صدور محول کرد و از وزیرانی که رد صالحیت شده ستره محکمهاین موضوع را به 

در جلسه  های پیشین به کارشان ادامه بدهند. اتخاذ این تصمیمبا صالحیت ستره محکمهفیصله نهایی 
حتی در اواخر هفته گذشته بعضی دنبال داشت.  را نیز به وکالءکابینه، واکنش تند برخی از العاده فوق

حکومت را متوجه این نکته ساختند که حکومت با  ،از وکالء در ارتباط ادامه کار وزیران برکنار شده
قابل ذکر است که جب شود. در تصویب بودجه سال آینده مورا مشکالت است فشار های وارده ممکن 

 466طرح بودجه سال آینده نزدیک به ده روز قبل به مجلس سنا فرستاده شده است. برای سال آینده 

میلیارد دیگر آن بودجه  178میلیارد آن بودجه عادی و  287میلیارد افغانی بودجه در نظر گرفته که 

 .انکشافی است
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در بحث ولسی جرگه کشور در جلسه دیروزی شورای وزیران تاکید کرد که اعضای  هیئیس اجرائر
الدین ربانی وزیر امور صالحبخصوص های کاری برخی از وزیران، استیضاح اخیر، مساله استقامت

به فیصله اخیرشان در باره استیضاح و سلب  ولسی جرگهاما اعضای  .اند خارجه را در نظر نگرفته
نتیجه در این باره  بیستره محکمه را از جمله شانزده وزیر، تاکید کرده و فیصله  زیروصالحیت هفت 

 .دانندمی

در سال »گفت: با رسانه ها  همعاون سخنگوی رئیس جمهورطی یک مصاحبحسین مرتضوی  شاه
های دار یک وضعیت و ساختار کشور و حکومت در یک حالت خاص قرار داشتند. ما میراث 1394

ه اکنون در بودجه سال چبودیم، وزیران نیاز داشتند تا این ساختارها را سروسامان دهند. چنانضعیف 
باشیم. از این جهت انتظار اساسی جانبه در کارکرد وزیران کابینه میما شاهد یک تحرک همه 1395

جانبه نظر و بررسی صورت گیرد و با تفکیک این است که روی کارنامه وزیران به صورت همه
های کمیسیون»او عالوه کرد که: «. واضح بین مدیریت و ضعف در ساختارها برخورد عادالنه شود

عدم مصرف بودجه  ...اندانجام نداده 1394ارزیابی دقیق و مناسب از گزارش قطعیه سال  ولسی جرگه

لیت شماری از ئومس ...تواند تمامی معیار برای سلب صالحیت یک وزیر شودانکشافی نمی
شود ها میخانهها و مصرف بودجه انکشافی است و عملکرد این وزارتها تطبیق پروژهخانهتوزار

مصرف بودجه  دتوانها نمیخانهدر برخی از وزارت براساس مصرف بودجه انکشافی سنجیده شود. اما
گان، ندهکنامور خارجه، مهاجرین و عودت هایوزارت ...انکشافی معیار توانایی یک وزیر قلمداد شود

ها و مصرف برخی اوقات در تطبیق پروژه ....اقتصاد و شماری دیگر کمترین بودجه انکشافی را دارند

عوامل دیگری از جمله نااامنی، ظرفیت ..ها به صورت مستقیم دخیل نیستند.خانهبودجه خود وزارت
 .«رودشمار میها، به اعالن رفتن چند باره یک قرارداد از این عوامل به پایین قراردادی

 :اقدامات حکومت در برابر عکس العمل وکالی ولسی جرگه

گوید که پارلمان، خواستار تقابل با حکومت نیست، اما بحث میولسی جرگه ظاهر قدیر معاون اول 
ولسی جرگه در یکی از داند. آقای قدیر که ریاست جلسه عمومی استیضاح اخیر را خاتمه یافته می

من قبال هم اشاره کرده بودم که موضوع استیضاح ختم شده و »به عهده داشت، گفت:  روزهای اخیر
هر سه قوه براساس قانون با هم همکاری دارند و هیچ نوع تقابل وجود ندارد و مجلس نمایندگان هیچ 

های حکومتی توقع ما این است که به این موضوع کش ندهند، خواهد. اما از برخی مقامنوع تقابل نمی
ه نظریات شخصی خود بگذرد و ئکمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی از ارا خصوص رئیس به

 جیگریهای قانونی، الزم به میانلیتسئودای مبرای ا و ه کندئهای اختالفی ارااجازه ندهد که نظریه
 «.نیست

معیار است تفتیش ریاست عمومی برای آنان گزارش که برخی از اعضای ولسی جرگه به این نظر اند 
و اگر حکومت در این مورد مالحظه دارد، باید ریاست تفتیش را قناعت بدهد. واقعیت این است که در 

ه کرده، تضاد فاحش وجود دارد. ئها و اسنادی که ریاست تفتیش اراخانهوزارت اسناد مصرف بودجه
برخی دیگر نظر عین حال در .داندپارلمان خودش را ملزم به بررسی این تضاد و کشف حقیقت نمی

شود سقف جمهور آن عده از وزیرانی را که احساس مییسئبهتر است ر و میگویند که مالیم تر دارند
تفتیش وجود دارد، عمومی مصرف بودجه شان بیشتر از آن چیزی بوده که در گزارش کاری ریاست 
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کند و در دقت بررسی میرا به  ءدوباره به مجلس معرفی کند. مجلس، گزارش و اسناد این وزرا
به صالح دید مجلس  ،کردصورتی که مصرف بودجه بیشتر از چیزی بود که گزارش ما بیان می

توان در این مورد تجدید نظر کرد. اما بهتر است آن عده از وزیرانی که مصرف بودجه شان بسیار می
بودجه بوده و سلب صالحیت  کم بوده و اسناد و شواهد رسمی هم حاکی از ناتوانی وزیر در امر مصرف

اری تدجمهور نیز برای بهتر شدن حکومیسئداری کنند و راند، از ادامه کار در وزارت شان خودشده
های خوب و با پذیرش اصل قانونی حق استیضاح از سوی مجلس افراد جدیدی را برای تصدی بر پست

 .ها معرفی کندخالی شده وزارت خانه

اشاره در مورد سلب اعتماد صالح الدین ربانی وزیر خارجه  بعضی رسانه ها  بیمورد نخواهد بود که
ربانی را  ولسی جرگه ند و معتقد اند کهمیکنشمال  ۀمیان سیاستمداران حوزهای سیاسی جدی افگشبه 

یس این اداره  محمدشریف شریفی، برادر ئر وتفتیش برکنار کرده  عمومی  بر مبنای گزارش اداره
گذاران اسنادی را نشان داد که براساس آن نونی است. وزیر خارجه دیروز برای قانونمحمدیونس قا

 وکالی ولسی جرگه اش را مصرف کرده است. اما برایصد بودجهفیوزارت خارجه بیش از هفتاد 
دهند. از تفتیش را معیار قرار می عمومی ۀآنان گزارش ادار ، بلکهها اعتبار نداردخانهاسناد وزارت

داشت که پای خواهد یس این اداره برادر محمدیونس قانونی است، احتمال آن وجود ئکه رائیآنج
اعتمادی سیاسی در اوج است، هیچ د. در وضعیتی که بیباشمیان  درموضوع محمدیونس قانونی هم در 
ای هختالفاکند. ای، سیاستمداران و هواداران یک سیاستمدار را قانع نمیاستدالل تخنیکی و حرفه

ها گاهی بیان سیاستمداران شمال و جبهه متحد سابق بسیار زیاد است، این اختالف ۀدرونی در حوز
 کند. سمتی و والیتی نیز پیدا می

این بود مختصر رویداد های مربوط به جریان مجالس استیضاح که هفته گذشته برای پنج روز متواتر 

وزیر موفق به کسب اعتماد شدند و اما  9وزیرفقط  16در ولسی جرگه برگزار شد و در نتیجه ازجمله 

 وزیر دیگر سلب صالحیت شده از مقام برکنار گردیدند. 7

)قسمت اخیر مقاله: چرا استیضاح اکثراً منتج به تقابل بین دو قوه میشود و چگونه میتوان از همچو 
خر هفته آینده، اگر عمر در اوا نشاءهللاجدالها جلوگیری کرد؟ این قسمت را به دلیل یک سفر کوتاه ا

 باقی بود، خدمت تقدیم میدارم(
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