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پارلمان باز و پاسخگو؛ مظهر واقعی اراده ملت
هفته اول

|

اجالس پانزدهم

دورهی شانزدهم (تمدیدی ) |

|

هفتهی سیزدهم ( 63تا  )69حوت

فشردهیمشاهداتهفتگیفیفاازشورایملی

(ولسیجرگه/مشرانوجرگه)

له ميل شورا د فیفا د اوونیزو مشاهدو لنډیز
(ولسی جرگه/مرشانوجرگه)

آغازاجالسپانزدهم
نشست افتتاحی اجالس پانزدهم ولسی جرگه جمهوری اسالمی افغانستان پس از سپری شدن رخصتیهای زمستانی ،بهتاریخ  62حووت  6932بورگوزار شود
رخصتیهای زمستانی و تابستانی پارلمان کشور فرصتی فراهم میکند تا نمایندگان و سناتورها با حضور مستقیم در حوزههای انتخابیه ،بتوانند نیازها و اولویتهای
مردم را ارزیابی و خواستهای شهروندان را بشنوند این دیدارها میتواند زمینهی فهم وضعیت اقتصادی ،امنیتی ،اجتماعی و آموزشی مناطق کشور را فراهم سازد و
بخشی از اولویت های کاری اعضای دو مجلس را تعیین کند با شروع اجالس پانزدهم ،دور شانزدهم تقنینی شورای ملی وارد سال هشتم میشود عبور سه سوالوه
پارلمان از دورهی قانونی نه تنها اعتبار حقوقی و جایگاه سیاسی پارلمان را آسیب زده است ،بلکه بر سرنوشت عمومی کشور نیز سایه انداخته است کاهش این اثرات
جز با بهبود عملکرد پارلمان کشور و تالش هماهنگ برای برگزاری انتخابات در ماههای آینده ،ممکن نخواهد بود
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یکم—ولسیجرگه

وليس جرګه په دې اونۍ کې

وی ،روند ناامنی در کشور همواره صعودی بوده است وی با حمایت از
نشست پروسه کابل ،از حکومت خواست امنیت شهروندان را تامین کند
اظهار نگرانی نسبت به بی ثباتی سیاسی و اختالفات درونی مسئولین
حکومت و تاخیر در برگزاری انتخابات شورای ملی از موضوعات دیگری بود
که در سخنان رئیس ولسی جرگه بازتاب یافت پس از آن ،رئیس جمهور در
باره وضعیت کنونی کشور سخن گفت و وعده سپرد انتخابات در وقت معین
برگزار شود وی در پاسخ به نگرانی اعضای شورا و شهروندان کشور در باره
دخالت حکومت در امور داخلی کمیسیون های انتخاباتی ،بر استقالل
کمیسیون و بی طرفی حکومت تاکید کرد تحمیلی خواندن جنگ در
افغانستان ،اراده جدی حکومت برای پیشبرد اصالحات اداری ،ضرورت
افزایش عواید کشور و بهره برداری از منابع طبیعی و اجرای طرح چهار ساله
امنیتی بخش های دیگر سخنان رئیس جمهور را تشکیل می داد

وليس جرګې د پنځلسم اجالس د کار له پیل څخه وروسته په خپل
لومړين کار یانې د اداري پالوي په ټاکنې پیل وکړ .په تېره اونۍ کې
چې د کب  ۹۱مې څخه تر ۳۲مې پورې پکې راځي ،د وليس جرګې
غړو پنځه عمومي غونډې جوړې کړې او ټولې د اداري پالوي ټاکنو ته
ځانګړې شوې وې .اداري پالوي ته د ځینو نوماندانو په تېره بیا د دویم
مرستیال او منيش په هکله د غړو د نه هوکړې له کبله د دغو څوکیو
ټاکنې څلورم او پنځم پړاو ته وغځېدلې .په دغه اونۍ کې د هېڅ
کمیسیون غونډه جوړه نه شوه .د فیفا کارکوونکي وتوانېدل چې د دغې
اونۍ د عمومي غونډو بهیر مشاهده کړي .الندې لنډ رپوټونه دي چې د
وليس جرګې د دغې اونۍ د عمومي غونډو جزئیات وړاندې کوي.

نصاب
مشاهدې ښیي چې د وليس جرګې نصاب یوازې د اداري پالوي د
ټاکنو ،د حکومتي چارواکو د استیضاح یا نوماندوزیرانو ته د رایې ورکولو
په ورځو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسېږي .په تېره اونۍ کې هم د
اداري پالوي د ټاکنو له کبله د جرګې نصاب څه دپاسه  ۳۲۲کسانو ته
رسېده .دغه شمېره په عادي غونډو کې په معمول توګه شاوخوا ۹۳۲
کسانو ته رسېږي .مته کېږي چې په راتلونکو اونیو کې هم د خلکو
استازي په منظمه توګه په غونډو کې ګډون وکړي او په بحثونو او تصمیم
نیونو کې ونډه واخيل .د وکیالنو د شتون او نه شتون کچه یو له ه غو
مهمو برخو څخه ده چې پر بنسټ یې د وکیالنو اغېزمنتیا ،ژمنتیا او
کړنې سنجول کېدای يش .که څه هم د هېواد پارملان په تېرو اجالسونو
کې په دې برخه د دفاع وړ کارنامه نه لري.

انتخابات هیات اداری :پس از شروع به کار اجالس پانزدهم ،روزهای
نخست به انتخاب اعضای هیات اداری سپری شد ولسی جرگه در هفته
نخست اجالس که شامل روزهای  63تا  69حوت است بدون برگزاری
جلسات کمیسیونی ،پنج روز را به انتخابات و تکمیل تشکیل اداری
اختصاص داد طبق معمول ،انتخاب معاون اول ،معاون دوم ،منشی و نایب
منشی در دستور کار مجلس قرار گرفت آقایان همایون همایون ،عبدالرحیم
ایوبی و محمد نذیر احمدزی نامزدهای کرسی معاونت نخست ،آقایان سید
علی کاظمی و غالم فاروق مجروح نامزدهای معاونت دوم ،عبدالقادر زازی
وطن دوست و عبدالرؤف انعامی نامزدهای کرسی منشی و آقای عرفان اهلل
عرفان و خانم سیمین بارکزی نامزد کرسی معاونت منشی بودند خانم
سمین بارکزی اما از نامزدی خود صرف نظر کرد و در نتیجه ،آقای عرفان در
رأی گیری علنی مجلس موفق به کسب آرای الزم برای احراز کرسی معاونت
منشی ولسی جرگه شد
قبل از رأی گیری ،نامزدهای این کرسی برنامه های کاری خویش را تشریح
کردند نامزدهای این پست عبارت بود از آقایان همایون همایون ،نذیر
احمدزی و عبدالرحیم ایوبی در نتیجه آرای نمایندگان ،آقای همایون با
کسب  601رأی در مقام نخست و آقای احمدزی با کسب  93رأی در مقام
دوم قرار گرفت و آقای ایوبی تنها  6رأی گرفت از مجموع آرای ریخته شده،
 63رأی باطل و  61رأی سفید بود برای رسیدن به کرسی معاونت دوم،
آقایان غالم فاروق مجروح و سیدعلی کاظمی و برای کرسی منشی مجلس
آقایان قادر زازی و عبدالروف انعامی با هم به رقابت پرداختند اما هیچ کدام
رأی کافی برای پیروزی به دست نیاوردند در انتخابات معاونت دوم ،آقای
مجروح  99رأی و آقای کاظمی  92رأی کسب کرد اما در پست منشی
ولسی جرگه ،آقای قادر زازی  33رأی و عبدالروف انعامی  16رأی گرفت
بقیه ی آرا سفید یا باطل محسوب شد انتخابات معاونت اول ،معاونت دوم و
منشی مجلس به دور دوم کشیده شد
در دور دوم انتخابات که در روز یکشنبه مؤرخ  60حوت برگزار شد ،آقایان
همایون و نذیر احمدزی در پست معاونت نخست ،عبیداهلل کلیمزی و محمد

نشست عمومی
نشست افتتاحی :طبق معمول ،نخستین نشست این اجالس با حضور
رئیس جمهور ،اعضای دو مجلس و برخی از مقامات حکومتی و سفرای
کشورها به تاریخ  62حوت  6932برگزار شد در نشست افتتاحیه ،رئیس
ولسی جرگه و رئیس جمهور صحبت کردند آقای عبدالروف ابراهیمی رئیس
ولسی جرگه در سخنان افتتاحی مجلس به موضوع امنیت پرداخت به گفته
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یک از نامزدهای به پیروزی نرسیدند بر اساس اصول وظایف داخلی ،قرار
شد دو نامزد دارای بیشتری رأی ،یعنی آقایان امیرخان یار و نعمت اهلل
غفاری برای معاونت دوم و آقای سلجوقی و خانم ارشاد برای پست منشی،
در دور بعدی با هم رقابت کنند
در روز چهارم ،نامزدهای دو پست برای پیروزی نیازمند  606رأی مثبت
بود آقای امیرخان یار با کسب  661رأی تایید به کرسی معاونت دوم
مجلس رسید اما نامزدهای کرسی منشی مجلس هیچ کدام به آرای کافی
دست نیافتند و در نتیجه انتخابات این پست به دور پنجم رفت این بار ،قرار
شد آقایان قادر زازی و میردادخان نجرابی برای کرسی منشی مجلس رقابت
کنند مواردی از نقض اصول وظایف داخلی در روز چهارم انتخابات نیز
مشاهده شد
انتخابات روز چهارشنبه ،پنجمین روز متوالی انتخابات برای تعیین اعضای
هیات اداری اجالس پانزدهم بود در نتیجهی آرای نمایندگان ،آقای نجرابی
با کسب  660رأی تایید به کرسی منشی مجلس تکیه زد بدینسان ،روند
دنباله دار انتخاب اعضای هیات اداری به فرجام رسید انتظار می رود با
شروع هفته بعدی ،نمایندگان به دستور کار اصلی و دارای اولویت مجلس
بپردازند

عبده در پست معاونت دوم و یوسف صابر و میردادخان نجرابی در پست
منشی ولسی جرگه کاندید بودند در دور دوم رقابت ،آقای همایون با کسب
 660رأی تایید به مقام معاونت نخست مجلس نمایندگان رسید متناسب با
تعداد اعضای حاضر ،نامزدها برای پیروزی نیازمند حد اقل  603رأی تایید
وکال بودند آقای احمدزی  21رأی گرفت و بقیه ی آرا سفید یا باطل شمرده
شد در رقابت برای کرسی معاونت دوم ،هیچ یک از نامزدها پیروز نشدند و
در نتیجه ،انتخابات این پست به دوم سوم کشیده شد آقای محمد عبده
 30رأی و آقای کلیمزی  91رأی گرفته بود در پست منشی مجلس نیز
هیچ از یک آقایان صابر و نجرابی به آرای کافی دست نیافتند و انتخابات این
پست نیز به دور سوم رفت بر اساس مشاهده فیفا ،هم در روز نخست و هم
در روز دوم ،برخی از اصول وظایف داخلی نقض شد از جمله اینکه ،برخی
از وکال در جریان انتخابات به نفع نامزد مورد نظر کمپاین می کردند
در روز سوم انتخابات (دوشنبه  66حوت) ،نامزدهای پست های معاونت دوم
و منشی برنامه های کاری خویش را معرفی کردند این بار ،آقایان امیرخان
یار ،نعمیت اهلل غفاری ،اکبر استانکزی و دالور ایماق برای معاونت دوم
مجلس و آقایان صالح محمد سلجوقی ،نواب منگل و هیلی ارشاد برای مقام
منشی مجلس نامزد شدند در نتیجه انتخابات معاونت دوم و منشی ،هیچ

دوم— مشرانوجرگه

مرشانو جرګه په دې اونۍ کې
د دواړو جرګو له ګډې پرانیست غونډې څخه وروسته مرشانو جرګې په تېره اونۍ کې دوه عمومي غونډې او څلور د کمیسیونونو غونډې جوړې کړې.
دغې جرګې په عمومي غونډو کې د سنا د غړو رپوټونه واورېدل او د کمیسیونونو په غونډو کې والیتي رپوټونه او له اداري فساد رسه د مبارزې په
برخه کې د ميل یووايل حکومت د کړنو رپوټ واورېدل شو او د نوي اجالس لپاره د کمیسیون پروګرامونه او د بهرنیو بورسیو موضوع وپلټل شوه.
نشستهای عمومی

نصاب
اوس مهال د فیفا کارکوونکي نه يش کوالی د مرشانو جرګې د عمووموي
غونډو نصاب ثبت کړي ځکه چې د مشاهدینو ځای له عولونوي بورخوې
څخه د دغې جرګې د رسنیو خونې ته لېږدول شوی دی .هیله ده چې د
جرګې د هوکړې په ترالسه کولو رسه د مشاهدینو ځای بېورتوه پوخوواين
ځای ته ولېږدول يش او د غونډو د نصاب ثبت او مشاهدې ته الر هوواره
يش.

گزارش والیات :در جلسه نخست این مجلس گزارش سناتورها از والیات
نورستان ،فراه و ارزگان ارائه شد در آغاز سناتور گل احمد اعظمی با ارائه
گزارش از والیت فراه گفت تهدیدات امنیتی در این والیت افزا یش یافته
است اما مسئولین امنیتی نسبت به آن بی تفاوت اند به عالوه ،تشکیل
نیروهای امنیتی این والیت نیز کافی نیست؛ الزم است مقامات حکومتی
تشکیل امنیتی این والیت را افزایش دهد و سعی کنند نیروهایی را جذب
کنند که باشنده اصلی والیت فراه نباشد تا بتوانند به طور موثر وظیفه اجرا
کنند زیرا خانواده های باشندگان منطقه از طرف نیروهای مخالف تهدید
می شوند و انها نمی توانند در بخش تامین امنیت موثر واقع شوند به گفته
اعظمی ،این والیت یکی از محروم ترین مناطق کشور است و از دسترسی به
خدمات برق ،آب صحی برخودار نیست درحالی که یکی ازمنابع عایداتی
کشور محسوب می شود وی گفت دربخش انکشاف متوازن توجه کافی
نشده است به گفته وی یکی از معضالت دیگر این والیت وجود معتادین
است و وزارت صحت عامه باید در این بخش توجه کند در ادامه ،نهضت یار
سناتور والیت نورستان گفت مردم نورستان از نبود امنیت ،برق،آب
آشامیدنی ،کمبود مکتب و کلنیک رنج می برند و از حکومت خواست برای
رفع مشکل اقدامات کنند در پایان ،حاجی محمد حنیف گزارش والیتی

امتیازي وخت
د دغې اونۍ عمومي بحثونه زیاتره امنیت باندې موتومورکوزې وې .ګو
شمېر سناتورانو په هېواد کې په تېره بیا په غزين او فراه والیتونو کوې د
امنیتي ستونزو په هکله خربې وکړې .د غزين-پکتیکا د الرې د امونویوت
نه ټینګښت د سناتورانو له اصيل اندېښنو څخه وه .د سناتورانو په ویونوا
خلک هره ورځ په دغه الر کې د طالبانو له شوتوون او موزاحوموت رسه
مخامخ کېږي .په هېواد کې د پوهنې ستونزې او هغه څه چې سناتوران
یې له دوی رسه د دولتي ادارو دوه ګونی چلند بويل ،د سنا د غوړو لوه
نورو اندېښنو څخه وې.
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نصاب

ټولوهدف
 6932به
نصاب به
کمیسیون
دوم این
جلسه
گزارشپه
استماعلیندۍ
لوړه وه .د
حوتکې تر
 66اونۍ
تاریخ دې
کچه په
جرګې د
مرشانو
د
والیتی برگزار شد
آقای منصف رییس این کمیسیون گفت والیت های کاپیسا ،سمنگان و بغالن
دارای مشکالت اساسی اند مشکالت اصلی این والیت شامل موارد آتی اند:
کمبود برق ،آب آشامیدنی و زراعتی ،خدمات صحی ،مکتب و معلم و نبود
امنیت خانم عزیزه مصلح پیشنهاد کرد مسئولین امنیتی و مسئولین وزارت
آب و برق خواسته شود تا موضوعات جهت حل به انها ارایه شود موضوع
دیگری که از سوی اعضا مطرح شد حذف پروژه ها از سند بودجه است به
گفته آقای هوتک حدود  611پروژه از سند بودجه حذف شده است و این امر
سبب افزایش مشکالت مردم خواهد شد
د نړیوالو چارو کمیسیون :د دغه کمیسیون غونډه د  ۹۲۱۱کال د کب په
۳۹مه د جاوېد رووف په مرشي د کمیسیون د څلورنیم میاشتنیو
پروګرامونو او پالنونو په موضوع باندې جوړه شوه .په دغه غونډه کې د
کمیسیون غړو په دغه اجالس کې د بحث وړ لومړیتوب لرونکې
موضوعګانې وپلټلې .په پایله کې اعالن وشو چې د کډوالو ،امنیت او
نړیوالو چارو اړوند مسایل به د له دولتونو رسه د امنیتي او سرتاتیژيکو
تړونونو ،له درې هېوادونو هند ،ترکیې او پاکستان څخه د افغانستان د
ویزې د غوښتونکو ستونزو او پاسپورټ په څېر په دغه تقنیني دوره کې د
کمیسیون د اجنډاګانو په رس کې وي .همدارنګه هغه مسایل چې د
مرشانو جرګې د داراالنشا له خوا کمیسیون ته راجع کېږي هم وپلټل يش.
د دیني او کلتوري چارو کمیسیون :د دغه کمیسیون غونډه د  ۹۲۱۱کال
د کب په ۳۹مه جوړه شوه .د بحث موضوع بهرنۍ بورسیې وې .په رس کې
د دغه کمیسیون منيش وویل چې بورسیې په مناسب وخت کې
کمیسیونونو ته نه رسېږي او کله چې له بورسیو څخه خربېږو د ګډون
کوونکو د اسنادو د طی مراحلو لپاره مناسب وخت نه وي .نو د دغې
حیايت مسئلې په هکله باید له وړاندې خرب ورکړل يش او د بورسیو
اخیستونکو لپاره کايف وخت په پام کې ونیول يش .د کمیسیون غړو
همدارنګه د سولې انستیتیوت مکتوب ،رسنۍ او ښې حکومتۍ په هکله
خربې وکړې .د مکتوب پر بنسټ ټاکل شوې ده چې د ښځو د پیوستون د
جرګې مقدمايت غونډه د درې ګډون کوونکو په شتون کې د وري په ۲۲مه
جوړه يش .د کمیسیون غړو تصمیم ونیوه چې یک سناتور چې احتامال
مېرمن نجیبه حسیني یا لیلام احمدي دي ،په دغه غونډه کې ګډون
وکړي.

ارزگان را ارائه کرد
تقدیر از ورزش کاران :جل سه عمومی م شرانوجرگه به تاری خ  66حوت
سال  6932به ریاست فضل هادی مسلمیار با موضوع تقدیر از تیم فوتبال
مشرانو جرگه و ارایه گزارش والیتی والیت کاپیسا و زابل برگزار شد در ادامه
جلسه ،از تیم فوتبال مشرانو جرگه در مسابقات لیگ ادارات دولتی شهرکابل
تقدیر شد در این جلسه هم چنان گزارش والیتی والیت کاپیسا توسط مولوی
محی الدین منصف ارائه شد به گفته منصف مسایلی مانند نبود امنیت ،وجود
افراد مسلح غیر مسوول ،ناکارآمدی ادارات در بخش معارف و تحصیالت عالی
و عدلی و قضایی و میثاق شهرندی از مشکالت اصلی مردم در این والیت
است گزارش والیت زابل توسط زلمی زابلی به جلسه ارائه شد گزارش این
والیت مشکالتی مانند نبود میدان هوایی ،کمبود نیروهای پولیس ملی و ضعف
خدمات ملکی را برجسته ساخت

نشستهای کمیسیونها
کمیسیون تقنین :جلسه این کمیسیون به ریاست محی الدین منصف به
منظور استماع گزارش کارکرد و دستاوردهای اداره مبارزه علیه فساد اداری در
دوران حکومت وحدت ملی برگزار شد محلی الدین منصف رییس این
کمیسیون گفت گزارش نشان می دهد که اداره مبارزه با فساد اداری از تاریخ
 31/01/61الی اخیر سال مالی  6932تعداد  91حکم ریاست جمهوری را در
ادارات مختلف دولتی بررسی کرده است که در نتیجه بررسی های انجام شده
در  69اداره دولتی تعداد  610نفر به دلیل رعایت نکردن قوانین و تجاوز از
صالحیت های قانونی مظنون شناخته شده و به مبلغ ( )603613399دالر
آمریکایی و مبلغ ( )612306161392افغانی خسارت به دولت تثبیت شده
است همچنان ،تعداد  13مورد ملکیت های دولتی که به افراد و اشخاص و
موسسات به اساس قرارداد و تفاهم به اجاره و کرایه داده شده است و به اساس
هدایت ریاست جمهوری ذریعه مکتوب ()61010مورخ  6931/66/69معاونیت
برنامه ریاست جمهوری بررسی آن به این اداره هدایت داده شده بود ،بررسی
شده که در نتیجهی بررسی های انجام شده از سوی این اداره تعداد  636نفر
از مسئولین و قراردادها به دلیل تخلف از احکام قرارداد تجاوز از صالحیت
های قانونی مظنون شناخته شده است ،طبق ماده  691قانون اساسی غرض
تحقیق وتعقیب به اداره لویی ثارنوالی معرفی شده اند در اخیر جلسه فیصله
شد مطابق گزارش از مقامات و مسئولین هر اداره در باره فعالیت های شان
توضیح خواسته شود
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