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 پورتال افغان جرمن آنالين 2012جون  7يادداشت مؤرخ 
 دربارۀ چند تصمیم متفاوت اخیر ولسی جرگه

 
با صدای رسا و افتخار کامل اعالم می دارد که اين پورتال يک رسانۀ غیر جانبدار بوده، فقط  پورتال ملی افغان جرمن آنالين

 پشتیبان و هوا خواه منافع ملی افغانستان عزيز می باشد که در آن حیاتی ترين منفعت های مردم و کشور ما 

و يا هر جريان ديگری پیروی و حمايت متکی به اين آرمان پورتال ما از مواضع انديشه وی هیچ گروه، حزب .  مضمر است
نخواهد کرد، اما اگر طرح ها يا پروژه هايی که با آرمان ها و مصالح علیای وطن عزيز ما منطبق باشد ولو از جانب هر 

موضع غیر جانبداری، استقالل و .  گروه پیشکش گردد ما از آن استقبال و پشتیبانی نموده و حمايت ما را بدنبال خواهد داشت
اين بیطرفی و اتخاذ مستقالنۀ موضع در روش نشراتی ما نیز .  تخاذ آزادانۀ موقف گیری های ملی ما را ضمانت میکندا

با ذکر و رعايت نکات باال، پورتال افغان جرمن آنالين در بارۀ چند تصمیم متفاوت اخیر ولسی جرگۀ .  بازتاب يافته است
 :ا ابراز می داردافغانستان به وسیلۀ اين يادداشت موقف خود ر

 

ولسی جرگه طی روزهای اخیر چند تصمیم نا متجانس مثبت و منفی را اتخاذ نموده است که در زمرۀ منفی ها به تعلیق در 
آوردن تصويب قانون منع خشونت علیه زنان است که قباًل  بر اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی نافذ و مرعی االجرا 

اشیانۀ ولسی جرگه انفاذ آن به تعلیق درآمد، دلیل اين تصمیم به سبب پنج شش مورد مندرج در مسودۀ بود، اما بر طبق تصمیم ن
قانون مذکور توأم با کلی بافی های بی بنیاد عنوان گرديد، اما اساس اين مخالفت با سند مذکور بر تمايالت زن ستیزانۀ عناصر 

از تأريخ )شد، حاالنکه اين قانون در طول دورۀ انفاذ خود محافظه کار، متعصب و مرتجع در آن جرگه استوار می با
يعنی تقريبًا چهار سال هیچ قضیه ايکه مناقض احکام اسالمی باشد ( 1222ه ش تا اوايل جوزای سال جاری1288سرطان 22

اسالمی اند، از تطبیق اين قانون به مالحظه نرسیده است، وگر نه قضات ما در محاکم که همه مجهز به دانش و آگاهی های 
صالحیت آنرا داشتند تا از اين تناقض اخبار می کردند، چنین به تعلیق درآوردن يک سند تقنینی، بی اعتمادی و ارزش زدايی 

 .کردن از اعتبار قضات قوۀ قضائیۀ افغانستان نیز است
 

از ( شرعیت غرای محمدی مهد دين مقدس اسالم و پابند جدی و منضبط به اساسات)قابل توضیح است که عربستان سعودی 
سال تعیین کرده است، قضات همان کشور سه روز قبل از  18چهار سال به اين سو رسمًا سن قانونی ازدواج را برای اناث 

.امروز مردی را به اتهام لت و کوب زنش محکوم به حبس نمود
 
حال ديده می شود که عده ای از نمايندگان در ولسی جرگۀ  

 . اساس انگیزه های باالتر از احکام میعاری، تصمیم می گیرندما در اين موارد بر 
به هرترتیب تعلیق انفاذ اين فرمان تقنینی عرق شرمساری را بر جبین تمام نمايندگان، حتی آنانیکه با اين تعلیق موافق هم نبوده 

 .اند، سرازير خواهد نمود
را که زنان بزرگوار کشور ما باشند، بسیار ناشیانه پايمال نصف جامعه ای حقوق حقه ولسی جرگه از جانب ديگر اين تصمیم 

 .کرده است
اما ولسی جرگه در زمینۀ مندرجات تذکرۀ تابعیت افغان ها از خود درايت و دور انديشی ملی و وطنی نشان داد که با اين دقت 

صوصًا آن نمايندگانی که در جهت و مسؤولیت نام خويش را برای همیشه در تاريخ ملی افغانستان حک نمود، ولسی جرگه، مخ
نامناسب بودن اسم اقوام نجیب افغان در تذکرۀ الکترونیکی استدالل کردند، نیات وطنخواهانه، توجه وحفاظت از وحدت ملی 
تمام اهالی سربلند افغانستان را از خود نشان دادند، زيرا که درج بحران آفرين نام اقوام در تذکرۀ تابعیت به جز رجوع به 

ت گرايی، قبیله پرستی، تبعیض و افتراق نژادی و برمال سازی نفاق افگنانۀ تنوعات معمول افغان ها و در نهايت درهم سم
کوبیدن يکپارچگی مردم افغانستان عواقب ديگری را بدنبال نمیداشت که نمايندگان مدبر در ولسی جرگه از بروز اين زمینه 

و احکام ساير مواد قانون  4الکترونیکی تابعیت افغان ها حکم صريح مادۀ جلوگیری نمودند و در مورد مندرجات تدکرۀ 
 .اساسی افغانستان را معتبر شمرده و صادقانه آنرا مورد تطبیق قرار دادند و به اين ترتیب از بحران بزرگی جلوگیری کردند
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نرا با آرزو های وطنداران ما منبطق پورتال افغان جرمن آنالين اين تصمیم ولسی جرگه را با خلوص نیت شادباش گفته  و آ
می داند و متمنی است که منبعد ولسی جرگۀ ما در تمام ساحات حیاتی مردم شريف ما با همچو دلسوزی، دورانديشی و تدبیر 

 .تصامیم قانونی خود را اخذ نمايد
 

 هیات تحريريۀ پورتال افغان جرمن آنالين
  

 


