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 21/۱1/2۱1۲          فریدون آژند
 

 شـان است حاضـری وکال بیشتـر از حاضــری غیـر
 

 خود را در فیوظا ستهیطور با نتوانسته است به ،ولسی جرگهمردم در  یعدم حضور مداوم وکال لیقوه مقنن به دل
 یاز وکال یکه برخ دهد ینشان م دهیصبح رس۸که به دسترس روزنامه  یکند. اسناد یچارچوب قوه مقنن عمل

را دارا  یرحاضریغ شتریب ،یدر جدول حاضر وحضور نداشته  جرگه یولسپارلمان، به طور مداوم در جلسات 
 یال 1۹۳۱نبله س 1۲پارلمان را از  یوکال ابیجدول حضور و غ ده،یکه به دسترس روزنامه رس ی. اسنادباشندیم

 یکه بعض دهد یاست، نشان م جرگه یولس یجلسه کار ۱۹اسناد که شامل  نی. ادهد یسال روان نشان م یجد 2۲
، الله گذر بلخ و امان تیوال لیوک ،یاند. علم خان آزاد بوده رحاضریتمام آن را غ با  یتقر یکار هجلس ۱۹از وکال از 

 .اند بوده رحاضریمجلس را غ یجلسه کار ۱۹که تمام  اند یندگانیکابل از جمله نما تیوال لیوک
 نیو آر ینیاسی سیرویهلمند، م تیوال لیوک یازین مهیبدخشان، نس یوکال مانیالله پو امان یکوف هیخانم فوز چنان هم
 یواصار خبغالن و عبدالست لیوک لیخیسیع هیشکر ا،یپکت تیوال لیوک یدیننگرهار، گل پادشاه مج تیوال یوکال ونی

 ءخود را امضا یگاه حاضر چیسند، ه نیکه بر اساس ا اندیانپروان از جمله کس تیوال یو محمد الماس زاهد وکال
ام با بغالن هرکد تیوال لیوک ینادر منصور دیننگرهار و س تیوال لیعبدالغفار، وک ریحال انجن نی. در همکنندینم
 .باشندیعدم حضور در مجلس را دارا م نیشتریب یضیروز مر ۶۴و  ۱1
 یرا در مجلس حاضر نبوده است. تنها قاض یجلسه کار ۱۹ یتمام یلیوک چیکه ه دهدیچنان نشان ماسناد هم نیا

محمد عالم  ریهرات، انجن تیوال لیوک یو خانم مسعوده کروخ یجلسه حاضر ۱۱با  سیبادغ تیوال لیوک میعبدالرح
 نیشتریب یجلسه حاضر ۶۳وردک هرکدام با  دانیم تیوال لیوردک وک دیعبدالمج یلغمان و حاج تیوال لیقرار وک

 .حضور در مجلس را دارند
ور حض یتر کم یمجلس در جلسات کار یوکال تیکه اکثر دهد یچنان نشان ماسناد هم نیبر اساس ا یبیتقر ارقام
 نیشتریب رد،یگ یمجلس را در بر م یصد اعضا در 2۱ باینفر که تقر 2۶۳تن از وکال از مجموع  ۴۱اند. حدود  داشته

درصد ۸۱از  شتریب رد،یگیرا در برم وکالدرصد از  2۱که حدود  گریتن د ۱۴را در مجلس دارند.  یرحاضریغ
در مجلس  یترمجلس به طور متناوب حضور کم یاعضا هیبق بیترت نیاند. به هم در جلسات مجلس حاضر بوده

 .اندداشته
لس در مج یترکم نیله باعث شده است که قوانمس   نیو ا باشد ینم لیخاطر نصاب مجلس به طور اکثر تکم نیهم به

ا ب تواند یرا م یمتعدد یهالنج ، عدم حضور وکال در مجلس چجرگه یولساز  یتعداد ده  یبرسد. به عق بیبه تصو
 .خود داشته باشد

ت. اس یتبعات عدم حضور وکال در مجلس از دو منظر قابل بررس»: دیگویکابل در مجلس م ندهیمنصور، نما ظیحف
نصاب  است که نیله امس   نیتر مهم یمنصور در بحث سلب یبه گفته آقا.« یبحث سلب یگریو د یجابیبحث ا یکی

.« شودیتمام م جهیو جلسات بدون نت میتوانیکرده نم یریگ یما را»و  خورد یمجلس با عدم حضور وکال برهم م
 یزمان و کندیم یندگینما دهندگان یو را ایجغراف نیاز ا یاز بخش لیهر وک یجابیمنصور در بحث ا یاما به گفته آقا

ر تبلو تواندینم یگذارمردم خصوصا در بخش قانون یاز مردم داشته باشد، را یدرست یندگینما تواند یکه او نم
از مجلس  رونیحضور در مجلس در ب یبه جا یدر زمان رسماز وکال  یتعداد دیگویمنصور م یآقاداشته باشد. 

 جادیله باعث امس   نی. ادهند یصورت م یقانون ریغ یها یهستند، تقرر یتجارت یها هستند. به دنبال گرفتن قرارداد
ن وکالت و قوه مقن تیثیو ح ژیپرست گرید یو از سو دهدیفشار قرار م ریرا ز رانیو وز شود یدولت م یمشکل برا

 .دهدیسوال قرار م ریرا ز
. دریگیو همه قوه مقنن را در برم شود یهمه وکال تمام م یاز وکال به پا یعملکرد تعداد نیمنصور ا یآقا دهیعق به
 نیاز موکل تیحما لیمجلس که عدم حضور خود در مجلس را به دل یاز وکال یتعداد هیتوج دیگو یمنصور م یآقا

. دباشینم یگذارتر از قانونمهم گرید زیچ چیقوه مقنن ه یبرا راینادرست است. ز کنند،یمت عنوان مخود در حکو
 یمانز یول رسد، یآن به چند نفر محدود م ریخ کند،یموکل را حل م کیکار  لیوک کی یمنصور وقت یآقا دهیبه عق

 .رسدیتن م ونیلیم یآن به س ریخ کند،یم بیرا تصو یکه قانون
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و عدم حضور وکال در مجلس آن را به  یکارکم دیئمردم هرات در مجلس با تا ندهینما ،یدیحال فرهاد مج نیهم در
 گریحکومت باعث شده تا اثرات آن بر دو قوه د یکارکرد انفعال دیگویم یدیمج ی. آقادهدیانفعال حکومت نسبت م
که مشکالت در دولت  دیگویم یدیاند. مج شده اعتنایب یداروکال هم نسبت به دولت لیدل نیهم مشهود باشد. به هم

ه گفته . بسازدیثر ممتا   زیرا ن گرید یها قوه، قوه کیو عملکرد نادرست  اند وستهیبا همه پ ریافغانستان مانند زنج
وکال  ییاعتنایب یدر دوره پانزدهم و شانزدهم مجلس، مداخله حکومت در امور قوه مقنن باعث نوع یدیمج یآقا
از  بهتر یدیمج یآقا دیمنوال باشد، دوره هفدهم هم از د نیبه هم تیشده است و اگر وضع شانتیسبت به حوزه فعالن
 .نخواهد بود نیا
 ونپوهنتاستاد حقوق  د،ی. شهال فردانند ینا موجه م لیعدم حضور وکال در مجلس را به هر دل تحلیگرانحال  نیا با

 یبرا یداخل یکار یهم سفرها ای یخارج یکار یموجه وکال مانند سفرها یاهیرحاضریکه هرچند غ دیگویکابل م
ه . بستین ریپذ هیتوج وکال در مجلس اصال   اومعدم حضور مد یاست، ول هینظارت بر عملکرد حکومت قابل توج

، عدم . به گفته خانم شهالکنندیم یخود شانه خال یهاتیاز مسوول یوکال با نرفتن به مجلس به نحو د،یگفته خانم فر
ه ب کنند،یم ضاحیرا است یریوز یکه وقت سازدیدور م شان تیحضور وکال در مجلس آنان را چنان از حوزه مسوول

ز وکال ا یاعده هیتوج دیگویم دیرابطه بر قرار کنند. خانم فر ریوز کی یها جواب ایها  با گفته توانندیمن یدرست
 دیگوی. او مستیهم قابل قبول ن شاننیکلاز مو   تیها به خاطر حما خانه بر حضور مداوم آنان در وزارت یمبن
 .روندیها م خانهوزارت بهگرفتن پروژه  ایخود  شاوندانیخو یتقرر یوکال برا نیا تیاکثر
 یارشکند. بر اساس گز بیتصورا  نیوکال در مجلس باعث شده تا قوه مقنن نتواند به موقع قوان یها یرحاضریغ تداوم

عدم  نجلبا چ عمدتا   یمنتشر کرده ، مجلس در سال جار جرگه یولس عملصلح در مورد  یکه نهاد مطالعات زنان برا
 جرگه یولس 1۹۳۱قوس  1۱ یال 1۹۳۶حوت  1۲گزارش از  نیرو بوده است. بر اساس ا شدن نصاب روبه لیتکم
 ۱ ،یضاحیاست جلسه   ۱ ،یاستجواب جلسه   2۶ ،یگذار قانون جلسه   ۹۳که از جمله  دهرکریدا یعموم جلسه   ۸۳ جمعا  
 دهدینشان م یبه خوب ارقام نیبوده است. ا یعاد جلسه   ۳العاده و فوق جلسه   کی ،یندگینما جلسه   ۴ ،یاستماع جلسه  
 کند. بیرا تصو یشتریب نیها نتوانسته قوان در جلسه ندگانیعدم حضور نما لیبه دل جرگه یولسکه 
 

 پایان
 صبح۸با تشکر از سایت وزین 

mailto:maqalat@afghan-german.de

