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کال١٣٩٨ :

تﻼوت چند آیات از کﻼم اله مجید.

میاشت :غبرولی

پخش سرود ملي.

نیه٧:

بحث آزادالی حضور مهمانان

ورځ :دری ن

بحث روی طرح اعﻼمیه مشترک ایجاد روابط

جﻼلتمآب فضل هادی مسلم یار :تول ستي

دپلوماتیک میان دولت جمهوری اسﻼمی

مشئ په خیر راغلی منشي صاحب

آجنا

افغانستان و جمهوری سیشل.

ستاسو حضورته قرائت کي.

بحث روی اساسنامه انستیتیوت معیارها و

عزت مآب ډاکرمحمدفیصل سمیع:دتقنیني

مترولوژی کشورهای اسﻼمی.

اولسمې دورې لومی کال

استجواب رئیسان کمیسیون انتخابات و

دری ن

داراﻻنشای آن کمیسیون.

د  ١٣٩٨کال د غبرولي میاشتې اومه نیه

دعائیه واعﻼم ختم جلسه امروزی.

آجنا

په پېل کې د قرآن کریم ومبارک آیتونه تﻼوت

دکﻼم اله مجید دومبارکو آیتونو تﻼوت

شول ورپسې ملي سرود خپورشو.

د ملي سرود خپرول.

جﻼلتمآب فضل هادی مسلم یار:نن کیدای

آزاد بحث دمیلمنو تر رات پورې.

شي د کمیسیون رئیس رانشي که هغوی په

د افغانستان د اسﻼمي جمهوری دولت او

ارګ کې د اکنو په تاو له دونرانو سره بحث

سیشل جمهوریت ترمن د دپلومایکو اړیکو

لري.نو دوی به د راتلونکې یون په ورځ راشي.

دجوړت د ې اعﻼمیې په هکله خبرې

آزاد بحث

اترې.

سیدصفی اله هاشمی:مایک ملت استیم
مشترک،

داسﻼمي هېوادونو دمترولوژي معیارونو د

حاکمیت،بیرق،دین

انستییوت د اساسنامې په هکله خبرې اترې.

مشترک،قانون اساسی این همه نمادی از یک

داکنو د خپلواک کمیسیون او د داراﻻنشا

ملت باهم متحد است.شرکت آمریکایی امازون

درئیسانو استجواب.

از بیرق کشور ما در تزئین تشناب کاررفته

دعائیه او د غونې دپایته رسېدو اعﻼم.

است به این اقدام آن شرکت شدیدا اعتراض

سه شنبه هفتم جوزای سال ١٣٩٨

می کنم وبارتباط موضوع از وزارت خارجه

آجندا

خواسته شود تا رسما به این عمل آن شرکت
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آمریکایی اعتراض کرده ومانع این عمل زشت

پخوا به په ارګ او د حکومت په وزیرانو تورونه

آن شرکت شود.

لول کیدل چې له داعش سره اړیکه لري له

درماسکو باردیر نشست میان سیاسیون

آیس ایس آی سره اړیکه لري اوس یې له هغو

افغانستان وطالبان برای دو روز راه اندزی

وزیرانو سره ائتﻼف جوړ کې دی اوس بیا په

شده است این چنین جلسات بی حضور دولت

ارګ باندې تور لوي چې هلته فحشا روانه ده

افغانستان مفید نیست وتصامیم آن طرف

دا هغو و ته سپکاوی دی چې په ادارو کې

قبول نخواهد بود.

کار کوي.عدلي او قضایي ارانونه باید دغه

تﻼش های ماسکو کشور ما را به سوی یک

ول تورونه ویي او عاملین یې مجازات

جن نیابتی دیر سوق میدهد.ازسیاسیون

کي.

کشور می خواهم که این چنین مجالس در

داکترانارکلی هنریار:ناامنی در شهرکابل زیاد

داخل کشور راه اندازي شود تا تمامی ملت با

شده است این جرایم جنایی سبب نرانی

یک صدا ویک تصمیم درختم جن اقدام

شهریان شده است ،چور وچپاول ،قتل های

نماید.

هدفی همه روز به روز بیشتر شده می رود.

ډاکرمحمد آجان منل:په پکتیکا کې یول

شرکت آمریکایی امازون فرش های تشناب را

بیا شپنې عملیات شوي دي او ملکي خلکو ته

از بیرق افغانستان ساخته است وزارت خارجه

پکې زیان رسېدلې دی حکومت ته شرم په

در زمینه وظیفه خودش را انجام داده است

کاردی چې تراوسه یې ددې ډول عملیاتو مخه

ولی میخواهم که با این شرکت مطابق ستندرد

ونه نیوله.

های بین المللی برخورد صورت بیرد و

د پتون ژغورني غورن په غو باندې د

مشرانو جره در زمینه اعﻼمیه داشته باشد.

پنجابي پوځ بې رحمانه بریدونه غندو او له

محمدرحیم حسن یار :همآهنی نیروهای

ولو نیوالو غواړو چې د پاکستان ددې بې

امنیتی در غزنی باعث دست آورد ها شده

شرمانه بریدونو غندنه وکي.

است.

رحمت اله اکزی:زه شپني عملیات ور نه

توهینی که ازطرف شرکت امازون به بیرق ما

بولم که ملکی خلکو ته پکې زیان رسېي ،په

صورت رفته است باید این موضوع پیری

دې عملیاتو کې عمدا ملکي خلک د هغو

شود واین عمل تقبیح شود.

دبچیانو د سترو په وړاندې شهیدانیي.
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نشست ماسکو که امروز وفردا بین سیاسیون

معامله با این شرکت خود داری کنند ومشرانو

افغانستان وطالبان دایرشده است باید سر

جره بارتباط این اقدام فجیع شرکت امازون

موضوعاتی بحث نماید که درآن منافع ملت

اعﻼمیه صادر نماید واین عمل شان را محکوم

ودست آورد های هجده ساله آخیر در نظر

کند.

رفته شود.

محمدعلم ایزدیار:دست آوردهای نیروهای

ﻼلی اکبری:جرایم جنایی آخیر درشهر کابل

سکتور امنیتی در غزنی قابل ستایش اس.

سبب نرانی شهریان شده است،امید جلو این

برخوردی که فوج پاکستان با جنبش مدنی

جنایات رفته شود.

تحفظ پشتون ها صورت رفته محکوم می کنم

اتهامات آخیر باﻻی حلقات درون ارګ ضربه

و از مجامع بین المللی تقاضا می نمایم تا

بر پیکر قشر زنان است ار واقعیت باشد باید

نذارد که این جنبش مدنی را سرکوب نماید.

این موضوع تعقیب عدلی وقضایی شود وار

جرایم جنایی در شهرکابل زیاد شده است از

هدف این تبلیغات منافع شخصی شان است

ادارات امنیتی می خواهم که برای جلویری از

باید مجازات شوند.

این جنایات پﻼن های مشخصی ترتیب وعملی

مولوی عبدالوهاب عرفان:ازدیاد جرایم

نماید.

جنایی در شهرکابل قابل تشویش است،قتل

سروصداهای که بارتباط سؤ استفاده جنسی

دسته جمعی اعضای یک فامیل در کارته

از طرف حلقات معین درارګ راه اندازی شده

سیدجمال الدین ثبوت این ادعای ماست.

است باید که بررسی شود.

بارتباط نشست ماسکو باید بویم که این

ل احمد اعظمی:دحبیب احمدزی ورستنیو

نشست به بهانه صد سالی روابط افغانستان

رندونو غه اندینه را برسیره که هیله مو

و روسیه دایر شده است.اپوزسیون دولت در

داده چې دا موضوع د عدلي او قضایي ارانو

لویه جره مردم افغانستان شرکت نکردند ولی

لخوا وېل شي ،دغه رندونې به په دولتي

در نشست ماسکو اشتراک می کنند ماسکو

ادارو کې د و په ونه اخیستلو ناوړه اثر

خود اهداف خودش را در قبال کشور ما دارد.

وکي.

بیرق افغانستان که از طرف شرکت امازون

دولسي جرې د اداري پﻼوې د اکنو بهیر

منحیث فرش تشناب طراحی شده تقبیح می

ﻻنجمن شوی دی هیله ده چې اړند ادارې دې

نمایم واز شرکت های اسﻼمی می خواهم که از

ستونزې ته دحل ﻻر پیدا کي.
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دکورنیو چاروله وزارت خه هیله کوو چې د

په پتون ژغورني غورن د پنجاب د پوځ

جنایي جرمونو د زیاتیدو مخه ونیسي چې

بې شرمانه بریدونه غندم پتانه ول سره یو

خلک په خپل امنیت ډاډه شي.

دي که د فرضي کرې ها خوادي یا دیخوا دا

فوزیه سادات مکني:دحبیب احمدزی د

یو له بله بېل نه دي دا یووجود دی موږ د خپلو

رندونو په تاو باید ووایم چې ددغو تبلیغاتو

پتنو وروو سره اوږه په اوږه وﻻړیو.

موخه د و دقشر پل دي دغه کسان چې

استاد محمد اکبری:توهین شرکت آمریکایی

داډول تبلیغات کوي داسې کاري چې دوی د

امازون به بیرق ملی ما یک جرم غیرقابل

و د پرمخت مخالفین دي او په معینو

بخشش است این بیرق مزین به کلمت اله

کیو پورې تاو لري .موږ په دې برخه کې د

است این بیرق افتخار ملت ماست این عمل

ینو غوتنه کوو.

شرکت امازون باید طی اعﻼمیه محکوم شود.

محمدعظیم قویاش:دروﻻیت سرپل ناامنی

بارتباط نشست ماسکو باید فت که هرونه

وجن ها سبب تلفات ملکی ونظامی ردیده

تﻼش بی حضور دولت جمهوری اسﻼمی

است ،این حمﻼت دشمن درنزدیکی شهرسرپل

افغانستان مفید واقع شده نمی تواند هرتﻼش

جریان دارد.ارنیروهای تقویتی به آن جا اعزام

باید با محوریت دولت افغانستان تﻼش ها را

نردد وضعیت ازی کده هم بدتر خواهد شد.

در راه تامین صلح موثر خواهد بود.

محمدهاشم الکوزی :دعاانې به کوو دجنایي

ډاکرزلمی زابلی:ینې کسان چې امتیازات

جرمونو قربانیانو ته امنیتی ادارو ته خو امید نه

له ﻻسه ورکي بیا په سؤ تبلیغاتو ﻻس پورې

لرو ،په هلمند وﻻیت کې په یوه پوسته کې د یو

کوي په عوض ددې چې عدلي او قضایي ارانو

سرباز لخوا  ٧تنه په شهادت ورسېدل

ته ورشي موضوعات مطبوعاتي کوي دا یو

دموضوع په تاو مو چارواکي را وغوتل خو

غلط چلند دی.

کمیسیون ته رانغلل.

دکورنیو چارو او دفاع وزیران کمیسیونو ته نه

په شپنیو عملیاتو کې ملکي خلکو ته مرګ

راي.په شپنیو عملیاتو کې ولسي خلکو ته

ژوبله اوړي دغه لۍ باید پایته ورسول

زیانونه اوړي باید مخه یې ونیول شي.

شي.هوایي بریدونه خلک له حکومت خه

محمد نادربلوچ :من هم برخورد ظالمانه اردو

لیري کوي،داهره د غلط مدیریت پایله ده.

پاکستان را در برابر جنیش تحفظ پشتون ها
محکوم می کنم.
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دولت نباید در برابر اظهارات حبیب احمدزی

په و باندې چې کوم تورونه په دې ورستیو

خاموش بنشنید،این موضوع قابل بررسی

وختو کې ولول شول دا د زغم وړ نه دي،

است زیرا اثرات منفی خود را برجا ذاشته

داسې کسان به وي چې په اخﻼقي فساد کې

است وانعکاسات بد بین المللی خواهد

به کیل وي خو له دې غیراخﻼقي پدیدې سره

داشت.

باید پرن وشي ،خو داسې خلک چې په

تغیرات ومقرری های آخیر در حکومت سبب

واک کې وي چپه خوله وي خو چې له دندې

نرانی مردم شده است.

وه شي بیا داسې تورونه لوي ،که وک

نبیه مصطفی زاده:من هم به نوبه خود توهین

اسناد لري نو هغه د عدلي او قضایي ارانو ته

شرکت امازون را محکوم می کنم،در این مورد

وړاندې کي.

باید اقدام جدی صورت یرد.

ملي امنیتي واکونه لیا دي د دمن په پلو

جﻼلتمآب فضل هادی مسلم یار :آزاد بحث

او د امنیت په ینولو کې هلې لې کوي خو

پای ته ورسید ،دکابل د امنیتی وضعیت په

هی کله به هم کنه تایید نکو چې په دقت

تاو اندینه وودل شوه وروستنیو پيو ول

ونشي او ملکي خلکو ته پکې زیان واوړي.

اریان اندیمن کي دي له امنیتي ادارو خه

د افغانستان ملي بیرغ ته دامازون شرکت

غواړو چې په دې برخه کې کولي امونه

سپکاوی نشو زغملی ،له بهرنیو چارو وزارت

اوچت کي.

خه غواړو خپل مسئولیت په دې برخه کې ادا

دمن لیا ده فضا د بې باوري خواته بیایی

کی ،اعﻼمیه به هم خپروه کو او له اسﻼمي

خو موږ باید خپله هویاري وساتو.

دولتونو او شرکتونو غواړو چې دوی هم له دغه

په شپنیو عملیاتو کې چې په پکتیکا وﻻیت کې

شرکت سره راکه ورکه بنده کي.

ملکي مرګ ژوبله رامنته شوي ده امنیتي

په پتون ژغورنې غورن باندې د پنجابي

کمیسیون دې په دې اړوند خپله مالومات

پوځ ظالمانه بریدونه غندم موږ یو ملت یو،

بشپکي.

یوخلک یو ،یوه مو وینه ده ،نن مې بیاهم له

دسرپل وﻻیت دامنیتي وضعیت د خرابیدو

هغوی سره د پیوستون په موخه سره خول په

وویل شول له اړوند ادارو هیله کوو چې سرپل

سرکې ده .زه د یو پتون په صفت د

ته اضافي سرتېري واستول شي.

پاکستاني پوځ دغه برید غندم پرولو بشري
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د مشرانوجر ې عمومي غونډه :ني ه  /٧ :غبر ولی١٣٩٨ /

جلسه عمومی مشرانوجرگه  :مورخ /٧ :جوزا١٣٩٨ /

نهادونو او امنیت شورا غ کوم چې د دغه

تاو غونې ته

قاتل او ظالم پوځ د ظلم مخه ونیسي.

افغانستان بانک د افغانیو د ارزشت د ییدو

دماسکو دناستې په تاو باید ووایم چې ماسکو

او د خوراکي توکو د بیو د لوړیدو ﻻملونه داسې

ته تللي کسان د ملت استازیتوب نشي کولی،

په وته کي دي:په ایران ،پاکستان کې د

دغه استازیتوب به زموږ حکومت کوي ،روسان

اقتصادي او مالي بحران،د بهرنیو اسعارو

خپله آجنا لري نباید موږ خپل هېواد د زبر

کمت ،د افغانستان سیاسي وضعیت ،د

واکونو په سیالي کې رایرکو.یول به وورو

سوداري د بیﻼنس کسر ،بهرنیو هېوادونو ته

چې د ماسکو په ناسته کې ه کیي بیا به

سودارۍ په موخه د اسعارو لید ،د معالجې

خپل رسمي دری اختیار کو.

په موخه د هېواد والو د سفرونو په مهال د

نورزی بحیث معاون کمیسیون رفاه عامه

اسعارو لید ،داسعارو قاچاق اونیو هېوادونو

پیشنهاد شده است تایید است ،تایید شد.

ته .خو د افغانستان بانک د چارواکو

نورزی صاحب مبارک د وي.

رندونې کمیسیون ته د قناعت وړ نه دي.

دآزاد بحث نه وروسته په آجنا کې شامل

جﻼلتمآب فضل هادي مسلم یار:موږ خپل ملی

موارد )د افغانستان د اسﻼمي جمهوری دولت

مسئولیتونه په دې تاو لرو ،نو دا موضوع مهمه

او سیشل جمهوریت ترمن د دپلومایکو اړیکو

ده له اختره وروسته به هغه چارواکي را وغواړو

دجوړت ه اعﻼمیه اود اسﻼمي هېوادونو

چې د اسعارو د قاچاق کولو سره مرسته کولی

دمترولوژي معیارونو د انستییوت اساسنامېه

شی.دافغانستان بانک رئیس،دکورنیو چارو

(یو پربل پسې تربحث ﻻندې ونیول شول،

معین ،سرحدي قوماندان ،د ملي امنیت

مجلس د افغانستان او سیشل جمهوریت

ریاست مرستیال ،د مالیې وزارت مرستیال.

ترمن د دپلومایکو اړیکو اعﻼمیه او د اسﻼمي

رپوټ وړاندې ک ،د

###

هېوادونو د مترولوژي د معیارونو د انستییوټ
اساسنامه تصدیق کل.
په پای کې محمدعظیم قویاش د عمومي
غونې د پخواني ﻻرونې سره سم د بهرنیو
اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزت د
یوالی او د خوراکي توکو د بیو دلوړ والي په
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