
 

 دور مذاکرات اعضای پارلمان افغانستان و پاکستان دهمین

 اسالم اباد – ۰۹۹۱سال  میزان  ۰۱و  ۹

  اعالمیه مشترک

 

در اسالم آباد  ۰۹۹۱میزان سال  ۰۱و  ۹دور نشست اعضای پارلمان های افغانستان و پاکستان بتاریخ  دهمین .1

توسط انستیتیوت رشد و شفافیت در نشست که  نستان و پاکستانگروپ دوستی پارلمان های افغا. پاکستان دایر گردید

مجلس  عضو ، جاللتماب اقای افتاب احمد خان شیرپاو  ، به میزبانیتسهیل گردیده بود  (PILDAT)قانون پاکستان 

جاللتماب اقای  تحت ریاست انتجانب افغانس ،و رئیس گروپ ( چهارصده خیبر پختوانخواه عضو ) شورای ملی 

  . س یاسنی ، معاون اول ولسی جرگه پارلمان افغانستان اشتراک ورزیدندمیروی
 
بعد از ارزیابی پیشرفت نهمین دوره مذاکره ، جانبین از ادغام محیط مثبت سیاسی در ارتباطات هر دو کشور  .2

موضوعات های پارلمان افغانستان و پاکستان تاکید نمودند اینکه هر دو کشور  عضو اما ، . حصول رضایت نمودند

انها در این مورد معتقد بودند که چنین . متعداد در دست دارند که باید با همکاری یکدیگر میتوان انرا حل نمود

 . مذاکرات در حل مشکالت یک امر مبرم است
 

که اعضای پارلمان افغانستان و پاکستان حمایت شان را از نهمین دوره مذاکره و از اعالمیه مشترک نهمین دور  .3

 . تایئد بعمل اوردنددر اسالم اباد تدویر یافته بود ،  ۰۹۹۱میزان سال  ۹و  ۱خ بتاری
 

های پارلمان در تبادل نظریات منصفانه موضوعات که روابط افغانستان و پاکستان را متاثر میسازد ، به  عضو  .4

یکدیگر در فعالیتهای  کشورهایانها تاکید بعمل اوردند اینکه خاک افغانستان و پاکستان به خالف . بحث پردختند

عالوه نمودند اینکه دیگر باید بازی مالمتگرای میان اعضای پارلمان در جریان صحبتها . ترورستی استفاده نگردد

 . هر دو کشور متوقف گردد
 

روابط دو جانبه از طریق نظارت مسؤلیتهای شان را جهت بهبود باید هر دو کشور تاکید ورزیدند اینکه پارلمان نیز  .5

کمیته های مربوطه پارلمان باید در این عرصه نقش خویش را . الیسی های خارجی و امنیتی ، انجام و ایفا نمایندبر پ

 . بخوبی بازی نمایند
 

های پارلمان نگرانی خویش را در افزایش فعالیتهای ترورستی در هر دو کشور اظهار نموده و اصرار  عضو  .6

فکر کرده و اقدامات موثر را در مبارزه های فعالیتهای ترورستی فراتر نمودند اینکه هر دو دولت باید از محکومیت

 . علیه تروریزم و دهشت افگنی اتخاذ نمایند
 

 موجود کماکان فعالا  افغانستان و پاکستان میان که وقت زمینه در را فرصت از کوچک مجراء یک پارلمان، اعضای .7

 ایساف های نیروی کنارگیری و ترک از ناشی که وعاتموض واقعیبینانه بشکل تا ساختند مشخص مشترکا را است

 اعضای.  دهند قرار  بررسی و  غور مورد را است 2114 سال اخیر در افغانستان از امریکا متحده ایاالت و

 شاید حاد، مرحله ین در پاکستان و افغانستان دولتین توسط مناسب تصامیم اتخاذ عدم که آوردند بعمل تاکید پارلمان

 .گردد 2114 سال از بعد انگیز فاجعه و دلخراش های نهصح باعث

 

 بازی خود های کشور در را نقشی نوع هر باید کشور دو هر های دولت که ورزیدند تاکید مشترکاا  پارلمان اعضاب .8

 مطابق ماحول یک تحقق غرض. ورزند مساعدت یکدیگر با آشتی، و اختالفات رفع در و محو را تروریزم تا نمایند

 و صلح به  آمدن نایل بصوب تا داده همکاری دست یکدیگر با کشور دو هر باید ،2114 سال از بعد ستخوا به

 . .گردند پیروز جنوبی، آسیای در ثبات
 

 و افغانستان های پارلمان در یدوست مربوطه های گروه که نمودند توافق هم با کشور  دو هر پارلمان عضایا .9

 دو ارتباطات پارلمانی دیپلوماسی اعزام اساس به تا داده تسهیل کماکان را آینده در مذاکرات روند چنین باید پاکستان

 که ها توصیه گردیده تشکیل مرور یک. بخشند بهبودسیاسی و فرهنگی  –بر اساس نورم های اجتماعی  را جانبه



 پالیسی به پارلمان عضایا های توصیه که گردد تامین امر این تا یابد تداوم بایست  میگردد ایجاد مذاکرات ذریعه

 . .میباشد گذار تاثیر دولت، دو هر های
 

برای  (PILDAT)شفافیت قانون پاکستان انستیتیوت رشد و اعضای پارلمان هر دو کشور افغانستان و پاکستان از  .01

 آنها ابراز. تسهیل و برگذاری دهمین دور مذاکرات میان اعضای پارلمان هر دو کشور، اظهار خرسندی نمودند

حمایت خویش را از روند مذاکرات  (PILDAT)امیدواری گردند که انستیتیوت رشد و شفافیت قانون پاکستان 

ادامه دهد که این ابتکار در برطرفی موضوعات ناهنجار میان کشور ها و ترویج صلح میان آنها، بسیار حیاتی 

 . میباشد
 

 
اقای جاللتماب  تحت ریاستپاکستان  –ن افغانستان دور مذاکره اعضای پارلما دهمینهیئت جانب افغانی که در  .00

جاللتماب اقای عبد الطیف : میرویس یاسنی معاون اول ولسی جرگه بشمول اعضای اتی الذکر ، اشتراک نمودند
پدرام عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون و بازرسی مرکزی ولسی جرگه، جاللتماب اقای عالم قرار  عضو 

سی جرگه ، جاللتماب اقای هللا گل مجاهد عضو کمیسیون سمع شکایت ولسی جرگه ، کمیسون امور داخلی ول
 . ولسی جرگه عضو جاللتماب اقای محمود خان سلیمانخیل و جاللتماب حاجی سخی میشوانی 

 
تحت ریاست جاللتماب پاکستان  –دور مذاکره اعضای پارلمان افغانستان دهمین نمایندگان جانب پاکستان که در  .01

و ( ، چهارصده خیبر پختوانخواه 8 –شورای ملی ) مجلس شورای ملی  عضو افتاب احمد خان شیرپاو اقای 

های  عضو اشتراک نمودند شامل پاکستان در شورای ملی پاکستان  –رئیس گروپ دوستی پارلمانی افغانستان 
اقای غالم احمد  کستان ،اقای فیصل کریم کوندی معاون اسبق شورای ملی پا پاکستان چون جاللتمابشورای ملی 

جاللتماب  ،شورای ملی از مردان  عضو شورای ملی از پشاور ، جاللتماب اقای علی احمد خان  عضو بالور 
جاللتماب داکتر جاللتماب داکتر محمد اظهر خان جودون ، شورای ملی از کوهات ،  عضو اقای شهریار افریدی 

شورای مجلس از بنو  عضو جاللتماب اقای اکرام خان درانی شورای مجلس از هریپور ،  عضو راجا امر زمان 
شورای مجلس از بنیر ، جاللتماب صاحبزاده طارق هللا ، جاللتماب سید  عضو ، جاللتماب اقای شیر اکبر خان 

 جاللتماب ذولفقار علی بتو ،  شاه جی گل افریدی ، غازی گالب جمال ، جاللتماب بسم هللا خان ، جاللتماب
جاللتماب خانم اقای محبوب علم ، جاللتماب اقای محمود مزمل قریشی ، جاللتماب اقای اصف حسنین ،  جاللتماب

جاللتماب خانم اسیه ناز تنولی ، جاللتماب خانم رومینه خورشید  انیسه ناصر ، جاللتماب خانم طاهره اورنگزیب ،
ه عنایت هللا ختک ، جاللتماب خانم ساجده جاللتماب خانم نفیسعالم ، جاللتماب خانم سیده ظهره ودود فاطمی ، 

جاللتماب خانم نایمه کشاور خان ، جاللتماب خانم عایشه سید و جاللتماب خانم  شاهده اختر علی ، بیگم ، 
ن عضو  شورای ملی از بلوچستان  ، جاللتماب داکتر رامیش کومار وانکوانی و جاللتماب خانم عالیه کامرا

  . رفیق راجوانا عضو  شورای ملی از پنجابجاللتماب سناتور ملک محمد 
  


