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فضل هادی مسلم یار:سناتورصاحبانو خویندو

 -٣استماع زارش هیئت کمیسیون شکایات

او ورووول ستي مشئ سهارمو نیکمرغه،

مشرانو جره ازوﻻیت هرات.

منشي صاحب آجنا قرائت کئ.

دعائیه واعﻼم ختم جلسه امروزی.

استاد محمدطیب عطا:دری ن د  ١٣٩٧کال

درابتدا آیات چندی از قرآن کریم تﻼوت وبعدا

د مرغومي دمیاشتې ١١مه نیه.

سرود ملی دولت جمهوری اسﻼمی افغانستان

آجنا

پخش ردید.

دقرآن کریم د ومبارکو آیتونو تﻼوت.

آزاد بحث

دملي سرود خپرول.

بازمحمدزرمتی:تیره شپه دزرمت ولسوالي ته د

 -١آزاد بحث دنصاب تربشپیدو پورې.

پکتیکا خه یوضربتي روپ زرمت ولسوالي ته

 -٢د دولتي مقاماتو او کارکوونکو دشتمنیو

راغلې وو ددې روپ مشري نعمت کوي دوی

داشاعې او ثبت قانون په هکله د جمهوري

دشپې لخوا دحرکت انقﻼب اسﻼمي یو مشهور

ریاست د رد دﻻیلو په اړوند خبرې اترې.

قوماندان چې نعیم نومیي ،دهغه دری زامن او

 -٣د هرات وﻻیت خه د شکایتونو د کمیسیون

ورور شهیدان کي دي،دپکتیاوالي دپیې خه

د کاري سفر رپوټ اوریدل.

بې خبرې ودلې ده .دا یو ظالمانه عمل

دعائیه او دنن ورې د غونې د پایته رسیدو

دی.وړاندیزکوم چې دمشرانو جرې یو پﻼوي د

اعﻼم.

موضوع دسپیناوي په خاطر پکتیا ته واستوئ.

داکترمحمدفیصل سمیع :سه شنبه  ١١ماه

له وزیردفاع خه هیله کوو چې هره خپل سرې

جدی سال ١٣٩٧

ډله پرې ندي چې عملیات وکي او دحکومت

آجندا

او خلکو ترمن وان را پیدا کي.قوماندان نعیم

تﻼوت آیات چند از کﻼم اله مجید.

پخوا هم نیول شوی ووخو بیا بې ناه ثابت شو

پخش سرود ملی.

او بیرته خوشې شو.

 -١بحث آزاد الی تکمیل نصاب.

ل احمداعظمی:موضوع داغ امروزی صلح

 -٢بحث روی دﻻیل رد مقام ریاست جمهوری

است تاکید می کردیم که بارتباط صلح یک

درمورد قانون اشاعه وثبت دارایی های مقامات

اجماع ملی دایر ردد اما حالی باید حکومت

وکارکنان دولتی.

افغانستان باید دراین مورد عمﻼ دست به
کارشود.
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انتخابات یک مهم دموکراسی است نتایج
انتخابات

ولسی

جره

نهایت

به

جلسه عمومی مشرانوجرگه  :مورخ /١١ :جدی١٣٩٧ /

نشود حکومت نباید هیئت مذاکره کننده را
اعزام نماید.

تاخیرافتیدومردم اعتماد خود را باﻻی کمیسیون

دیروز بودجه سال  ١٣٩٨تصویب شد امیدوارم

های انتخاباتی از دست داده است.

که وزارت مالیه درجهت تطبیق آن اقدام نماید

محمدعظیم قویاش:در وﻻیت سر پل خصوصا

خصوصا در قسمت پرداخت معاشات کارمندان

در ولسوالی صیاد وضعیت امنیتی خراب است

دولتی درعین زمان از وزارت مالیه ووکﻼی

شب ذشته دشمن باﻻی این ولسوالی حمله

محترم ولسی جره تشکر می کنم که بعضی

تهاجمی نمود  ٢١شهید ازاین حادثه داریم،ده ها

نظریات مشرانو جره را در بودجه سال آینده

پولیس به اسارت دشمن درآمده است مفقوداﻻثر

در نظررفته اند.

شده اند پوسته های بزرګ ده ها عراده

بعضې حقوق دانان باﻻی نصاب مشرانو جره

موتر،موترسایکل بدست دشمن افتاده است

اعتراضاتی داشتندومی فتند که نصاب این

وحریق شده اندواهالی درحالت فرار ازمناطق

مجلس قانونی نیست دراین مورد باید بویم که

شان به طرف شهر جوزجان وبلخ استند،جناب

این مشکل برمی ردد به کمیسیون انتخابات که

رئیس از شما خواهش می کنم که موضوع را با

نمی تواند انتخابات را برزار نماید.

وزیردفاع درمیان بذارید درغیرآن در پنج روز

نظرمحمدفقیری ٢٠١٨:کال د افغانستان

آینده مرکز سر پل سقوط خواهد کرد.

دپاره له دردونو ډک کا ل وو،اله پاک دې نو

مولوی غﻼم محی الدین منصف:بارتباط

کال دسولې او د افغان ولس د یووالي کال

عملیات شبانه که سبب شهادت افراد ملکی می

وروي.هیله لرو چې آمریکا په پاکستان باندې

شود مجلس سنا باید موضعیری خود را داشته

خج زیات کي او رتوني خج په پاکستان

باشد.بمبارهای شبانه هیچ مفادی ندارد

باندې واچوي چې په رتینې توه د افغانستان

واثرمطلوبی ندارد.

دسولې په پروسه کې هکاري وکي.

بارتباط صلح باید بویم که صلح با تضرع نمی

په زرمت ولسوالي کې دتیرې شپې برید په کلکو

شود نماینده طالبان حاضر نیستند با هیئت

کو غندم هرچا چې دا جنایت ترسره کې دی

حکومت مذاکره کند،حکومت باید دراین مورد

هیله لرم چې محاکمه شي.

متوجه باشد تازمانی که طالبان آماده مذاکره

ډاکرزلمی زابلي:داسې کارې چې د آمریکا
او پاکستان لخوا دافغانستان پرضد غه دسیسه
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روانه ده ثبوت یې دادی چې دافغانستان

مولوی عبداله قرلق:صلح یک ضرورت است

دقانوني حکومت سره دسولې دروانو مذاکراتو

اما فعﻼ طالبان ازموضع یک دولت با دولت

ول رازونه پ ساتل شوي دي.طالبانو د

های دیر منجمله با ایاﻻت متحده آمریکا

ابوظبی په مذاکراتو کې دافغان پﻼوي سره لیده

،عربستان

عربی

کاته رد کل لس ورې وروسته بیا په جده کې

وپاکستان حرف می زند،من این کار را خیلی

دمذاکراتو بل پاو پیل کیي خو طالبانو بیاهم

خطرناک می دانم بخاطری که عربستان

ویلي دي چې دافغانستان دحکومت له پﻼوي

سعودی،امارات

وپاکستان

سره نه وري ،دا د آمریکا او پاکستان غوتنه

همسویی دارند با طالبان درچنین شرایط به

ده نه د طالبانو.زما هیله داده چې مشرانوجرې

حاشیه راندن حکومت افغانستان را خطرناک

غو ته د ولسمشر غني سره د لیدنو کتنو زمینه

می دانم.سفرهای وزیرخارجه پاکستان به

برابره شي چې خپلې اندینې د روانو مذاکراتو

کشورهای که مخالف آمریکااست می رساند که

په تاو ورسره شریکې کو.ماته خو داسې

پاکستان درقبال قضیه افغانستان برنامه های

کاري چې دسولې ترنوم ﻻندې زموږ خلک

شوم دارد.

وژل کیي او دحکومت چاروکې دولس او

تاخیردرانتخابات

دمشرانو جرې دغو اندینو ته پام نه کوي.

مهندسی ازطرف حکومت برای انتخابات آینده

دامنیت ملي په رهبري کې باید تغییر راشي که

می دانم.حکومت مکلف است تا زمینه اشتراک

ستانکزی یومسلکي شخص نه دی دده په شتون

اتباع

فراهم

کې دا دوهم ل دی چې دپکتیکا دانو

بسازد.حکومت تشویش دارد ار مناطق ترک

عملیاتو قطعه زرمت ته راي او بې ناه خلک

تباران آرام باشد شاید به رئیس جمهور رای

شهیدان کوي نو زه هم دا وړاندیز تاییدوم چې

ندهد از او خاطر تﻼش دارد تا منطقه را ناآرام

باید دمشرانو جرې یو پﻼوي زرمت ته ﻻړشي د

بسازد من به حکومت پیشنهاد می کنم که رای

قربانیانو له کورن او خپلوانو سره ووري

میدهیم ولی تﻼش نکند که مناطق ما را نا آرام

اودقضیې په تاو مالومات راواخلي او بیا

بسازد.

پکتیکا ته ﻻړشي چې دهغې قطعې له قوماندان

امان اله عظیمی:زما په اندهغه کورن ته چې

سره ووري له هغه چاسره چې دغه جنایت یې

بریي یې دکور شپ کسان په زرمت کې شهیدان

کې دی.

کي دي ،اکنې،روغتون،سک هی مفهوم ونه

سعودی،امارات

کشور

متحده

ریاست

را

در

متحده

عربی

جمهوری

انتخابات

دمجلس غورچاڼ اوجمعبندۍ ليکونکی :حاجی محمد"انديوال"دمشرانو جر ې دپارلماني مباحثاتو دثبت آمر

یک

د مشرانوجر ې عمومي غونډه :ني ه  /١١ :مرغومي١٣٩٧ /

جلسه عمومی مشرانوجرگه  :مورخ /١١ :جدی١٣٩٧ /

لري،زه وړاندیز کوم چې باید چارواکې

عملیات شبانه که در زرمت رخ داده مابه خانواده

راوغوتل شي او پوتنه ور خه وشي چې

شهدا ووابستان شان همدردی وغمرازی خود

ولې یې داسې جنایت ترسره کې دی چې ددوي

را ابراز می داریم درولسوالی زرمت درچند ماه

دغه ډول کنې دحکومت او خلکو ترمن وان

آخیر چندمین بار است که چنین مصیبت به

زیاتوي ،داسې قطعه په کندهار کې هم شتون

باشنده ان آن ولسوالی میرسد ما ازخارجیان

لري چې وخت ناوخت دخلکو په کورونو باندې

شکایت داشتیم که بامقامات افغانستان هم

چاپې اچوي او ملکي وي شهیدان کوي باید

آهنی نمی کند وعملیات شبانه را راه اندازی

له چارواکو وپوتل شي چې دا قطعات په

می نماید ولی اکنون دیده می شود که قطعات

افغان دفاعي،امنیتي او استخباراتي ادارو پورې

خاص بنام کمپاین نیز عین عمل را انجام

تلي دي که په بهرنیانو پورې.

میدهند.ازبرای خدا از یک فامیل شش تن را

محمدحسن هوتک:تیرکال دافغانستان دپاره

شهید می کنند،من هم تایید می کنم که باید

ه کال نه ووکه زیات شمیرملکي وي

هیئت توظیف شود قضیه بررسی شود ار همین

شهیدان شول ،په زرمت ولسوالي کې دتیرکال په

یک قضیه را دقیق بررسی کنیم وعاملین آن

وروستیو شپوکې دزرمت په ولسوالي کې

مجازات شود از تکرار قضایات مشابه جلویری

یوجنایت ترسره شو،نعیم قوماندان دهغه له ورور

خواهد شد.

او دریو زامنو سره په شهادت ورسیدهیله لرم

مذاکره وصلح با مخالفین باید درمحور یک

چې ددې موضوع جدي ینه وشي.

اجماع ملی،اجماع منطقوی وجهانی تنظیم

دولسمشریزو اکنو نیول یومناسب کار

شودمن همیشه در این مورد ابراز نظرکرده ام

بولم،که هوا سه ده ورې لنې دي،نوم لیکنه

بازهم سرموضعیری خود دررابطه باصلح تاکید

باید وشي د کمیسیون ظرفیتونه باید لوړ شي.

می نمایم.

محمدعلم ایزدیار:دنوي میﻼدي کال مبارکي هغو

صلح جاده یکطرفه نیست باید هردوطرف آماده

خلکو ته وایم چې دغه کال د دوی تقویمی کال

مذاکره وصلح باشد صلح با تضرع نمی شود از

دی.

حکومت می خواهم که هیئت مذاکره کننده را به

ازتصویب بودجه استقبال می کنم،تاجای که

جده اعزام نکند تازمانی که طرف مقابل آماده

درجریان استم دربودجه سال آینده نظریات

فتو نشده باشد.

مشرانو جره در نظر رفته شده است.
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یانه زینه برای انتقال قدرت انتخابات

محمدهاشم الکوزی:زه هم د زرمت دولسوالي

است،اما کمیسیون های انتخاباتی ظرفیت ﻻزم

پیه په کلکو کو غندم،له چارواکو هیله کوم

را باید برای برزاری انتخابات پیدا بکند

داسې کنې ترسره نه کي چې دملکي وو

چهارانتخابات را نباید همزمان برزار نماید زیرا

دمرګ ژوبلې سبب شي.

کمیسیون تاکنون دارای ظرفیت ﻻزم در این

دخلیلزاد د وپ راوپ په تاو باید ووایم چې

زمینه نمی باشدارچهار انتخابات را همزمان

خلک په لومیو شپوورو کې دې هلولو ته

برزار نماید کشور به طرف بحران خواهد رفت.

امیدوار کاره کیدل خو اوس داسې مالومیي

فوزیه سادات مکنی:دزرمت په ولسوالي کې

چې دا بې ې هې دي او درامپ د خوشاله

چې کوم جنایت شوی دی په کلکو کو یې غندم

کولو دپاره وي،کاري چې دپردې شاته داسې

له غمللي کورن سره غم شریکه یم باید

خبرې روانې دي چې په هغو کې دافغانستان

مسئولین یې مالوم او مجازات شي.

حکومت نې ته شوی دی له همدې کبله به
ونه لري چې افغان

داکنودنولو مﻼتکوم خو له کمیسیون خه

داسې مذاکرات ه

غواړو چې راتلونکې اکنې روې او له درغلیو

حکومت پکې ونه ونه لري.

پاکې وي.

داکترمحمدفیصل سمیع :من هم حادثه زرمت

طیبه زاهدي:دررابطه باصلح فته های منصف

را با شدیدترین الفاظ تقبیح می کنم،وضعیت

صاحب وایزدیار صاحب را حمایت می کنم.

امنیتی سرپل نران کننده است مقامات ذیربط

ازاقدام رئیس صاحب جمهور حمایت می کنم

باید توجه داشته باشد.

که فته است برای بازمانده ان شهدا وافراد

بارتباط صلح باید فت تاجای که دیده می شود

دارای معلولیت کوپون مواد غذایی داده می

کشورهای که مخالفین را به میزمذاکره کشاندند

شود.فته می شود که معاش معلمین وکارکنان

کشور روسیه بوده طالبان اختیار خود را

خدمات ملکی افزایش یافته امیدوارم که این

ندارند،درمسکو با نماینده ان شورای عالی

زارشات به واقعیت مبدل شده تا در زنده ی

صلح روبه نشستند ولی در ابوظبی و جده حاضر

معلمین وکارکنان خدمات ملکی تغیرات مثبتی

به فتو نیستندنافته پیداست در پاکستان در

رخ بدهدوزمینه حداقل معیشت شان را تکافو

قضیه دست دارد سفرهای وزیرخارجه پاکستان

کرده بتواند.

به کشورهای مختلف برای حل بحران
افغانستان نیست بلکې ﻻبی می کند برای
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طالبان تا چنین وانمود بسازد که طالبان روه

هکله خپل تصویب ولري.مشرانو جره د هغو

افراطی نیست بلکې ی روه سیاسی است که

شپنیو عملیاتو مﻼت کوي چې دمخالفینو د پلو

هیچ نوع خطر را به کشورهای جهان و منطقه

سبب شوي وي خو کوم اطﻼعات چې خپریي

متوجه نمی سازد روی همین دلیل از حکومت

په هغه کې خو تر اوسه ملکي وو ته تاوان

افغانستان تقاضا دارم که بیشتر از پیش متوجه

رسیدلې ده.په زرمت،لور،وردګ،ننرهار او

زرنی ها وتﻼش های دولت پاکستان باشد تا

نورو سیمو کې دشپنیو عملیاتو په نوم ملکي

از فرصت های بدست آمده فعلی صلح سؤ

وو ته مرګ ژوبله اوتې ده موږ به له عدلي

استفاده نکند.

اوقضایی ارانو خه هیله وکو کوم کسان چې

ازلحاظ امنیتی،تخنیکی ممکن نیست که چهار

له دغو حکومتي امکاناتو خه په ه اخیستنې

انتخابات همزمان برزار شود بنا از کمیسیون

سره دملکي تلفاتو مسببین دي او دامنیت

انتخابات می خواهیم که انتخابات ریاست

دتامین پرای خپلې تربن پالي باید محاکمه

جمهوری به طور جدا انه برزارنماید تاشفافیت

یې کي.مشرانو جره به دزرمت پیه په جدي

درآن تامین ردد.

توه ویي.

دواومدني چارو کمیسیون د حج او ارشاد له

دسرپل امنیت خراب ده موږ له چاروکو سره

وزارت خه غواړي چې ول مسلمان ملت ته

ورو او په دې برخه کې به دهغوی همکاري

بلنه ورکي د استسقالمون ادا کي چې اله

راجلب کو.

پاک زموږ په حال رحم وکي او دخیربارانونه

سباپه ارګ کې یوه غونه جوړیي دې غونې

وشي چې وچکالي پایته ورسیي.

ته دملي شورا ول غي بلل شوي دي دا غونه

فضل هادي مسلم یار:دآغلي صدیقه بلخې خور

د مالیې وزارت په وړاندیز جوړیي چې دملي

پیه

شورا له غو مننه وشي چې دوی د  ١٣٩٨کال

له

وړاندیزخه

مﻼتکوو.دزرمت

خواشینونکي ده د قوماندان نعیم او د هغه له

ملي بودجه په خپل وخت سره تصویب که.

کورني سره ظلم شوی ده،دفاعي اودشکایتونو

سوله واقعا په تضرع نه راي،دسولې دروازې

کمیسیون به د پیې دینې دپاره پکتیا ته

باید د حکومت لخوا پرانیستې پاتې شي،که

ولیودپکتیا سناتورصاحبان به هم ورسره

طالبان دجدي په مجلس کې د افغان پﻼوي سره

همکارشي،که حکومت دشپنیو عملیاتو په تاو

له مذاکراتو انکارکې نو په کارده چې افغاني

بیا کتنه ونکي نو بیا به مشرانو جره په دې

هیئت هلته دسره ﻻړ نشي.
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٢٠١٩کال پیل شو هیله لرو چې نوی کال به

کي زما په نظر ثابتې پوستې له رنده پوستو

دسولې او امن کال وي.

خه ورې دي.

کو به وکم چې له ولسمشر خه دسناله

فضل هادي مسلم یار :دفاعې امنیتي کمیسیون

غو سره دکتنې دپاره وخت واخلم.

دې دا موضوع ویي.

حقوق پوهانو دملي شورا په تیره بیا دمشرانو

محمدافضل شامل:به عوض پوسته های ثابت

جرې په نصاب او پریکو نیوکه کې ده زه له

رمه های سیار را مفید میدانم.

دوی غواړم چې لومی باید مالومات

مولوی غﻼم محی الدین منصف:مقام محترم

پیداکي،مشرانو جره دقانون له مخې له

ریاست جمهوری قانون مصوب شورای ملي)

انتصابی او انتخابي غو خه جوړ مجلس

ثبت واشاعه دارایی های مقامات وکارکنان

دی،دلته د وﻻیتي شوراانو یویوتن ددې مجلس

خدمات ملکی( را بادﻻیل به شورای ملی رد

غیتوب لري اوس اکنې نول شوې دي کله

نموده است.مقام محترم ریاست جمهوری این

چې د وﻻیتي شوراانو اکنې وشي نو بیابه

قانون را به دو دلیل رد کرده است اول اینکه

دوﻻیتي شورا انو یویوغي د مشرانو جرې

شورای ملي ثبت دارایی ها را به معاونیت

غیتوب پیداکي او بل ثلث هم انتصابي غي

مبارزه با فساد اداری لوی ارنوالی محول کرده

دي.کوم انتصابي غي چې دلته ناست دي

بودودلیل دوم اش ثبت دارایی های اقارب است

دیوشمیریې پنه کلنه دوره پوره شوی ده خو په

که شورای ملی این موضوع را حذف کرده بود.

دې تاو د ولسمشر جﻼلتمآب اشرف غني حکم

اکنون ولسی جره دﻻیل مقام ریاست جمهوری

شتون لري یابه د دوی عوضي کسان راي یابه

را تایید نموده وکمیسیون امورتقنینی مشرانو

ددوی د کار موده اوږدیي او رئیس جمهور به

جره هم نظریات ولسی جره را تایید کرده

ورباندې باور کوي.

است اکنون موضوع را غرض رد یا تایید به

اکنې باید وشي دن په اړوند یې موږ اندینه

مجلس محترم پیشکش می کنیم.

نه لروخو د لورو اکنو همزمان یا په بیلو

محمدعلم ایزدیار،ډاکرزلمي ،محمدرحیم حسن

وختونو کې اکنې ترسره شي خو باید اکنې

یار،محمدهاشم

عبداله

روې وي.

قرلق،سهیﻼشریفي په دې اړوند خپل اندونه

محمدحسن هوتک :دکورنیو چارو وزیرغواړي

وویل.

الکوزي،مولوي

چې دثابتو پوستو پرای رنده رمې جوړې
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فضل هادي مسلم یار:حق رئیس جمهور است

فضل هادي مسلم یار:زما مذبذب سی نه

که قوانین را یا توشیح ویاهم بادﻻیل رد

خویي یابه سورکارت پورته کوې یا شین خو

کند.قانون

تصویب

شده

بحث

که سور هم وي دا یې دسرو کارتونو شمیر نه.

سرسایرموضوعات قانون نیست بلکې بحث

دریاست جمهوري د رد دﻻیل تایید شول.

سراین موضوع است که معاونیت لوی ارنوالي

دشکایتونو د اوریدو کمیسیون دهرات وﻻیت ته

در امور مبارزه بافساد اداري فورم های ثبت

دکوالو دژوند او ستونزود ینې دپاره تللې

دارایی را ثبت کند ویا اداره اموروموضوع دوم

وو،دغه کمیسیون دخپل سفر کاري رپوټ

هم ثبت دارایی های اقارب مقامات ویا

عمومي غونې ته وړاندې ک.

کارکنان دولتی است.حالی مولوی صاحب دﻻیل
را خدمت شما ارائه می کند بعد میرویم به رای

###

یری.
محمدحسن هوتک دﻻیل رد مقام ریاست
جمهوری را در این مورد به خوانش رفت
درنهایت مشرانو جره دﻻیل رد مقام ریاست
جمهوری تاییدوتصویب نمود.
فضل هادي مسلم یار:که دولسي جرې او
دمشرانو جرې د تقنیني چارو د کمیسیون
نظریات تاسوته دتایید وړ وي شین کارت او که
دتایید وړ نه وي سور کارت.
اته سره کارتونه دي،یوه رایه ممتنع ده متنع رایه
هم د دوهم نایب ډاکرصاحب محمدآصف
صدیقي ده چې کله سورکارت رااخلي او کله هم
شین کارت.
محمدآصف صدیقي :سورکارت ده سور.
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