
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

2 صفحه  از   1   ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 
 

 ۱۲/۱۱/۲۰۱۶                                                                                و رادیوی آزادیع: صدای امریکا ابمن
 

 خبر مهم از دو منبع مهمدو 

 ولسی جرگه به اکثریت قاطع سه وزیر را سلب اعتماد کرد
  کابل -عبدالحی ورشان 

 

 تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین:

نظر به نشر دو خبر مهمی که اخیراً از منابع صدای امریکا و رادیوی آزادی در دسترس قرار گرفته است، هردو 

 مطالعۀ هموطنان تقدیم می داریم: را با ذکر منابع به

 خبر اول: ولسی جرگه افغانستان سه وزیر حکومت وحدت ملی را سلب اعتماد کرد.

وزرای امور خارجه ، فواید عامه و کارو اموراجتماعی کابینه افغانستان که امروز از سوی ولسی جرگه به 

ر مصارف بودجه به مجلس استیضاح خاطرعدم مصرف بودجه انکشافی و همچنان بی قاعده گی و تخلفات د

 فراخوانده شده بودند. پس از استماع دالیل وزرا برای عدم مصرف بودجه سلب اعتماد شدند.

های از بودجه، مشکالت حکومت پیشین که به هر چند این وزرا، دالیل متعدد مانند ناامنی، اختیاری نبودن بخش

 قرار نگرفت . آنان به میراث مانده بود؛اما مورد قناعت وکال 

رای  ۶رای باطل و  ۳رای عدم اعتماد،  ۱۴۰رای اعتماد،  ۵۸صالح الدین ربانی، وزیر امور خارجه با کسب 

نسرین اوریاخیل، وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین با اخذ سفید نتوانست اعتماد مجلس را کسب کند. 

 ۳۳رای سفید و محمود بلیغ، وزیر فواید عامه با کسب  ۵رای باطل و  ۲رای عدم اعتماد،  ۱۴۴رای تایید،  ۵۶

رای سفید موفق نشدند اعتماد نماینده گان مردم در مجلس را بدست  ۶رای باطل و  ۴رای رد،  ۱۶۴رای تایید، 

 عبدالروف ابراهیمی، رییس ولسی جرگه در اخیر مجلس استیضاحیۀ وزرا گفت: بیاورند. 
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 2از 2

نتیجه استیضاح امروز مورد اعتماد مجلس قرار نگرفتند. از رییس جمهور ورهبری دولت "سه وزیر کابینه در 

 کنیم که کاندیدای مطلوب برای کسب رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی نمایید. "افغانستان خواهش می

 به مصرفشان را ولسی جرگه در سال جاری چندین بار هشدار داد در صورتی که وزرا نتوانند بودجۀ انکشافی

 برسانند استیضاح خواهند شد.

در آخرین جلسه روی مصرف بودجۀ انکشافی، اعضای ولسی جرگه تصمیم گرفتند تا وزرای را که کمتر از 

 درصد بودجۀ شان را به مصرف رسانیده اند استیضاح نمایند.  ۷۰

 را به مصرف رسانیده اند. درصد بودجۀ انکشافی ۷۰وزارت، کمتر از  ۱۸ها خانهالبته در میان تمامی وزارت

گویند که در این کشور ها فاجعه خوانده میخانهآگاهان اقتصادی عدم مصرف بودجۀ انکشافی را از سوی وزارت

 .های انکشافی دارندکنند و نیاز جدی به تطبیق پروژهش زیر خط فقر زندگی میدرصد شهروندان ۴۰بیش از 

 پایان خبر از صدای امریکا.

 درصد بودجه انکشافی اش را مصرف کرده ۷۳ی: وزارت خارجه رباندوم: خبر 
 است 

 ۱۳۹۵عقرب،  ۲۲

 

 

 

 

 

 

 صالح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان

وزیر امور خارجه افغانستان در پاسخ به سواالت وکالی ولسی جرگه گفت، این وزارت برخی عمدۀ از بودجه 

 انکشافی اش را در سال گذشته به مصرف رسانیده است.

صالح الدین ربانی امروز در نشست استیضاحیه این جرگه گفت، بودجه انکشافی وزارت خارجه برای سال 

 درصد آن را به مصرف برساند. ۷۳، هفت اعشاریه هفت میلیون افغانی و این وزارت توانسته ۱۳۹۴

وزیر کابینه بخاطر عدم توانایی شان در مصرف بودجه انکشافی را  ۱۷سلسله استیضاح ولسی جرگه افغانستان 

امروز، آغاز کرد که در ابتداء وزرای امور خارجه، فواید عامه و کار و امور اجتماعی را به نشست استیضاحیه 

 فراخوانده است.

ود که اگر پاسخ وزرا قناعت بخش پیش از این نذیر احمد احمدزی یک عضو این جرگه به رادیو آزادی گفته ب

 نباشد، صندوق رای گیری برای آنان گذاشته خواهد شد.

 پایان خبر از رادیوی آزادی.


