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کال١٣٩٨ :

له آجنا سره په پېل کې د قرآن کریم و

میاشت :غبرولی

مبارک آیتونه تﻼوت شول ورپسې ملي سرود

نیه٢۶:

خپور شو.

ورځ:یکشنبه

مولوی غﻼم محی الدین منصف -١:راف
مسلم

جرایم جنایی هم در کابل وهم در وﻻیات بلند

جﻼلتمآب

فضل

هادی

یار:تېراخترمبارک منشی صاحب آجنا قرائت

رفته است ،شت وذار افراد غیرمسئول

کئ.

سبب آزار وآذیت مردم می شود ،رچه امنیت

عزت مآب مولوی عبداله قرلق ١٣٩٨:کال

ملي در شهر کابل زمه ها را برای دستیری

د غبرولې د میاشتې  ٢۶نیه

افراد ولرد رویدست رفته است ولی به

آجنا

وﻻیات هم باید توجه شود -٢.وزارت حج

دقرآن کریم د ومبارکو آیتونو تﻼوت

اعﻼم کرده است که حجاج پول مصارف حج را

دملي سرود خپرول

تحویل نماید ولی این پول ها خیلی بلند است،

آزاد بحث د میلمنو تر رات پورې.

سهمیه شورای ملی تاکنون نرسیده است باید

دپوهنې د سمبالونکي وزیر استجواب

تعقیب شود.

دعائیه او نن ورې د غونې د پایته رسېدو

محمدحسن هوتک:دولسي جرې اداري

اعﻼم.

پﻼوی تراوسه نامالوم دی،ملي شورا باید په

دعائیه او دغونې دپایته رسېدو اعﻼم.

منظمه توه خپل کارونه پېل کي او داستونزه

یکشنبه  ٢۶جوزای سال ١٣٩٨

ژرترژره باید حل شي.دملي مشرانو جرې له

آجندا

اداري پﻼوي خه غوتنه کوم چې په دې

تﻼوت چند آیات از کﻼم اله مجید.

برخه کې وساطت وکي.

پخش سرود ملي.

محمدحنیف حنفي:خلیلزاد دسولې دخبرو د

بحث آزادالی حضور مهمانان

بیا پېل کولو په موخه کابل ته راغلې وو زما

استجواب سرپرست وزیر معارف.

هېله داده چې دالې خبرې بریال شي.

دعائیه و اعﻼم ختم جلسه امروزی.

دملي شورا دامنیت له ریاست خه هیله کوم
چې د وسایطو تنظیم ته توجه وکي.
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سید صفی اله هاشمی:من هم حرف های

دپرمخت په ﻻر کې لومی درجه هېواد بللې

حنفی صاحب را تایید می کنم دربخش

دی.دخلکو مال او اوﻻد نه په هغو سیمو کې

ترافیک در داخل صحن شورا یک بی نظمی

امن دی چې د مخالفینو په ﻻس کې دی او نه

ایجاد شده باید حل شود.

په هغو ساحو کې چې د دولت په ﻻس کې دي.

 ١٢٧قانون وسایراسناد تراکم نموده است

زه له چارواکو غواړم چې له هره دمخه سولې

ولسی جره باید برای راه انداختن جریان

ته لومیتوب ورکي که د دفاع وزرات وایي

عادی کار اقدام قانونی نماید.

چې موږ د ورې تر ١٠٠ډېر طالبان وژنو او

مولوی عبدالوهاب عرفان:ازنرانی تخار قبﻼ

بیا طالبانو ادعا وکه چې موږ تر  ٢٠٠تنو

هم ابراز تشویش کرده بودم ولی تاکنون به حل

پورې حکومتي عساکر وژنو ،دا د تاسف وړ

مشکل توجه نشده است طالبان درنزدیک

بولو چې دواړه خواوې په ویاړ سره دوینو د

تالقان

وولسوالی

بهارک

قرار

دارند،

تویولو یادونه کوي.

خواهشمندم به تصفیه قرا نزدیک تالقان توجه

مولوی عبداله قرلق:نهاد صلح واقتصاد

صورت یرد.

افغانستان را ناامن ترین کشور جهان شمرده

کامل بیک حسینی:ازاجراآت به موقع امنیت

است.

ملی حمایت می کنیم که در شهرکابل زمه ها

امید است که مذاکرات صلح که بین خلیلزاد

شبانه را تنظیم کرده است .حالت امنیتی

وطالبان در دوحه صورت می یرد موفق بوده

بدخشان وتخار قابل تشویش است ،مسئولین

باشد ،اما در شش دور مذاکرات صرف

وﻻیتی زارشات کذب ارائه می کنند فلهذا از

سرخواسته های آمریکا وطالبان ترکیز صورت

جناب رئیس مجلس خواهش می کنیم که

رفته است خواست مردم افغانستان که آتش

فشارهای ﻻزم را باﻻی سکتور امنیتی وارد کند

بس،صلح ومشارکت طالبان در حکومت آینده

تا به حل مشکل توجه نماید.

است هیچ بحث صورت نرفته است.دراین

محمداکبری:من یک پیشنهاد دارم که بحث

مذاکرات باید سر سرنوشت هزاران افراد

آزاد ساعت ده بجه متوقف شود واجازه داده

مسلح طالبان بحث شود.

شود که سوال وجواب از مهمانان داده شود.

عزت مآب محمدعلم ایزدیار:امیدوارم که

رحمت اله اکزی:یوې موسسې سروې کې

روند کشتار در افغانستان متوقف ردد،علمای

ده چې افغانستان یې د ناامن له لحاظه او

دین که ازموضع دین حمﻼت انتحاری را حرام
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می دانند هدف دشمنان قرار می یرند وبه

من ازاین اوضاع تشویش دارم زیرا مشکﻼت

شهادت می رسند.

موجود درولسی جره باﻻی کار مشرانو جره

کمیسیون انتخابات باید برای مدیریت خوب

تاثیر دارد ٣۵ ،روز بعد باید به مرخصی برویم

خودشان را آماده بسازند.

ولی این خﻼی که آمده باید جبران شود یاخیر

تاخیردرکار ولسی جره تاثیر سؤ برکارمشرانو

یعنې در وقت رخصتی تابستانی ما کارکنیم

جره بویژه در بخش قانونذاری دارد ،توقع

ویا به رخصتی برویم.

داریم که پا درمیاني کرده ومشکل را حل

زما هدایت د امنیت ریاست ته داده چې د

نمایند.

شورا په ان کې د وسایطو وډي پایته

جﻼلتمآب فضل هادی مسلم یار:په حکومت

ورسوي.

غ کوو چې امنیتي ستونزو ته رسیدي وکي

دسولې د اوم پاو خبرې چې د خلیلزاد او

په تیره بیا دتخار او بدخشان امنیت ته باید

طالبانو ترمن پېلیي ،موږ یې مﻼتکوو خو

زیاته پاملرنه وکي.

ددې مذاکراتو زیات اړخونه تیاره دي خلیلزاد

دحجاجو داخله وویل شول چې لوړه شوی ده

کابل ته راي له یوشمېر کسانو سره وري خو

په دې برخه کې باید اړوند کمیسیون خپل

د مشرانو جرې له اداري پﻼوي او په کل کې

مسئولیت ادا کي.تاجای که برایم معلوم است

له جرې سره مشوره نه کوي .موږ ته د خپل

داخله یک حاجی از  ٢۵٠٠دالر به  ٢٧٠٠دالر

دین او وطن ې مهمې دي په پو مذاکراتو

باﻻ رفته این درحالی است که سکن حجاج هم

چې اړخونه یې تیاره دي باور نه لرم.

دورتر از پارسال است.

دلوی درستیز په هکله وویل شول چې

دولسي جرې د اداري پﻼوي موضوع یاده شوه

سناتوران یې نشي لیدلي زه به په دې برخه کې

که رحماني صاحب قانوني رای وړې وي نو له

هم له لوی درستیز سره وغیم.

جانب مقابل خه هیله کوم چې اجازه ورکي

ایزدیارصاحب فت که بودجه باید در اختیار

خپله دنده اشغال کي،تقاضای ما از ولسی

کمیسیون ذاشته شود تا انتخابات ریاست

جره اینست که تاﻻر تصمیم بیرد وواضح

جمهوری به شکل احسن وشفاف برزار شده

موقف بیرد.مداخله ما در آن مجلس را بخیر

بتواند،من هم ازاین حرف ایزدیار صاحب

نمی دانم.شخصا در کار ولسی جره نه

حمایت می کنم.

درذشته مداخله کردیم ونه فعﻼ مداخله دارم،
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رحمت اله اکزی:خلیلزاد خو ولیشمر او

معاشات شان است ،معاشات معلمین باید از

اجرائیه رئیس سره د مذاکراتو جزئیات

 ٨٠٠٠شروع الی  ٣٢٠٠٠برسد نظر به

شریکوي ،نو د افغانستان ولسمشر او اجرائیه

درجه تحصیلي و خدمت.نمرات زمین برای

رئیس باید له تاسو سره شریک کي.

شان نرسیده ،شفافیت را در استخدام می

جﻼلتمآب فضل هادي مسلم یار:خلیلزاد له

خواستند ،اداره تقاعد را در هرات می

موږ سره اصﻼ هی نه دي شریک کي ،که

خواستند ،کوپون می خواستند که در آن مواد

دوی مشرانو جرې سره جزئیات نه شریکوي

غذایی برای شان به قیمت ارزان داده شود،

دا دهغه کاردی خو کولی یې شوای چې زموږ

بیمه صحی می خواستند.معلمین اعتصاب

له بین المللي کمیسیون سره موضوع شریکه

کاری شانرا شکستاندند مشروط براینکه تا ماه

کي.هغه له جهادي رهبرانو سره ویني خو د

عقرب مشکﻼت شان نهایی شود.

مشرانو جرې له یو پﻼوي سره یې تراوسه نه

مولوی غﻼم محی الدین منصف:درسال

دي کتلي،داسې کاري چې خلیلزاد زیات

ذشته از مستحقین امتحان رقابتی رفته شد

جزئیات له حکومت سره هم نه دي شریک

ولی اکثریت آنها تاکنون سرردان اند .حق

کي ،که یې شریک کي وي نو بیا حمداله

الزحمه معلیمن خیلی کم است،کمبود کتب

محب ولې په خلیلزاد نیوکه وکه او د آمریکا

درسی احساس می شود ،تعمیرات مکاتب

غبرون هم په دې برخه کې جدي وو.

مشکل دیری است اکثریت مدارس ومکاتب

دپوهنې اغلي وزیر او مرستیال ته یې ه

تعمیر ندارند.معلمین از توزیع نشدن نمرات

راغﻼست وایم.

رهایشی شاکی اند.

دمحمدامین احمدزی او فضل الرحمن مجددي

سید صفی اله هاشمی:پالیسی شما برای باز

په مینه زیات خفه شوم روح داد وي،د

نهداشتن شدن مکاتب در مناطق ناامن را

داراﻻنشا دلوی رئیس مور بی بی هم وفات

می خواهم که بفهمم که چونه آنرا باز نه

شوی ده دهغه روح ته هم دعا کوو او کورن

خواهی کرد.

ته یې تسلیت وایم.

محمدقیس وکیلی بامیاني:شرکت تورغر

آمنه افضلي:معلمان هرات خواسته های برحق

بعضی مکاتب را اجازه رفته ولی کار نمی

داشتند وما از آن خواسته های برحق حمایت

کند .یک معتمد  ١۶ملیون معاش معلمین را

می کنیم،تقاضای معلمان هرات افزودی

به یغما برده ولی تاکنون پرسان نشده است.
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برای بامیان باید  ١۴٠٠معلم حق الزحمه یی

ول افغانستان کې عامه ده حتی په کابل

داده می شد ولی به عوض آن  ۶٠٠نفر داده

ارکې.

شد ،کتب به مکاتب نمی رسد.

ډاکرمحمود خاکریزوال :کوم ووني چې

نایب شاه ولیزاده:از سال  ١٣٩۶تاکنون به

په ناامن وﻻیتونو کې تل شوي دي د دیني

بادغیس یک جلد کتاب درسی هم نرسیده

علماوو په مرسته دا ستونزه حل کېدی شي.په

است .در بادغیس به مدارس توجه صورت

وونیو کې دې د دیني علماوو استخدام ته

نمی یرد.دراطراف بادغیس مکاتب معلمین

توجه وشي.

ندارند ولی در مرکز تورم از معلمان به وجود

مولوی عبداله قرلق:درولسوالی های که

آمده است.

تحت نفوذ مخالفین استند به قشراناث اجازه

مولوی عبدالوهاب عرفان:کتب به زبان

داده نمی شود که از صنف  ٩باﻻتر به تعلیم

محلی به تخار نرسیده است در زمینه توجه شما

ادامه دهد.برای توزیع شهادتنامه های شاردان

را می خواهم ،تفتیش شما کارهای ﻻزم

توجه شود تا به موقع برای شان برسد.

وموثری را انجام نمی دهد ،حق الزحمه

محمدانور باشلق:تدریس به زبان های مادری

معلمین حتی ازسال های ذشته پرداخته نشده

به حیث یک حق شناخته شده است امید است

است درحالی که معاش معلمین باید درآخر

در زمینه توجه صورت یرد،استخدام معلمین

هرماه پرداخته شود.

را از محل انجام دهید تا مشکﻼت مرفوع

کامل بیک حسینی:استخدام کارمندان در

ردد.

بست های سه وچهار معطل شده است علت

سیماجوینده:خواهشمندیم

آنرا واضح سازید.

مطابق مسلک شان به تدریس موظف سازید

بازمحمد زرمتی:په زرمت ولسوالي کې

ونباید آنها را خﻼف رشته به تدریس مکلف

تراوسه ووني نه دي تل شوي ،خلکو خپلې

بسازید.

مکې پوهنې وزارت ته وړیا ورکې دي خو

عزت مآب محمدعلم ایزدیار:نبود رابطه

تعمیرات ورته نه دي جوړ شوي.

وهمآهنی بین معارف عصری ودینی هنوز هم

رحمت اله اکزی:په کندهار وﻻیت کې

یک مشکل است ،امید است از راه اصﻼح

زیات ووني تعمیرونه نه لري په خیمو کې

نصاب این فاصله را کم کنید.مکاتب خصوصی

سبق وایي.د درسي کتابونو دکمت ستونزه په

یک تازه تجربه میکنند امیدوارم که ریاست

تا
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تعلیمات خصوصی نظارت درست باﻻی این

ودو ملیون افغانی را باید بپردازیم که ما باید

مکاتب داشته باشد.بعضی از مکاتب خصوصي

این پول را ومنابع آنرا دریافت کنیم.

صرف برای توزیع سند تعلیمی کار می کنند در

من توزیع شهرک های معلمین را متوقف

زمینه توجه شما را خواهانم.

کردم ،زیرا معاش یک معلم  ٧٠٠٠افغانی

عزت مآب ډاکرمحمدفیصل سمیع:تشکیل

است ار نمره سفید برای شان توزیع کنیم

معارف بزرترین تشکیل درچوکات حکومت

سبب تشویش بیشتر می شود ،شهرک های

است ،درولسوالی های ناامن معاشات معلمین

معلمین در دورترین نقاط توزیع شده است که

از طریق بانک توزیع نمی شد توسط معتمد

سالهای سال هم شهر نخواهد شد.شهرک ها

توزیع می شد اکنون معلمین تقاضا دارند که

باید در داخل شهر ها باشد ،طرح مسکن قابل

معاشات شان کمافی السابق توسط معتمد

استطاعت را با وزارت شهرسازی ریختیم تا

برایشان برسد.

به عوض نمره سفید کلید یک اپارتمان را به

جﻼلتمآب فضل هادي مسلم یار :جناب

معلم توزیع کنیم.

وزیرصاحب تشریف بیاورید به جایاه تان

ایجاد شعبات تقاعد را در وﻻیات وبهتر سازی

ولطفا به پاسخ سناتوران بپردازید.

وسهل سازی توزیع شهادت نامه ها را هم زیر

بلخي وزیر معارف:من مطابق محتوی آجندا

کار داریم.در سراسر کشور  ٧٠٠٠٠معلمین

برای شما مسئولین را روان می کنم زیرا

دوازده پاس داریم نمی توانیم به شکل کتلوی

خانواده بزرګ معارف آنقدر بزرګ است که

اینها را منفک بسازیم.به شکل تدریجی

بعضی موضوعات را من هم نمی دانم از همین

مصروف ارتقای ظرفیت معلمین استیم در پنج

خاطر مسئولین را خدمت شما روان میکنم که

سال آینده ارتقای ظرفیت صورت خواهد

به شکل تخصصي به سواﻻت شما پاسخ دهد.

رفت.

خبرخوبی که برای تان دارم اعتصاب معلمین

پرداخت معاشات را که ما بانکی ساختم به

امروز به پایان رسید ،مسئاله افزایش معاشات

دنبال شفافیت استیم،نتایج خوب هم رفتیم،

معلمین از اولین خواست هایم از رهبری

ولی در مناطق ناامن باید فت که مافیا دست

حکومت بود.در حدود  ٢٢٢٠٠٠معلمین داریم

اندرکار است تا جلو شفافیت را بیرد وبه

ار معاش یک معلم را  ١٠٠٠افغانی را

ذشته برردد ،شما شاهد استید که بعضا پول

اضافه کنیم باید دو ملیارد و دوصدو بیست

های معاشات معلمین را هم اختﻼس کردند.
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معلمین حق الزحمه را کمبود داریم ما از
 ٧٠٠٠٠ -۶۵٠٠٠معلم کمبود داریم اما چون
یک پروسه است کمی تدریجی پیش می رود.
کمبود کتاب وزبان های محلی ونرسیدن کتب
را یاد آوری کردید ،ما کتب چاپ کردیم ان
شااله ارسال می شود،کوشش می کنیم که
کتب درسی مکاتب را از خانه ها به شکل
داوطلبانه کشیده ودر مکاتب توزیع کنیم.
در ١٧وﻻیات مکاتب درحال تعمیراند،مکاتب
مسدود را از طریق روحانیون و بزران قوم باز
کرده راهي استیم ،اما این بازکردن باید باساس
اقناع باشد.
###
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