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کال١٣٩٨ :

پخش سرود ملي.

میاشت :غبرولی

بحث آزادالی تکمیل نصاب

نیه٢٨:

بحث روی معاهده تجارت اسلحه

ورځ :سه شنبه

بحث روی موافقتنامه میان جمهوری اسﻼمی
مسلم

افغانستان و امارات متحده عربی درمورد

جﻼلتمآب

فضل

هادی

یار:تېراخترمبارک منشی صاحب آجنا قرائت

مبادله زمین درشهرهای کابل وابوظبی غرض

کئ.

اعمارساختمان های نمایندی های سیاسی.

عزت مآب مولوی عبداله قرلق ١٣٩٨:کال

استماع زارش هئیت مشرانوجره از وﻻیت

د غبرولې د میاشتې  ٢٨نیه

ارزان.

آجنا

دعائیه و اعﻼم ختم جلسه امروزی.

دقرآن کریم د ومبارکو آیتونو تﻼوت

له آجنا سره په پېل کې د قرآن کریم و

دملي سرود خپرول

مبارک آیتونه تﻼوت شول ورپسې ملي سرود

آزاد بحث د نصاب تربشپیدو پورې.

خپور شو.

دوسلو د معاهدې په اړه خبرې اترې

جﻼلتمآب فضل هادي مسلم یار:آزاد بحث ته

په کابل اوابظبي ارونو کې دمکې دتبادلې

ﻻړشئ.

په اړه د سیاسي نمایندیو د ودانیو جوړولو په

ل احمد اعظمی:ناامني ورځ تربلې زیاتیي،

موخه د افغانستان او متحده عربی اماراتو

ترور ،اختطاف ،جنایي جرمونه او داسې نور،

ترمن د هوکه لیک په هکله خبرې اترې.

په فراه کې امنیتي وضعیت زیات خراب دی،

ارزان وﻻیت خه دمشرانو جرې د پﻼوي د

په تغییر او تیدیل دا ستونزه نه حل کیي سمه

رپوټ اوریدل.

پالیسي اود مکافات او مجازات اصل باید

دعائیه او نن ورې د غونې د پایته رسېدو

رعایت شي نو په وضع کې به هم تغییر راشي.

اعﻼم.

دکرنیزو توکو بیه بیخي یه ده او بزران دهغه

دعائیه او دغونې دپایته رسېدو اعﻼم.

محصول په خرﻼو هی ه نشي کولی اړوند

سه شنبه  ٢٨جوزای سال ١٣٩٨

ادارې باید ورته بازار موندنه وکي.

آجندا

سیدصفی اله هاشمی:ازدحام ترافیک در

تﻼوت چند آیات از کﻼم اله مجید.

شهرکابل سبب شده است که هیچ کس به
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موقع سرکارش نمی رسد ،امیدوارم که به این

پال خلک په دندو ووماري چې له خپل وطن

معضل بزرګ رسیدی شود ومسئولین ترافیک

سره مینه ولري.

وارانهای ذیربط دیه به مجلس خواسته شوند

لیلما احمدی:رهایی زندانیان طالب را مفید

ودرزمینه تدابیر رفته شود.

نمی دانم ،زیرا این رهایی یکطرفه است،

مولوی عبدالوهاب عرفان:شهادت مرسی

ممکن این رها شده ان به صفوف جن

رئیس جمهور اسبق مصر را به همه امت

بپیوندند وسبب تشدید جن خواهد شد.

مسلمه تسلیت عرض می کنم،درالجزایر وغزه

محمدرحیم

درذشته شاهد اینچنین مظالم بودیم.

کمیشنران اسبق کمیسیون انتخابات پنج پنج

ناامني در وﻻیت تخار روزافزون شده میرود،

سال زندان پیشنهاد شده است ،خواهشمندم که

مخالفین دریک کیلومتری شهرتالقان مستقر

کمیشنران فعلی این کمیسیون متوجه شفافیت

شده اند،مسئولین امنیتی به مسئولیت های

انتخابات باشند درغیرآن به سرنوشت دیران

شان رسیدی نمی نمایند.امیدوارم که زمینه

دچار شده میتوانند.

مﻼقات مارا با اراکین درجه اول سکتور

راه حل راه اندازی انتخابات وﻻیت غزنی این

امنیتی فراهم بسازید.

خواهد بود که راه حل عادﻻنه باشد.بخش از

رحمت

اله

اکزی:ولسشمر

حسن

یار:قرارمعلوم

برای

داکر

مردم غزنی توسط ناامنی ها در انتخابات

محمداشرف غني د یوشمېر طالبانو دخوشې

اشتراک کرده نمیتواند وبرخی دیر نباید توسط

کولو فرمان صادر ک ،موږ ددغه اقدام مﻼت

کمیسیون انتخابات از این حق محروم ساخته

کوو ،نه مرګ ژوبله او نه هم زندانونه کولې شي

شوند.

جې ته دپای کی کیدي.له طالبانو هم

ډاکرغیرت بهیر:محمدمرسي د مصر پخواني

غواړو چې د دولت بندیان هم را خوشې کي.

رئیس جمهور د هغو شکنجو په پایله کې وفات

دافغانستان بانک رئیس استعفا داندینې وړ

شو چې دی په زندان کې ورسره مخامخ وو ،زه

ده دا استعفا په داسې حال کې شوی ده چې د

دمرسی مینه ول مسلمه امت ته دهغه د

بهرنیو استعارو په وړاندې د افغان ارزت

مینې تسلیت وایم.مرسي د ولس لخوا اکل

بیخي ی شوی دی نو دا استعفا به په دې

شوی وو ،دهغه شهادت یو طبیعي وفات نه

برخه کې نور هم منفي اثر واچوي ،هیله مې

وو ،زه په عین وخت کې د محمد مرسي سره

داده چې په راتلونکي وخت کې داسې وطن

دمصر دحکومت چلند په کلکو الفاظو غندم.
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ډاکترل

محمد

رسولی:دروﻻیت

سرپل

جلسه عمومی مشرانوجرگه  :مورخ /٢٨ :جوزا١٣٩٨ /

واقع شو مینه یې ول امت مسلمه ته تسلیت

ناامني زیاد شده می رود خصوصا در رزیوان

وایم.

وکوهستان ،در جوزجان ومیمنه همچنان

آمریکا په ایران تور ولول چې په کابل کې یې

وضعیت روبه خرابی است ار درزمینه توجه

د یو برید تابیا کې وه همدارنه په فارس

نشود فاجعه بزرګ در شمال به وقوع خواهد

خلیج کې په دوه بېیو د برید په یې هم په

پیوست.

ایران ور واچوله.زه فکر کوم چې آمریکا غواړي

رحمت اله اکزی :مرسي د اله وبخي

په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکي

خو د ډاکر صاحب بهیر وینا د مصر په چارو

او جه به همداسې روانه وي.

کې ﻻس وهنه بولم.موږ باید دخپلو رندونو

محمد اکبری:من هم شهادت محمد مرسی را

له لیارې د نورو هېوادونو دﻻس وهنې زمینه

به

عرض

برابره نکو.

میکنم.خواهشمندم در این مورد تحقیقات

نبیه مصطفی زاده:مردم جوزجان سﻼم های

بیطرفانه جهاني صورت بیرد تا علت مرګ

شانرا خدمت مجلس سنا تقدیم می کردند ،در

وی معلوم شود.

برخي از مناطق وﻻیت جوزجان داعش

کامل بیک حسینی:خسته شدیم از اینکه هر

فعالیت دارد خواهشمندم که جلو فعالیت این

روز از ناامني وﻻیات شمال شرق حرف

روه ویرانر رفته شود.کارمندان تفحصات

میزنیم ،اما این از مکلفیت های ماست که باید

نفت واز ضمن ارسال سﻼم خدمت جناب

صدای خود مانرا بلند کنیم.ناامني در بدخشان

رئیس مجلس سنا ،عرایض شانرا نیز خدمت

سبب ناامني در چین وآسیای میانه خواهد

شما تقدیم کرده اند قرار است که کارمندان این

شد.ازجناب رئیس مجلس تقاضا می کنیم تا

ریاست را تنقیص نماید.

زمینه مﻼقات نماینده ان شمال شرق را با

ډاکر غیرت بهیر:دمرسي مینه د هغه

شخص وزیر دفاع مساعد سازید درغیرآن

تعذیب او تکلیف نتیجه وه چې مرسي یې په

موضوع را مطبوعاتي خواهیم ساخت.

پایله کې م شو.

ډاکرمحمد آصف صدیقي:پنه کاله مجازات

محمدحسن هوتک:مرسی واقعا درایو په

د اکنیزو کمیسیونودپاره کافي نه بولم باید له

نتیجه کې ولسمشر شو،وروسته د دسایسو

دې سخته جزا ورکل شي.

کافه

امت

مسلمه

تسلیت

کار شو ،په خپل وار وایم چې هغه مظلوم
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مولوی عبداله قرلق:من هم به روح رئیس

له نیوالې ولنې نه په خاص ډول دبشري

جمهورفقید مصرمحمدمرسی درود می فرستم.

حقونو له مدافعینو خه غواړو چې د وزیرستان

طالبان که از زندان ها رها می شوند معلوم

دخلکو له حقونو دفاع وکي ،غ یې واوري،

نیست که اینها دست از جن خواهد کشید

حتی مطبوعات هم دهغوی غ نه پورته کوي،

ویا دوباره به صفوف جنجویان طالب می

زموږ حکومت هم متاسفانه خپل غ نه پورته

پیوندد ،حکومت حسن نیت وانعطاف را از

کوي ،هلته خو زموږ ارضی دعوی ده د هغه

خود نشان داد ولی طالبان جن های شانرا

ترن د یو بشر په صفت له خپل ورور سره

شدت بخشیده اند.

په دغسې حالت کې یې مﻼتو وکو ،غ یې

محمدنادربلوچ:وضع امنیتی در سراسر کشور

اوچت کو ،ډېر د تاسف ای دی چې د دغو

قابل نرانی است؛موضوع دیه که میخواهم

خلکو حقونو مﻼت لکه نه چې ﻻزم دی نه

یاد آوری کنم که رشوه جنسی در ارګ ریاست

نیوالو خپل دین ادا ک او نه دافغانستان

جمهوری قابل تحمل نیست ،ار این مسئایل

حکومت،هلته

سیاسي

جدی بررسی نشود بزرګ ترین بی عدالتی در

مبارزین ،او ماشومان وژل کیي ،حتی په

تاریخ افغانستان خواهد بود.این مسئاله باید

و باندې هم ظلمونه وشول او هغوی

توسط ادارات مستقل ملي وبین المللی بررسی

مجبورې شوې چې دخپل عزت دساتلو دپاره

شود.

راپورته شي ،ینو خویندو یا خپل انونه

جﻼلتمآب فضل هادي مسلم یار :دمصر

ووژل یا یې متجاوزین ووژل ،نو په داسې

خلکو ته دمرسي د شهادت له امله تسلیت

حالت کې موږ ته په کارده چې دخپلو وروو او

وایم ،هغه د  ٧۵٪رایو په اکثریت دمصر

مسلمانانو په درد او غم کې شریک شو ،موږ د

ولسمشر شو.

پاکستان د فوج دغه غیرانساني عمل چې د

پاکستان په وزیرستان کې کرفي یا مارشااله

وزیرستان د مظلوم ولس په وړاندې یې کوي

لولې ده دا په داسې حال کې ده چې د ډیورن

په کلکو کو غندو او دخپل حکومت او

منحوسه کره چا په رسمیت نه ده

نیوالې ولنې خه غوتنه کوم چې منحیث د

پېژندلي،دوزیرستان خلک نه خپلې اړتیا وي

بشر د دوی ستونزو ته رسیدي وکي.

پوره کولی شي ،نه ډاکر ته تللې شي ،د پتون

دتخار،بدخشان ،جوزجان وسرپل ناامنیو ته

ژغورنې غورن مشران یې بندیان کي دي،

نغوته وشوه ،دونفربیک صاحب وعرفان

مشران،

عالمان،
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صاحب همراه ایزدیار صاحب بروید وساعت

اکنې پﻼن شوې وې خو یوه مﻼحظات پکې

پنج عصر امروز با وزیر دفاع مﻼقات بکنید.

وو هیله ده چې دحل ﻻر ورته پېداشي یا د

دجوزجان او فاریاب د داعش دنفوذ یادونه

ریاست جمهوري له اکنو وړاندې یا ل وروسته

وشوه ،دافغانستان وسله وال واکونه مکلفیت

د ولسي جرې اکنې په هغه وﻻیت کې وشي.

لري چې ولې هغه تروریستي ډلې وپي چې د

د روسیې دپارلمان یو پﻼوې راي هیله ده چې

دولت او ملت په وړاندې ودریي.کله چې

د بین المللي اړیکو کمیسیون ول غي حضور

ولسشمر له سفر خه را ورید نو بیا به یو

ولري له دغه پﻼوي سره به ایزدیار صاحب کتنه

مجلس جوړ کو او امنیتي اندینې او د

ولري.

افغانستان د وسله والو واکونو امکانات به

داکترل

هم به پکې وېو.

کمیسیون اقتصاد خواسته شده بهتراست که

که دبندیانو په خوشې کولو سوله راي نو د

نبیه جان به کمیسیون تشریف بیاورند درمورد

 ٨٠٠زندانیانو په ای که  ٨٠٠٠آزاد شي هم

سرنوشت کارمندان تصدی تفحصات نفت

خوښ یو ،خو که دا یواړخیزه جاده د طالبانو

واز موضوع را با وزیرمطرح خواهیم کرد.

محمد

رسولی:وزیرمعادن

وداکترغیرت

به

لخوا وبلل شي نو بیا په دې برخه کې زیات

انجنیرفرهادسخی

احتیاط په کارده.

صالح موافقت نامه میان امارات متحده عربی

دکابل ترافیکي ستونزې یادې شوې این

ودولت جمهوری اسﻼمی افغانستان بارتباط

موضوع را هم یادداشت رفتیم کمیسیون

تبادله جایداد غرض اعمار نمایندی های

مربوطه این موضوع را جدی تعقیب کند.

سیاسی دو کشور در شهرکابل وابوظبی ،به

ماار باﻻی مسئولین ارانهای سکتور امنیتی

خوانش رفتند وازمجلس خواست تا این

انتقاد می کنیم این به این معنا نیست که ما

موافقت نامه را تصدیق نماید.

قربانی های قوای مسلح خود مان را نادیده

محمدحسن هوتک :مکه چې امارات متحده

می یریم بلکې هدف ما اینست که این سکتور

عربي په کابل کې په پام کې نیولې ده هغه

بیشتر تقویه شده ومشکﻼتی که سر راه شان

زیاته ده خو نه پوهیم چې د افغانستان دپاره

قرار دارد برداشته شود.

هم همدومره مکه ورکل شوي ده کنه.

دغزني د اکنو په تاو باید ووایم چې دغزني

سید صفی اله هاشمی:قیمت زمین در

خلک راغلي وو په دریو حوزو کې دغزني

هردوکشور متقاوت است ،به همین دلیل در
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بهیرونادیه

د مشرانوجر ې عمومي غونډه :ني ه  /٢٨ :غبر ولی١٣٩٨ /

جلسه عمومی مشرانوجرگه  :مورخ /٢٨ :جوزا١٣٩٨ /

ابوظبی برای افغانستان  ۵١٠٠مترمربع زمین

ددې معاهدي موخه داده چې په نۍ کې د

داده شده وابوظبی در کابل  ١۶٠٠٠مترمربع

ناقانونه وسلو سوداري کمه او له منه ﻻړه

زمین رفته است ازطرف دیه بخاطر ارج

شي او غیرمسئول کسان وسلو ته ﻻسرسی پېدا

ذاری به خدماتی که امارات متحده عربی در

نکي.

کشور ما انجام داده است مقدار بیشتر زمین

کمیسیون داسند د افغانستان په ه بولي او له

درکابل به ابوظبی داده شده است.

عمومي غونې غواړي چې دا سند تصدیق

جﻼلتمآب فضل هادي مسلم یار:موافق

کي.

کارت سبز،مخالف کارت سبز بلند کند.

جﻼلتمآب فضل هادي مسلم یار:موافق

بایک رای ممتنع موافقت نامه تصدیق شد.

کارت سبز مخالف کارت سرخ بلند کنند،با

معاهده تجارت اسلحه نیز از طرف اعضای

دورای ممتنع تصدیق شد.

کمیسیون روابط بین المللی به خوانش رفته

###

شد این معاهده یک سند چندین جانبه بین
المللی سازمان ملل متحد است که برای اولین
باردر سال  ١٩٨٠مطرح بحث سازمان ملل
متحد شده است ،شورای امنیت ملل متحد
درسال  ٢٠٠۶روپ از متخصصین را جهت
ایجاد ستندرد بین المللی برای صادرات و
واردات اسلحه غیرمجاز وقاعده مند سازی آن
تشکیل شده است.این روپ برطبق ماموریت
مذکور از  ٢٨کشور نظریات شانرا مطالعه کرده
معهذا این روپ در سال  ٢٠١٣در  ٧١مین
نشست مجمع عمومی جهت تصویب ارائه
کرد،دراین نشست سه کشور)کوریای شمالی،
ایران وسوریه( نظرمخالف دادندولی معاهده با
اکثریت اعضای مجمع عمومی به امضا رسید،
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