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  ۲۰۱۵جوالی،۱۳          ماللی موسی نظام

 قاضی زن افغان و پارلمان ویران
 نامزدی یک قاضی زن بحیث عضو ستره محکمه از جانب وکال رد شد

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

که از جانب اشرف غنی، رئیس  جرگه، ولسی وکالی جانب ازخبر رد نامزد یکی از قضات عالی ستره محکمه 

جمهور افغانستان معرفی شده بود، آنقدر غیر عادالنه و تلخ است که حدودی نمی توان برای آن تصور نمود. خانم 

با سوابق کاری درخشان در امور حقوقی و قضایی درحالیکه تعداد زیادی از نمایندگان زن،  «انیسه رسولی»

در چنین روز نیکویی که یکی از همجنسان شان باالخره به  «عمداً »در پارلمان که گفته میشودنفر  ۲۱یعنی اقالً 

 قاضی م. خان، آرای کافی بدست آورده نتوانستد، در سالون تشریف نداشتندنایل میگردیچنین افتخار بزرگی 

هم می باشد، به خبرنگاران  قاضیکه قاضی محکمۀ اطفال بود و درحقیقت رئیس انجمن زنان  «انیسه رسولی»

این بیان تلخ و دردناک عالمی  :" شکی نیست که من انتخاب نگردم، چونکه من یک زن هستم."اظهار داشت که

صفحات قانون اساسی « مرد ساالری»از استداللی را در خود مضمر دارد که هر قدری که در جامعۀ خفت بار 

مینماید،  وسیع افغانی وی ملت افغانستان را که نمایندگی از جامعۀننعو قوانین فرعی را سیاه نماییم، لویه جرگۀ ع

زن و مرد  ۲۱م، باید به چشم سر دید که درین قرن کنیآن اضافه  رئیس دولت راهم بهوتاپه و مهر  احضار کنیم

ست قشی، در اکثریت امور مملکتی دارای حقوق و وجایب مساوی هستند، نبه اساس متون قانون اساسیافغان که 

وظایف حقوقی  نمودن  حقوق زن و پامالمؤنث در پارلمان در مورد دفاع از بر آب! در حالیکه جمیعت وکالی 

و وجایب ملی خود ها، سخت شکست خورده و ناکام هستند، اینبار هم در چنین یکروز تاریخ ساز در حیات زن 
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لبته اخالقی، عمداً از حضورشان در ولسی افغان، جمیعت کثیری از آنان بدون کوچکترین مسئولیت وظیفوی و ا

 جرگه امتناع ورزیدند.

اظهر من الشمس است که رئیس بی کفایت ولسی جرگه وظیفتاً باید در مورد تکمیل نصاب وکال در چنان روز 

مهمی که اعضای عالی ستره محکمه رأی از پارلمان افغانستان حاصل مینمودند، به نمایندگان فراری دائمی 

 همه در تاالر حاضر باشند.اقالً در چنین جلسه ای  ای ملی، هوشدار میداد تا مجلس شور

در حقیقت و در مجموع از روز افتتاح پارلمان بعد از شکست طالبان، وکالی زن در ولسی جرگه در پهلوی 

 ساجق جویدن ها، کفش پرتاب نمودن ها، استعمال الفاظ دور از اخالق و ادب در محضر وکال، اشتراک در

 «نمایندۀ مردم مظلوم افغانستان بودن»غیرحاضری های ابدی خانۀ ملت و البته استفاده های سرشار از مزایای

اران عفو جنایتک»نقش منفی آشکارا و عمده ای را به طرفداری از جنایتکاران جنگی در تصویب قانون غیر ملی

رین و د «قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع» سخیف نهایت ، قانون غیر بشری، زن ستیز و«جنگ های افغانستان

فرمان »که در حقیقت با موجودیت  «منع خشونت بر زنان»پنج سال اخیر بی اعتنایی و اغماض در تصدیق قانون

و رسماً شکل قانون را هم بخود گرفته است، به اثبات رسانیده اند که اکثریت، در  حامد کرزی، دقیقاً  «تقنینی

 هستند. «قید»در پارلمان جمع جنگ ساالران زور آور 

از جانب دیگر همانطور که در افغانستان اکثریت تشکیالت رنگ مافیایی بخود اختیار نموده است، ولسی جرگه 

هم در پارتی بازی و کجرفتاری های غیر ملی، مخصوصاً در پامال حقوق مظلوم ترین قشر اجتماع افغانی، 

 ار نموده و امتحان داده است.بخصوصی را اختی کج روی، «افغان حقوق زن»یعنی

و حضور دیگر اعضای قضات ستره محکمه، الزم بود که ادارۀ  «انیسه رسولی»در شرائط انتخاب خانم قاضی 

 انساختم در گیری رای از قبل کوتاهی مدت بر عکس، مجلس از پوره بودن نصاب مطمئن میگردید، در حالیکه

 چرا ،ندهید رای رسولی انیسه به پارلمان، نمایندگان": بود اینگونه آن محتوای که شد توزیع هایی ورقه پارلمان

ان نمایندگان زن و مرد هم بگذریم، آیا چنین اقدامی در حضور رئیس و وکالی اگر از فقد ."است زن یک او که

حاضر در ولسی جرگه، خفت و تقلب آشکارایی به شمار نمیرود که نه تنها قوانین حقوق رسمی زن افغان را 

موجودیت وحضور جمعیتی  ، علتامال مینماید، بلکه چنین روش آشکارای منافی ارزش های قانونی افغانستانپ

چگونه وکالی زن در چنین حالت ضد قانون، به عنوان اعتصاب، را نیز زیر سوال میبرد؟!  «نمایندگان ملت»بنام

 تاالر را ترک نگفتند؟!

زنان دارای این حق هستند که در تمام سطوح " داشته است که: به خبرنگاران اظهار« انیسه رسولی»خانم قاضی

رده رسولی قبالً اعالم ک" حکومت نمایندگی کنند. این قانون نه در تضاد با اسالم و نه در تضاد با شریعت است.

خصوص در مبارزه با فساد فعالیت می کند. اعالمی که احتماالً در بین بسیاری منجر به دادن رای  بود که به

 منفی به او گردیده است

رای  ۸۸با کسب ز وکالی استفاده جو و بی مسئولیت و ۀ زیادی اچطور میشود پذیرفت که با وجود غیبت عد

فقدان عمدی وکال در  را منتفی نمود؟ «انیسه رسولی»حق انتخاب محترمه قاضیرای، ۹مثبت، صرف با کمبود 
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جلسه، نباید منجر به شکست چنین یک زن مدبر و تحصیل یافتۀ افغان را در ساحۀ قضاء و بر کرسی عدالت و 

انصاف مانع میگردید! رئیس جمهور افغانستان، آقای اشرف غنی که درتالش قانونیت دادن و برقراری حقوق 

نفر  ۲۱بی مسئولیت مخصوصاً آن زنان است، باید این خانم مدبر و مستحق را دوباره به دلیل فقدان وکالی 

 وکالی زن، بار دیگر به ولسی جرگه معرفی نماید. 

 نیت، قانودم از دیموکراسیظاهراً که  خانۀ قانون گزاری مقیم البته وکالی مرداز جانب دیگر آیا این وکالی زن و 

چگونه به بهانۀ  «ینافمحکمۀ است»و تساوی حقوق اتباع افغانی و بر قراری عدالت میزنند، آگاهی دارند که 

را نه تنها از مجازات اعدام  «فرخندۀ شهید»اینکه قتل نفس مجازات حبس دوام دارد، قاتالن ددمنش و قسی القلب 

و مأمورین پلیس اغماض گر  معاف نمودند، بلکه آن جانیان قهار را به حبس هایی با موعد مختلفه محکوم نمودند

 و ؟ مگر نحوه و شرائط یک قتل نفس ساده تا چنان یک جنایت فجیعادو بی مسئولیت راهم به نحوی برائت د

 ، از هم تفریق نمی گردند؟«؟»!قانونیت پوشالی در یک مملکت اسالمی با ادعای بشری قابل باور غیر فاجعۀ

 محیط تاالررویای وکالی زن در ولسی جرگه و مشرانو جرگه آیا از چنین اغماض دردناکی آگاهی دارند، یا در 

مؤفقیت های شان منحیث وکالی استفاده جو وبی کفایت روز چالنی نموده و از امتیازات وسیع پارلمانی استفادۀ 

 اعظمی میبرند؟! 
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