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مرشانو جرګه په دې اونۍ کې

مرشانو جرګې دا اونۍ دوې عمومي او یو څو د کمېسیونونو غونډې تررسه کړې .د
عمومي جلسو اجنډا د امنیتي ادارو د مرشانو استجواب او د پیکو پر منشور د رايې اخېستل وو .دا اونۍ د مخابراتو او مواصالت
کمېسیون دوې ،د تقنین کمېسیون یوه او د کورين امنیت کمېسیون درې غونډې وکړې .د مرشانو جرګې د کمېسیونونو د
غونډو موضوعات د سږ کال د حاجیانو د لېږد پروسې ،د  ۷۹۳۱کال له ميل بودجې د ځینو پروژو حذف ،د نه خوړولو او
الریونونو پر قانون بحث ،د امنیتي طرحو په اړه د کابل ښار د پولیسو د حوزو راپور ،د کابل د ښاري کمربند د لغوه کېدو په اړه
د کورنیو چارو وزارت د ځینو منسوبینو اعرتاض او په دې موضوع کې د  ۹۳تنو بیکاره کېدل او دغه راز د افغانستان له ميل
دفاعي پوهنتون څخه د  ۹۳تنو محصالنو د ویستلو په اړه بحثونه او خربې وشوې.

ولسیجرگهدراینهفته


ولسی جرگه در هفتهی گذشته سه نشست عمومی برگزار کرد .موضوعات نشست ها به

گزارش والیتی ،بحث های آزاد در باره صلح و امنیت در کشور و استجواب مسئولین امنیتی اختصاص داشت .هرچند برخی از وکال به
دلیل فقدان مؤثریت گزارش های والیتی قبال خواستار حذف این بخش در آغاز هر اجالس شده بودند اما روند ارائه این گزارش ها در این
هفته نیز ادامه یافت .در یکی از جلسات ،نبود اجندا سبب شد نمایندگان به بحث های آزاد بپردازند ،البته این امر به معنای تکمیل و اتمام
موضوعات دارای اولویت و فوریت در کشور نیست ،بلکه بر عکس موضوعات حیاتی و دارای اولویت بسیاری نیازمند بحث و تصمیم گیری
است .جلسه سوم این مجلس به دلیل ماهیت امنیتی آن و پاسخ مسئولین سکتور امنیتی به گونه سری برگزار شد.
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یکم—مشرانوجرگه
عثامين ور غوښتل شوی و چې سناتورانو ته د سږ کال ( )۷۹۳۱د حاجیانو د
لېږد پروسې او پروازونو په اړه معلومات ورکړي .سناتورانو ویل د حاجیانو د لېږد
پروسه هر کال له ننګونو رسه مخ وي او اوسمهال چې د حاجیانو د لېږد ډېره
برخه کام ایر خصويص هوايي رشکت ته ورکول شوې ،دا ناسمه چاره ده او دا
پرېکړه د اریانا افغان هوايي رشکت لپاره زیامننه متامېږي .سناتورانو ویل اریانا
افغان هوايي رشکت د حاجیانو د لېږد په برخه کې بشپړه تجربه لري او پکار دا
ده چې دا تړون له اریانا افغان رشکت رسه ويش ،دوی ویل د حکومت نه پاملرنه
دا رشکت له جدي ننګونو او مشکالتو رسه مخ کوالی يش .خو د حج او اوقافو
وزیر ښاغيل عثامين وویل د اریانا رشکت هوئت او نوم ته پوره درناوی لري او دا
يې د هېواد ميل پانګه وګڼله ،خو زیاته يې کړه چې په دغه رشکت کې مدیریتي
ستونزې ،کم کاري او د تړون په ژمنو عمل نه کول ،د دې سبب شوي چې د
حاجیانو په لېږد کې مشکالت رامنځته يش .د عثامين په خربه د اریانا افغان
هوايي رشکت د ناسم مدیرت له کبله دغه رشکت تېر کال د حاجیانو د لېږد په
پروسه کې (شپږ سوه) میلیونه ډالر زیان وليده .د حج او اوقافو وزیر وویل تر
اوسه له هېڅ چا رسه دغه تړون نه دی شوی ،خو دواړه رشکتونه ارزول يش او د
ارزونې راپور يې د ميل تدارکاتو ادارې ته استول شوی چې د دواړو رشکتونو له
منځه به يې یو ولسمرش او د ميل تدارکاتو اداره غوره کړي .ښاغيل عثامين
وویل اریانا رشکت تېر کال د حاجیانو د لېږد پروازونو مهالوېش په خپله وخت
چمتو نه کړای شو ،چې له کبله يې د حاجیانو پروازونه وځنډېدل ،د ده په
خربه د پروازونو د مهالوېش د نه چمتوايل پر وخت سعودي عربستان دوی ته
ویزې نه ورکوي .د وزیر استدالل او توضیحات د سناتورانو د قناعت وړ وو .د
مخابراتو او مواصالتو کمېسیون دویمه غونډه د وري /حمل په شپږمه تررسه
شوه .دې ناستې ته د د کلیو او پراختیا وزارت مسوولین له دې کبله استجواب
شوي وو چې د سناتورانو په وینا د  ۷۹۳۱ماليي کال په بودجې کې ځینې
کلیوايل پروژې له بودجې ویستل شوې دي .د سناتور عبدالرحیم حسن یار په
خربه د غزين په ناور ولسوالۍ کې ځینې په تړون ورکول شوې پروژې د سږ
کال له بودجې ویستل شوي چې دا خپله د مرکزي حکومت توپیر چلند په
ډاګه کوي .بلخوا سناتور لطف الله بابا هم وویل چې پراختیايي پروژې متوازنې
نه دي او ځینې ولسوالۍ چې شدیده اړتیا لري ،هغلته پروژې نه پلې کېږي .د
کلیو پراختیا وزارت د کلیوايل رسک جوړونې د برخې مرش ښاغيل نارص تېمور د
سناتورانو اندېښنې پر ځای وګڼلې او زیاته يې کړه چې د پروژو شاملول او
حذف د دوی صالحیت نه دی .تېمور وویل موږ په  ۷۹۳۱کال کې د ډیزان او
طرحه شویو پروژو لپاره  ۳۳۳میلیونه ډالرو ته اړتیا لرله ،خو یوازې  ۵۴میلیونه
ډالر مو په اختیار کې لرل .ده زیاته کړه ،د سږ کال لپاره کلیو پراختیا وزارت
 ۹۳۳پروژې پالن کړي دي چې حکومت له دې ډلې  ۷۳۱له ميل بودجې
وویستلې .د تېمور په خربه ولسمرش او د ماليي وزیر دا پروژې ځکه ویستيل
چې د هغوی په باور په پراختیايي پروژو کې انډول نه دی ساتل شوی .بلخوا
سناتور حسن یار ښاغلی تېمور تورن کړ چې ګوندې له خپلو پروژو او بودجې
دفاع نه يش کوالی ،خو تېمور وویل موږ د ټولو پروژو د پيل کېدا لپاره مايل
توان او رسچینې نه لرو .هغه وویل د سږ کال لپاره  ۳۴۳۳کلیو مرته رسک
جوړول پالن شوی ،خو اوسمهال دوی ورته یوازې  ۹۹میلیونه ډالر بودجه لري
چې دا بودجه د ټولو پروژو د پيل کېدو لپاره بسنده نه ده .د کمېسیون له
لوري پرېکړه وشوه چې وزارت دې د غزين د ناور ولسوالۍ د رسک جوړونې
پروژو په اړه له ماليي وزارت رسه ناسته وکړي او د دې پروژو لپاره د بودجې د
پیدا کولو په برخه کې دې له وزارت رسه چنې ووهي او چې په دې برخه کې
هره پرېکړه وشوه ،نو مخابراتو او مواصالتو کمېسیون ته دې مکتبوي خرب ورکړل
يش .د دې ترڅنګ غونډې ته د ماليي وزارت د اسناد نه لرونکو وسایطو د
قیمت ټاکنې د برخې مسوولین هم وربلل شوي وو چې په اړوند موضوع کې
يې سناتورانو ته توضیحات او معلومات ورکړل.

نصاب
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 .اما قرار شده است با توافق و حمایت هیات اداری مجلس سنا ،از
هفته های بعدی ،کارمندان فیفا مجاز به حضور در گالری مشرانو جرگه باشند و
فرصت مشاهده و ثبت مستقیم جلسات را داشته باشند.

امتیازي ساعت

د دې اونۍ د عمومي غونډو په ازاد بحث کې سناتورانو د تل په څېر د هېواد
مهمو بېالبېلو موضوعات بحث او خربې وکړي .د سناتورانو خربې د هېواد په
کړکیچن امنیتي وضعیت ،په کابل او هلمند کې د ځامنرګو بریدونو ،د پوهنې
په برخه کې په ځانګړې توګه په هېواد کې د ښوونځیو د جوړولو په اړه د
ولسمرش په خربو ،د سولې خربې ،د حکومت او د بلخ د پخواين وايل ترمنځ د
سیايس جنجال حل او د ميل همبستګۍ د ګوند د مرش سید اسحاق ګیالين
په وروستیو ناسمو څرګندونو ورټولې وې .سناتورانو په ټوله کې له حکومته
وغوښتل چې د اوسني ناسم سیايس او امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره دې
جدي هلې ځلې وکړي .په دویمه عمومي غونډه کې یو ځل بیا سناتورانو د
هېواد په مهمو ميل مسایلو په ځانګړې توګه د سولې پر پروسې ،د ازبکستان پر
نړیوال کنفرانس او د ميل شورا د وليس جرګې او ولسوالیو شوراګانو پر ټاکنو
خربې وکړې .سناتورانو ټینګار وکړ چې د ټاکنو کمېسیون غړي دې خپلواک
پاتې يش او د اسايس قانون په چوکاټ کې دې حکومت او اړوند ارګانونه د
رڼو ټاکنو لپاره زیار وبايس .سناتورانو دغه راز په راتلونکو ټاکنو کې د سیايس
ګوندونو د ونډې رسه مخالفت وکړ او وې ویل چې په افغانستان کې سیايس
ګوندونه “سیايس بلوغ” ته نه دي رسېديل او باید هغوی ته ځانګړې ونډه ور نه
کړل يش .د پوهنې سکتور د پیاوړتیا او د اداري فساد پر ضد په دولتي ادارو
کې د مبارزې غوښتنه د سناتورانو نورې خربې وې.

نشست عمومی
استجواب مسئولین امنیتی :نشست نخست مشرانو جرگه به تاریخ  5حمل سال
 1931برگزار شد .موضوع جلسه استجواب وزیر داخله ،وزیر دفاع و معاون ریاست
عمومی امنیت ملی برای پاسخ در باره اوضاع امنیتی کشور بود .در بخش اصلی
جلسه ،سناتورها خطاب به وزیر دفاع ،وزیر داخله و معاون ریاست عمومی امنیت
ملی در باره تجهیز نشدن نیروهای مسلح افغانستان ،عدم رسیدگی به خانواده های
شهدا و معلولین نیروهای مسلح ،افزایش جرایم جنایی در کشور ،دستگیر نشدن
عاملین انتحار و انفجار ،بهبود نیافتن اوضاع امنیتی در مرکز و والیات کشور ،اجرای
اصالحات در وزارت داخله و ضرورت اصالح سایر بخش های امنیتی ،تقاعد بی موقع
افسران و جنراالن سابقه دار پولیس ،حضور افراد غیر مسئول در والیات ،پرسش
های متعددی مطرح کردند .برای دریافت پاسخ مسئولین امنیتی ،جلسه با رای
اکثریت اعضای حاضر سری اعالم شد.
منشور پیکو :دومین جلسه عمومی این جرگه به تاریخ  1حمل سال  1931به هدف
بحث و رای گیری روی منشور مجمع پارلمانی سازمان همکاری های اقتصادی
(پیکو) و ارایه گزارش والیتی برگزار شد .منشور مجمع پارلمانی سازمان همکاری
های اقتصادی در سال  3119در پاکستان امضا شد .این سند که در قالب  11ماده
تدوین شده است ،از سوی کمیسیون امور بین الملل مشرانو جرگه به جلسه عمومی
ارائه شد و مورد تایید اعضای مجلس قرار گرفت .در بخش بعدی جلسه ،گزارش
والیت پکتیا خوانده شد .گزارش حاکی از نبود امکانات کافی صحی و شفاخانه در
ولسوالی جانی خیل و مشکالت در بخش معارف ،راه های موصالتی و مشکالت
امنیتی است.

د کمېسیونو غونډې

مواصالت او مخابرات :د دې کمېسیون غونډه د وري /حمل پر امته د لطف الله
بابا په مرشۍ تررسه شوه .دې ناستې ته د حج او اوقافو وزیر فیض محمد
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تقنین :نشست این کمیسیون به تاریخ  6حمل برای بحث روی قانون اعتصابات،
اجتامعات و تظاهرات برگزار شد .محی الدین منصف رئیس کمیسیون با ارائه
توضیح در باره این قانون گفت ،این قانون به تاسی ازحکم ماده سی و ششم قانون

پردلی پیژندوال وزارت امور داخله در پاسخ به این شکایت گفت به اساس فرمان
جدید رییس جمهور آن عده از افرسانی که بیش تر از  ۹سال در مرکز وظیفه
انجام داده اند به والیات تبدیل می شوند .وی تاکید کرد که این افرسان به زودی
در بست های خالی جابجا خواهند شد و هیچ نوع مشکل در مقرری آنان وجود
ندارد .وی اضافه کرد در قطعه  ۳۷امنیتی کابل افرسان دخرتان را جذب کرده اند
چون آنان به دلیل مشکالت حارض به اجرای وظیفه در والیات نیستند .در بخش
دیگر جلسه ،عبدالعلیم کوهستانی رییس عمومی محابس و توقیف خانه های
وزارت امورداخله و شاه میر رییس ارتباط محاکم در مورد چگونگی طی مراحل
دوسیه های محبوسینی که سالها است به دوسیه هایشان رسیده گی نشده است
معلومات ارایه کردند .آقای کوهستانی افزایش استفاده از مواد مخدر در زندان
ها را رد کرد و گفت به دلیل زیاد بودن دوسیه ها ،آنان منی توانند دوسیه های
همه مجرمین را در وقت کم بررسی کنند .در اخیر جلسه ،رییس کمیسیون تاکید
کرد مسوولین وزارت امور داخله هرچه زودتر رسنوشت  ۹۳افرس را معلوم و آنان را
در بست های خالی جذب کنند و نیز از رییس عمومی محابس خواسته شد
دوسیه هایی را که سال هاست بررسی نشده ،طی مراحل کند.

اساسی وضع شده است و مطابق فرمان از تاریخ توشیح در خالل  03روز پس از
تاریخ صدور به شورای ملی ارسال شده است  .وی گفت هدف این قانون ،تعیین
چگونگی برگزاری اجتامع ،اعتصاب ،مظاهره و تحصن برای مقاصد جایز و صلح
آمیز جهت تامین رعایت نظم و امن عامه در زمان برگزاری اجتامع ،اعتصاب،
مظاهره و تحصن است .وی افزود اجتامع یا گردهامیی عبارت است از حضور
بیشرت از ده نفر طور منظم ،علنی و هامهنگ در یک محل عام به هدف ابراز
نظریات یا احساسات راجع به یک امر مرشوع و قانونی و جلب افکار عامه .وی
گفت این قانون در قالب طرح اعضا تهیه شود تا مورد تایید قرار گیرد.
امنیت داخلی :نشست نخست این کمیسیون به تاریخ  ۵حمل  ۷۹۳۱به ریاست
محمد هاشم الکوزی برگزار شد .اجندای نشست استامع گزارش آمرین حوزه های
امنیتی شهر کابل در رابطه به برنامه ها و طرح های امنیتی جهت بهبود وضعیت
امنیتی بود .آمرین حوزه های امنیتی با دادن معلومات در باره حمله انتحاری روز
اول سال  ۷۹۳۱در شهر کابل ،گفتند بیشرتین جرایم جنایی و قضایای
تروریستی به همکاری مردم در شهر کابل خنثی شده است .آنها همچنان برخی
مشکالت موجود را ناشی از کمبود تشکیل پولیس ،مشکالت در کد جزا و توزیع
کارت های وسایط نقلیه از آدرس شورای ملی دانستند و گفتند توزیع این کارت
ها سبب بی نظمی و سوء استفاده شده است .رییس و اعضای کمیسیون با طرح
ها وبرنامه های آمرین حوزه های امنیتی درشهرکابل حامیت کرد اند و یک سلسله
پیشنهادات را با آنان رشیک منود اند و وعده سپرد اند که مشکالت یاد شده را
درجلسات بعدی مطرح و مورد بحث قرار دهند.

نشست سوم این کمیسیون به تاریخ  ۱حمل به ریاست محمد هاشم الکوزی و با
حضور قوماندان دانشگاه دفاع ملی مارشال فهیم برگزار شد .جلسه استجوابیه
برای بررسی شکایت  ۹۳تن از جوانان متقاضی ورود به دانشگاه دفاع ملی
مارشال فهیم برگزار شده بود .به گفته این افراد ،آنها در امتحان ورودی این
دانشگاه منرات خوب گرفته اند اما به دلیل تکمیل ترکیب والیتی به این دانشگاه
راه نیافته اند .قوماندان دانشگاه دفاع ملی در پاسخ به این شکایت گفت دانشگاه
مذکور در هر سال ظرفیت جذب  ۴۳۳تن دانشجو را دارد و متقاضیانی که بلند
ترین منرات را بگیرند در این آزمون موفق می شوند .وی اضافه کرد آن عده از
جوانانی که از پروسه امتحان شکایت دارند در این امتحان منرات خوب نگرفته
اند .در پایان جلسه ،رییس کمیسیون امنیت داخلی به قوماندان دانشگاه دفاع
ملی دستور داد موضوع را به صورت درست بررسی و آنان را از این موضوع آگاه
سازند.

نشست دوم این کمیسیون به تاریخ  ۱حمل  ۷۹۳۱به ریاست محمد هاشم
الکوزی برگزار شد .موضوع جلسه استامع گزارش عوض محمد رییس تنظیم اداره
قوت ها و عبدالجبار پردلی پیژندوال وزارت امور داخله بود .هدف از این گزارش
بیان دلیل لغو کندک کمربند شهری کابل و بیکار شدن  ۹۳تن از افرسان و
ساتنمنان این قوماندانی بود .به گفته افرسانی که وظایف شان را از دست داده
اند قرار بود آنان در قطعه  ۳۷امنیتی کابل که تازه تشکیل گردیده است تعیین
بست شوند اما بجای آنان افراد دیگر در این قطعه جذب شده است .عبدالجبار

دوم— مشرانوجرگه
آن ،ابراز نگرانی کردند .برخی دیگر از اعضای ولسی جرگه خواستار ارائه طرح جامع
امنیتی از سوی ولسی جرگه و پاسخ مسئولین امنیتی در باره این رخداد ها شدند.
به عالوه ،شماری از اعضای مجلس با انتقاد از بی کفایتی رئیس عمومی امنیت ملی
و مسئولین ارشد سکتور امنیتی خواهان استیضاح آنان شدند و تأکید کردند الزم
است افراد توانا و متخصص در رهبری سکتورهای امنیتی کشور ،گماشته شوند .در
بخش دیگر این مباحث ،تعدادی از وکال در باره روند صلح در کشور صحبت کردند
و خواستار لغو شورای عالی صلح و حسابدهی این شورا به مردم افغانستان به خاطر
مصارف هنگفت مالی ،شدند .برگزاری انتخابات موضوع دیگری بود کفه در ایفن
ساعات مطرح شد .نمایندگان مجلس خواستار برگزاری انتخابات در وقت تعفیفیفن
شده اند و نسبت به وخامت اوضاع امنیتی و تاثیر آن بر روند برگزاری انفتفخفابفات
اظهار نگرانی کردند .این نمایندگان با تاکید بر ضرورت حفظ شفافیت و اصالحفات
بنیادی در کمیسیون های انتخاباتی ،نسبت به مداخله حکومت در ایفن رومفنفد
هشدار دادند .مشکالت استخراج نشدن معادن در کشور ،افزایش جرایم جنایفی و
مشکالت صحی شهروندان نیز بخشی از اظهارات و صحبت های نمایفنفدگفان در
ساعات امتیازی نشست های این هفته بود.

نصاب
نصاب جلسه روز شنبه این هفته برای کارمندان فیفا میسر نشد اما در روزهای دو
شنبه و چهارشنبه تعداد نمایندگان حاضر در جلسات به ترتیب  31و  131نفففر
بوده است .به نظر می رسد ثبت نصاب و یادآوری ضرورت حضفور حفد اکفثفری
نمایندگان ره به جایی نمی برد و نمایندگان بدون توجه به مسئفولفیفت خفطفیفر
نمایندگی و ضرورت مشارکت در مدیریت امور کشور به وظایف غیر نمایندگی مفی
پردازند و حضور در پارلمان را به مثابه شغل ثانی و اوقات اضافی می پندارند .ایفن
نابسامانی نه تنها جایگاه و اعتبار پارلمان را تضعیف کرده است بلکه در بدتر شفدن
وضعیت حکومتداری و فساد سیاسی نیز تاثیر گذار است .در نبود تعفهفد بفخفش
بزرگی از نمایندگان برای اجرای مسئولیت های قانونی خویش ،شاید تنها راه حفل
اصالح وضع موجود بیداری افکار عمومی و فشار بر نمایندگان شان بفرای اجفرای
وظایف شان باشد ،ورنه تجربیات اجالس های گذشته نشان داده است که تدابفیفر
انضباطی و تذکر و حتی تهدید به تحریم از شرکت در جلسات هیچ پیامد امیفدوار
کننده ای در پی نداشته است .مقایسه تعداد نمایندگان حاضر در ایام انفتفخفابفات
هیات اداری و هفتهی پس از آن می تواند عمق بحران عدم تعهد در پفارلفمفان را
روشن سازد.

نشست عمومی
گزارش والیتی :دستور کار اصلی این ن ش ست شنیدن گزارش والیتی بففود.
قاضی عبدالرحیم وکیل والیت بادغیس با ارائه گزارش والیت مربوطه ،نفاامفنفی را
جدی ترین مشکل مردم در این والیت خواند و افزود در وضعیت امنیتی کنفونفی،
امکان برگزاری انتخابات در این والیت ،ممکن نیست .بر اساس این گفزارش ،راه
های مواصالتی ولسوالی های باال مرغاب و جوند از چند سال پیفش بفدیفن سفو

ساعات امتیازی
موضوع اصلی ساعات امتیازی این هفته مانند هفته های قبل صلح و امنیفت بفود.
برخی از وکال در مورد حادثات خونبار تروریستی روز اول نوروز در کارتفه سفخفی
کابل و حادثه تروریستی سوم حمل سال نو در والیت هلمند سخن گفتفنفد و از
افزایش حادثات تروریستی در کشور و ناتوانی سکتورهای امنیتی در جلوگیفری از
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مسدود است و دولت در این ولسوالی تسلط ندارد .از طرف دیگر ،پرسنل امنیفتفی
حاضر درین والیت از فقدان هماهنگی الزم رنج می برد و امکانات کافی نفیفز در
اختیار ندارند .بسته بودن دروازه های برخی مکاتب و نبود تعمیفر کفاففی بفرای
مکاتب ،کمبود استادان پوهنتون و نبود لیلیه ،کمبود شفاخانه و نبود امکانات الزم
در شفاخانه های این والیت ،خطر امکان محو شدن جنگالت پسته و خشکسالی از
جمله مشکالت دیگر والیت بادغیس خوانده شد .در عین حال ،تطفبفیفق نشفدن
پروژه های انکشافی برق ،سرک و آب در والیت بادغیس نیز در گفزارش بفازتفاب
یافت .در ادامه ،عزیزه جلیس وکیل والیت سرپل گزارش این والیت را ارائه کرد .بر
اساس گزارش وی 51 ،فیصد خاک والیت سرپل تحت تسلط طالبفان و داعفش
است و مردم در وضعیت وخیم امنیتی به سر می برند .به گفته خانفم جفلفیفس،
غصب ملکیت های دولتی و عامه توسط زورمندان ،کشت کوکنار ،کمبود تشکیفل
پولیس ،سوء استفاده قومندان امنیه والیت سرپل از امکانات دولتی ،نبود کلینیک
استندرد زنانه ،بی کفایتی نیروهای کشفی ،پرداخت نشدن بموقع حقوق معلمیفن،
کمبود دکتران زنانه ،نرسیدن کمک های الزم برای دهاقین و ضرورت ایجاد سفرد
خانه برای حفظ محصوالت زراعتی والیت سرپل از جمله مشکالت و ضروریات این
والیت است .پس از آن ،محمدکبیر مرزبان وکیل والیت تخار با ارائه گزارش ایفن
والیت ،از ناامن بودن هشتاد فیصد خاک ولسوالی های ینگی قفلفعفه و خفواجفه
بهاوالدین والیت تخار ابراز نگرانی کرد و افزود  35فیصد ولسوالی درقفد والیفت
تخار تحت کنترل طالبان قرار دارد و در صورت پاکسازی نشدن طفالفبفان ،ایفن
ولسوالی سقوط خواهد کرد .بر اساس این گزارش ،ضرورت اسفالت میدان هفوایفی
تخار ،ضرورت قیرریزی سرک عمومی ماورای کوکچه ،کمبود استادان مسفلفکفی،
ضرورت اعمار تعمیر برای مکاتب ،نیاز انکشاف متوازن برای تمام ولسوالفی هفای
والیت تخار ،موجودیت فساد اداری در مرکز و ولسوالی ها و ضرورت رسیدگی بفه
مشکل برق مردم تخار از جمله مشکالت و اولویت های این والیت است .در ادامفه
جلسه ،مولوی موحد وکیل والیت نورستان گزارش این والیت را ارائه کرد .در ایفن
گزارش آمده است که هشت واحد اداری دولت تحت تسلط مخالفین اسفت .بفه
گفته وی ،ولسوالی کام دیش از چند سال به این طرف زیر تسلط مخالفین اسفت
اما حکومت برای پاکسازی و واپس گیری این ولسوالی از دست مخالفین ،مفوففق
نبوده است .در بخش پایانی جلسه ،حبیبه سادات وکیل والیت هلمند گزارش این
والیت را ارائه کردد .وی ناامنی را از جمله مشکالت جدی والیت هلمند خواند .در
این گزارش آمده است که نام های ده ها تشکیل امنیتی در والیت هلمند موجفود
است اما حضور فزیکی ندارند .بر اساس گزارش وی از هلمند ،نبود تسهیالت الزم
مکتب ،مشکل برق ،توزیع نشدن کمک ریاست مهاجرین به مستحقین ،ناکارآمدی
ریاست مبارزه با مواد مخدر ،پرداخت نشدن بموقع معاش اردوی ملی و نبود مکان
های ورزشی از جمله مشکالت دیگر والیت هلمند است .در پایان ،امیرخفان یفار
نایب دوم و رئیس جلسه از منشی و داراالنشای ولسی جرگه خواست گزارش های
ارائه شده را برای رسیدگی به مراجع ذیربط حکومتی بفرستند.
صلح و امنیت :دومین ن ش ست عمومی ول سی جرگه به تاری خ  1حمل سفال
 1931با موضوع بحث آزاد در باره صلح وامینت در کشور ،برگزار شفد .در ایفن
نشست ،اعضای مجلس در باره موضوعات مرتبط به صلح و امنیت در افغانستان و
برگزاری نشست های صلح صحبت کردند .به گفته برخی از نمایندگان ،اقدامفاتفی
که تا کنون برای تامین صلح انجام شده است ،نمایشی است و دولت افغانستان در
این راستا ناکام بوده است .به باور این وکال ،حکومت افغانستان در رابطه به طفرح
پیشنهاد اخیر در باره صلح بدون قید و شرط با طالبان که از طرف طالبان رد شد،
هیچ گونه مشورتی با شورای ملی انجام نداده است در حالی که الزم اسفت بفرای
تصمیم گیری در باره موضوعات مهم ملی با شورا مشورت شود .اعضای شورا گفت
طالبان بدون اینکه به پیشنهاد دولت وقعی بگذارد ،خواستار گفتگوی صفلفح بفا
ایاالت متحده شده است .این اعضای مجلس همچنان موجودیت شفورای عفالفی

صلح را برای کشور مفید ندانسته و خواهان لغو این شورا شدند .به باور برخفی از
اعضای ولسی جرگه خود شورا بن بستی بر سر راه مذاکرات صفلفح اسفت .ایفن
نمایندگان خواستار ایجاد یک مرجع بیطرف غیر حکومتی برای پیش برد پروسفه
صلح با مخالفین شدند .برخی دیگر از نمایندگان ،کشور های همسایه و منطقه را
عامل شعله ور ساختن جنگ در افغانستان و عامل مداخله در امور داخلفی کشفور
خواندند و از حکومت افغانستان خواستند در این باره سیاست مشخصی را اتفخفاذ
کند .به عالوه ،برخی از وکال در سخنان مربوط به تامین امنیت در کشور ،خواهان
انتصاب افراد شایسته در پست های نظامی و سایر پست های مهم و کلیدی شدند.
به قول این نمایندگان ،عامل بسیاری از رخدادهای امنیتی ضعف نیروهای کشففی
و استخباراتی و نبود هم آهنگی میان نیروهای مسلح و نبودن تجهیفزات کفاففی
است .فقدان پالن عمومی امنیتی در کشور نیز بر وضعیت امنیتی کشور تاثیرگفزار
است و الزم است حکومت پالن کارآمد امنیتی طراحی کند.
استجواب مسوولین امنیتی :سومین جل سه عمومی ول سی جرگه به تاریفف خ
 8حمل سال  1931با شرکت وزیر دفاع و وزیر داخله جمهوری اسالمی افغانستان
برای پاسخ گویی در باره اوضاع امنیتی کشور و حوادث اخیر در شهرکابل و والیات
برگزار شد .در آغاز ،تعدادی از نمایندگان پرسش هایی را در باره وضعیت امنیتی و
حمالت انتحاری اخیر در کشور مطرح کردند .نمایندگان با اشاره به رخفدادهفای
امنیتی هوتل انترکانتیننتال ،چهار راهی زنبق ،و حوادث امنیتی در والیفت هفای
ننگرهار و هلمند خواستار وضاحت وزرای داخله و دفاع شدند .به گفته نمایندگفان
در زمانی که توانایی نهاد های کشفی و استخباراتی کشور با چالش مواجه اسفت،
در باره امکان برگزاری انتخابات تردید وجود دارد .مشکفل پفرداخفت اکفرامفیفه
نیروهای امنیتی ،پرداخت نشدن معاش صاحب منصب هایی کفه در وضفعفیفت
احتیاط فعال به سر می برند ،نپرداختن ماکوالت مامورین تفراففیفک در  8مفاه
گذشته ،مشکالت ترفیع افسرانی که در جبهه های جنگ حضور دارند و ففروش
مهمات بخشی از سواالت نمایندگان مجلس بود .پس از طرح سفواالت ،نشفسفت
عمومی سری اعالم شد.

نشست کمیسیونی
اکثر کمیسیون های ولسی جرگه در این هفته نشستی برگزار نکردند .دالیل اصلی
آن تکمیل نشدن نصاب ،نداشتن اجندا یا آشفتگی وضعیت درونی در هفنفگفامفه
انتخاب رؤسای کمیسیون ها است .با این حال برخی دیگر از کمیسیون ها (ماننفد
کمیسیون سمع شکایات) تنها به عرایض اداری رسیدگی کرده است که مستفلفزم
بحث درون کمیسیونی نیست .از این جهت ،در این هفته تنها کمیسیون صفحفت
یک نشست برگزار کرد.
کمیسیون صحت :ن ش ست این کمی سیون ددر روز سه شنبه  1حفمفل بفه
ریاست مجیب الرحمان سمکنی برگزار شد .موضوع نشست این کمیسیون استماع
گزارش حفیظ اهلل ولی رحیمی رییس تربیت بدنی در باره کارکرد و برنامفه هفای
جدید این ریاست بود .در آغاز ،آقای رحیمی شناسایی و رفع چالش های ورزش را
جزو برنامه های دارای اولویت ریاست تحت مدیریت خویش عنوان کرد .وی گفت
تالش برای رشد ورزش و ایجاد اصالحات جریان دارد و در  31ففدراسفیفون از
مجموع  54فدراسیون ریاست تربیت بدنی ،انتخابات برگزار شفده اسفت .ایشفان
افزود تمام این فدراسیونها در ریاست تربیت بدنی ثبت شده اسفت و ریفاسفت
تربیت بدنی و ورزش در تالش است برای رشد ورزش در والیات درجه دوم بیشتر
توجه کند .اعضای کمیسیون صحت با اعالم همکاری با ریاست تربیت بفدنفی ،از
رییس این ریاست خواستند در زودترین زمان ممکن طرح قانفون ورزش را بفه
ولسی جرگه معرفی کند .آقای رحیمی در پاسخ گفت این طرح درحال تکفمفیفل
شدن است و جهت طی مراحل در آینده نزدیک به پارلمان ارسال خواهد شد.
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