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فضل هادی مسلم یار:سناتورصاحبانو ستي

دعائیه واعﻼم ختم جلسه امروزی.

مشئ سهارمو نیکمرغه منشي صاحب آجنا

درابتدا آیات چندی از قرآن کریم تﻼوت وبعدا

قرائت کئ.

سرود ملی دولت جمهوری اسﻼمی افغانستان

ډاکترمحمدفیصل سمیع:یون د  ١٣٩٧کال د

پخش ردید.

مرغومي دمیاشتې دوهمه نیه.

په مشورتي بورډ کې وړاندې کم.

آجنا

مولوی غﻼم محی الدین منصف:بارتباط صلح

دقرآن کریم د ومبارکو آیتونو تﻼوت.

باید بویم که هیئت صلح افغانستان ازطرف

دملي سرود خپرول.

مخالفین برای مذاکرات پذیرفته نشد.ازمخالفین

 -١آزاد بحث دنصاب تربشپیدوپورې.

می خواهم که مذاکرات باید بین اﻻفغانی باشد.

 -٢دپخواني سناتور اغلي میربهادر واصفي

خروج زودهنام نصف نیروهای آمریکایی از

تودیعي پرورام او دانتصابي سناتوراغلي

افغانستان نرانی را به وجود آورده است

کامل بیک حسینی دلوړې مراسم اجراکول.

نخست باید توافقات سیاسی صورت می رفت

 -٣دسویس هیواد خه د مشرانو جرې د

وبعد به خروج نیروهای آمریکایی پرداخته می

پﻼوي د سفر د رپوټ اوریدل.

شد.

دعائیه او دنن ورې د غونې د پایته رسیدو

محمدعلم ایزدیار:درارګ ریاست جمهوری

اعﻼم.

مجلس ترتیب داده شده است که من هم به آن

یکشنبه دوم ماه جدی سال ١٣٩٧

مجلس دعوت شده ام بیست وهفت میاوات

آجندا

برق وارداتی به وﻻیت پنجشیر برده می شوداین

تﻼوت آیات چند از کﻼم اله مجید.

درحالی است که چندسال برای این پروژه مبارزه

پخش سرود ملی.

کردم واکنون ان شااله که پروژه افتتاح می شود.

 -١بحث آزاد الی تکمیل نصاب.

دررابطه با پروسه صلح باید بویم که مذاکرات

 -٢پرورام تودیعی سناتوراسبق محترم

صلح نقاط مبهم زیادی دارد هنوز طرف مقابل

میربهادر واصفی واجرای مراسم تحلیف

آماده ی برای مﻼقات هیئت حکومت

سناتورانتصابي محترم کامل بیک حسینی.

افغانستان ندارند مداخﻼت حکومت های

 -٣استماع زارش هیئت مشرانو جره از

منطقه هم بیشتر شده است.دید ما اینست که

کشور سویس.

دراین مورد باید اجماع ملي،منطقوي وجهانی
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به وجود آید که بارها این موضوع را درمجالس

خیمه تحصن تعداد از معلولین درشهرنوکابل

ذشته تذکر داده ام.

برپاشده است چون زمستان است حکومت باید

خروج قوت های نظامی آمریکا از افغانستان

خواست های ایشان را بشنوند وتحقق ببخشد.

است بارها فته ام که به حمایت خارجی ها

تعداد ازکارمندان وزارت انکشاف دهات آمده

نمیتوانیم به حیات سیاسی،اجتماعی واقتصادی

بودند یک کسی بنام رسول رسولی که رئیس

وامنیتی دوام بدهیم،ماباید سرپای خود استاده

میثاق شهروندی است وزارت می خواهد که

شویم امیدوارم که رفتن آمریکایی ها بر روحیه

بست وی را بدون درنظرداشت پروسه

مردم افغانستان تاثیرمنفی نذارد برعکس یک

اصﻼحات اداری به اعﻼن بسپارد .کارمندان

اراده وعزم برای ساختن،تامین امنیت وآبادی

مربوطه به حمایت او آمده بودندومی فتند ار

افغانستان به وجود بیاورد،مادرذشته هم فته

این آدم جرم را مرتکب شده باشد باید به

بودیم که باﻻخره آمریکایان روزی افغانستان را

ارنوالی معرفی شود.

ترک می کنند.

ډاکرغیرت بهیر:دآمریکایي واکونو تنقیص

به این خاطر ما باید برنامه ریزی بکنیم برای

مسئاله باید له افغان چارواکو سره مطرح شوی

ساختن افغانستان ازجهات مختلف.

وای،افغان ولس چې د آزادي دپاره زیاتې

ازریاست ثبت احوال نفوس تذکره برقی

قربان ورکې دي ورته ﻻزمه ده چې دآمریکا

کارمندان شکایت داشتند که  ٢۵١کارمند را

ددغه ام پورته کولو هرکلی وکي.ډېرباید په دې

خﻼف قانون سبکدوش کرده اند،آنها ادعا

پسې ونه رو چې ددې ترشابه ه پی شي

داشتند که ما سابقه داریم حالی به عوض ما

دلته به تشه رامنته کیي ،دلته به نظام له تزلزل

افرادی دیری را استخدام می کنند.روز شنبه

سره مخامخ کیي،زموږ د ملي دفاعي واکونو

مسئولین خواسته شده اند امیدوارم که برخورد

تجهیز،تمویل او تسلیح به نه کیي .رائ په

خوب در زمینه صورت بیرد.

اله توکل وکو تاریخ ته یرشو په تاریخ کې ډېر

درولسوالی رزیوان تعداد ازشهدا مانده اند

هیوادونه له دې پاونو تیرشوي دي اوس هلته

وزارت دفاع باید اجساد شهدا را به فامیل های

ثابت نظامونه شتون لري.

شان تسلیم بدهند.

دابوظبی مذاکراتو په تاو د حکومت پالیسي
بریال نه وه ،دولت باید لومی ډاډ پیدا کې
وای چې طالبان د دوی له پﻼوي سره وري او
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کنه له ډاډ پیداکولو وروسته به یې هلته خپل

دسولې په اړوند باید ووایم چې په دې برخه کې

پﻼوی لیلی وای.طالبانو ته هم په کار نه وه چې

کوم پرمخت نه لیدل کیي،پریدئ چې

دافغاني پﻼوي تذلیل وکي،دهغوی سپکاوی

طالبان او آمریکایان په خپلو ستونزو سره

وکي او له هغوی سره له ناستې انونه په

وغیي کله چې طالبانو ډاډ پیدا ک بیابه

شاکي که دا د طالبانو اصولي موقف وي نو

دافغان حکومت او طالبانو ترمن خبرې وشي.

بیاولې له افغاني پﻼوي سره په ماسکو کې

پاکستان په وار وار ویلي دي چې له افغانستان

کیناستل .حکومت هم یوه اعﻼمیه ورکه ویې

سره دسولې په لکې همکاریوخو تاسو به اوریدلي

ویل چې دمذاکراتو مالکیت باید د افغانستان

وي چې په ننرهار کې  ۵٠میله وسله ونیول

دحکومت وي ،موږ له دې موقف سره موافق یو

شوه چې له پاکستان خه طالبانو او داعش ته

ولي متاسفانه په دې اعﻼمیه کې نور ول اطراف

د رسیدو په ﻻرکې وه .نو باید پوه شو چې

نفی شوي وو،سوله یوه ملي پروسه ده په دې کې

پاکستان هی کله هم دافغانستان سره صادقانه

باید ملي اجماع شتون ولري.که دولت ددې

چلند نه کوي.

پروسې دمالکیت دعوی لري سمه خبره ده خو

ایران او دایران پولیس له افغان مهاجرینو سره

نور اړخونه لکه سیاسي وندونه ،بنسونه،دیني

بلد چلند کوي ،دمهاجرینو له وزرات خه هیله

علما او قومي مشران باید نفي نشي.

لرو چې ددغو وحشیانه ظلمونو ینه وکي.

رحمت اله اکزی:دآمریکا ددې پریکې

ﻼلی اکبري:ازولسی جره می خواهم که در

مﻼت کوم چې خپل واکونه په افغانستان کې

تصویب بودجه اقدام بکند تا مردم به مشکﻼت

کموي یا یې باسي .یوشمیرافغان سیاسیون چې

بیتشر روبه رو نه شود.

په دې اړوند اندینې رندوي دا سمه خبره نه

خروج نیروهای خارجی امنیتی باید طبق

واکونو

محتویات موافقت نامه امنیتی فی مابین

مﻼت،دهغوی تجهیزته پام وکو او بدیلي ﻻرې

افغانستان وایاﻻت متحده آمریکا باشد آمریکا

ولوو.ه ده چې یوخپلواک نظام ولرو،تاسو

نباید طور یکجانبه فیصله بکند.موافقت نامه

وینی چې زموږ په اون کې تر افغانستان

بین دوکشور بنابر نیازمندی بوده که درشرایط

کمزوري دولتونه شتون لري خو هغوی خپلواک

جن نیروهای مارا حمایت نماید ودرآوردن

دي او خپل نظامونه په خپله چلوي.

صلح مارا یاری رساندفیصله یکجانبه نباید

ده

باید

دخپلوامیني،دفاعي

دراین مورد صورت بیرد.

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

د مشرانوجر ې عمومي غونډه :ني ه  /٢ :مرغومي١٣٩٧ /

جلسه عمومی مشرانوجرگه  :مورخ /٢ :جدی١٣٩٧ /

طیبه زاهدی:خواهشمندم که تلویزیون مشرانو

سره وک دایې ثابته که چې طالبان سوله نه

جره باید انکشاف نماید.

غواړي دوی دجې ستراتژي په مخ وړي.

درمورد صلح باید بویم که برای صلح بستر

دایران پولیس له افغان مهاجرینو سره ناسم چلند

مناسب به وجود آید،رئیس جمهور افغانستان از

کوي،زه له حکومت خه په کلکه غواړم چې

تمامی مسئایل وتمامی جزئیات مذاکرات که

دخپلو هیواد والو دحال احوال خه باخبرو

بین طرفین ذیدخل صورت می یرد باید

اوسي او له حقونو خه یې په کلکه دفاع وکي.

باخبرباشد.مذاکراتی که در پشت در های بسته

انجنیرفرهاد سخی:طرح حکومت افغانستان

بدون آ اهی حکومت افغانستان ومردم

یک طرح جامع بود ومورد حمایت داخلي

افغانستان جریان پیدا بکند نتایج مطلوبی در

وخارجی قرار رفت ،حکومت بااعزام هیئت

پی نخواهد داشت.

صلح به ابوظبی مسئولیت خود را ادا کرد یک

ساراسرخ آبی:بورد عالی صلح که ایجاد شده

باردیر از جناب رئیس جمهور تشکری می کنم

است مورد حمایت من است تمامی اشخاصی

که مطابق خواست جامعه ملیونی کشور اقدام

که در این بورد تعیین شده اند افراد باتجربه

کرد ولی تخطی که صورت رفته از طرف روه

اندمنجمله جناب مسلم یارصاحب،صدیقه بلخی

طالبان بوده در این مورد دولت افغانستان

وآمنه افضلی.

مرتکب تخطی نشده است.

محمدحسن هوتک:آمریکا اعﻼن وک چې

مولوی عبداله قرلق:درهجده سال ذشته

دخپلو پوي واکونو نیمایي برخه له افغانستان

موجودیت نیروهای ناتو وآمریکا درتامین

خه باسي ،موږ په دې تاو دومره وایو چې

امنیت موثر واقع نردید به او خاطر برآمدن

داوتل دیوپﻼن،تدبیراوسیاسي ثبات سره باید

نیروهای آمریکایی نباید سبب تشویش مردم

تلی وي تشه باید رامنته نشي ،د سولې خبرې

ماشود.درکشورما جن بین نیروهای امنیتی

اترې چې په ابوظبی کې روانې دي تراوسه یې

ودفاعی وطالبان است ومدیریت جن را هم

کومې مثبتې پایلې نه کاري.پاکستان او

نیروهای دفاعی امنیتی افغان به عهده دارد نه

طالبانو د آمریکا دجمهوررئیس ددې اعﻼن مﻼت

آمریکایی ها .آمریکا وناتو می خواهیم که صرف

وک خو زه وایم هغه چلند چې دطالبانو پﻼوي

درقسمت تمویل،تجهیز نیروهای افغان مطابق

په ابوظبی کې د افغانستان دحکومت له پﻼوي

توافق نامه های منعقده توجه داشته باشد.
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امتناع طالبان از مذاکره با هیئت افغانی قابل

بین خلیلزاد وطالبان صورت رفت فته می

تاسف است ،طالبان پیشنهاد های رنارن

شود که این مذاکرات بیشتر متمرکز بود

دارند،خروج نیروهای خارجی از افغانستان،لغو

برمسئایل بین آمریکا وطالبان بناْ از دولت می

پیمان امنیتی،آمدن اداره موقت.باید از طالبان

خواهیم که روی طرح جامع صلح کارکند تابه

پرسید که طالبان در زمینه چه تنازل را از خود

خود متکی شویم.دیداه رئیس جمهور آمریکا

نشان میدهندو سﻼح ومهمات آنها چه می شود

دیداه تجارتی است او سرنقص ومفاد آمریکا

باید آنها هم حسن نیت را نشان بدهند.

فکرمی کند نه درمورد ثبات سیاسی افغانستان.

ډاکرزلمی زابلي:سوله باید بین اﻻفغاني وي

داد ومعامله کرایه های خانه ها ودکاکین به

مالکیت یې باید د افغانانو په ﻻس کې

عوض پول رایج خود ما به دالر صورت می یرد

وي.دابوظبی له خبرو اترو پوره رپوټ

که این موضوع برای کرایه نشین ها مشکﻼت

دافغانستان خلکو ته وړاندې نشو.آمریکا اعﻼن

زیادی را به وجود آورده اند.

وک چې خپل  ٧٠٠٠سرتیري له افغانستان

محمدنادربلوچ:ازتصمیم رئیس جمهورترامپ

خه باشي اما وک په دې لۍ باندې ارنه

درمورد خروج نیروهای آن کشور استقبال می

کوي؟وک خبردي چې  ٧٠٠٠آمریکایي

کنم.درچهل سال ذشته یا برای منافع روس

سرتیرې له افغانستان خه ایستل کیي او که

ها،یابرای منافع پاکستان ویا برای منافع

 ٧٠٠٠نور هم افغانستان ته داخلیي.

آمریکا مردم خود را قربانی کردیم ولی امروز

زماغ په حکومت دی اوپه ولس دی چې

مردم ما ازجن های بی مورد خسته شده

هویار و اوسي،ملي اجماع د جوړه کي باید

وخواستارصلح اند.سیاسیون ما بایدباملت خود

پریکه وشي چې که طالبان سوله نه غواړي او

باشد مردم خود را عذر کند،نیروهای امنیتی

پاکستان دخپلواهدافو دپاره دطالبانو ترشاوﻻړ

ودفاعی خود را حمایت نماید.معتقدم ار مردم

دي نو د افغانستان حکومت او ملت باید ه

ما باهم متحد ویک پارچه شوند ازهیچ قدرت

وکي دغه د ه وکي پوتنې ته باید واب

جهانی ومنطقوی نباید هراسان باشیم.عامل این

پیدا کو او داواب په ملي اجماع سره پیدا

همه بی اتفاقی ملت سیاسیون استند.بود ونبود

کیدی شي.

ما برای ما مفید نیست باید به خداوند توکل کرد

محمد داود غفاری:حکومت افغانستان باید

وبه ملت افغانستان حساب کنیم.

متوجه سرنوشت مردم خود باشد،مذاکراتی که
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باخترامین زی:دافغانستان د تل پاتې سولې په

توه ویي او دناخوالو د مخنیوي دپاره یوه

او کورن هې روانې

جامع طرح جوړه کي او بیاله جناب

دي،دافغانستان ملت دې هو ته د انتظار شیبې

ولسمشر،دآمریکا له سفیر او نورو مخورو کسانو

شمیرې.خوشبختانه دال اسﻼمي هیوادونه لکه

سره ناستې پاستې وکي چې دباور فضا په

سعودي،آمارات متحده او پاکستان ،دا ول په

رامنته کولو کې موثر واقع شي.

دې هوکې برخه لري دایوه خبردی او ددوی

فوزیه سادات مکنی:درامپ پریکه د هغه

له هلولو مﻼتاو درناوی کوو،داهم باید وویل

هیواد د سرتیرو د شمیر دکمولو په تاو عجوﻻنه

شي چې دپردې ترشا داسې پریکې ونشي چې

بولم باید په داسې مهمو مسئایلو باندې له

ملت له هغه پریکو بې خبره پاتې شي ،مشرانو

سﻼمشورې وروسته پریکه وشي.

جرې تل هه کې ده چې دخلکو او حکومت

محمدرحیم حسن یار:انعطاف پذیری حکومت

ترمن وان کم شي اوولسونو ته خپل حقه حقوق

درقبال مذاکرات صلح افغانستان یک

ورسیي.اوسنیو هلولو له یوطرف خه هیلې

موضعیری منطقی معلوم می شود.درسال

راوکولې دی له بلې خوا پوتنې هم رامنته

٢٠٠١درنشست بن روه طالبان درنظر رفته

شوی دي چې ولې مخالفینو له افغاني پﻼوي

نشد دیدیم که یک اشتباه بود و کشور به طرف

سره ونه کتل.بله پوتنه داده چې رامپ

بحران رفت.ازتمامی روه های موجود

دافغانستان له حکومت سره له مشورې پرته او

زیرسیطره حکومت موجود افغانستان به سرمی

حتی دآمریکا د حکومت له مشرانو سره له

برد خواهش می کنم که درهمآهنی با همین

سﻼمشورې پرته د خپلو سرتیرو د شمیردکمولو

حکومت درقبال قضایای ملی مانند مذاکرات

پریکه وکه ،په دې کې شک نشته چې

جاری صلح عمل بکنند یک طرف صلح

دافغانستان ولس خپلواکي خووي ولې هره

افغانستان حکومت افغانستان است برای

پریکه باید د افغانستان له حکومت سره په

مخالفین ﻻزم بود که با هیئت مذاکراه کننده

مشوره کې پریکه وشي،داسې ونشي چې

صلح افغانستان مﻼقات می کرد.توهین

افغانستان د  ١٩٩٠کال په یر بیا یوازې

وتحقیرمهاجرین افغانستان درایران قابل تحمل

پریودل شي او د ناخوالو د راتلو سبب

نیست باید وزیر مهاجرین درزمینه خواسته

شي.وړاندیزمې دادی چې رائ یوداسې پﻼوې

شوند.

موخه نیوالې

واکو چې دافغانستان اوسنې وضعیت په ژوره
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نبیه مصطفی زاده:ازکشورهای متحابه که

خپل تﻼشونه ونه سپموو.ینو سناتورصاحبانو

درمذاکرات صلح میانجری می کنند می

اندینې وودې ینو نور یې مﻼت وک زه وایم

خواهم که صرف به منافع مردم وکشورما

چې دامین زي صاحب وړاندیز دغور وړ دی

بیندیشند تا مردم جن زده کشور ما به صلح و

رائ د بین المللي کمیسیون خه وغواړو چې

آرامش برردند.

د اوسني وضعیت ارزونه وکي که هرسناتور

هوای شهرکابل خیلی آلوده شده است در این

غواړي په دې برخه کې له هغه کمیسیون سره

زمینه توجه جناب رئیس مجلس را خواهانم.

ملرتیا وکي خپله طرح د جوړه کي او بیادې

یادداشت از ولسی جره به این شرح آمده

تاﻻر ته وړاندې کي داموضوع هم باید ویل

است:بتاریخ ١٣٩٧ /۴ / ٢۴هیئت مجلسین

شي چې د افغانستان او آمریکا امنیتي تون ته

شورای ملی قانون اشاعه وثبت دارایی های

په کتو د آمریکا یواړخیزه پریکه د سرتیرو د

مقامات و کارکنان دولتی را تصویب نمود به این

کمولو په تاو ومره وره یا ومره زیانونه له

اساس ولسی جره آن سنید را غرض توشیح به

ان سره لري.په دې تاو ترراتلونکې یون پورې

مقام عالی ریاست جمهوری ارسال نموداکنون

خپل اندونه او طرح له مجلس سره شریکه کئ.

مقام ریاست جمهوری این قانون را باذکر دﻻیل

په ابوظبی کې د سولې دمذاکراتو په تاو باید

به ولسی جره مسترد نموده است ،مطابق به

ووایم چې په دې قضیه کې دسیمې هیوادونه،د

ماده ٩۴قانون اساسی ولسی جره دﻻیل رد

افغانستان دحکومت مخالفین او دآمریکا

مقام ریاست جمهوری بارتباط این سند تقنینی

استازو ون کې وو کیدای شي هلته داسې

بتاریخ١٣٩٧ /٨ /١۴درمجلس عمومی به

فضا رامنته شوي وي چې د افغانستان دپﻼوي

تصویب رسانیدضم این نامه دﻻیل رد این قانون

د ون په مخ کې خن پیدا شوی وي،زموږ هیله

از جانب مقام محترم ریاست جمهوری مصوبه

داده چې ول اړخونه د افغانستان دخیر او له

ولسی جره ومتن اصلی قانون جهت اخذ

اوسنې حالت خه دفﻼح په منظور هم آهن

تصمیم به مشرانو جره محترم درقید  ٢۴ورق

عمل وکي.
آجنا

سره

سم

دپخواني

ارسال شد.

له

فضل هادی مسلم یار:سوله دافغانستان دخلکو

میربهادرواصفی دکنو ستاینه وشوه او نوی

اړتیاده،مشرانوجره دسولې دولو هلولو مﻼت

انتصابی سناتور ته له طرزالعمل سره سم سوند

کوي او دسولې دپروسې دغنامندي دپاره باید

ورکل شو.
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دآجنا په وروست برخه کې لطف اله بابا
دسویس هیواد ته دمشرانو جرې دپﻼوي دسفر
رپوټ وړاندې ک.په دې رپوټ کې راغلي دي
چې دسویس غونه د نیوال سوداریزسازمان
یا WTOپه نوت جوړه شوی وه دغه نیوال
سازمان په ١٩٩۵کال کې جوړ شوي دغه
سازمان  ١۶۴غي لري افغانستان هم ددې
سازمان دغیتوب ویاړ لري.
###
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