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فضل هادي مسلم یار:منشي صاحب آجنا

دعائیه واعﻼم ختم جلسه امروزی.

ولولئ.

درابتدا آیات چندی از قرآن کریم تﻼوت وبعدا

استاد محمد طیب عطا :یون د  ١٣٩٧کال د

سرود ملی دولت جمهوری اسﻼمی افغانستان

مرغومي دمیاشتېدیرشمه نیه.

پخش ردید.

آجنا

داکترمحمدفیصل سمیع:نخست ازکمیسیون

دقرآن کریم د ومبارکو آیتونو تﻼوت.

ها دعوت می کنیم تا زارشات شانرا تقدیم

دملي سرود خپرول.

جلسه نمایند بعد می رویم به بحث آزاد حالی از

 -١آزاد بحث.

کمیسیون امور بین المللی خواهش می کنم که

 -٢دبین المللي چارو،دفاعي او امنیتي چارو،د

زارش کاری شانرا ارائه بدارند.

قومونو قبایلو چاروجره یو د کاري رپوونو

ډاکرمحمدعثمان رحماني:دبین المللي چارو

اوریدل.

دجره ې ددوهم عادي اجﻼس کاري رپوټ

 -٣داداري پﻼوي لخوا د مشرانو جرې د

غونې ته وړاندې ک.

فعالیتونو رپوټ اوریدل.

ډاکرمحمدآجان منل:دکوچیانو او قبایلو

دعائیه او دنن ورې د غونې د پایته رسیدو

دچارو د جره  رپوټ عمومي غونې ته

اعﻼم.

وړاندې ک.

داکترمحمدفیصل سمیع :یکشنبه ٣٠ماه جدی

استاد محمد طیب عطا :دمشرانو جرې د

سال ١٣٩٧

دوهم عادي اجﻼس د فعالیتونو رپوټ عمومي

آجندا

غونې ته وړاندې ک.

تﻼوت آیات چند از کﻼم اله مجید.

داکترمحمد فیصل سمیع:یک بخش از زارش

پخش سرود ملی.

کاری مشرانو جره را به جلسه عمومی تقدیم

 -١بحث آزاد.

نمود.

 -٢استماع زارشات کاري کمیسیون های

آزاد بحث

اموربین المللی ،اموردفاعی وامنیتی واقوام

مولوی غﻼم محی الدین منصف:وزارت امور

وقبایل.

داخله پوسته های امنیتی را از شهرکابل

 -٣استماع زارش سفر کاری کمیسیون اقتصاد

جمعآوری کرده است ،خواهش ما اینست که

ملي از وﻻیت نیمروز.

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

د مشرانوجر ې عمومي غونډه :ني ه  /٣٠ :مرغومي١٣٩٧ /

جلسه عمومی مشرانوجرگه  :مورخ /٣٠ :جدی١٣٩٧ /

پوسته ها دوباره در نقاط مهم وضروری جابجا

کاری های چندین ساله آزرده نشده باشید از همه

ردد.

تان تشکر می کنم که همیشه ازمن حمایت کردید

طالبان به صلح عﻼقمندی ندارند باید عملیات

خداحافظ وناصرتان باشد من همیشه درخدمت

های تصفیه دشمن دوام پیدا کند ومناطق

شما وهموطنان خود خواهم بوددرمزارشریف

ازدست مخالفین بیرون کشیده شوند ومناطقی

یک خانه غریبانه دارم همیشه ازشما پذیرایی

که تصفیه می شوند باید حفظ ردند.

خواهم کرد.

ﻼلی اکبری:طالبان به صلح تمایل ندارند باید

بازمحمد زرمتی:جناب رئیس صاحب مشرانو

نیروهای دفاعی وامنیتی کشوربه تصفیه

جرې په ه فضاکې کار وک او دا ول ستاسو

مخالفین دوام دهد وفشارهای نظامی را باﻻی

جناب د شې رهبرې نتیجه ده د داراﻻنشا هغه

مخالفین افزایش دهد.

مامورین چې ه کارونه یې کي دي باید

ل احمداعظمی:دلویو ﻻرو ساتلو ته باید پام

وستایل شي موږ له ولو خه ه خاطره لرو.

وشي او امنیت یې وساتل شي.

امان اله عظیمی:روناترین یې په امنیتي حوزه

دافغانستان ستونزه پوي حل ﻻره نه لري باید

کې کینولې وه که داسې یوکاروکئ جناب

افغانان په خپلو کې دستونزو حل ته ﻻره خﻼصه

رئیس صاحب دهغو سناتورصاحبانو چې کاري

کي.یوبل باید ومني،دسیمې هیوادونه اونیوال

دوره یې پایته رسیي هم قدروشي او امنیتي

باید په دې برخه کې له موږ سره مرسته وکي.

واکونه یې ونه وروي ه خبره ده.

فضل هادی مسلم یار:ستاسو ولو پیام به

داله په نزد ول مسئول یو که ولسي جرې سم

مطبوعاتو هم اخیستې وي له حکومت خه مو

کارونه کي وای د مجلس په پای کې به یې دا

غوتنه همدا ده چې د لویو ﻻرو ساتلو ته پام

نه ویل چې موږ دکورنیو دندو اصول او قوانین

وکي او د ریاست جمهوري ول اکنو ته زمینه

تر پوﻻندې کي دي.

برابره کي.خبرشوم چې قیوم داد حکیمزی

فضل هادي مسلم یار:نعمتي صاحب!برای ما

وفات شوی دی روح د اد وي کورن د

فرمان رسمي درمورد مواصلت نکرده تاکه چنین

داراﻻنشا همکارانو ته یې تسلیت وایم.

فرمان نرسد شما ازتمامی حقوق وامتیازات

حمیرا نعمتي :من با شما خدا حافظي میکنم

مشرانو جره برخوردار استیدهرجای که باشید

به عوض من شخص دیری درمشرانو جره

خوش باشید من درخدمت شما استم.

منصوب شده است خدا کند که ازمادرجریان
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انسان په خپل وس باندې پدی،له ولو
سناتورصاحبانو خه چې اوس هم له موږ سره
دي یا هم د هغوی پرای نوي سناتوران راغلي
دي ولو د ولس چوپ کې دی زه له ولو خه
مننه کوم چې دوی ه مشري او ه استازیتوب
کې دی.
هغه سناتورصاحبان چې وﻻیتونو ته ي موږ
دهغوی په تاو لیکونه تیارکي دی د اداري
پﻼوي دنوکریوالی لست جوړ شوی دی اداري
پﻼوی او داراﻻنشا ستاسو په چوپ کې ده ه
رخصتي درته غواړم ،ولو سناتورصاحبانو ته
بلنلیکونه راغلي دي که وک مینه وال وي کولی
شي په دې ناسته کې ون وکي چې د
جﻼلتمآب ولسمشر لخوا ترتیب شویده.مجلس
ختم شو.
###
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