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فضل هادی مسلم یار:سناتورصاحبانو ستي

درابتدا آیات چندی از قرآن کریم تﻼوت وبعدا

مشئ سهارمو نیکمرغه ،منشي صاحب آجنا

سرود ملی دولت جمهوری اسﻼمی افغانستان

قرائت کئ.

پخش ردید.

استاد محمدطیب عطا:دری ن د  ١٣٩٧کال

په مشورتي بورډ کې وړاندې کم.

د مرغومي دمیاشتې لورمه نیه.

فضل هادی مسلم یار:دشهیدانو او معلولینو په

آجنا

اداره باندې تروریستي برید غندم،دپیې

دقرآن کریم د ومبارکو آیتونو تﻼوت.

شهیدانو ته له اله تعالی خه فردوس

دملي سرود خپرول.

جنت،کورنیو ته یې جمیل صبر او پیانو ته د

 -١آزاد بحث دمیلمنو تر رات پورې.

چکې روغتیا هیله کوم.

 -٢په عمومي غونه کې د والو چارو محترم

دفاعي او امنیتي کمیسیون دې دا موضوع

وزیراو دسرې میاشتې د رئیس استجواب.

ویي او مجلس ته د رپوټ وړاندې کي.

 -٣دآذربایجان هیواد خه د مشرانو جرې د

نبیه مصطفی زاده:حادثه دیروز را محکوم می

پﻼوي د سفر د رپوټ اوریدل.

کنم،عاملین این حادثه نه تنها مسلمان نیستند

دعائیه او دنن ورې د غونې د پایته رسیدو

بلکې نمی توانیم که آنها را انسان خطاب کنیم

اعﻼم.

زیرا هیچونه عاطفه ندارند.

داکترمحمدفیصل سمیع :سه شنبه چهارم ماه

شهراه وﻻیات جوزجا-بلخ ناامن است

جدی سال ١٣٩٧

خواهشمندیم که درزمینه توجه مبذول ردد.

آجندا

ﻼلی اکبري:حادثه دیروزی غمین تراز

تﻼوت آیات چند از کﻼم اله مجید.

حوادث ذشته است بخاطری که این حمﻼت

پخش سرود ملی.

باﻻی وزارت خانه های ملکی حتی برنهاد شهدا

 -١بحث آزاد الی تشریف آوری مهمانان.

ومعلولین صورت رفت.

 -٢استجواب وزیرامورمهاجرین و رئیس سره

تعیین کردن وزرای دفاع وامورداخله را یک

میاشت.

اقدام بجا می دانیم.

 -٣استماع زارش هیئت مشرانو جره از

آلودی هوا درکابل سبب امراض مختلف درشهر

کشور آذربایجان.

ردیده است،ادارات ذیربط باید به کیفیت مواد

دعائیه واعﻼم ختم جلسه امروزی.

سوخت توجه جدی نمایند.

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

د مشرانوجر ې عمومي غونډه :ني ه  /۴ :مرغومي١٣٩٧ /

جلسه عمومی مشرانوجرگه  :مورخ /۴ :جدی١٣٩٧ /

طیبه زاهدي:من هم به نوبه خود حمله دیروزی

خواهم که درایجاد این فواصل تﻼش نکنند بل

را محکوم می کنم،فته می شود که یک موتر

در ایجاد فضای باور همکاری وتبلیغ نمایند.

پراز مواد منفجره وارد اداره معلولین می

لیلمااحمدی:دربهبوهه صلح قرارداریم درچنین

شوندادارات امنیتی باید درزمینه پاسخ بویند

اوضاع بازهم دشمن تﻼش کرد که برنهادهای

که تروریستان چونه قادر شدند به این محل

ملکی حمله ورشوند،تعیین کردن امراله صالح

خودشان را برسانند.

واسداله خالد را استقبال می کنم خدا کند که

شهزاده مصطفی ظاهر:من هم به نوبه خود

درتامین امنیت کارهای موثری انجام داده

حمله بزدﻻنه دیروز دشمنان ملت افغانستان را

بتوانند.

محکوم می نمایم.

ډاکرمحمود خاکریزوال:زه هم پرون پیه

بازمحمدزرمتی:جناب رئیس صاحب یوازې

غندم،د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د اکلو

تسلیت ویل زموږ تاسو ستونزه نشي کولی،

هرکلی کوم که دا دواړه ه باتجربه کسان دي.

دداسې پیو د مخنیوي دپاره ﻻزم اقدامات

محمدنادربلوچ:ازتصمیم رئیس جمهور که در

وشي،ولی دکورنیو چارو وزیر ونه توانید چې

آخرین لحظات حکومت خود تصمیم درست

دبرید مخه ونیسي.

رفت و اسداله خالد وامراله صالح را بحیث

ولسشمر دغاصبینو دمجازات دپاره نوی فرمان

وزیران دفاع وداخله تعیین کردند حمایت می

صادرکې دی زه ددې اقدام مﻼت کوم.

کنم.

نظرمحمدفقیري:پرونی برید دپاکستان د

محمدرحیم حسن یار:ازاظهارات دیروز رئیس

استخباراتو کاربولم ،پاکستان باید په دې پوه شي

جمهور درمورد غاصبین زمین حمایت می

چې د افغانستان سوله دهغه هیواد په ه هم ده

کنم،خواهشمندم که درتمامی سطوح اقتصادی

له پاکستان خه غواړو چې د تروریستان

وترانزیتی توجه فرمایند ودرمحوفساد ام های

مرکزونه په پاکستان کې وتي ترهغه وخته چې

موثر بردارند.

یې په دې برخه کې عملی امونه نه وي پورته

ډاکرزلمی زابلی:دآمریکالوی درستیز په برام

کي د پاکستان په صداقت باور نشو کولی.

کې وویل چې له افغانستان خه یوسرتیری هم

صدیقه بلخي :من هم ازتقرر به جای وزیران

نه باسو ،له بلې خوا دپاکستان دحج اوقاف وزیر

دفاع وداخله استقبال می کنم.دربین مردم

وویل چې که افغانستان غواړي له پاکستان سره

متاسفانه فاصله زیاد است ازرسانه های می

نیکې اړیکې ولري نو له هند سره باید وان
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ونیسي ،ددې خبرې مانا داده چې پاکستان سوله

یومعلول کس مقرر شي همدارنه د معلولینو یو

او جه خپل واک بولي او دا په کاره اعتراف

بل استازی هم باید مشرانو جرې ته راشي.

دی چې پاکستان دخپلو اهدافو دپاره په

محمدعلم ایزدیار:دیروز یک فاجعه بزرګ رخ

افغانستان کې ﻻس وهنه کوي.زه په دې باوریم

داد تعداد زیادی از هموطنان ما شهید وزخمی

چې نه آمریکا او نه پاکستان دسولې په راوستلو

شدند،دیروز در فیسبوک دیدم که سرمدیریک

کې له افغانستان سره صادقانه چلند نه کوی،

لیسه را در ولسوالی چپرهارننرهار بریده

پرخپلو خلکو او سیاسي مشرانو او وندونو غ

اند،دیدمن این است که احتماﻻ این حمﻼت

کوم چې یوموی شي او دخپلې خاورې او ولس

تشدید خواهند شد از دولت می خواهم که دولت

دفاع ته تیارو اوسي.

هم باید عمل باالمثل بکند.

له ولسمشرغني خه غواړم چې د ملي امنیت

زینش دوتن وزرای دفاع وداخله را به فال

دروغجن لوی رئیس اغلي ستانکزی دې له

نیک می یریم،اشخاص باتجربه وبا اراده

دندې وه کي همداراز دهغه مرستیاﻻن

اندولی باورم اینست که ار به این وزا صﻼحیت

غیرمسلکي کسان دي او په وﻻیتونو کې هم

های ﻻزم داده شوند شاید اقدامات خوبی

غیرمسلکي خلک د ملي امنیت د رئیسانو په

وموفقیت های خوبی داشته باشند.

حیث اکل شوي دي په ولو باید دسره کتنه

فضل هادي مسلم یار:پرون پیه یول بیا په

وشي او په هغه اداره کې باید اصﻼحات راوستل

کلکو کو غندم او دفاعي کمیسیون دې دا

٨٠سلنه

موضوع ویي او عمومي غونې ته دې رپوټ

شي.

دافغانستان

روانه

جه

استخباراتي ده که د ملی امنیت مسلکي کولو ته

ورکي.

پام ونشي بریدونه به نور هم زیات شي او ز یات

داسداله خالد او امراله صالح اکل کیدل یو

تاوانونه به موږ تاسو ته واړوي.

نیک اقدام بولو اله د وکي چې په خپلو چارو

نفیسه سلطاني:پروني حمله غندم دا برید د

کې بریالي شي.

معلولینو په مرکز باندې شوی ده زه له حکومت

دافغانستان دولت سولې ته ژمن پاتې شي هه

خه غواړم چې د معلولینو غ واوري او

کوو چې له خپلو امنیتي او دفاعي واکونو سره

دمعلولیت لرونکو اشخاصو قانون باید په سمه

همکار پاتې شو،په ایران کې له افغان مهاجرینو

توه پلې شي او دمعلولینو د ادارې په راس کې

سره بلد چلند به د پوتنو په ترڅ کې د مهاجرینو
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له محترم وزیر صاحب سره یاد کو ان شااله
دوی به هم په دې برخه کې اقدامات کي وي.
طیبه زاهدي دعامه هوساینې د کمیسیون
مرستیالی او یوشمیر سناتورانو د مهاجرینو له
وزیراو د سرې میاشتې له رئیس خه پوتنې
طرحه کي چې چارواکو په خپل وار د دوی
پوتنو ته وابونه وویل دغه پوتنې او وابونه
په تفصیل سره د مشرانو جرې په رسمي جریده
کې لوستلی شئ.
###
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