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کال١٣٩٨ :

بحث روی معاهده تجارت اسلحه

میاشت :غبرولی

استماع زارش هئیت مشرانو جره از وﻻیت

نیه٢١:

کندهار بارتباط چونی حادثه شهادت جنرال

ورځ:سه شنبه

عبدالرازق.

ډاکرمحمد آصف صدیقی :وبخی چې زما

له آجنا سره په پېل کې د قرآن کریم و

د دوستانو جنازه وه زه هلته تللی وم ونیدم؛

مبارک آیتونه تﻼوت شول ورپسې ملي سرود

منشي صاحب آجنا قرائت کئ.

خپور شو.

عزت مآب ډاکرمحمدفیصل سمیع١٣٩٨:

ﻼلی اکبری:مثل جنرال رازق خان کسی

کال د غبرولې د میاشتې  ٢١نیه

دیری زاده نخواهد شد هرکس جای خودش را

آجنا

دارد ،امیدوارم که خاطرات شهدای قهرمان ما

دقرآن کریم د ومبارکو آیتونو تﻼوت

همیشه تجلیل ویادآوری شود تا این قهرمانان

دملي سرود خپرول

فراموش نسل های بعدی نشوند.

آزاد بحث د میلمنو تر رات پورې.

بی جاشده ان بدخشان که در وﻻیت پنجشیر

دپوهنې وزارت د سمبالونکي وزیر استجواب

به سرمی برند نماینده ان شان به خانه ما آمده

دوسلو د سوداري د معاهدې په اړه خبرې

اند وخواهان کمک های بشری بیشتر

اترې

استند.خواهشمندم که این بیجاشده ان به

دسترجنرال عبدالرازق دشهادت د رنوالي په

محل مناسب دیری نقل داده شوند.

هکله د کندهار وﻻیت خه د مشرانو جرې د

سیﻼب هادر بدخشان سبب بندش راه ها شده

پﻼوي رپوټ.

است ،امید است که به این مشکل هم رسیدی

دعائیه او دغونې دپایته رسېدو اعﻼم.

شود.

سه شنبه  ٢١جوزای سال ١٣٩٨

محمدنادربلوچ:جناب

اجندا

فتوهای صلح تازه وارد کابل شده است ما

تﻼوت چند آیات از کﻼم اله مجید.

از این تﻼش ها حمایت می کنیم.

پخش سرود ملي.

دست آوردهای آخیر نیروهای دفاعی امنیتی

بحث آزادالی حضور مهمانان

قابل ستایش اند.

خلیلزاد

استجواب سرپرست وزیر معارف.
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ماازاظهارات نظرآقای محب مشاور شورای

شده بود ولی فته می شود که این پول ها

امنیت ملی نرانیم،که او درخطاب به ملت

شاید حیف ومیل شده باشد.

وجهانیان می وید که :ار خواسته های

ډاکر محمدآجان منل:زه هم د هاشمي

پاکستان را مدنظر نیریم صلح درکشور ما

صاحب د خبرو په تایید زیاتوم چې د اکنو د

تامین نخواهد شد؛

کمیسیون کمیشنرانو داسې کارونه کي دي چې

پاکستان خو می خواهد که حکومت بی ثبات

په دې پروسه یې د خلکو باور کم کې دی نو

در افغانستان وجود داشته باشد،ومی خواهد

هیله ده چې دا متهمین مجازات شي او لوی

که خط دیورند به رسمیت شناخته شود؛

ارنوالي په دې برخه کې دخپلو ېنو پایلې یا

امیدوارم که مشاور محب متوجه نرانی های

هغه پرمخت چې په دې ﻻر کې شوی دی باید

ملت ما باشد ،ار پاکستان صادقانه درقطع

له ملت سره شریک کي.

جن افغانستان ام نبردارد جن ادامه

رحمت اله اکزی:دجنرال رازق دشهادت ٧

خواهد داشت.

میاشتې تېرې شوې خو تراوسه د هغه قاتلین

محمدرحیم حسن یار:محقق کابلی وفات

نه دي نیول شوي خصوصا هغه قاتلین چې په

نمود وی به مدارج عالی علمی رسیده بود

پاکستان کې دي په دې برخه کې تراوسه کوم

ومرجع تقلید بود امید مجلس مشرانو جره در

پرمخت نه دی شوې.

این مورد پیام تسلیت داشته باشد.

جنرال رازق دملي و د دفاع په ﻻرکې او د

بارتباط اظهارات محب مشاور شورای امنیت

ډیورن دکرې قرباني شو.

باید بویم که درعرف دپلوماتیک نرانی های

موږ د کندهار ارته سفر وک د پﻼوي مشري

مشروع همسایه ها در نظر رفته می شود تا

مولوی منصف کوله هیله ده په رپوټ کې د

موضوع به طرف حسن نیت حرکت کند.

کندهار دخلکو غوتنې په پام کې ونیول شي.

سیدصفی اله هاشمی:سرنوشت کمیشنران

له هند سره د افغانستان هوایي دهلیز ستونزه

کمیسیون های انتخاباتی هنوز نامعلوم است،

چې پاکستان را مخته که تراوسه ﻻهم نه ده

تقاضا داریم تا لوی ارنوالی بارتباط موضوع

حل شوې که پاکستان دا دهلیز بیا نه پرانیزي

به ملت اطﻼعات ﻻزم ارائه کند.

نو موږ له دولت خه غواړو چې د پاکستان

فته می شود که برای آ اهی مردم از پروسه

پروړاندې متقابل چلند وکي.

ثبت نام انتخابات یک مشت پول درنظررفته
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مولوی غﻼم محی الدین منصف:درلوی جره

مولوی عبدالوهاب عرفان:من هم از خلیلزاد

مشورتی صلح فیصله شده بود که برای

می خواهم که کتمان کاری ها در پروسه

نیروهای امنیتی یک ماهه معاش بخششی

انتخابات را کنار بزند ودولت افغانستان را

داده شود امید که این فیصله جره جنبه عملی

درجریان بذارد.

بپوشد.

سیار می وید که صلح با طالبان به معنی

رهایی زندانیان طالبان باید طوری باشد که

قطع جن نخواهد بود می خواهیم خلیلزاد در

عمل متقابل شود یعنی ار دولت زندانیان

این رابطه نیز وضاحت بدهد.

طالبان را رها می کند دولت نیز برای حسن

آ اهی دهی بارتباط ثبت نام رای دهنده ان

نیت زندانیان آنها را رها کند.

وجود ندارد امید که کمیسیون در این مورد

جرایم جنایی زیاد شده است امید برای

توجه نماید.

جلویری از جرایم جنایی پوسته ها افراز ویا

محمداکبری:یکی ازفقه های افغانستان بنام

زمه های سیار راه اندازی شود.

آیت اله محقق کابلی وفات نمود ،به خانواده

داکترانارکلی هنریار:دور هفتم فتوهای

ایشان ابراز غم شریکی می کنم،پیشنهاد می

صلح بین طالبان و آمریکا عنقریب آغاز می

کنم که مشرانو جره بارتباط وفات محقق

شود ،ما ازاین تﻼش ها حمایت می کنیم

کابلی پیام تسلیت داشته باشد.

آرزومندیم که به یک صلح دایمی برسیم.

ازحکومت می خواهم که قضیه شهادت جنرال

کامل بیک حسینی:قرارمعلوم وزیرمعارف

رازق را پیری کند.

تشریف نخواهد آورد ومعین آن وزارت

تخلف ازقانون انتخابات بی استفاده از ابزار

تشریف خواهد آورد من می پرسم که چرا وزرا

بایومتریک آغاز شده است ،ازهمین اکنون

باالذات در مجالس مشرانو جره اشتراک نمی

پیداست که کمیسیون درپروسه انتخابات آینده

کنند و مسئولین درجه پنجم را روان می کنند.

ریاست جمهوری ناتوان است.

نتایج شش بار مذاکرات بین طالبان وخلیلزاد

صالحه مهرزاد:من هم از حکومت می خواهم

را می خواهیم بدانیم.جناب خلیلزاد باید هم به

که قاتلین جنرال صاحب عبدالرازق باید

دولت افغانستان پاسخوی باشند وهم به

دریافت و محاکمه شوند.

شورای ملی افغانستان.

رهایی زندانیان آنهم به شکل بی رویه بر روحیه
منسوبین دفاعی امنیتی تاثیر منفی میذارد.
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ډاکرمحمدفیصل سمیع :من هم به نوبه خود

وخودشان را بی ناه می شمارند اما این

مرګ محقق کابلی را یک ضایعه میدانم.

موضوع ایجاب تحقیقات را می نماید.

کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی که به لوی

مشکﻼت بی جاشده ان بدخشان یاد آوری

ارنوالی معرفی شده اند ازنتایج پیشرفت ها

شد ما در زمینه مکاتیبی را به مراجع ذیربط

در این زمینه آ اهی نداریم ،از اران لوی

ارسال می کنیم.

ارنوالی تقاضا داریم تا مردم را از پیشرفت

عزت مآب محمد آصف صدیقی :دسولې په

های تحقیقات در زمینه ملت را آ اه بسازد.

تاو وویل شول چې خلیلزاد صاحب دې د

عزت مآب محمدعلم ایزدیار:من هم به نوبه

مذاکراتو جرئیات له ملي شورا او د افغانستان

خود مرګ محقق کابلی را برای اهل تشیع

له حکومت سره شریک کي اوس داسې

وخانواده ایشان تسلیت عرض میدارم وی

کاري چې خلیلزاد هم دا اړیتا احساس کې

چندین سال مرجع تقلید بود ومرګ او یک

ده.

ضایعه است.

ازافزایش جرایم جنایی ابراز تشویش شد

ازمذاکرات صلح حمایت می کنیم،جن راه

ماازکمیسیون مربوطه می خواهیم که این

حل نیست ،ما طرفدار اجماع ملی،منطقوی

موضوع را با ارانهای ذیربط شریک ساخته

وجهانی برای ختم این جن هستیم.

شود.

کتمان کاری وعدم شریک سازی محتویات

درمورد رهایی زندانیان ابراز تشویش شد که

مذاکرات سبب نرانی مردم است ،ازجناب

شاید دوباره به جبهات جن بروند مااز

خلیلزاد تقاضا داریم که شورای ملی افغانستان

ارانهای ذیربط می خواهم که زندانیان آزاد

را درجریان مذاکرات قرار دهد.

شده باید حد اقل یک بار حاضری بدهد.

بایومتریک شدن رای دهنده ان یکی از

عزت مآب محمدعلم ایزدیار:رهایی زندانیان

خواستها بود که سبب شفافیت پروسه

باید به اساس یک برنامه باشد وآزادی آنها

انتخابات می شود ولی قراری که کمیسیون

باید ممد واقع شود در کامیابی مذاکرات صلح

اطﻼع داده است ازاین ابزار در پروسه

درغیرآن اینها دوباره به جبهات جن

انتخابات کار رفته نمی شود.

برخواهند شت که مضر تمام خواهد

موضوع کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی

شد.تاجای که من اطﻼع دارم این رهایی نیز

یک عریضه را عنوانی مشرانو جره تقدیم کرده

به اساس خواست آمریکا صورت مییرد.
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وزیرمعارف به جلسه عمومی نیامده معین

عوامل خارجی قتل جنرال رازق معلوم است؛

ومشاور وآمردفتر خودش را روان کرده است

کشوری که همیشه در امور داخلي ما مداخله

ار قبولشان دارید واجازه میدهید خوب

می کند ما به دنبال روشن شدن عوامل داخلی

درغیرآن نمی پذیریمش.

قضیه هستیم

لیلما احمدی:درهرات معلیمن اعتصاب دارند

ساخته شود.

وکمیسیون سفری داشت وما هم به آنها وعده

تا تمامی زوایای آن روشن
###

دادیم که وزیر را به مجلس عمومی دعوت می
کنیم تا پاسخ های اورا بشنویم.وزیرمعارف در
کمیسیون هم حاضر نشده است وامروز در
جلسه عمومی هم نیامده است باید در زمینه
اعتراض صورت یرد وبا آمدن معین مشکل
حل نخواهد شد.
عزت مآب محمدعلم ایزدیار:ار می پذیرید
کارت سبز وار نمی پذیرید کارت سرخ؛
جناب داکترصاحب کریم باز؛ عدم تشریف
آوری وزیرمعارف به مجلس سنا تمرد از قانون
است باید روز یکشنبه آینده تشریف بیاورند
درغیرآن عواقب خوبی نخواهد داشت.
دوسلو د معاهدې په تاو بحث ونشو که
دمجلس نصاب پریوتی وو.
بیا مولوی غﻼم محی الدین منصف له کندهار
وﻻیت خه د مشرانو جرې د لیل شوي
پﻼوي رپوټ عمومي غونې ته وړاندې کدغه
پﻼوي دمحمد علم ایزدیار په مشري کندهار
وﻻیت ته تللی وو.
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