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کال١٣٩٨ :

باجرایم سنین وزارت داخله ،رئیس اداره ۶٢

میاشت :غبرولی

ریاست امنیت ملي ،رئیس سرحدات وزارت

نیه١٩:

داخله ،رئیس عمومی واحد های اداری

ورځ :یکشنبه

ارانهای محل ومعین ارشد وزارت داخله

عزتمآب محمدعلم ایزدیار :به روح شهدای

درجلسه عمومی وپاسخ به سواﻻت اعضای

کشور درود می فرستیم ،خصوصا به روح شهید

مجلس بارتباط کاهش ارزش پول افغانی در

فواد اندرابی که در وﻻیت غور وادریس که در

برابر اسعار خارجی .

درود

له آجنا سره په پېل کې د قرآن کریم و

وﻻیت

لور

به

شهادت

رسید

بفرستم،دیروز در مجلس رؤسا یک هیئت

مبارک آیتونه تﻼوت شول ورپسې ملي سرود

تعیین شد تا چونی به شهادت رسیدن فواد

خپور شو.

اندرابی را تفتیش وزارش ارائه بدارند

عزت مآب محمد علم ایزدیار :مسئولین

همچنان به روح همکار خوب ما محمد آمین

حکومتی را امروز درمجلس عمومی دعوت

احمدزی و فضل الرحمن مجددی درود می

کردیم تا در مورد افت ارزش افغانی در برابر

فرستم اینها همیشه در خدمت مجلس بودند

اسعارخارجی بویژه در برابر دالر آمر یکایی

شخصیت های صادق وظیفه شناس بودند به

وچلش تومان ایرانی و کلدار پاکستانی در

همین ترتیب مادر عبدالمقتدر ناصری رئیس

وﻻیات سرحدی کشور با ما وشما بحثی داشته

عمومی دارااﻻنشا به حق پیوسته اند یک فاتحه

باشند.

را در محوطه شورای ملی برای شان خواهیم

ﻼلی اکبری:در غور تلفاتی به مردم غور وارد

رفت؛ منشي صاحب آجنا قرائت کئ.

شده اند ما درغم این هموطنان خود را شریک

عزت مآب ډاکرمحمدفیصل سمیع:

میدانم ،نیروهای امنیتی در روزهای عید

آجندا

امنیت خوبی را در شهرها تامین کردند قابل

تﻼوت چند آیات از کﻼم اله مجید.

تقدیراند.

پخش سرود ملي.

رحمت اله اکزی:دفواد اندرابی مینه یوه

بحث آزادالی حضور مهمانان

ضایعه بولم روح د اد وي دهغه کورن ته

اشتراک رئیس عمومی دافغانستان بانک،

تسلیت وایم.

معین مرکات وزارت مالیه،رئیس مبارزه
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دخلیلزاد هلې لې د افغانستان د سولې په

حاﻻت روان دي؛ دا د کورنیو چارو وزارت

پروسه کې هومره موثرې نه بولم ،که هغه دلته

کمزوري ده ،هیله لرم چې د کورنیو چارو

پوی حضور لري ،خلیلزاد باید په دې پروسه

وزارت امنیتي مرستیال را وغوتل شي.

کې له اسﻼمي هېوادونو خه دمرستې غوتنه

روانه جه نه جهاد دی نه دفاع دا جه یوه

وکي.دآمریکا دسنا مجلس له بهرنیو چارو

سوداري ده په دې ﻻر کې ﻻزم اصﻼحات

وزارت خه غوتنه کې ده چې دسولې په

راوستل اړین بولم.

بهیر کې باید د و حقونه تضمین شي ،دا

محمد اکبری:بانظرداشت اینکه نیروهای

خبره خو د افغانستان په خلکو پورې اړه لري

امنیتی در روزهای عید به شکل بهتر امنیت را

نه په آمریکا پورې.

تامین کردند خواهشمندم که طی اعﻼمیه

لیلما احمدي:قبل ازعید تعداد از کارمندان

جداانه از این نیروها قدردانی شود.

کمیسیون اصﻼحات اداري هدف حمله

مولوی عبدالوهاب عرفان:طالبان پﻼن تهاجم

انتحاری قرار رفتند ،این حمله نماینر

بر شهر تالقان را دارند باید تدابیر قبلی در

ازیست که روه های مسلح مخالف خواهان

زمینه اتخاذ شود ،خواهشمندیم که کمیسیون

تامین صلح نیستند .هرجریان سیاسی باید از

دفاعی موضوع را با ارانهای ذیربط درمیان

راه مذاکره وارد میدان عمل شود ،مردم از

بذارد.

پروسه جاری صلح حمایت می کنند ولی نباید

کامل بیک حسینی:به روح شهدای وﻻیت

این مذاکرات زیاد طول بکشد.

غور درود می فرستیم،بدخشان راه وردو برای

درولسي جره هنوز هم تشنجات به پایان

ادامه جنایات پاکستان است  ١۴ولسوالی

نرسیده ،امیدوارم که آن جره بتواند هرچه

بدخشان ناامن اند ولسوالی کشم درشرف

زودتر هیئت اداری شانرا انتخاب نماید.

سقوط قرار دارد باید از نیروهای موجود

محمدحنیف حنفي:زه ملرو ملتونو او آمریکا

بدخشان استفاده معقول صورت بیرد.مردم

ته وړاندیزکوم چې له موږ سره د رتیني سولې

ما از باجیری های طالبان به ستوه آمده اند

په راوستلو کې مرسته وکي.

مجلس سنا باید موضوع را با سکتورهای

موږ ارزان وﻻیت ته سفر کې وو په چارچینو

دفاعی امنیتی کشور در میان بذارد.

ولسوالي کې د  ٢٧٠تنو پولیسو پرای  ٢٧تنه

سیماجوینده :لعل بادرخان فروتن یک جوان

شتون لري ،په خاص ارزان کې هم مشابه

رشید ودلیر زخم برداشته و عده ازهمراه هان و
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نزدیکان شان به شهادت رسیدند.طالبان پﻼن

ایستل کیي ،زه داسې وړاندیز کوم چې ترهغه

دارند که برشهر فیروزکوه حمله کنند وآنرا

وخت پورې چې دا سیمه د دولت ترکنرول

وﻻیت را سقوط بدهد ار غور سقوط کند

ﻻندې نه وي راغلی نو د رخام استخراج د بند

ناامنی ها بیشتر خواهد شد درزمینه توجه

کي.

هیئت اداری مجلس و حکومت را خواهانیم.

عزت مآب محمدعلم ایزدیار:امیدوارم که

محمدرحیم حسن یار:به روح همکاران خوب

پروسه نام تقویتی برای انتخابات شفاف

ما محمد امین احمدزی وفضل الرحمن

باشد،دراین پروسه بایومتریک استفاده نمی

مجددی درود می فرستم.

شود خواهش می کنیم که به شفافیت این

نحو برزاری انتخابات در وﻻیت غزنی به یک

پروسه تدابیر معقول رفته شود.

جنجال مبدل شده است ،تﻼش صورت می

درغزنی معترضین مانع انتقال مواد انتخاباتی

یرد که در وﻻیت غزنی انتخابات به تعویق

به ولسوالی هاشده اند ،امیدوارم که در این

بیفتد این تﻼش ها را من عمدی میدانم وهدف

وﻻیت انتخابات به شکل درست آن برزار

این تﻼش ها محروم ساختن بعضی مردم اند.

شود.

انارکلی هنریار:حمله قبل ازعید برواسطه نقلیه

نیروهای امنیتی افغانستان دراین اواخیر

کارمندان کمیسیون اصﻼحات اداری وخدمات

دست آورد های داشته ما از این پیشرفت های

ملکی را محکوم میدارم و این عمل را یک

ایشان حمایت می کنیم ودراخبارامشب

جنایت جنی میدانم.

ازنیروهای امنیتی کشورمان حمایت سنا را

روح امین احمدزی را شاد می خواهم وبه

خواهیم داشت.

فامیل شان وهمکارانش در داراﻻنشا تسلیت

تلفات افراد ملکی را نکوهش می کنیم بویژه

عرض میدارم.

حمله برکارمندان کمیسیون اصﻼحات اداری را

برای انتخابات ثبت نام شروع شده امیدوارم

محکوم می کنیم.

که این ثبت نام شفاف باشد.

ضعف استخبارات مبرهن است از ارانهای

میرولی علیزی:هلمند غ وﻻیت دی له ایران

ذیربط تقاضا داریم که استخبارات شانرا

او پاکستان سره پوله لري په دیشو ولسوالی کې

متناسب با اوضاع عیار سازد تا پﻼن های

د رخام کان شتون لري ،دا کان ایران او

دشمن به موقع خنثی شده بتواند.

پاکستان ته قاچاق کیي ،او په بې رویه به
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داه وړاندیز ده چې اکزي صاحب وویل چې

ومعاون معین ارشد وزارت داخله را به جلسه

د افغانستان دسولې په پروسه کې له اسﻼمي

امروز خوش آمدید می ویم این جلسه با

غوتنه

مدعویون درسه مورد مهم ومشخص است که

وشي.دافغانستان حکومت باید نیوالې ولنې

عبارت از کاهش ارزش افغاني در برابر اسعار

ته ډاډ ورکي چې د و حقونه به تضمینیي.

خارجی است ،دراین اواخیر این کاهش زیاد

دارزان وﻻیت په تاو چې حنفي صاحب کوم

شده ،قاچاق پول واسعار خارجی به خارج از

رپوټ وړاندې ک په زارش کې دفساد شتون

کشور،چلند اسعار خارجی تومان ایران و کلدار

ته نغوته شوی وه موږ به دا موضوع د کورنیو

پاکستانی در وﻻیات سرحدی افغانستان

چارو له وزارت سره شریکه کو.

است.امیدوارم که در این مورد تدابیر مشخص

دتخار د تالقانو ار او د بدخشان د امنیت په

رفته شود.

تاو چې کومه اندینه رنده شوه دا موضوع

درابتدا محمدعظیم قویاش رئیس کمیسیون

به هم د امنیتي سکتور له چارواکو سره شریکه

اقتصاد سواﻻت شانرا مطرح کردند وبه تعقیب

کو.

آن عده از سناتوران نیز سواﻻتی را از مدعویون

علیزی صاحب تاسو د رخام د ډبرې دقاچاق

مطر ح کردند که از طرف اراکین ادارات

خبره وکه دا ملي شتمني ده د اقتصاد

ذیربط به پاسخ سواﻻت پرداخته شد.تفصیل

کمیسیون دې دا موضوع د کانو وزارت سره

سواﻻت وجوابات در جریده رسمی مشرانو

ویي تاسو هم په هغه جلسه کې برخه

جره نشر می شود.

واخلئ.

دیادونې وړ ده چې د دولتي چارواکو وابونه د

درکمیته رؤسا یک هیئت تعیین شد که

مشرانو جرې دغو قناعت حاصل نک له

چونی به شهادت رسیدن فواد اندرابی را

دولت خه غوتنه وشوه چې په دې برخه کې

بررسی کند.

ملي ستراتژی جوړه کي او د هغې ستراتژي

رئیس عمومی دافغانستان بانک ،معین

په چوکاټ کې داسعارو د قاچاق او په سرحدي

مرکات وزارت مالیه،رئیس مبارزه باجرایم

سیمو کې د تومان او پاکستاني کلدارو د چلند

سنین وزارت داخله ،رئیس اداره  ۶٢ریاست

مخه ونسي .همدا راز دنن ورې د مجلس

امنیت ملي ،رئیس سرحدات وزارت داخله،

رئیس محمدعلم ایزدیار وویل چې هیله من دی

رئیس عمومی واحد های اداری ارانهای محل

د افغانستان مرکات د یوې معنې کۍ له

هېوادونو

خه

د

مرستې
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انحصار خه بهر شي او هلته استخدام د
لیاقت او وطندوستي پربنیاد عملي شي.
###
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