+93 (0) 774 573 333
+93 (0) 787848613

info@fefa.org.af /
media@fefa.org.af

FEFA

www.fefa.org.af /
www.Parliamentwatch.af

 5حمل 6931

پارلمان باز و پاسخگو؛ مظهر واقعی اراده ملت
|

هفتهی دوم ( 61تا  )63حوت

اجالس پانزدهم

|

|

دورهی شانزدهم (تمدیدی ) |

فشردهیمشاهداتهفتگیفیفاازشورایملی

(ولسیجرگه/مشرانوجرگه)

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

مرشانو جرګه په دې اونۍ کې

۲

د هېواد مرشانو جرګې د دغې تقنیني دورې د پنځلسم اجالس په دویمه اونۍ کې دوه عمومي
غونډې او د کمیسیونونو څو غونډې جوړې کړې .که څه هم د پنځلسم اجالس له پیل څخه دوه اونۍ تېرېږي ،ال هم د مرشانو جرګې په غونډو کې
پر هېڅ د لومړیتوب لرونکې او جدي موضوع باندې بحث نه دی شوی .د غونډو اجنډا فرعي او حاشیه یي مسایلو لکه د لوبغاړو ستاینې ته ځانګړی
شوی په داسې حال کې چې د جدي موضوعګانو طرحه کولو ته کلکه اړتیا لیدل کېږي .که څه هم د لوبغاړو ستایل یوه ښه چاره ده خو د جزیي او
فرعي چارو لپاره د هېواد د مرشانو جرګې د غونډې د وخت ضایع کول د هېواد پر عمومي برخلیک باندې ناوړه اغېزه کوي .په تېر اجالس کې
ولیدل شول چې مرشانو جرګې د قانون جوړونې او یا مهمو څارنیزو مسایلو په برخه کې هېڅ کوم نوښت نه درلود .دا په دې مانا نه ده چې په اوسني
وضعیت کې د پلټنې او رسېدنې لپاره کومه موضوع نه شته .دغه چاره دا په ډاګه کوي چې د لومړیتوبونو او بېړنیو موضوعګانو په ګوته کولو کې
کمزورتیا شته ده .هیله ده چې دغه جرګه په پنځلسم اجالس کې د وضعیت له اصالح رسه د هېواد د وګړو پر وړاندې خپل سیايس اعتبار راژوندی
کړي.

ولسیجرگهدراینهفته

در هفته ای پایانی ماه حوت  ، 6931ولسی جرگه جمهوری اسالمی افغانستان دو جلسه عمومی برگزار کرد .موضوع هر دو جلسه عمومی استماع
گزارش های والیتی نمایندگان بود .کمیسیون های این مجلس (کمیسیون های مورد مشاهده) به دالیل گوناگونی مانند نداشتن اجندا یا عدم تکمیل
نصاب جلسه برگزار نکردند .فرا رسیدن سال نو و اعالم رخصتی نیز دلیل دیگری بر اندک بودن تعداد جلسات این هفته مجلس است .اما مباحث
متنوع و مهمی قبل از آغاز جلسات مطرح شد .به عالوه ،در نشست نخست این هفته گروه پارلمانی جدیدی تحت نام حمایت از منافع ملی| اعالم
وجود کرد .به گفته معاون این گروه ،هدف از تشکیل گروه پارلمانی انسجام آرا و تصامیم در درون پارلمان ،اصالح وضعیت درونی ولسی جرگه ،ترویج
حکومتداری باز و حمایت از نقش جامعه مدنی در تصمیم گیری ها است .این گروه پارلمانی که به اختصار حمایت خوانده می شود ،در زمان اعالم
تشکیل روی موارد مهمی تاکید کرد .برگزاری انتخابات بموقع و شفاف ،تامین شفافیت در انتخابات هیات اداری ،حفظ استقالل هیات اداری از نفوذ
ارگ و درخواست از حکومت برای لغو کارت ورود گروه خاصی از نمایندگان به ارگ جزء خواست های اصلی آن بود.
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یکم—ولسیجرگه

نصاب
د عمومي او د کمیسیونونو د غونډو نصاب تېره اونۍ تر ټولو ټیټې کچې
ته ورسېده .د اجالس په لومړۍ اونۍ کې د جرګې د اداري پالوي له
بشپړېدو څخه وروسته دویمه اونۍ د لږ شمېر وکیالنو په شتون کې پیل
شوه .د جرګې د کمیسیونونو زیاتره غونډې د نصاب نه پوره کېدو یا د
اجنډا نشتوالی له کبله جوړې نه شوې .د شنبې په ورځ د والیتي رپوټونو
د اورېدو په وخت کې یوازې له  ۰۳استازو څخه لږو په علني غونډه کې
شتون درلود چې د جرګې د غړو څه دپاسه  ۰۳سلنه جوړوي .د دوشنبې
په ورځ که څه د شنبې د ورځې په پرتله د استازو شمېر لږ زیات و او د
شته استازو شمېر  ۸۶کسانو ته ورسېد او د جرګې له عادي نصاب څخه
ډېر لږ و .ځینو استازو پر دغه وضعیت نیوکه وکړه او د لومړۍ اونۍ (د
اداري پالوي د ټاکنې پر مهال) او دویمې اونۍ د استازو شتون کچه یې
پرتله کړه او په جرګه کې د استازو شتون او نه شتون یې په شخيص ګټو
پورې اړوند وبللې.

الزم است برای حل آن همت گماشته شود.

د والیتي رپوټونو استامع .والیتي رپوټونه عميل پایلې ته نه لري.
د ځینو وکیالنو په وینا په تېرو اوو کلونو کې د والیتي رپوټونو
وړاندې کولو د ولس هېڅ غوټه نه ده پرانیستلې .لومړیتوب
له نورو موضوعګانو رسه دی .د امنیتي ځواکونو د مرګ
ژوبلې د زیاتوايل د الملونو پلټل او د مخنیوي د الرو چارو
لټول یې تر ټولو بېړنۍ هغه ده .د مالیې او ښارجوړونې په
وزارتونو کې پراخ فساد باید وپلټل يش .د غونډو اجنډاګانې
باید په غور رسه او د اهمیت او لومړیتوب له مخې وټاکل
يش .د والیتونو د قالبي رپوټونو اورېدل او د لومړنیو
موضوعګانو طرحه کول خلکو او هېواد ته ګټه نه رسوي.
د څارنیزو کارونو ګټورتیا .د وليس جرګې مرش د پارملان دننه
انسجام پر اړتیا باندې ټیګار وکړ او له استازو څخه یې
وغوښتل چې د استجوايب غونډو د اصالح لپاره وړاندیزي
میکانیزم په پام کې ونیيس ترڅو د حکومتي چارواکو
استجواب عميل پایلې ته ورسېږي .د ده په وینا په
کمیسیونونو کې د استازو د رایو راټولول او یوځای کول،
اداري پالوي ته یې وړاندې کول او استجواب شویو حکومتي
چارواکو ته د اصيل پوښتنو استول د استجوايب غونډو د
وضعیت د سمون لپاره یوه الر ده .هغه وویل چې استازي د
دې پر ځای چې په خربو کې سیايل وکړي ،د لومړیتوبونو
اهمیت ته دې پام وکړي ،د ناڅرګندو او جزیي موضوعګانو
پر ځای دې پر لویو ميل مسایلو باندې مترکز وکړي .د
ښاغيل ابراهیمي په وینا الزمه ده چې کمیسیونونه اړوند
اجنډاوې له رسه وګوري او لومړیتوبونه او عمومي بېړنۍ
موضوعګانې د بحثونو په رس کې ونیيس .دایمي
کمیسیونونه دې د دغه وړاندیز په هکله له بحث څخه
وروسته خپل لیدلوري د رییسانو په کمېټه کې وړاندې
کړي.
د ټاکنو کول .ځینو وکیالنو په مخکني ټاکل شوي وخت کې د
ټاکنو د کېدو په برخه کې د حکومت ریښتونې کړنې باندې
ټینګار وکړ او د نېټې بدلول یې د تلې ۹۲مې ته ناسم او د
زیان وړ وباله .د دغو استازو په وینا د تلې د میاشتې په
وروستیو کې هوا سړيږي چې د خلکو د پراخ ګډون مخه
نیيس او ډېری هېوادوال په سړو سیمو کې اوسېږي چې وبه
نيش کړای په ټاکنو کې ګډون وکړي.
د امتیازي وخت نورې موضوعګانې د افغانستان پر وړاندې
دپاکستان له چلند او په رسحدي سیمو کې د هغه هېواد د
پوځیانو د بریدونو د دوام پر وړاندې د حکومت د چلند
څرنګوايل باندې د استازو نیوکه ،د پاکستان د دریځ په
مالتړ کې د یوه افغان نفوذ لرونکي څېرې پر څرګندونو
باندې نیوکه ،په ایران کې د کډوالو لپاره د قونسلګرۍ

ساعات امتیازی
در ساعات امتیازی این هفته روی موارد مهمی مانند اصالح وضعیت داخلی
ولسی جرگه ،بازنگری اولویت های کاری مجلس در سال جاری ،بهبود ساز و
کار های نظارت بر حکومت و احیای اعتبار و جایگاه پارلمان در نزد مردم
مهم ترین موضوعات مطرح شده در این جلسات بود.
احیای جایگاه پارلمان .به گفته برخی از نمایندگان ،تصمیم گیری های
عمومی بدون مشورت با نمایندگان انجام می شود .مثال ،تصمیم گیری در
باره روند صلح بدون اطالع نمایندگان مردم اتخاذ و تنها از طریق رسانه ها به
سمع اعضای مجلس می رسد .به باور این نمایندگان ،الزم است روی مسایل
مشترک والیات و موضوعات ملی بحث جامع صورت بگیرد تا جایگاه و دیدگاه

مجلس در تصامیم ملی بازتاب یابد .متاسفانه اعتبار ،جایگاه و قدرت پارلمان
در افکار عمومی تنزل یافته است ،لذا الزم است به جای توجه به مسایل خرد،
به مباحث دارای اولویت ملی و سرنوشت ساز تمرکز شود .به گفته این
نمایندگان ،نحوه مواجهه با شکاف های اجتماعی و واگرایی های سیاسی به
خصوص در انتخابات آینده از حیاتی ترین بایسته های کاری پارلمان است و
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خدمتونو کمښت او د ایران په کډوالو مېشتو ښارونو کې د
هېواد د دوه نویو قونسلګریو د تاسیس وړاندیز ،د پارملان په
چارو کې د حکومت د السوهنې پر وړاندې اعرتاض او د هېواد
د رسنیو د محتوایي مدیریت څرنګوالی باندې نیوکه وه.

عملکرد رهبران سکتور امنیتی ،مسئولین محلی پولیس را دزد خواند و گفت
معاش همه  6365نفر باقیمانده به جیب این افراد می ریزد .وی همچنان از
کارکرد امنیت ملی در ارزگان انتقاد کرد و آن را امنیت فامیلی خواند که
خواست ها و دستورات چند خانواده را بر مردم اجرا می کند .نماینده ارزگان
همچنان از انسداد راه های مواصالتی بین ولسوالی ها و مرکز والیت خبر داد.
وی از عدم تطبیق پروژه اسفالت سرک قندهار-ارزگان نیز انتقاد کرد .موضوع
جدی و نگران کننده دیگری که در سخنان وی بازتاب یافت ضعف حاکمیت
قانون و وجود زندان های شخصی در این والیت بود .گزارش والیت کابل توسط
داکتر رمضان بشردوست ارائه شد .وی با انتقاد از فساد در داخل پارلمان به
خصوص در انتخابات هیات اداری مجلس ،خواستار تعهد نمایندگان برای حفظ
اعتبار پارلمان شد .بشردوست با یادآوری نمونه های فساد گسترده در ادارات
دولتی ،از فروش مناصب دولتی انتقاد کرد .گزارش های والیت های کنر ،پروان

نشستعمومی
گزارش والیتی :در روز نخست نشست عمومی این هفته وکالی برخی از والیات
گزارش هایی را در باره وضعیت امنیتی ،اقتصادی و آموزشی حوزه انتخابیه
خویش ارائه کردند .گزارش های والیات فاریاب ...در این نشست ارائه شد.
حاجی محمد هاشم خان یکی از نمایندگان والیت فاریاب ،مهم ترین موضوع
مورد نگرانی مردم این والیت را ناامنی های گسترده و رو به فزونی دانست .به
گفته وی ،اکثر ولسوالی های فاریاب با ناامنی شدید مواجه است ،عملکرد
ادارات امنیتی در این والیت قابل پذیرش نیست و الزم است عملیاتهای الزم،
جدی و مستمر برای نابودی هراس افکنان و تامین امنیت پایدار منطقه راه
اندازی شود .به گفته وی ،شاهراه میمنه-دولت آباد-اندخوی ناامن است و دولت
باید برای حل معضل اقدام عملی و مؤثر کند ،پلیس خیالی اصالح شود ،قطعات
خاص اردو در نقاط آسیب پذیر این والیت استقرار یابد و به امنیت بندر آقینه
توجه شود .موضوع دوم سخنان وی وضعیت راه های مواصالتی در این والیت
بود .وی از حکومت خواست روی کارهای انکشافی مربوط فواید عامه در این
والیت نظارت مؤثر شود .پروژه هایی که تاکنون به بهره برداری سپرده شده
است به لحاظ کیفیت و استاندارد با کاستی هایی مواجه است و الزم است
وزارت فواید عامه به موضوع رسیدگی کند .انتقاد از تاخیر در پروژه های جاری،
ضرورت تکمیل پروژه های انتقالی ،ضرورت احیا و تقویت صنایع روستایی ،لزوم
اجرای پروژه های میثاق شهروندی در فاریاب ،کمبود آب آشامیدنی ،فقدان
امکانات زراعتی و ضرورت اصالح سیستم زراعتی در این والیت ،لزوم ترویج
کشت زعفران و اعمار سردخانه های زراعتی ،تاخیر در تطبیق پروژه بند المار،
کمبود مکاتب و تجهیزات درسی ،باال بودن میزان بیکاری و مهاجرت گسترده
جوانان به بیرون از کشور موضوعات دیگر شامل این گزارش بود .گزارش دوم
این نشست مربوط والیت ارزگان بود .عبیداهلل بارکزی نماینده این والیت گفت
ضرورت شهروندان این والیت فراتر از معارف ،صحت ،فواید عامه و زیربنای
خدماتی است .وی گفت ناامنی در ارزگان بیداد می کند .ده ها مورد قتل
موسفیدان محلی ،علمای دینی ،چهره های بانفوذ و سران قومی بدون بررسی و
محاکمه گذشته است .وی با انتقاد از مسئولین امنیتی این والیت گفت سکتور
امنیتی نه به دنبال اجرای دستور بلکه در صدد فساد و سوء استفاده از امکانات
و مناصب است .پولیس و اردوی خیالی در این والیت باعث نابودی شیرازه نظم
و امنیت شده است .به گفته وی تشکیل رسمی پولیس در ارزگان  5165نفر
است اما در واقع تنها  6011پولیس در این والیت حضور دارد .وی با انتقاد از

و قندز نیز در این جلسه ارائه شد .فقدان امنیت ،مشکالت اقتصادی ،ضعف
حکومت محلی ،کمبود تسهیالت آموزشی و ضعف زیربناهای خدماتی
مهم ترین یافته های گزارش این نمایندگان بود .گزارش های والیتی در
روز دو شنبه نیز ادامه یافت .ذکریا ذکریا گزارش والیت کابل را ارایه کرد .وی
نبود امنیت ،موجودیت اشخاص غیر مسوول مسلح در داخل شهر ،رشوه ستانی،
باج گیری ،اختطاف ،نبود شفاخانه های معیاری ،نداشتن ایستگاهای
ترانسپورت ،نداشتن محیط زیست سالم و فقدان ساحه سبز ،اعمار ساختمانهای
غیر معیاری ،مشکالت اقتصادی و بیکاری شهروندان را از مهم ترین چالش های
پایتخت عنوان کرد .در ادامه ،فکوری بهشتی وکیل والیت بامیان در ولسی
جرگه کمبود خدمات صحی ،معارف و تحصیالت عالی ،فقدان اساتید مسلکی،
کمبود مواد درسی ،نبود زمینه کار برای فارغ التحصیالن بامیان ،عدم تطبیق
پروژه های انکشافی ،کم کاری در عرصه زراعت و قطع پروازهای هوایی را
بزگترین مشکالت این والیت خواند .اللی حمیدزی وکیل والیت قندهار نبود
برق ،نبود مکتب و عدم تطبیق پروژه های انکشافی را از مشکالت والیت قندهار
عنوان کرد اما گفت اوضاع امنیتی قندهار نسبت به دیگر والیات بهتر است.
موسی خان نصرت وکیل والیت فراه ،نبود برق ،عدم تطبیق پروژه های انکشافی
به خصوص نبود امنیت و سقوط تعدادی از ولسوالی های این والیت توسط
طالبان را از بزرگ ترین مشکالت مردم فراه عنوان کرد.

د کمیسیونونو غونډې

لکه څنګه چې وویل شول په دویمه اونۍ کې د کمیسیونونو غونډې د
نصاب نه بشپړېدو او یا د اجنډا نه درلودو له کبله جوړې نه شوې .د
یادونې وړ ده چې دغه موضوع یوازې د هغو کمیسیونونو په هکله ده
چې د فیفا له لوري مشاهده کېږي.

پرانیستی او ځوابویونکی پارملان؛ د ولس د ارادې ریښتونی څرګندونکی
پارلمانبازوپاسخـــــگو؛مظــــهرواقعیارادهملــــت
www.fefa.org.af
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دوم— مشرانوجرگه
نصاب

 6931این کمیسیون ،قوماندان گارنیزیون ،معاون ریاست امنیت ملی ،معاون
قوماندان زون  616آسمایی و نماینده مدیریت ترافیک والیت کابل در پیوند به
حمالت انتحاری در هوتل انترکانتیننتال و چهاراهی صدارت ،افزایش وسایط
بدون نمبر پلیت و شیشه سیاه ،جرایم جنایی و سرقت های مسلحانه استجواب
شدند .قوماندان گارنیزیون کابل گفت حمالت اخیر در شهر کابل ،مسدود بودن
برخی جاده ها و راه بندان در شهر کابل نگرانی هایی را در میان مردم ایجاد
کرده است اما اداره وی برای تأمین امنیت بهتر تدابیری را روی دست گرفته و
یک استراتیژی جدید امنیتی را نیز ترتیب کرده اند که با عملی شدن آن
مشکالت زیاد امنیتی تا حدی مرفوع خواهد شد .در بخش دیگر این جلسه،
نماینده مدیریت ترافیک کابل افزود برای کاهش ازدحام ترافیکی شهر کابل
کمربند سبز ،نارنجی و زرد از سوی ارگان های امنیتی ایجاد شده است و دروازه
های امنیتی شهرکابل به اردوی ملی سپرده شده است و قرار است جهت بررسی
و تالشی ها وسایل پیشرفته نصب و افزایش یابد .سپس ،معاون ریاست امنیت
کابل اضافه کرد داعشیان در شهرکابل در حمله باالی مسجد امام زمان نقش
اساسی داشته اند و برخی از اعضای این گروه دستگیر شده و چندین مرکز
تروریستان در نقاط مختلف شهر کابل کشف شده است .وی افزود ریاست امنیت
ملی برخی از اختطافچیان را در این اواخر دستگیر نمود اند و به ارگان های
مربوطه سپرده اند.

در حال حاضر ،ثبت نصاب جلسات عمومی مشرانو جرگه برای کارمندان فیفا
میسر نیست زیرا محل حضور مشاهدین از صحن علنی به اتاق رسانه های این
مجلس منتقل شده است .امید است با تامین موافقت مجلس برای حضور دوباره
کارمندان در محل سابق ،مشاهده و ثبت نصاب جلسات ممکن شود.

ساعات امتیازی
در ساعات امتیازی این هفته موضوعات متنوعی از سوی سناتورها مطرح شد.
بسیاری از سناتورها به مناسبت فرا رسیدن نوروز ،سال جدید خورشیدی را به
شهروندان تبریک گفتند ،از حکومت و شهروندان خواستند برای بهبود وضعیت
عمومی و خلق سرنوشت جمعی بهتر بکوشند و به وجایب فردی و ملی خویش
عمل کنند .این سناتورها همچنین از جناح های سیاسی خواستند همپذیری
پیشه کنند و از تشدید اختالف های زیانبار بپرهیزند .توجه به وضعیت امنیتی در
والیت های مختلف و درخواست از حکومت برای برخورد جدی با تروریست ها و
منابع حمایتی بیرونی آنها نیز بخشی از بحث های این ساعات بود .به گفته برخی
از سناتورها ،پاکستان از استمرار ناامنی و تروریسم در افغانستان حمایت می کند
و الزم است برای حل پایدار این مشکل با دولت پاکستان گفتگو شود.
گرامیداشت قیام  65حوت در هرات ،اعتراض نسبت به امتحان بست های  5و 1
در سرپل و سپاسگزاری از نیروهای امنیتی به خاطر مبارزه خستگی ناپذیر در
برابر تروریست ها و مجرمین و محافظت از خاک و مردم نیز در صحبت های
سناتورها بازتاب یافت.

کمیسیون مواصالت و مخابرات :در نشست این کمیسیون ،رئیس تعلیم و

عمومی غونډه

تربیت وزارت سرحدات و قبایل و مدیران لیسه های تحت مدیریت این وزارت
احضار شده بود .رئیس کمیسیون سواالتی را در باره وضعیت حاکم بر این
مکاتب ،ظرفیت تعلیمی ،محیط و امکانات آن پرسید .وی با تاکید بر اهمیت این
مکاتب ،اصالح وضعیت مناطق سرحدی و قبایلی را وابسته به چگونگی تعلیم و
تربیت شاگردان این مکاتب دانست .رئیس تعلیم و تربیت وزارت سرحدات و
قبایل با اظهار نگرانی نسبت به وضعیت امنیتی شاگردان این مکاتب گفت
دشواری های امنیتی بسیاری وجود دارد و برخی از دانش آموزان تهدید به مرگ
می شوند .وی عالوه کرد ،تعدادی از دانش آموزان خودسر و افرادی که با
زورمندان ارتباط دارند توسط مسئولین مکاتب قابل مهار نیست .به گفته وی
وزارت داخله برای برخورد با موضوع اقدام قاطعی انجام نداده است .وی گفت
برخی از شاگردان پس از فراغت هنوز در لیلیه های این مکاتب زندگی می کنند
و سبب آزار و تهدید دانش آموزان دیگر اند .وی از دستاوردهای این مکاتب یاد
کرد و گفت  519نفر این شاگردان در کانکور پارسال کامیاب شده اند .مسئولین
این مکاتب نیز در پاسخ به سواالت سناتوران جزئیات ارائه کرد و کاستی های
موجود را بر شمرد .به قول این مسئوالن معیار شمولیت در این مکاتب تعلق فرد
داوطلب به یکی از والیت های سرحدی و فقدان آموزش با کیفیت در آن والیت
است .نماینده وزارت سرحدات و مسئولین مکاتب از اعضای مجلس برای حل

د اونۍ په لومړۍ غونډه څو لوبغاړي یا وزرشکاران وستایل شول .د غونډې په
پیل کې مېرمن امنه افضيل د شوروي د لښکر پر وړاندې د هرات د خلکو د
کب د ۹۲مې پاڅون په هکله یادونه وکړه او ویې ویل چې دغه بریالیتوب د
خلکو د جهاد یوه السته راوړنه ده او باید له پامه ونه غورځول يش .هغې
همدارنګه د ازادۍ ،عدالت او برابري د ارمانونو په پوره کېدو باندې ټینګار
وکړ .ځینو سناتورانو له فساد رسه په مبارزه د حکومت پر کړنو نیوکه وکړه او
په دولتي ادارو کې د استخدام پروسه یې له فساد څخه ډکه وګڼله او ویې
ویل چې تعینات د وړتیا او تخصص له مخې نه ،بلکې د اړیکو او شخيص ګټو
پر بنسټ کېږي .د دغو سناتورانو په وینا په ازموینو کې د څارونکي پالوي
شتون یوازې سمبولیکه بڼه لري .ځینو نورو سناتورانو د اړوند سیمو په

ښوونځیو کې په ازبکي او ترکمني ژبو کتابونو پر نه وېشل کېدو نیوکه وکړه او
د پوهنې او د لوړو زده کړو د وزارتونو د چارواکو د استجواب غوښتنه یې وکړه.
د مرشانو جرګې دویمه عمومي غونډه د اجنډا نه درلودو له کبله ازادو بحثونو
ته ځانګړې شوه .په دغه غونډه کې سناتورانو یو لړ مسایلو لکه د ښاروالۍ
ناسمو خدمتونو ،د ښوونځیو د کتابونو په وخت نه وېشل کېدو ،د نوي کار را

مشکالت درخواست کمک کردند

رسېدل ،په پارملان کې د البا د پروژې د متدید اړتیا ،د ټاپي پروژې د

د مرشانو جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون :د دغه کمیسیون غونډه د  ۰۰۲۸کال
د کب په  ۹۶مه د اجنډا له مخې د اقتصادي همکاریو د سازمان د پارملاين
منشور (پیکو) باندې د بحث په هکله جوړه شوه .د اقتصادي همکاریو د سازمان
(پیکو) پارملاين مجمع جوړښت په  ۹۳۰۰کال کې د ایکو اقتصادي همکاریو د
سازمان په چوکاټ کې په پاکستان هېواد کې السلیک شو .دغه سازمان لس
غړي لري او د مجمع منشور د غړو هېوادونو تر منځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا
لپاره یوه هڅه ده .دغه منشور په  ۰۰مادو کې تایید شو.

پرانیستلو ستاینه ،په ننګرهار کې د داعش ځپل او د خربیال د نړیوالې
ورځې درناوي په هکله یادونه وکړه.

نشستکمیسیونها
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