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کال١٣٩٨ :

بحث آزاد:

میاشت :غبرولی

بحث روی طرح اعضای ولسی جره درمورد

نیه۵:

تعدیل فقره یک ماده پنجم وفقره اول ماده

ورځ :یون

هفتم قانون ثبت و اشاعه دارایی های مقامات

جﻼلتمآب فضل هادی مسلم یار :له منشي

و کارکندان دولتی.

صاحب خه هیله کوم چې آجنا ستاسو

استجواب وزیر دولت در امور مبارزه با حوادث

حضورته قرائت کي.

طبیعی.

عزت مآب ډاکرمحمدفیصل سمیع:دتقنیني

دعائیه واعﻼم ختم جلسه امروزی.

اولسمې دورې لومی کال

په پېل کې د قرآن کریم ومبارک آیتونه تﻼوت

یون

شول ورپسې ملي سرود خپورشو.

د  ١٣٩٨کال د غبرولي میاشتې پنمه نیه

آزاد بحث

آجنا

فوزیه سادات مکنی:دمولوي سمیع اله

دکﻼم اله مجید دومبارکو آیتونو تﻼوت

ریحان شهادت یوه ضایعه بولم ،دهغه کورن

د ملي سرود خپرول.

ته جمیل صبرغواړم او دریحان صاحب

آزاد بحث دمیلمنو تر رات پورې.

شهادت د اله قبول کي.

د دولتي مقاماتو او کارکوونکو د شتمنی د ثبت

دکورنیو چارو وزارت په دې ورستیو وختونو

او اشاعې قانون د پنمې مادې لومی فقره او

کې ینې مسئایل را پورته کي دي دا د سنا

د اومې مادې لومی فقره کې دولسي جرې

مجلس پرضد یوه دسیسه بولم،هیله ده چې یو

دغو د تعدیلي طرحې په هکله خبرې اترې.

پﻼوي واکل شي او دا موضوع وېي.
منل:دمولوي

له طبیعي پیو سره د پرن په چاروکې د

ډاکرمحمدآجان

دولت د وزیر استجواب..

ریحان دشهادت مسبین باید محاکمه شي.په

دعائیه او د غونې دپایته رسېدو اعﻼم.

شپنیو عملیاتو کې ملکي وو ته مرګ ژوبله

یکشنبه پنجم جوزای سال ١٣٩٨

اوړي په ننرهار وﻻیت کې یول بیا په دغو

آجندا

عملیاتو کې ماشومان شهیدان شوي دي.له

تﻼوت چند آیات از کﻼم اله مجید.

حکومت نه غواړو چې دغسې ړانده عملیات

پخش سرود ملي.

ونکي.
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آمنه افضلي:آرزومندم که عاملین قتل مولوی

فرستم به کسانی که عاملین این شهادت اند

ریحان را دریافت ومحاکمه نمایند.این عمل

این عمل یک جنایت است.

فجیع را محکوم می کنیم به خانواده وبازمانده

ازدیدمن هرونه قضاوت درمورد دﻻورمشاور

انش تسلیت عرض می نمایم.

مجلس سنا قبل از تحقیقات بیجا است از

اعتصاب معلمین هرات هنوز ادامه دارد این

مردم تقاضا می کنم که حیثیت سنا را در نظر

موضوع سبب نرانی والدین شاردان شده

بیرند جرم یک عمل شخصی است باید یک

است وما این خواست ایشان را تایید می کنیم

هیئت از طرف مجلس سنا هم تعین شود.

زیرا پائینترین معاش را معلم دارد.ازوزارت

پیروزی تیم کرک در برابرتیم پاکستان یک

معارف تقاضا می شود تا به این معضل نقطه

دست آورد میدانم ولی فیرهای هوایی که در آن

پایان بذارد ،مسئولین معارف بارتباط

شب صورت رفت سبب تشویش شهریان

موضوع تاکنون به کمیسیون هم تشریف

ردید امید وارم که پیروزی های ورزشی با

نیاورده اند.

فیرها جشن رفته نشود.

جﻼلتمآب فضل هادی مسلم یار :روز

ډاکرزلمی زابلي:دکورنیو چارو وزارت دغه

یکشنبه آینده وزیر به مجلس عمومی تشریف

کنه چې یو تن یې د دﻻور په نوم نیولی دی

خواهد آورد.

خو هه کیي چې دسنا نوم ورباندې بد کي،

عزت مآب محمدعلم ایزدیار :درنخست به

زه وایم چې یو پﻼوی دسنامجلس خه واکل

روح تمامی شهدا بویژه به روح مولوی صاحب

شي او دا موضوع په ه له پولیس سره د

سمیع اله ریحان که در روز جمعه در ماه

مییا په وړاندې په بې پرې توه وېي.

مبارک رمضان در عقب منبر مظلومانه به

نورستاني صاحب هم د سنا مجلس د اداري

شهادت رسید درود می فرستم به بازماندانش

پﻼوي او مجلس له پریکې پرته محاکمه شو.

تسلیت عرض می کنم مولوی ریحان شهید

دا ډول کنې د مشرانو جرې سره د کاره

محراب است وشهید صم وصلوات است شهید

دمني په مانا ده د تروریزم سره د مبارزې

مظلوم است.شهادت ریحان صاحب شهادت

رئیس ترشا به یا اتمر وﻻړ وي یا به نبیل وﻻړ

فرزندم سالم ایزدیار را به یادم آورد که او هم در

وي  ،له حکومت خه غواړم چې د سنا

ماه مبارک رمضان به شهادت رسید نفرین می

مجلس پرضد د دسیسو مخه ونیسي.
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داکترمحمدفیصل سمیع :در دروازه شورای

که د ولسي جرې دریاست په سر په جنجالي

ملی عده از فارغین طب مظاهره داشتند ار

موضوع کې د مشرانو جرې ادارې پﻼوي

اجازه تان باشد جناب رئیس صاحب تا داکتر

منیتوب وکي ه به وي.

زلمی وعده از سناتوران نزد شان رفته وادعاها

محمداکبرستانکزی:دکورنیو چارو په وزرات

وخواست های مظاهره کننده ان را بشنوند.

غ کوم چې د علماو د هدفي وژنو مخه

جﻼلتمآب فضل هادی مسلم یار:پسانتر برند

ونیسي .دکرک دبریا مبارکي ول ولس ته

حالی ار بروند نصاب میشکند.

وایم.اجرائیه واک ته په کارده چې لومي د

محمدحنیف حنفي:دمولوي صاحب د قتل

مجرمینو په تاو تحقیقات بشپ کي بیا

عاملین دې ژرترژره وپېژندل شي او محاکمه د

موضوع مطبوعاتي کي او له ولس سره یې

شي.

شریکه کي.

په ارزان وﻻیت کې خلک له سختو ستونزو

مولوی عبدالوهاب عرفان:دشمن یک صدای

سره مخ دي هلته ماشومانه مقرري کیي که دا

رسا را خاموش ساخت این صدا همیشه

حالت دوام وکی نو کېدای شي چې دا وﻻیت

واقعیت ها را بیان می کرد،هدفم شهادت

سقوط وکي نو هیله لرم چې د شکایتونو

مولوی صاحب ریحان است که ازطرف

کمیسیون ته اجازه ورکل شي چې ارزان

دشمنان ملت ما به شهادت رسیدازحکومت

وﻻیت ته د خلکو دشکایتونو د اوریدو په موخه

می خواهیم که به تامین امنیت مساجد توجه

سفر وکي.

نماید.

امان اله عظیمی:له امنیتي سکتور خه

بحثی که درمورد دﻻور مطرح شده این عمل بی

غواړم چې بیدار شي او د هدفي وژنو مخه

رویه است ﻻزم بود که این جریان از طریق

ونیسي .دکورنیو چارو له وزارت خه غواړم

مجاری قانونی تحقیق می شد ،جرم یک عمل

چې دسنا مجلس پرضد د بهرنیانو دسیسو مخه

شخصی است،پیشنهاد که قبﻼ مطرح شد تایید

ونیسي.

می کنم که در این مورد یک هيئت تعیین شود

زه هم د حنفي صاحب وړاندیز تاییدوم که

تا موضوع به شکل علنی تعقیب وتحقیق

اجازه ورکئ چې د شکایتونو د اوریدو

شود.این دسیسه نه تنها دسیسه برضد سنا

کمیسیون ارزان وﻻیت ته سفروکي.

است بلکه دسیسه برضد رئیس صاحب جمهور
هم است.
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استاد محمداکبری:ابراز تاسف می کنم از

ویم.کاری که وزارت داخله در رابطه با

شهادت مولوی ریحان وی را شهید رمضان می

دستیری دﻻور خان انجام داده وقبل ازحکم

شمارم.ازدوام چنین ماجراها اظهار انزجار می

محاکم ثﻼثه بعضی حرف هارا راه اندازی کرده

کنم.

جرم پنداشته می شود.

پیروزی تیم کرکت را برای ملت مان تبریک

محمدحسن هوتک:حاجی دﻻورخان چې د

عرض می کنم و از سنا می خواهم که این تیم

پولیس لخوا نیول شوی ده او دهغه د نیولو په

را تشویق مادی ومعنوی نماید.

تاو د مشرانو جرې دمقام تل مناسب کار نه

محمدرحیم حسنیار:شبکه تروریستی مردمی

دی.

را هدف قرار میدهد که در تقابل با تروریزم

دپاکستان په وړاندې د افغانستان دکرک

قرار دارند.

لوپلې بریا د خلکو دخوي سبب شوه ددې

اخراج دسته جمعی محلصین صنف چهارم

بریا مبارکي ولو خلکو ته وایم.

پوهنتون کابل را ازلیلیه اخراج کردند و این

ﻼل نورصافی :د دﻻورخان قضیه یو فردی

اخراج را یک عمل نامناسب میدانم خواهش

عمل بولم او بل چاته سرایت نه کوي.

مندم که کمیسیون مربوط دراین مورد کاری را

تظاهرات یک تعداد اشخاص را اشاره می

انجام بدهد.

کنم،طیارات ما به امبوﻻنس هوایی تبدیل

وزارت داخله بحثی را درمورد حاجی دﻻور در

شده ،سناریوی تورخم هم مردم را غمین می

شبکه های اجتماعی راه اندازی نموده است

سازد ،به شورای طبی یک سلسله صﻼحیت ها

من هم طرفداراین نظراستم که یک هیئت

داده شده است وقتی بعضی محصلین

ازسنا دراین مورد تعیین شود .جرم یک عمل

ازپوهنتون طبی دولتی بنابر بی کفایتی شان

شخصی است باید قضیه موشافی شود

بیرون کشیده می شود بعد می رود به پوهنتون

وشبکه او مشخص شود ومجازات شودوقابل

شخصی درحالی که در ماه یک بار هم به صنف

یاداوری است که قبل ازحکم محکمه راه

نرفته است.شورای طبی از محصلین یک

اندازی این همه سروصدا ها کاری خﻼف

امتحان می یرد تا سویه ایشان را تثبیت کند

قانون است.

ولی متاسفانه که محصلین پوهنتون های

مولوی غﻼم محی الدین منصف:شهادت

خصوصی ازهمین امتحانات هم خودشان را

مولوی ریحان را برای فامیلش تسلیت می

کنار بکشند،ازاین باصطﻼح فارغین نباید
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کسی حمایت کندما می خواهیم که داکتر به

نبیه مصطفی زاده:من هم ازارانهای ذیربط

جامعه تقدیم شود نه کسانی که اصﻼ

ومردم می خواهم که قبل از حکم محاکم کسی

داکترنیستند و می خواهند که خودشان را

را مجرم خطاب نکنید وجرم هم یک عمل

داکتر جا بزنند.

شخصی است وبه کسی دیری سرایت نمی

ﻼلی اکبری:مشرانو جره خانه ملت است

کند .رئیس صاحب جمهور باید دراین مورد

کسانی که با هریکی از اعضای مجلس دشمنی

اقدام جدی کند تا توطئیه ران بیش از این

شخصی دارند دشمنی شانرا دوام بدهد ولی

قادر نشوند تا به شخصیت کشی سیاسیون ما

نباید که خانه ملت را بدنام بسازد.جرم یک

نپردازند.

عمل شخصی است وبه کسی دیری سرایت

عبداللطیف نهضت یار :علما هم وژل کیي

نمی کند دﻻورخان شش ماه پیش مشاور بوده

او هم په زندانو کې پراته دي ،مولوی صاحب

ولی اکنون خو هیچ مسئولیت دراینجا

ریحان ولی ووژل شو ولی یې امنیت ونه نیول

نداردخواهشمندم بعد از حکم محاکم ثﻼثه

شو،هیله ده چې په دې برخه کې له دقت خه

شخصی را مجرم بدانند باید جلو این دسایس

کار واخیستل شي.

رفته شود.

غیرمسلکي کارونه په کورنیو چارو وزارت کې

محمدنادر بلوچ :به شهادت رساندن یک عالم

کیي د دﻻور موضوع یو له هغې خه ده زه

دین که ازنیروهای امنیتی ودفاعی حمایت می

هم غواړم چې په دې برخه کې سنا یو پﻼوی

کرد مورد حمله تروریستی قرار رفت وبه

واکي.

شهادت رسید.موضوعاتی که ازطرف مشاور

سیدصفی

ارشد رئیس جمهورافشاشده ویک زن هم این

استخباراتی جریان دارد تا بدین وسیله نظام

موضوع را تایید کرده امیدوارم که این مشاور

دولت اسﻼمی افغانستان را بی اعبتار

به یکی از کمیسیون ها خواسته شود تا

بسازد.من تمامی پیشنهادات سناتور صاحبان

ادعایش را درمیان بذارد.

را تایید می کنم باید حیثیت مجلس سنا واپس

درکندهار برمهاجرین بلوچ حمله صورت رفت

اعاده شود وکسانی که دست به این توطئیه زده

ولی این موضوع از طرف ارانهای ذیربط یاد

مجازات شوند.

آوری نشد.

میرولی علیزی :ددیني علماو امنیت ته باید

اله

هاشمی:

تﻼش

های

پام وشي ،مولوی ریحان شهید دقرآن او حدیث
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واقعی بیان کولو خو د دین او وطن دمنانو

مولوي ریحان یو رتینی عالم وو دهغه

هغه په شهادت ورسول.

شهادت یوه لویه ضایعه ده له حکومت خه

په دې برخه کې باید زیاته اندینه ونه لرو چې

غواړم چې د دیني عالمانو د امنیت خوندیتوب

دسنامجلس پرضد چې تبلیغات پیل شوي دي

ته پام وکي.

دغه ډول تبلیغات د امنیت شورا پرضد د

دکرک لوبه د ولو ته مبارک وي خو هغه نباید

رئیس جمهور پرضد هم شوي دي ،نوهیله کوم

په ډزو سره ولمانل شي.

چې سنا مجلس یول دکورنیو چارو له وزیر

دارزان وﻻیت ته د شکایتونو دکیمسیون د

سره باید په دې تاو خبره وکو چې ددې ډول

سفر وړاندیز وشو که تایید وي کارتونه پورته

تبلیغاتو مخه ونیسي که نه بیا به موږ هم

کئ ،سفر به ارزان تایید شد.

مجبور شو چې مقابلې ته ور ودانو.

وزیرمعارف تشریف می آورند درمجلس ذشته

قاری میرحاتم تره خیل:ولو دیني علماو ته د

این موضوع تایید شده است وشامل آجندا

مولوی صاحب ریحان د شهادت تسلیت وایم.

است.

د دﻻور په تاو باید ووایم چې ولې دهغه د

په کندهار کې په مهاجرو بلوانو برید غندو،

هویت دکارت تبلیغات کیي دا کارت خو له

باید امنیت ته یې پام وشي.

نیې تېرووخو دهغه د وسلو د کارتونو پوتنه

د دﻻور موضوع په ولینزو شبکو کې کته

نه کیي.

پورته کیي هغه مشهور سودار دی ،هغه په
مسلم

یوه مشهوره کورن پورې تلی دی کاریزکبیرد

جﻼلتمآب

فضل

هادي

یار:دننرهاروﻻیت دتیرې شپې پيه غندم په

عربانو خه ده  ،جرم یو فردی عمل دی،یو

دغه پيه کې ملکي وو او ماشومانو ته مرګ

پﻼوی د واکل شي دمشرانو جرې لخوا د

ژوبله اوتې ده ،امنیتي ادارې دې د شپنیو

مطبوعاتو د سترو په وړاندې باید ېنه

عملیاتو او له هغه خه د رامنته شویو ملکي

وکي ،دهغه د جرم او تحقیقاتو په تاو موږ

تلفاتو په تاو بیا فکروکي که په دغو عملیاتو

مداخله نه کوو ده تحقیق غوتنه کوو ،دهغه

کې موخه دمن وي مﻼت یې کوو خوپه کلکه

وظیفه دلته پخوا ختمه شوی وه صرف دمور

غواړو چې په دغو عملیاتو کې نباید ملکي

پارکن کارت یې نه وو اخیستل شوی په

وو ته مرګ ژویله واوړي.

راتلونکې کې باید داراﻻنشا دې ته متوجه و
اوسي کوم کارکوونکي چې منفک کیي باید
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کارت هم ورخه واخیسل شي .دﻻور زموږ

منسوبینو او د افغانستان د نظام مﻼت یې

باالمقطع افتخاري سﻼ کار وو موږ ۶٣

کول .ددغه نظام په مﻼت کې زما او زما د

سﻼ کاران لرو دﻻور یو له هغوی خه وو ،زه او

باډیاردانو دخپل خپلوانو په ون موږ ٣٧

سنا مجلس د نظام حامیان یو دا لومی

شهیدان ورکي دي.ما دداسې مور شېدې

دسیسه نده ،هرکال یوه دسیسه زما په وړاندې

رودلې دي چې  ۴بچیان یې ددې ملک دپاره

جوړیي.زه د انارشي مخالف شخص یم د نظام

شهیدان شوي دي .د آی ایس آی نوکران په

مﻼت کوم د وډي او بدبختي خوندونه مو هم

ماباندې بریالي کېدای نشي.

لیدلي دي بیرته د وډي خواته نه و په

آمنه افضلی :اربه کمیسیون ما اجازه داده

وډي کې مصیبتونه دي تاسو باور وکئ د

شود که به هرات سفر نماید.یک هیئت به

ډېرو سیاسیونو لخوا د حامد کرزي په شمول

هرات فرستاده شود تا درمورد اعتصاب

هول شوی یم چې دلن مهال ولسمشر په

معلمین وختم کردن این اعتصاب ومشوره با

مقام کې راشم ماویل زه دې کارته نه یم جوړ د

مقامات هرات مشوره صورت بیرد.

افغانستان اساسي قانون چې ه حکم کوي د

جﻼلتمآب فضل هادی مسلم یار:ار سفر

انتخاباتو دﻻرې د یووک راشي.

کمیسیون دینی وفرهنی به وﻻیت هرات برای

درمورد هردسیسه استوار وبا حوصله استاده

دو روز منظور باشد کارت هایتان را بلند

ام،زه د نظام مﻼت کوونکی یم  ،زه تل د دولت

کنید.قبل از تشریف آوری وزیر معارف باید

د مخالفینو پرضد په لوړ آواز خبرې کوم ،کله

دوباره در مجلس حضور بهم برسانند.

چې دﻻور مجرم ثابت شو زه نه یوازې دهغه د

محمد علم ایزدیار:احتمال فروریزی وتخریب

جرم مﻼت نه کوم بلکې دعدلي او قضایی

منار جام بسیار متصور است امیدوارم

ارانو د هغې پریکې مﻼت هم کوم چې په

کمیسیون فرهنی وهمین هیئتی که می رود

عدالت وﻻړ وي.

راجع به همین مسئاله هم برخورد جدی داشته

ما ٧١تنه شهیدان له خپلې کورن خه ورکي

باشند وزارت اطﻼعات وفرهن ،یونسکو

دي،مولوی ریحان هم زما سﻼ کار وو هغه په

برای جلویری ازسقوط جام منار غور باید

شهادت ورسید خو په دې برخه کې هیچا غ

اقدامات جدی وﻻزم را بکند سراز امروز باید

پورته نک چې شاباش په مسلمیار چې داسې

تصمیم نجات این منار رفته شود چرا که

یو سﻼ کار یې درلود چې د دفاعي او امنیتي

مربوط تاریخ وفرهن این سرزمین است.
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مولوی غﻼم محی الدین منصف:ددولتي

نشته چې هغه یو حقوقي شخصیت ده خو لوړ

مقاماتو او کارکوونکو د شتمني دثبت او

پوړې چارواکي خپل جایدادونه د میرمنو او

اشاعې په برخه کې د ولسي جرې وړاندیز

صغیرو اوﻻدونو په نوم ثبتوي .په دوهمه فقره

شوي تعدیلونه ولوستل شول.

کې دوی لیکلي دي چې دولتي ادارې نشي

مولوی عطااله لودین:دولسي جرې لخوا چې

کولی دهغو اشخاصو تقرر چې خپله شتمني یې

کوم تعدیﻼت راي نو په کارده چې د قانون

نه وي ثبت او اشاعه کې نه ده ،جمهوري

مبنی وله ویل شي که اصل قانون ول ونه

ریاست ته د منظوري دپاره وړاندیز کي،

ېل شي او په نیغه تعدیلي برخې ته وردننه

ډېرله داسې کیي چې وزارت یو وک

شو دا به مناسبه نه وي ،په دې برخه کې زه

پیشنهادوي خو منظوري یې نه راي خو هغه

خپل مﻼحظات لرم ،داشاعې کلمه پس له

په دې مکلف شوی دی چې خپله شتمني ثبت

خپرولو نه دا ه مانا یعنې ضرورت د اشاعې

کي.که داسې اصﻼح شي ه به وي چې له

دلته ه دی وقتی چې ثبت ارزول او خپرول

منظوري سره سم د خپله شتمني ثبت کي .په

شته نو اشاعه یعنې ه؟ همدا اشاعه ده دا

اومه ماده کې لیکل شوي دي چې که د اکنیزو

خپرول خپله د اشاعې خه تعبیر کولی شي.

عهدو او ددندې په بهیرکې دهرمالي کال په

دوهم دلت په یوای کې راغلي دي چې د خپل

لومی میاشت کې دایې حذف کې او دلیل یې

پﻼر،اوﻻد او میرمنې شتم حذف شوي دي

دا راوړی دی چې  ،له دې کبله چې انتخاباتې

،دلته که د اوﻻدونو کلمه ذکر کیي هغوی په

عهدونه ) داکلمه هم سمه نده( موقت دي او د

دلیل کې لیکلي دي چې ماشومان وروسته د

یوې دورې دپاره انتخابیي نو شوني نه ده چې

قانوني عمر له پوره کېدو نیغه اړیکه نه لري

هرکال مقامات او کارکوونکو په یر خپلې

هریو خپل واک لري خو موږ ورو یو شمېر

شتمن ثبت کي .زه وایم نه داسې نه ده ،لکه

لوړپوړي چارواکي وزیران د خپلو میرمنو او

چې ولسوالي شوراانې د دریو کلونو دپاره

صغیرو اوﻻدونو په نوم باندې خپل ول

اکل کیي نو دوی هم د یو معین میعاد دپاره

جایدادونه ثبتوي نو که د اوﻻدونو سره د

اکل کیي دوی هم د لوړ رتبه مامورینو په

صغیرکلمه ذکرشي نو شاید دا تعدیل دلته

حکم کې شامل دي ،کوم کمیشنران چې اکل

منطقي به خپله کي همدارنه که یو بله کلمه

کیي دیو انتخاباتو دپاره نه بلکې د یو میعاد

ذکر شي چې اوس میرمن ده په دې کې شک

دپاره اکل کیي شاید د انتخاباتو د کمیشنرانو
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موده د ولسوالي شوراانو له مودې زیاته و

جﻼلتمآب فضل هادی مسلم یار:زه یو نظر

اوسي.نو نه کیدای شي چې یو سناتور چې

لرم کمیسیون ته که مولوی صاحب موافق وي

له ولسوالي شورا انو مشرانو جرې ته د دریو

هغه مﻼحظې چې مولوی صاحب لودین لري

کلونو دپاره راي باید دارایی ثبت کي خو

په هغو موضوعاتو باندې دې په کمیسیون کې

کمیشنر چې میعاد یې له دې سناتوره زیات دی

بحث سره وکي ،بعضې امﻼیي مﻼحظې هم

هغه له دې حکم خه مستثنی کوو.

وې په پرنسیپ کې موږ تاسو ددې تعدیل په

مولوی غﻼم محی الدین منصف:نظریات

رد یا تعدیل خپل تصمیم ونیسو که تایید شو نو

وتعدیﻼت ولسی جره ازطرف کمیسیون قابل

اصﻼحات د کمیسیون پکې راولي له هغه

تایید است ولی مجلس باید تصمیم نهایی را

وروسته

بشپ

بیرد.

کي،مجلس ته پیشنهاد کوم دولسي جرې دغه

محمدعلم ایزدیار:ماازاول مخالف بودیم که

تعدیلي طرح د هعو مﻼحظاتو په پام کې نیولو

ارزیابی این فورم ها نباید مربوط اداره امور

سره چې مولوی صاحب لودین مخکې ورته

باشد ،باید مربوط لوی ارنوالی یا اداره مبارزه

نغوته وکه چې امﻼیي اصﻼحات او نورې

درمورد ثبت دارایی

مﻼحظې چې لري ورسره حل شي نو که تایید

های والدین،خانم و اوﻻد ها هم نظریات خود

وي شین کارت او که رد وي سور کارت پورته

را ارائه کرده بودیم ،اوﻻد ها هرکدام شان از

کئ.

لحاظ حقوقی که بلوغ رسیده اند شخصیت

په دری ممتنع او دوه مخالفو رایو د کمیسیون

های کامل حقوقی اند اما از لحاظ عملی

تایید شو.

فرموده مولوی صاحب لودین بجاست که

نه ستاسو امﻼیی اصﻼحات او هغه مﻼحظې

متاسفانه تعدادی استند که دارایی های شانرا

چې تاسو وویلې هغه پکې شرط دي په هغه

به دلیل ریز از قانون وتعقیب ومسئولیت بنام

شرط مو تایید کې دی نو تاسو مولوی صاحب

همسرو فرزندان شان ثبت می کنند به او

سبا ته کمیسیون ته تشریف یوسئ.

خاطر حالی ما وشما در بین دو مصلحت قرار

په پیل کې داکترﻼلی نور صافی له طبیعي

داریم یک طرف مصلحت قانون است طرف

پيو سره دپرن له وزیر خه پوتنې

دیر مصلحت جامعه ومبارزه با فساد است.

وکې ،په پوتنو کې وویل شول چې دپيو له

با فساد اداری می شد،

به

خپل

قانوني

پاونه

متضررینو سره ﻻزمې مرستې نه دي شوې او
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که شوی دي هغه له هغو کسانو سره شوې دي

قاری میرحاتم تره خیل :دلغمان وﻻیت له

چې له پيو خه متضرر شوي نه وو ،د اړوند

سیﻼب پلو سره مرسته نده شوی .هغه خلک

ادارو په من کې ﻻزمه همغي شتون نه لري.د

چې هرکال له سیلونو متضرر کیي باید په یو

بیلې په توه سره میاشت می ویند که تعداد

مناسب ای کې د استونې نمرې ورکل شي.

خانه های بیجاشده ان بدخشان در وﻻیت

ډاکترمحمدفیصل سمیع:دربغﻼن هم مردم از

پنجشیر  ١٧۵فامیل و ارقام شما  ۴٨٣فامیل

سیﻼب ها وهم از جبهه سرد هوا متضرر شدند،

را نشان میدهد آیا این به معنای فساد

اداره شما کمک های ﻻزمه را باوجود که ناچیز

نیست؟ ازجمله ۶٠٠٠بسته کمکی به ولسوالی

بوده ولی باآنهم کمک ها را رسانیده است،

کشنده  ١٠٠٠بسته رسیده است باقی به

وزیرمبارزه

شخص

فروش رسیده است.

وطندوست است.

صالحه مهرزاد:بلوچان افغانستان مظلوم اند

امان اله عظیمی:په ارزان وﻻیت کې ناامني

باید از حقوق شان دفاع شود.

زیاته ده ﻻرې بندې دي ستاسو وزارت هلته

وﻻیت نیمروز باخشک سالی وکمبود آب

مرستې نه دي رسولې ،زموږ یو پﻼوی هلته ي

مواجه است ،دروقت سیﻼب ها این وﻻیت

که تاسو هم خپل استازي راسره واستوی یا که

زیاد متضرر می شود اما کمک ها به مردم

موږ مستند تصاویر درته راوړ نو دهغه په

آسیب دیده نمیرسد.

استناد له هغو خلکو سره لطفا مرستې وکئ.

محمدرحیم حسن یار:وزارت مبارزه باحوادث

آمنه افضلي:برعﻼوه اینکه مردم حوزه غرب

ازلحاظ تشکیﻼتی وبودجه حمایت ﻻزم نشده

از سیﻼب ها متضرر شده اند یک موشضوع

است.

مهم را خدمت تان پیشنهاد می کنم که منارجام

مولوی غﻼم محی الدین منصف:اداره محترم

درغور درخطر چپه شدن قرار دارد لطفا در این

مبارزه با حوادث ناچیزبوده است ،ار مقدار

زمینه توجه نمایید.

این کمک هارا که به هروﻻیت به چه پیمانه

استاد محمد اکبری:رسانیدن کمک ها به

کمک شده است ،برای تحکیم سواحل دریا ها

مستحقین یکی از مکلفیت ها است

زخمیان

خواهشمندم که حق را به حقدار رسانیده

باید

تﻼش

صورت

یرد.ارقام

وشهیدان از سیﻼب ها را بیان کنید تا اختﻼف

باحوادث

طبیعی

ومشکل را به حد اقل برسانید.

در ارائه ارقام جلویری شود.
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د مشرانوجر ې عمومي غونډه :ني ه  /۵ :غبر ولی١٣٩٨ /

جلسه عمومی مشرانوجرگه  :مورخ /۵ :جوزا١٣٩٨ /

احمدشاه تره کی:په کندهار وﻻیت کې
دارغنداب د رود د نو او دبند د ه ینولو
چارې که وشي نو دا به ولسونه دسیلونو له
اضرارو وساتي.
محمدقیس وکیلی بامیانی:دربامیان از اثر
سیﻼب ها مردم متضرر شده وحتی یک تن
شهید هم شده است کمک های تانرا بدانجا
برسانید ،صدتن آرد مردم چین به بامیان
صورت رفته بود ولی اداره شما این کمک را
به وﻻیت دیری فرستاده است.
جﻼلتمآب فضل هادي مسلم یار:یک مولوی
صاحب ازولسوالی کامه در کارته نو بنام شبیر
احمد ازطرف دشمنان کشور به شهادت رسیده
است ،یک عالم بزرګ بود کاندید معینیت
تعلیمات اسﻼمی هم بود.
له طبیعي پیوسره د پرن دولتي وزیر
اغلي نجیب آقا فهیم د سناتورانو پوتنو ته
وابونه وویل.وزیردبودجې کمبود اصلي ستونزه
وبلله او د اداري فساد په شتون یې هم اقرار
وک مر ویې ویل چې دوی هه کوي چې
دفساد موارد د شته طرزالعملونو د تطبیق په
را کې حد اقل ته ورسوي.
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