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  ملی شورای وکالی مقام آیا
 

 ؟ است  قانون از باالتر و بالتکلیف ، االحترام واجب
 
 نوشت.  یزیچ یمل یشورا خچهیلزوم نخواهد بود که نخست از تار یب

 
گذاشته   یحکومت و یآن در نظامنامه اساس یگذارانیکه طرح بن گردد یم هللا خان بازشورا به دوره امان خچهیتار

و مجلس   یمل  یتن به دو مجلس شورا  ۱۱۱  تیبا عضو  یمل  یدوره شورا  نیشده بود. در دوره نادر خان پارلمان اول
 .دیگرد ریدا ینیدوره تقن ۱۳د خان داوو یاقصرسالم خانه آغاز به کار کرد. از آن دوره تا کودت در انیع

و   افتیدوره ادامه  کیمجلس فقط  نیهللا آغاز بکار کرد. ا بینج  در دوره داکتر یمل یسال مجدداً شورا ۱۴از پس
 یشورا ا یو افغانستان قوه مقننه  شد دهیو طالبان برچ  نیحکومت مجاهد بساط شورا هم در بیبا سقوط حکومت نج 

 نداشت. یمل
 کار آغاز کرد. به و ریمنتخب تدو لینفر وک۲۴۹با  یمل یشورا یبار۲۰۰۴در

متشکل از دو مجلس   کندیم  یگندهیمظهر ارادٔه مردم است و از قاطبهٔ ملت نما  ینیارگان تقن  نیتریکه عال  یمل  یشورا
 .باشدیو مجلس سنا م ندگانینما 

 باشد: لیاوصاف ذ یدارا دیبا  شود،یم نییتع ا ی دیکاند یمل یشورا تیکه به عضو یشخص
 
 دولت افغانستان را کسب کرده باشد.   تیشدن تابع  نییتع  ا ی  دیکاند  خیحداقل ده سال قبل از تار  ا یتبعهٔ افغانستان بوده    -۱
 محکوم نشده باشد.  تیجنا  ،یبشر ضد میبه ارتکاب جرا کمهمح از طرف  -۲
و پنج  یمجلس سنا سن س یشدن و اعضا  دیروز کاند را در یو پنج سالگ ستیسن ب ندگانیمجلس نما  یاعضا  -۳

 کرده باشند. لیشدن تکم نییتع ا ی دیرا در روز کاند یسالگ
 زادیا یدر قانون اساس دیاست با  ترهمه مهم ماده فوق ازباشد ) یعال التیتحص یدارا دیبا  یمل یعضو شورا -۴

 شود( 
 

 : یمل یعضو شورا ت یمصؤن
 
قرار  یعدل بیمورد تعق دارد،یابراز م فهیوظ یکه در هنگام اجرا یاهینظر ا ی یبه علت رأ یمل یعضو شورا چیه
 .ردیگینم

 ریسا  دارند اما در تیمصؤن یدادن را و نظر اظهار صرف در یقانون اساس ۱۰۲ هٔ مطابق ماد یمل یشورا یوکال
 و فیبالتکل ،واجب االحترام لیوک فکر کرد که مقام نیچن دینبا  شود وبا آنها برخورد  یعاد افراد مثل دیموارد با 

 باالتر از قانون است.
که متهم عضو آن است، اطالع   یمتهم شود، مأمور مسئول از موضوع به مجلس  یبه جرم  یمل  یگاه عضو شورا  هر
متهم را بدون  تواندی . در مورد جرم مشهود، مأمور مسئول متواندیقرار گرفته م یعدل بیو متهم تحت تعق دهدیم

  بیحالت، هرگاه تعق دوهر . دردیگرفتار نما  وقرار دهد  یعدل بیتحت تعق باشدی که او عضو آن م یاجازهٔ مجلس
کند، مأمور مسئول مکلف است موضوع را بالفاصله به اطالع مجلس مربوط برساند و   بجا یرا ا فیقانوناً توق یعدل
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  ئت یاز ه فیتوق ا ی یاجازهٔ گرفتار رد،یشورا صورت بگ لیتعط. اگر اتهام در هنگام دیآن را حاصل نما  بیتصو
 .شودیارائه م میجلسهٔ مجلس مذکور جهت اخذ تصم نیو موضوع به نخست گرددیم حاصلمجلس مربوط  یادار

 
 : ی مل یشورا فیوظا

 
 .ینیتقن نیفرام ا یو  نیلغو قوان ا ی لیتعد ب،یتصو -۱
 .یکیو تکنالوژ یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع یانکشاف یها پروگرام بیتصو -۲
 قرضه. یاعطا  ا یو اجازهٔ اخذ  یبودجهٔ دولت بیتصو -۳
 آن. یالغا  ا یو  لیتعد ،یادار یواحدها  جادیا -۴
 فسخ الحاق افغانستان به آن. ا ی یالمللنیب یها ثاقیمعاهدات و م قیتصد -۵
 

 : باشدی م ل یذ یاختصاص  یهات یصالح یدارا یمل یشورا
 
 از وزرا . کیاز هر  ضاحیدر مورد است میاتخاذ تصم -۱
 .یو بودجهٔ دولت یانکشاف یها راجع به پروگرام میاتخاذ تصم -۲
 .یمطابق به احکام قانون اساس ها یرد مقرر ا ی دییتأ  -۳

و  نیلغو قوان ا ی لیتعد ب،یتصو یمل یشورا فیوظا  نیعمده تر از یکی، شودیم دهید کهیاز تذکرات فوق تا جائ بعد
به  نیقوان نیاز ا یانگشت شمار یتعداد کیاکنون تنها  یال ۲۰۰۴راستا از سال  نیاست که در ینیتقن نیفرام ا ی

است.   دهیبه پارلمان ارسال گرد  بیتصو  یبرا هیاجرائتوسط قوه    نیقوان تیاکثر  فراهم شده و  و  نیابتکار پارلمان تدو
 کند: بیرا طرح و تصو لیتا اکنون توانست صرف پنج قانون ذ ۲۰۰۵از سال  یمل یشورا

 
 ،یو عفو عموم یسازش مل قانونــ 
 ،یمل یشورا ندگانینما  تیو مصئون ازاتیامت قانونــ 
 ،زنان و کودکان هیعل تیاز آزار و اذ یریشگیپ قانونــ 
 ،افغانستان یو کنسول کیپلوماتیکارکنان د قانونــ 
 .۲۰۱۷در یقانون انتشارو اعالم اسناد قانونــ 
 

دهد که عملکرد پارلمان در دو دوره گذشته   ینشان م ،ذکر شد که در بآال نیاز قوان یتعداد اندک بیو تصو طرح
 جادیا یالزم برا یپارلمان از عدم تخصص و دانش حقوق یاعضا  از ی دهد که عده  ینشان م بخش نبوده و تیرضا 
من آنرا درج اوصاف ) ستندین داربرخور یعال التیصپارلمان از تح  یاعضا  از یو بعض برخوردار اند نیقوان
 اند . بیپارلمان همواره غا  یاز اعضا  یادیجنب آن تعداد ز کردم( در دانیکاند
پنج ساله با تمام مصارف گزاف ،  هٔ دو دور در یمل یشورا ینفر ۲۴۹ یاعضا  دیفرمائ یکه مالحظه م ییتاجا  بنأ 

متنوع صرف  ینامرع و ی، مرعینامرئ و یمرئ ازاتیو امت گاردی، بادسالح ،یدولت موتر ،متنوع ازاتیمعاش وامت
ها دالر  ونیبه درد مخور پارلمان مل هشد بیتصو که هر قانون طرح و پنج قانون شده اند بیتصو قادر به طرح و

 فراهم شده است .  و نیتدو کشور خون مردم از و کشور یبرا
مردم   ، عده وکال کی ینظمیب جادیا و یتیامن نیبامسؤل یکیفز برخورد ،یقانون شکن ،ییزورگو نهمهیهم ا یجانب از

کدام   هر  رایز  دیشماهست  یبدامن  و  ینظم  یبخش عمده ب  کیکه زاده    دانندیم  کین  را  نیرا به ستوه آورده است. مردم ا
فرد مسلح  ۲۰۰۰در حدود اً محترم شورا جمع یوکال ۲۴۹که افراد مسلح  سالح را اجازه دارد لیحمل هشت م لیوک
مرد مسلح شما دورادور شهر کابل را  ۲۰۰۰ نیکه اگر ا شدیکه در کابل گشت وگذار دارند چقدر خوب م شوندیم
 دیکرد  یم  یهراس زندگبدون ترس و  هم شما مطمئن و   که  گرفتندیکابل را م  تیامن  و  ساختندیم  یتیدو کمربند امن  یکی
 .مردم مستضعف کابل  هم و

همچو   دوام کار و  ت یبرسند که به موجود میتصم نیمردم به ا  ، عده وکال کی گونه برخورد نا درست  نیبا ا دینگذار

 نه  اند، ینظم یب  خالق  و  شودیخالصه م  یچند قانون عاد  بیتصو  ساله شان به طرح و  نیکه دست آورد چند  یشورا

 .ندیبگو
 .کنند میوتحر کاتیرا با  یمل یشورا یانتخابات بعد دهیمردم ستمد نکهیا ا ی
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