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کال١٣٩٨ :

استجواب وزیر معارف

میاشت :غبرولی

اجرای مراسم تودیعی طیبه زاهدی وتحلیف

نیه١٢:

نادیه صالح.

ورځ :یون

استجواب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات

جﻼلتمآب فضل هادی مسلم یار :ول ستي

ورئیس داراﻻنشای آن کمیسیون.

مشئ په خیر راغلی منشي صاحب

آجنا

له آجنا سره په پېل کې د قرآن کریم و

قرائت کئ.

مبارک آیتونه تﻼوت شول ورپسې ملي سرود

عزت مآب ډاکرمحمدفیصل سمیع:دتقنیني

خپور شو.

اولسمې دورې لومی کال

جﻼلتمآب فضل هادي مسلم یار:نادیه صالح

یون

ته دنوي سناتور په حیث دهغې د اکل کېدو له

د  ١٣٩٨کال د غبرولي میاشتې دولسمه نیه

امله مبارکي وایم او آغلې طیبه زاهدي ته

آجنا

دهغې دو خدمتونو له آمله کورودانی

دکﻼم اله مجید دومبارکو آیتونو تﻼوت

وایم.ورپسې نادیه صالح ته لوړه ورکل شوه

د ملي سرود خپرول.

همدارنه طیبه زاهدي ته په مشرانو جره کې

آزاد بحث دمیلمنو تر رات پورې.

دهغې د وخدمتونو له امله کور ودانی وویل

دپوهنې د وزیر استجواب

شو.

دآغلې طیبه زاهدي تودیعي او نادیه صالح

دآزاد بحث برخه:

دلوړې مراسم پرای کول.

محمدرحیم حسن یار :عملیات نیروهای

داکنو د خپلواک کمیسیون درئیس او د هغه

امنیتی در وﻻیت غزنی موثر تمام شده است

کمیسیون د داراﻻنشا درئیس استجواب.

امیدوارم که تقدیرشوند.

دعائیه او د غونې دپایته رسېدو اعﻼم.

امیدوارم به شکایت محصلین پوهنتون کابل

یکشنبه  ١٢جوزای سال ١٣٩٨

در کمیسیون اموردینی وفرهنی به این

آجندا

شکایت رسیدی ﻻزم صورت یرد.

تﻼوت چند آیات از کﻼم اله مجید.

نشست ماسکو دست آوردی نداشته امید است

پخش سرود ملي.

در نشست های آینده بونه پرانده وغیرموثر

بحث آزادالی حضور مهمانان
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عمل نکرده وخواهشمندیم منافع ملی را

نیستند دولت باید آماده سرکوب این روه

درنظرداشته باشند.

باشند،صلح با تضرع بدست نمی آید،جامعه

ﻼلی اکبری:درساحه خوشحال خان سه

بین المللی باید یکجا با دولت افغانستان

انفجار پی درپی صورت رفت ،نتایج نشست

فشار های ﻻزم را باﻻی مخالفین دولت

ماسکو مثبت نبوده زیرا این نشست دست

افغانستان زیاد بسازد.

آوردی نداشته حتی اشتراک کننده ان ماسکو

لیلما احمدی:نشست های صلح بی مشارکت

طالبان را به یک آتش بس سه روزه قانع کرده

شورای ملی ودولت افغانستان جریان دارد،

نتوانستند وهمه چیز از این مذاکرات از انظار

این مذاکرات پروژه ای شده است صرف رفت

مردم پوشیده اند .بااین نشست ها مخالفین را

وآمد است ولی مردم اصﻼ درجریان این

تقویت کردیم وتاآن حد تقویت شدند که حالی

مذاکرات قرار ندارند.

دولت افغانستان را تحویل نمی یرند.

رحمت اله اکزی:دکابل ارامنیت مخ په

کامل بی حسینی :درهفته ذشته وزیران

خرابېدو دی سودار تتول کیي ،انمري

سکتور امنیتی به مجلس دعوت شده بودند

بریدونه کیي که دغه وضعیت دوام وکي نو

ولی راجع با تامین امنیت چیزی نفتند

وک به پانونې ته زړه ه نکي.

وازاین پاسخ ها عدم قناعت خود را ابراز

دولسمشر پخواني سﻼ کار چې یول تورونه یې

میداریم جواب های ایشان تشریفاتی بوده اند.

په ارګ لولي دي باید په بې پرې توه وېل

وضعیت امنیتی در شهرکابل قابل تشویش

شي.

است ،مخالفین در بدخشان دست به تعرضات

دسولې کومې هلې لې چې روانې دي داسې

میزند خصوصا در روزهای عید هراس سقوط

کاري چې په دې برخه کې رتینولي شتون

بعضی مناطق بویژه ولسوالی کشم در بدخشان

نه لري او دا ناغیي آمریکا ته ورري.فکر

متصوراست.

کوم چې بهرنیان نه غواړي له افغانستان خه

مولوی غﻼم محی الدین منصف:حمﻼت

ووي.

انتحاری دراین اواخیر زیاد شده است،

محمدنادربلوڅ:حمﻼت

نیروهای امنیتی باید پﻼن های دشمن را خنثی

امنیتی کشور باﻻی مواضع دشمن قابل

نمایند.اعﻼمیه را که طالبان به نشر سپرد

ستایش است.

تهاجمی

معلوم می شود که آن روه خواهان صلح
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وقتی دشمن درجبهات شکست می خورد

جﻼلتمآب فضل هادي مسلم یار:دربحث آزاد

دست به حمﻼت انتحاری میزند.

امروز راجع به مسئایل امنیتی شهرکابل و

نامزدان ریاست جمهوری ازعملکرد ارګ

وﻻیات اشاراتی صورت رفت ،بامقامات

نرانی دارند ارګ باید به این نرانی های

سکتورامنیتی ودفاعی توافق صورت رفت که

نقطه پایان بذارد.

مسئایل باید در داخل کمیسیون ها مورد یحث
امنیت

قرار یرد ار در کمیسیون ها مشکﻼت حل

سفرهای

آخیر

اعضای

شورای

افغانستان به پاکستان بحث مااست،امیدوارم

نشد باز در مجلس عمومی دعوت خواهد

که دراین سفر یک موضعیری جدی ومفید

شدند.

داشته باشند.

قرلق صاحب به له جمعبندي وروسته د ماسکو

مولوی عبدالوهاب عرفان:می خواهم در مورد

دغونې په تاو یو رپوټ مجلس ته وړاندې

نشست ماسکو تبصره داشته باشم ،عدم تمکین

کي.دغسې مجالس نه یوازې ور نه دي

وتوجه طالبان به تقاضای اشتراک کننده ان

بلکې له دمن سره همکاري ده.د دولت

نشان داد که سیاسیون افغانستان باید

اپوزیسیون باید له حکومت سره په همغي کې

همآهنی بیشتر ایجاد کند وهوشیارانه عمل

عمل وکي.طالبان په جه ینار کوي او د

نمایند،نباید از مذاکرات صلح ماسکو منحیث

ماسکو په غونو کې هغوی په غرور په جه

ابزار کمپاین انتخاباتی استفاده شود.

ینار وک او اوربند یې ونه منل.اوس خو د

ناامني دروﻻیت تخار روز به روز بیشتر شده

بهرنیو واکونو د شتون په بهانه جې ته دوام

می رود ار توجه ﻻزم صورت نیرد قیمت

ورکوي خو د استاد رباني په وخت خو بهرنیان

های زافی را خواهیم پرداخت.

هم دلته نه وو نو دوی ولې مذاکراتو ته غاړه نه

مسلح های غیرمسئول تخار را رنج میدهد این

ایودله؟

روه ها حضور فعال در شهر دارند ومال مردم

که طالبان سوله غواړي نو په کار ده چې د

در امان نیست،وزیرداخله فت ار شما باما

افغانستان له دولت سره مخامخ خبرې وکي،

توافق کنید که این افراد رفتار شود بعد

د افغانستان حکومت یې تورن ک چې د سولې

رفتارش می کنیم ،این موضوع به توافق ما

پروسه سپوتاژ کوي ،زه دوی ته وایم چې تاسو

نیازی ندارد ارانهای کشفی وامنیتی خود باید

خو تراوسه له نظام سره خبرې نه دي کې نو

مطابق قانون عمل نمایند.

بیا نه ادعا کوئ چې دسولې پروسه سبوتاژ
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کوي.د افغانستان دولت دسولې پروسه نه بلکې

مولوی عبداله قرلق:می خواهم که ازاشتراک

د هېواد د تجزیې پروسه خنثی کوي.

خود درنشست ماسکو به شما مختصر عرض

دخلیلزاد خه خو هیله داده چې دامنیتي

کنم ،این نشست در ظاهر به مناسبت

هوکې لیک په چوکاټ کې چلند وکي.

صدومین سالرد تامین مناسبات دپلوماتیک

داکنو دخپلواک کمیسیون چارواکي راغلي دي

افغانستان و روسیه بود اما اصل موضوع

خو د پوهنې وزیر نن نه راخي.

همانا ادامه بحث های صلح بود اما طالبان در

محمدعلم ایزدیار:سایرمسئایل که در بحث

این نشست اراده شانرا کامﻼ روشن

آزاد مطرح شد ازطرف جناب مسلم یارصاحب

ساختندوباتکبرعمل نمودند وصرف اهداف

جمعبندی شدندمن می خواهم به چند مورد

روه خود شان را بیان می کردن طالبان

اشاره کنم ،طالبان اظهارمی کردند که ما

ازحضور سفیر افغانستان مقیم ماسکو،از

بانماینده ان حکومت نمی ببنیم ولی با

حضورکریم خلیلی ناراحت بودند به همین

سیاسیون مﻼقات می کنیم ولی آخیرا معلوم

خاطرهم آنها حاضر نشدند که درنشست بعدی

شد که این هم صرف یک ادعا بوده وبخاطر

اشتراک کنند باﻻخره مجبور شدیم که پنج نفر

فریب مطرح شده بود درماسکو سیاسیون

از جانب سیاسیون افغانستان وپنج نفر هم از

افغانستان ازطالبان خواستند که آتش بس

طرف طالبان وارد یحث شدند،خواست

نمایند ولی آنها نپذیرفتند ،متحدین طالبان هم

سیاسیون افغان آتش بس بود ولی آنها بر

نمی خواهند که طالبان را زیر فشار بیرند

موارد دیری تاکید داشتند که مبنی برآن بود

بلکې آنها را به جن تشویق می کنند.

که حقانیت شانرا به اثبات برسانند وسیاسیون

راه حل اینست که مردم ما متحد ویک پارچه

افغان این موضوعات را رد کردند.پس نتیجه

باشند صلح به تضرع نمی آید مردم ما باید به

این نشست واعﻼمیه که نوشته شده بود چند

دفاع از وطن،مردم وقانون با قاطعیت

سطر بنام اعﻼمیه پذیرفته شد وبس.

بجنند.

درمذاکراتی که بین خلیلزاد وطالبان در دوحه

اتهاماتی که باﻻی ارګ ازطرف حبیب احمدزی

صورت رفته است برای مردم ما اهمیت ندارد

وارد شده باید با بی طرفی بررسی شوند وبه

زیرا خواست ما و اولویت ما آتش بس است

اعتراض نامزدان ریاست جمهوری هم رسیدی

ولی طالبان می خواهند که خودشان را مطرح

منطقی صورت بیرد.

کنند اصﻼ طالبان حاضر به مشارکت نیستند
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وخواهان انحصار قدرت اند آنها دراین نشست
ها برنامه های شانرا بیان می کردند نه اینکه
بر اولیت مردم افغانستان که ختم جن است
بحث کنند.
د آجنا په بله برخه کې د اکنو د خپلواک
کمیسیون رئیسه او د داراﻻنشا رئیس د
سناتورانو پوتنې واورېدې او په خپل وار یې
دهغوی پوتنو ته وابونه وویل.دکمیسیون
مشرې وویل چې د ولسي جرې د اکنو پایلې
ډېر روې وي،همدارنه آغلې علم نورستاني
زیاته که چې د ناامنیو له کبله به یو شمېر
سایونه تلي وي همدا راز آغلې نورستاني
وویل چې د جمهوري ریاست اکنې به د تلې د
میاشتې په شپمه نیه وشي.
###
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