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 .1انتخابات هیات اداری
ولسی جرگه در نشست مورخ  //24/24931برای سومین بار انتخابات هیات اداری خویش را برگزار نمود .در این نشست ،در پست نیابت اول محمدنعیییم یلیی حیمیییدزی
( کندهار) ،محمدصالح سلجوقی (هرات) ،جنرال نظیفه ذکی (کابل) و منورشاه بهادری (هرات) نامزد بودند؛ اما خانم ذکی و آقای بهادری از نامزدی خود منیصیرش شیدنید و
مجلس برای آقایان حمیدزی و سلجوقی صندوق گذاشت .در این دور رقابت نیز ما نند دو دور قبلی ،هیچ یک از نامزدان  4+15را به دست نیییاوردنید و میبیتینیی بیر اصیول
وظایش داخلی ،برای دو نفری که در مجموع سه دور رقابت بلندترین درصد آرا را کسب کرده بودند ،صندوق گذاشته شد .به همین منظور رای گیری در دور بیعیدی میییان
همایون همایون (خوست) از دور اول و عبدالظاهر قدیر (ننگرها) از دور سوم برگزار گردید که در نتیجه آقای عبدالظاهر قدیر با کسب  491رای تایید (در حیالیی کیه 39
رای پنجاه به عالوه یک را تشکیل می داد) ،موفق به کسب کرسی نیابت اول مجلس گردید.
به همین اساس در پست نیابت دوم محمدرضا خوشک وطندوست (بلخ) ،زهرا توخی زابلی (زابلی) ،سیمین بارکزی (هرات) ،انجینیر سیداکرام (ننگرهار) ،عبدالقادر ځیاځیی
وطندوست (کابل) و نعمت هللا غفاری (هلمند) خود را نامزد نموده بودند که در نتیجه هیچ از کاندیدان رای یزم  4+15را کسب نکردند و را گیری باز هم به اسیاس اصیول
وظایش داخلی ولسی جرگه ،میان نعمت هللا غفاری و احمدزی که بیشترین آراء را در سه دور انتیخیابیات پسیت نیییابیت
ماده  8اصول وظایف داخلی ولسی جرگه:
“هرگاه هیچ یک از زاندیداها نتوانند در سه نوبت
جدید ازثریت حاضر را به دست بیاورند ،رای گیری
میان دو زاندیدای زه بیشترین درصدی آرای را در
ادوار مختلف به دست آورده باشد ،برگزار و نامزدی
برنده اعالم می گردد زه آرای ازثریت حاضر را زسب
نماید“.

دوم ولسی جرگه اخذ نموده بودند ،روز بعدی مورخ  /924/24931برگزار شد .در این نشست محمید نیذییر احیمیدزی
با کسب  31رای و نعمت هللا غفاری با اخذ  455رای تایید هیچ یک نتوانستند کرسی نیابت دوم را احراز نمایند .در نتیجه باز هم بر اساس اصول وظایش داخلی کیه هیرگیاه
هیچ از کاندیداها نتوانست اکثریت حاضر را کسب نماید ،از این دو نفر ،شخصی که بیشترین آرا را به دست آورده باشد ،به رای گیری علنی جهت رد و یا تایید گیذاشیتیه میی
شود که رای گیری علنی برای این پست به دلیل نبود نصاب به جلسه روز بعدی گذاشته شد .در نشست مورخ  /124/24931محمدنذیر احمدزی به دلیل حفظ وحیدت میلیی
در خانه ملت به نفع نعمت هللا غفاری از رای خود گذشت که در ادامه جلسه رای گیری علنی روی پست نیابت دوم صورت گرفت و نعمت هللا غفاری با کسب اکثرییت آرای
تاییدی و  9رای رد توانست به این سمت دست یابد.

 .2نصاب جلسات عمومی
مجلس نمایندگان دارای  /13عضو می باشد .تکمیل نصاب از مهم ترین موضوعات برای دایر نمودن جلسات ولسیی جیرگیه میی بیاشید کیه در خصیون تصیوییب نیمیودن
قوانین ،اخذ تصامیم در جلسات استجوابیه ،استماعیه و استیضاحیه و در سایر موضوعات رای گیری به شمار می رود .بر اساس گزارش مشاهداتی فیییفیا ،جیدول زییر نشیان
دهنده نصاب جلسات عمومی مجلس نمایندگان در دو هفته اول ماه حمل می باشد:

 .3بحث آزاد؛ ساعت امتیازی
مطابق ماده نود و هفتم اصول وظایش داخلی در هر جلیسیه عیمیومیی ییک
ساعت قبل از بحث روی آجندای معینه ،وقت امتیازی یا سیاعیت امیتیییازی
برای طرح دیدگاه های اعضا در موضوعات خارج از آجینیدا تیعییییین میی
گردد .هر عضو مجلس که خواهان استفاده از وقت امتیازی باشد ،قبال در
فهرست نام خود را درج می کند .هیر نیمیایینیده در هیر نیوبیت میی تیوانید
حداکثر به مدت ده دقیقه از وقت امتیازی استفاده کند .سخنرانی اعضیا در
وقت امتیازی از جایگاه مخصون (میز خطابیه) اییراد میی شیود .میوارد
مطرح شده در در این سیاعیت ،غیرر بیررسیی و پیییگیییری بیییشیتیر بیه
کمیسیون های هژده گانه جهت اجراآت بعدی رسما ارسال می گردد .طیی
دو هفته گذشته ،جلسات عمومی ولسی جرگه موضوعات میورد بیحیت در
اوقات امتیازی از سوی تعداد از نمیایینیدگیان میردم در ولسیی جیرگیه ،در
نمودار ترسیم شده است

 .4گزارش والیتی
تعطیالت تابستانی و زمستانی مجلس ،فرصتی است که وکال می تواننید بیا اسیتیفیاده از ایین
فرصت به حوزه های مربوطه خویش تشریش برده و مشکالت مردم را بیررسیی و آن را
به مرکز انتقال دهند .پس از تکمیل هیات اداری مجلس ،برخی از وکیال گیزارشیات ویییت
های مربوطه شان را به مجلس ارایه نمودند .در ایین نشیسیت از مشیکیالت عیمیده ویییات
چون کنیدهیار ،فیراه ،پیروان و سیرپیل ییادآوری صیورت گیرفیت .عبببیبده ببارزبزی
(زندهار) از مشکالت چون افزایش ناامنی ،کشته و زخمی شدن نییروهیای نیظیامیی کشیور
در عملیات های نظامی و نسپردن جسدهای شهدا به خیانیواده هیای شیان ،نیبیود تیجیهیییزات
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نظامی برای نیروهای نظامی در این وییت یادآوری کرد .خانم حمیراه ایوبی (فراه) بیان نمود که نبود امنیت ،کمبود پولیس و تجهیزات نظامی از جمله مواردی انید کیه بیایید
در وییت فراه به آن رسیدگی شود .وی اضافه نمود ارگان های کشفی و امنیتی در این وییت عملکرد ضعیش داشته و نیز شماری از مکاتب در این وییت با نبود ساخیتیمیان
درسی ،کمبود آموزگار و کتب درسی نیز مواجه می باشد .خانم ذزیه سنگین (پروان) بی توجهی مسوولین امنیتی در وییت پروان را بیاعیث بیرهیم خیوردن امینیییت در ایین
وییت عنوان کرد .او گفت معاش نیروهای امنیتی در این وییت نسبت به سایر وییات کشور کمتر می باشد و هیمیچینیان  35درصید از میردم ویییت پیروان از نیور بیرق
محروم اند و بیکاری میان جوانان از مشکالت دیگر در این وییت میباشد .محمدحسن شریفی بلخابی (سرپل) نبود امنیت ،مشکالت در معارش ،عدم توجه دولیت در بیخیش
زراعت این وییت ،تخریب آثار باستانی و سرقت آن در این وییت دیگر و نبود زمینه کار و بورسیه های تحصیلی به جوانان سرپل را از جمله مشکیالت عیمیده تیییم ویییت
خواند .در اخیر هم ،نعمت ه غفاری (هلمند) نایب دوم ولسی جرگه به کمیسیون ها مربوطه هدایت داد تا مشکالت یادشده از سوی وکال را با ارگیان هیای ذییربیط در میییان
گذاشته و برای حل آن توجه صورت گیرد.

 .5استجواب
 5.1استجواب وزیر امور خارجه و وزیر مهاجرین و عودت زنندگان
درنشست عمومی ولسی جرگه که به تاریخ  9حمل 4931تحت ریاست عبدالروش ابراهیمی رییس این جرگه تدویر گردید ،آقای صالح الدین ربیانیی وزییر امیور خیارجیه و
سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در رابطه به وضعیت مهاجرین کشور مقیم در خارج مورد استجواب قرار گرفته بودند که در ایین نشیسیت بیه
نمایندگی وزیر خارجه معین آن وزارت و محترم سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حضور یافتند تا به پرسش هیای اعضیای میجیلیس نیمیایینیدگیان
پاسخ ارایه نمایند .اما حضور نیافتن صالح الدین ربانی وزیر امور خارجه در مجلس نمایندگان ،سبب برانگیختن خشم رییس و اعضای این مجلس گردید و در نهایت فییصیلیه
به عمل آمد تا محترم سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان در جلسات بعدی ولسی جرگه پیرامون عین موضوع دوباره استجواب و محیتیرم صیالح
الدین ربانی وزیر امور خارجه در یکی از جلسات ولسی جرگه مورد استیضاح قرار گیرد .این جلسه بدون کدام نیتجه به اختتام رسید.

5.2

استجواب مسؤلین امنیتی ازسوی مجلس نمایندگان

در نشست عمومی مجلس نمایندگان مورخ  5325424931که به ریاست عبدالظاهر قدیر (نایب اول) این مجلس دایر گردید ،مسوولین امنیتی هر ییک آقیاییان قیدم شیاه شیهیییم
لوی درستیز وزارت دفاع ملی ،تاج محمد جاهد سرپرست وزارت امور داخله و مسعود اندرابی رییس امنیت ملی برای پاسخگوییی بیه سیوایت نیمیایینیدگیان پیییرامیون وضیع
امنیتی کشور در این مجلس حضور یافتند .اعضای مجلس نمایندگان پیرامون کمبود نیروهای امنیتی درشماری از ویییات کشیور ،سیقیوط شیمیاری ازولسیوالیی هیای ویییت
هلمند ،عدم هماهنگی میان ارگان های امنیتی کشور ،وضعیت مخالفین مسلح دولت بعد ازعملیات در شماری از وییات کشور ،تجهیز نیروی های هوایی و توپچی و برنیامیه
های سکتور امنیتی در سال روان سوایت شان را مطرح نمودند .بعد از استماع سوایت ،نمایندگان ذوات مربوطه هر یک به نوبه خود در باره آخیریین تیحیویت امینیییتیی و
پرسش های مطرح شده به اعضای نمایندگان مجلس گزارش دادند؛ اما پاسخ آنان قناعت مجلس را حاصل نکرد و عبدالظاهر قدیر معاون اول این مجلس گفیت :بیدبیخیتیانیه در
حالی که ما به منظور بررسی اوضاع امنیتی کشور مقام های امنیتی را استجواب می کنیم ،خانه ملت مورد حمله راکتی قرار می گیرد کیه بیه هیییچ صیورت قینیاعیت بیخیش
نیست .وی در این راستا به کمیسیون های امنیت داخلی ،امور دفاعی و تفتیش مرکزی مجلس وظیفه سپرد که این مساله را همرا با نهادهای امنیتی کشیور بیررسیی کیرده و
بعدا گزارش آن را به جلسه عمومی ارایه نمایند.

 .6موارد نقض اصول وظایف داخلی
مطابق ماده ( )11و ( ) 94اصول وظایش داخلی ولسی جرگه ،مجلس نمایندگان در جلسات عمومی خویش موارد از اصول وظیاییش داخیلیی را طیی دو هیفیتیه اول (حیمیل)
نقر نموده است که بعضی از این موارد عبارت اند از :عدم رعایت سکوت ،عدم کنترول جلسه توسط هیات اداری ،عدم استفاده از کرسی مشخن توسط نمایندگان ،عیبیور
از مقابل کسی که در حین صحبت می باشد و عدم نشر آجندای جلسه می باشد.

