
 د پاکستان افغانستان پارليماني ډلو لسمه مذاکره
 اول، دويم اکتوبر کال دوه زره ديارلسم؛اسالم آباد ، پاکستان

 ګډه اعالميه
 
ـ د پاکستان افغانستان پارليماني غړ و ترمنځه د مذاکرو لسم دور د اکتوبر په ړومبۍ او دويمه نېټه اسالم ١

دا مذاکره چې د پلډاټ په مرسته تابيا کړې شوې وو، د پاکستان افغانستان پارليماني .اوشوآباد،پاکستان کښې 
فرېنډ شپ ګروپ تر الندې اوشو چې مشري ئې د پاکستان مشر افتاب احمد خان شېر پاؤ او دافغانستان لخوا 

 .ښاغلي مېروېس ياسيني چې د افغان پارليمان ډپټي سپيکر دې ، کوله
 
اکرو د جاج اخستو روستو دوانړو غاړو په دې تسله ښکاره کړه چې د دوانړو ملکونو ـ د تيرو نهه مذ٢

خو بيا هم دوانړو غاړو په دې زور .ترمنځه تعلقاتو کښې د ښه سياسي چاپيلاير په وجه ښه والې راغلې دې
سره   راوړو چې دوانړو ملکونو ته يو شمير مسلې ورپېښې دي او د دې د حل دپاره به دوانړو له يو بل

 .مرستې پکار وي
 
د لسمې غونډې ګډون کوونکو يوه اوونۍ وړاندې په څليريشتم او پنځه ويشتم ستمبر دوه زره ديارلسم ـ   ٣

 .ا د پوره پوره مرستې ژمنه اوکړهد خپل خو مذاکرې قرارداد منظورۍ لړ کښې کال شوې
 
پارليماني  .باندې ښه په آزاده توګه خبرې اوکړېپارليماني غړو پاکستان افغانستان تعلقاتو ته ورپېښو مسلو ـ ٤

غړو په دې خبره زور راوړو چې د پاکستان افغانستان خاوره به د يو بل خالف د ترهه ګرۍ دپاره نه کارول 
 .د دوانړو ملکونو غږ اوکړو چې د تورونو الزامونو لړۍ بايد اودرولې شيدوي . کېږي

 
ې دوي خپل موثره د د خارجه او سېکورټي پاليسو جوړښت لړ کښټينګار اوکړو چې باي پارليماني غړو ـ  ٥

او ضروري ده چې دې لړ کښې دوانړه پارليمانونه خپل .کردار ترسره کړي او په دې پاليسو نظر اوساتي
او دې لړ کښې د دوانړو پارليمانونو جوړې کړې شويو کمېټو له پکار ده چې خپل کردار .کردار ترسره کړي

 .ترسره کړي
 
رليماني غړو د پولې دوانړو غاړو ته مخ په سيوا کيدونکې د ترهه ګرۍ په پېښو اندېښنه څرګنده کړه او ـ پا٦

 .وے وئېل چې په يو بل د تورونو پځائې بايد چې د دختمون الرې اولټولې شي
 
سره پارليماني غړو په کال دوه زره څوارلسم کښې د افغانستان نه د اېساف او امريکائي عسکرو د وتو ـ  ٧

دوانړو ملکونو ته مخې ته کېدونکې ننګونې او مواقعې هم په ګوته کړې او زياته ئې کړه چې په دې داوس نه 
دوي ټينګار اوکړو که د پاکستان او افغانستان حکومتونو د اوس نه دې لړ کښې موثره خبرې .غور پکار دې

 .اب شياترې اونکړې نو ورسره به دوه زره څوارلسم روستو حاالت نور هم خر
 
دوانړه ملکونو د يو بل ملک کښې د ترهه ګرۍ مخ نيوي او مفاهمت لړ کښې ـ پارليماني غړو اووئيل چې  ٨

غوريز حاالتو جوړولو زره څوارلسم روستو هد دو.هر څومره کردار ترسره کولې شي بايد چې هغه اوکړي
چې  .پاره په شريکه کار اوکړيامن او ثبات په غرض بايد چې دوانړه حکومتونه دامن او استحکام د د او

 .ورسره سيمه کښې قالري او استحکام راشي
 



دوانړوملکونو پارليمانونو کښې جوړ  د د دوانړو ملکونو پارليماني غړو د دې سره اتفاق اوکړو چې بايدـ  ٩
ځکه چې  و له دې دا قسمه مذاکرو تابيا کولو کښې مرکزي کردار ورکړې شيکړې شوي فرېنډ شپ ګروپون

 .پارليماني ډپلومېسي پکار راوليدا کولې شي د ښه تعلقاتو لړ کښې 
 

ـ د پاکستان او افغانستان پارليماني غړو په لسمه مذاکره تابيا کولو کښې په مرسته کولو د پلډاټ مننه ١١
دوانړو  د دستورو دا لړۍ جاري ساتي ځکه چې دا دامن راوستو اودوي هيله څرګنده کړه چې پلډاټ به .اوکړه

 .ملکونو ترمنځه د کړکېچ ختمولو لړکښې اهم کردار ترسره کوي
 

افغان پالوي دښاغلي ميروېس ياسيني ډپټي سپيکر اولسي جرګې په مشرۍ کښې مذاکره کې ګډون ـ  ١١
اوکړو چې ورسره ښاغلي لطيف پدرام اولسي جرګه کې په قانون د عملدرامد او مرکزي بودېجي د کمېټۍ 

لم قرار، چې د کوني چارو د کمېټۍ غړې دې،ښاغلې هللا ګل مجاهد چې اولسي جرګه غړې دې،محترم عا
ن خيل، او محترم حاجي سخي کښې د شکايتونو او درخواستونو د کمېټۍ غړې دې،محترم محمود خان سليما
 .ګډون لرلومشوانې چې ولسي جرګه کښې دداخلي امنيت او سرحداتو د کميسون غړې دې،

 
نه د قامي وا د آفتاب احمد خان شير پاو چې د چارسدې د اتمې حلقې خېبر پختونخواد پاکستان لخـ   ١٢

دې ، په او د پاکستان افغانستان پارليماني فرېنډ شپ ګروپ کنونئير (قومي وطن پارټي) اسمبلۍ غړې دې
ښاغلې غالم  فيصل کريم کنډي چې د قامي اسمبلۍ پخوانې ډپټي سپيکر وو، ،ډله کېمشرۍ کښې ګډون اوکړو

ممبر  ، ښاغلي علي محمد خان ممبر قامي اسمبلي پېښور يو، خېبر پختونخواـ عوامي نشنل ګوند احمد بلور
ممبر قامي اسمبلي کوهاټ ـ تحريک  ،ښاغلې شهريار افريديقامي اسمبلي مردان دويم، تحريک انصاف

ښاغلي ډاکټر ــ تحريک انصاف ، ښاغلې ډاکټر اظهر خان جدون ممبر قامي اسمبلي  اېبټ آباد يو،انصاف 
ممبر قامي اسمبلي  ،ښاغلي اکرم خان درانيممبر قامي اسمبلي هري پورـ تحريک انصاف راجه عامر زمان

ښاغلي صاحبزاده  ،ممبر قامي اسمبلي بونيرـ جمات اسالمي ،ښاغلي شېر اکبر خانبنوـ جميعت علما اسالم ف
سالمي،ښاغلې افتخار الدين ممبر قامي اسمبلي  چترال ـ آل ممبر قامي اسمبلي اپر دير جمات ا طارق هللا

ممبر  ،ښاغلي بسم هللا خانممبر قامي اسمبلي  فاټاـ آزاد ، ښاغلي سيد غازي ګالب جمال پاکستان مسلم ليګ
ممبر قامي اسمبلي  فاټاـ آزاد ، ډاکټر ذوالفقار علي بهټي  ،ښاغلي شاه جي ګل آفريديقامي اسمبلي  فاټاـ آزاد 

ممبر قامي اسمبلي  کراچي مسلم ليګ  ډاکټر رمېش کمار ، ښاغليبر قامي اسمبلي  مسلم ليګ ن ـ سرګودهامم
 ،ښاغلي محمد مزمل قريشيممبر قامي اسمبلي  کراچي څلورم ـ متحده قامي موومنټ ،ښاغلي محبوب عالمن

اسمبلي  کراچي ـ متحده ممبر قامي  ،ښاغلي  آصف حسنېنممبر قامي اسمبلي  کراچي ـ متحده قامي موومنټ 
،ښاغلي موالنا آمير ممبر قامي اسمبلي بلوچستان ـ جمعيت علما اسالم ف آغلې آسيه ناصر، قامي موومنټ 

، آغلې طاهره اورنګزيب ممبر قامي اسمبلي  ممبر قامي اسمبلي  لوراالئي، جمعيت علما اسالم ف زمان
 ،آسيه ناز تنوليقامي اسمبلي  پنجاب ـ مسلم ليګ ن،آغلې رومېنا خورشيد عالم ممبر پنجاب ـ مسلم ليګ ن

، ، آغلې زهره ودود فاطمي ممبر قامي اسمبلي  پنجاب ـ مسلم ليګ نممبر قامي اسمبلي  پنجاب ـ مسلم ليګ ن
ممبر  ، آغلې ساجده بيګمممبر قامي اسمبلي  پختونخوا ـ تحريک انصاف آغلې نفيسه عنايت هللا خان خټک

آغلې شاهده اختر علي ممبر قامي اسمبلي   خېبرپختونخواـ  تونخواـ تحريک انصافقامي اسمبلي  خېبرپخ
، آغلې ممبر قامي اسمبلي  خېبرپختونخواـ جميعت علما اسالم ، آغلي نعيمه کشور خانجمعيت علما اسالم

علما  ممبر قامي اسمبلي ـ بلوچستان جمېعت آغلي عائله کامران ،خېبرپختونخوا ـ جمات اسالمي عاءشه سعيد
مسلم ليګ ن   آغلې سنېټره ثريا اميرالدين پيپلزګوندـ بلوچستان او سنېټر ښاغلې محمد رفيق رجوانه اسالم

 .شامل ووپنجاب 


