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محمدعلم ایزدیار:سناتورصاحبانو خویندو او

 -٢استماع زارشات کاري کمیسیون های

ورووول ستي مشئ سهارمو نیکمرغه،دنن

سمع

شکایات،تقنین،مواصﻼت

ورې مجلس پیلوم له منشي صاحب خه هیله

ومخابرات،اقتصادملی

وبودجه

کوم چې دنن ورې آجنا په دواړو ملي اورسمي

وامتیازات،

ژیو قرائت کي.

عامه،اموردینی وفرهنی.

ډاکرمحمدفیصل سمیع:دری ن د  ١٣٩٧کال

 -٣استماع زارش سفر کاری کمیسیون اقتصاد

د مرغومي دمیاشتې۵٣مه نیه.

ملي از وﻻیت نیمروز.

آجنا

دعائیه واعﻼم ختم جلسه امروزی.

دقرآن کریم د ومبارکو آیتونو تﻼوت.

درابتدا آیات چندی از قرآن کریم تﻼوت وبعدا

دملي سرود خپرول.

سرود ملی دولت جمهوری اسﻼمی افغانستان

 -١آزاد بحث د نصاب تربشپیدو پورې.

پخش ردید.

 -٢د شکایتونو،تقنیني چارو،مواصﻼت،

آزاد بحث

مخابراتو،ولیزې هوساینې،ملي اقتصاد اوملي

محمدعلم ایزدیار:باعرض سﻼم مجددمی

شهدا

خواهم به نمایندی از مجلس معززمجلس سنا

اومعلولینو،رفاه عامه ،دیني فرهني جره یو

حادثه شب ذشته که در ناحیه نهم شهرکابل

د کاري رپوونو اوریدل.

صورت رفت محکوم بکنم برای شهدای این

 -٣دنیمروز وﻻیت خه د مشرانو جرې د

حادثه جنت فردوس وبرای بازماندان شان

پﻼوي د کاري سفر د رپوټ اوریدل.

صبرجمیل می خواهیم.این عمل بزدﻻنه تکرار

دعائیه او دنن ورې د غونې د پایته رسیدو

حمﻼتی است که ما دروشه وشه کشورما شاهد

اعﻼم.

آن بودیم این جنایت بشری علیه مردم ما است،

سه شنبه ٢۵ماه جدی سال ١٣٩٧

امیدواریم که ارانهای امنیتی کشور بیش از

آجندا

پیش متوجه دسایس دشمن باشند.عاملین این

تﻼوت آیات چند از کﻼم اله مجید.

حادثه باید شناسایی شود وبه کیفر اعمالشان

پخش سرود ملی.

برسانند.ازانفجاربم در چهارراهی عبدالحق هم

 -١بحث آزاد الی تکمیل نصاب.

زارش داده شده امیدواریم که تلفات نداشته

بودجې

خوندیتوب

او

امتیازونو،

،شهدا

مصونیت

باشد.
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درآجندای امروز برای ارائه زارشات کاری

پایله دا شوه چې زموږ په هیواد کې کورنیو جو

احمدشاه تره کی:دکورنیو چارو د وزارت لخوا

ته ﻻر خﻼصه شوه.

سناتورانو ته ستونزې جوړې شوې دي د

ډاکرمحمدعثمان

وسلوکارتونه نه دي توزیع شوي موږ خپلې وسلې

وزارت له کنو مﻼت کوو خو دهیواد له شرایطو

نشو رولی.

سره باید برابر کار وکي،سناتورانو ته د وسلو

ﻼلی اکبری:درولسوالي کوهستان بدخشان

کارتونه نه دي ورکل شوي او هغه لیکونه چې

دریکی ازمعادن به نسبت لغزش زمین به

له موږ سره شتون لري دوی اعتبار نه ورکوي.

ارکران تلفات رسیدند من تاسف خود را به

لطف اله بابا:زه هم دکورنیو چارو د وزارت له

نسبت این حادثه ابراز میدارم.

کنو مﻼت کوم خو په ینو کارونو کې باید له

انفجارموتربم دیشب را برحوزه نهم شهرکابل

سره سوچ وکي ،بله خبره داده چې دملي شورا

تقبیح می نمایم دراین حادثه به مردم ملکی

غو ته باید اجازه ورکي چې خپل باډیارډان

تلفات وارد شده است واین یک جنایت بشری

په باډی کې ولیدوي.

است.

دپاکستان ویزه اخیستل دکاناډا له ویزو سخته

نظرمحمدفقیری:دتیرې شپې موربمې برید په

شوی ده په یوه ویزه  ٢٠٠ډالراخیستل کیي.

کلکو کو غندم،دا پيې دهغو خلکو لخوا کیي

پاکستان یوه طرح جوړه کې ده چې له دې

چې دپاکستان نوکران دي دوی د پاکستان به

وروسته به  ١٠٠٠تنه ویزه لرونکي افغانان

دستور دا کارونه سرته رسوي.زموږ دامنیتي

پاکستان ته ننوي او  ١٠٠٠تنه به خارجیي.

واکونو منسوبین چې دهیواد په دفاع بوخت

عبداللطیف نهضت یار:دکورنیو چارو وزارت

دي شهیدان او هغوی چې انمرې بریدونه

له دې پالیسې سره مخالف یو چې په باډۍ کې

کوي مردار دي.

د ملي شورا د غو لید یې منع کې دی داسې

دسولې خبرې چې پیل شوې دي باید د افغانانو

ونشي چې وضع له بد بدتره شي.

په مشرۍ ترسره شي،باید له تیرتاریخ خه پند

محمدحسن هوتک:دتیرې شپې په واقعه کې

واخلو ډاکترنجیب اله په خپل وخت کې ملي

زیاتو ملکي خلکو ته مرګ ژوبله واوته له

روغه جوړه اعﻼن که خو پاکستان مجاهدین

حکومت خه مو هیله داده چې د دا ډول پیو

پرینودل چې په مذاکراتو کې برخه واخلي او

مخه ونیسي.

رحماني:دکورنیو
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چارو
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دکابل وﻻیت د ولسي جرې د بریالیونوماندانو

ما بدانیم که تقصیر درکجاست،درهیئت

لست اعﻼن شو اوس به دشکایتونو کمیسون

اداري،در داراﻻنشا ویا در ریاست امنیت شورای

دکار پایلو ته منتظر پاتې شو.

ملي.

دبرنا شرکت تراوسه دهغو زورمندانو لست نه

دملي شورا دامنیت رئیس:تقصیرزموږ نه ده هره

دی افشا کې چې له دې شرکت خه د

ورځ زموږ دری تنه د تروریزم سره دمبارزې

لورملیارډو افغانیو په شاوخوا کې مقروض دي

ریاست ته ورې دکارتونو کار ندې دی چې

په کارده چې ددې مقروضیت دتصفیې دپاره د

خﻼص شي دکورنیو چارو وزارت باید دکارتونو

دفاع وزارت ته دنده ورکل شي.

ویش وکي.

امان اله اعظیمي:دکورنیو چارو وزیر له هغو

محمدعلم ایزدیار:ریاست امنیت شورای ملی

کنو مﻼت نه کوو چې په هغه کې دملي شورا

می وید که کار توزیع کارت های سﻼح از طرف

غو ته سپکاوی کیي.

شورای ملی نهایی شده ولی توزیع آن تاکنون

دپاکستان د ویزو خبره ما په تیرمجلس کې هم

صورت نرفته است که تقصیرآن برمی ردد به

یاده که هیله ده چې ادارې پﻼوې اودبهرنیو چارو

خود وزارت داخله.

وزارت دې ستونزې ته دحل ﻻر پیدا کي.

داکترمحمدفیصل

ډاکرمحمدآجان منل:زه هم دکورنیو چارو

مبارزه علیه تروریزم است که کارت ها را توزیع

وزارت له دې کنې سره خپل مخالفت یم چې

نکرده است.

دملي شورا دغو محافظینو ته اجازه نه ورکوي

محمدعلم ایزدیار:عزت وجایاه شورای ملی

چې په باډي لرونکي وسایطو کې کیني.

افغانستان باید از طرف پولیس مد نظر شان

محمدرحیم حسن یار:اقدام وزیرداخله قابل

باشد.یک نقطه را متوجه باشید که پلیت های

ستایش است ولې درموارد مشخصی باید تجدید

)وج( و )م ج( زیاد شده است بذارید که

نظر نماید.در وزارت امورداخله بې نظمی ها

پولیس علم خود را بیاورد.

وجود دارد نخست باید همان مشکﻼت را حل

حمله دیشت را باردیر نکوهش می کنیم

کند وبعد به بیرون از وزارت توجه مبذول بدارد.

امیدوارم که حکومت از وقوع اینچنین حوادث

محمدعلم ایزدیار:دملي شورا د امنیت رئیس

جلویری بکند و عاملین آنرا شناسایی

باید د سناتورانو د وسلې کارتونو ویش ته پام

نماید.ازمردم هم می خواهیم که همکار باشند با

وکي.استعﻼم ها باید به کارت تبدیل شود باید

ارانهای دفاعی وامنیتی.

سمیع:تقصیراز
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ریاست
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که دافغانستان متحدین دترورزیم سره دپرن

اقتصاد او ملي بودجې جره  دنیمروز وﻻیت

په ﻻرکې صداقت ولري نو بیابه دسولې دپاره هم

ته کې وو.

ﻻر خﻼصه شي خو متاسفانه چې زیاتره اړخونه

همچنان زارش سفر هیئت مشرانو جره به

په دې برخه کې صداقت نه دي.

کشور ترکیه از طرف آمنه افضلي به مجلس ارائه

باوزارت داخله صحبت خواهیم کرد که تدرج را

ردید.

درنظرداشته باشدبادیارد باید در موترهای بادی

###

دار باشند .مجرمین باید رفتارشوندما ازچنین
اقدامات حمایت می کنیم.
موضوع ویزه پاکستان را اشاره داشتید من از
ارانهای ذیربط می خواهم که دراین زمینه توجه
داشته باشد.
مسئاله مسدود شدن راه های مواصﻼتی باﻻثر
برف وبرف کوچها ،امیدوارم که در این زمینه هم
وزارت محترم فواید عامه توجه مبذول بدارد.
کسانی که بدیهي برق شان را تصفیه نکرده باید
اقدام جدی نماید.
لست برنده ان ولسي جره اعﻼم شد ما برای
وکﻼی محترم که شامل این لست اند تبریک
می وییم.
متعاقب بحث آزاد زارشات کاری کمیسیون
های

سمع

امورزنان،مواصﻼت

شکایات،امورتقنین،
ومخابرات،

مصونیت

وامتیازات،شهدا ومعلولین،رفاه عامه ،اقتصاد
ملي،دیني فرهني به مجلس ارائه ردید.
محمدنادربلوچ  :اغلي بلوچ دهغه کاري سفر
رپوټ عمومي غونې ته وړاندې ک چې د ملی
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