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  ٢٠٠٧می         اآادميسين اعظم سيستانی

 
 

  !بيائيد فرياد بکشيم ماللی جويا درد مشترک ماست،
 

  ماللی جويا وکيل مردم فراه
  

ه     از طريق بی بی سی       می     ٢١در پارلمان امروز      تعليق ماللی جويا   انگيزحزن  خبر   د وهم ان پخش گردي در سراسر جه
ه تعقيب    .فروبرد وحيرت    تعجب   ن عدالت پسند وبا وجدان را در      افغانا اد     ب ای   سلب اعتم پنتا  دادفرا  آق ا       ،س ر خارجه ب  وزي

م نظير  دانش   ستان،   وک ی جويا  اينک   افغان ان زن افغان،   ،مالل ه خارچشم جنايتکاران       قهرم ستان      يتنظک ان افغان می در پارلم
ه و      ای از قبل ترتيب شده  نيز آماج توطئه  بود، رار گرفت ی ق ر مل ًا غي ق   عناصر واقع ه  او را در حالت تعلي رارداده   وظيف  ق
ه          .اند ده شده    کالت  وسوال اينست که مگر ماللی جويا با رأی پارلمان ب ردم برگزي ه   م د   است ک وان او رامانن ر   بت يک وزي

  د؟ سوال و سلب اعتماد قرارداد وخلع صالحيت کرموردحکومت 
ات جنگی     آنکه   ازپس   واقعيت اينست که     ه جناي ين ب شور   متهم ان من ه  مجرمين  بخشنودن  مصالحه و در پارلم  جنگی را ب

اران جنگی   تصميم گرفت تا به تنهائی قضيه جنايتک  ماللی جويا که بشدت مخالف چنين تصويبی بود، رساندند ،  تصويب  
ون          او اين مسئله را.دريگبرا روی دست     ل گذشته در مصاحبه ای از تلويزي اه اپري ا درم تراليا وامريک ه اس  در سفرخود ب
متضرر خود در     وعدالت خواه     خود از هموطنان  تلويزيونی    اعالم داشت و در سخنرانيها ومصاحبه های       آريانا افغانستان 

ند در دسترس      در اختيار    يا نوارهای فلمی  صوتی و يا   وشواهد کتبی ،    اسناد هرکه  داخل وخارج تقاضا نمود تا     او داشته باش
د و          به د  عندالموقع   اين اسناد را   تا او بتواند  قرار بدهند    يش کن ه پ رتکبين جناي  ادگاه بين المللی اله شريت  جنگی  ت ام ه ب  علي
  . را به پای ميز محاکمه بکشاندافغانستان

ی         آنانی که خطر کشانيدن خود را در       ه مل ر جبه ر چت د، در زي ن    يک چنين دادگاهی حس ميکردن ه اي صله  ب ا   في يدند ت رس
ه      .خاموش کنند  ، شکل وبه هر رنگی که ممکن باشد      هرب افغانستان را    ان مظلوم فرياداين  صدای ماللی جويا،   االخره ب ا ب آنه

  .  خاموش کنند راآتشين ویای صددر پارلمان توانستند برای مدتی با تعليق وی رسيدند و خودپسندنيت  پليد ونا اين
ه   پنهان کرد؟ ت  بادو انشگ  ولی آيا ميتوان آفتاب را     ابی است          ! هرگز ن ا آفت ی جوي ياه وتاريک           مالل ه ابرهای س درخشان ک

د         انور خود اسمان عدالت را روشن ميکن ستان       .خيانت وجنايت را عقب ميزند وب ردم افغان ان م ون در مي ا اکن ی جوي  مالل
تبديل شده و همه ميدانند که  او را نميتوان    عدالت خواه   وترس وشجاع   نشناخته شده،   به يک چهرۀ     سراسر جهان مردمان  و

  . ساختت وافشای جنايتکاران جنگی خارجق عدالحقای ت بره مبارزميدان با اين توطئه هاودسايس  از
م        در مورد پارلمان افغان    "يلهطو" اصطالح   اتهاميکه برماللی جويا وارد آمده است،اطالق      ستان عنوان شده وماللی جويا ه

ون آ   اواز زبان ماللی جويا درمصاحبه  اما من خود . از گفتن آن انکار نکرده است   يس  تلويزي ا رئ ستان  ب ا افغان ه از  ريان  ک
ی       امريکا پخش ميشود،   ه مالل ا  شنيدم ک ان             جوي ردم دوست وبرحق پارلم ه   ، در موردعده ای از وکالی م تثنا "کلم را " اس

  .منظور اوآنها نيستندبا آنها مناسبات حسنه دارد ووه نمود که بکار برد وعال
ل در    و من ميخواهم ياد آور شوم اينست که مگر در همين پارلمان    نخواسته برزبان بياورد  که ماللی جويا     چيزي  يکسال قب

و ؟ مگر قرار نگرفت مورد فحش ودشنام های رکيک ودور از کرامت انسانی          ماللی جويا   هفتم ماه می     ه در   ش شده    فرام ک
 کسانی بارها از طرف گرفت؟ مگر او حمله صورت ب و چپلک  وکفش آ با بوتل های همين پارلمان بر روی ماللی جويا
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پس او به عنوان يک وکيل ويک خانم برای چنين ؟نشده است تهديد  تجاوز جنسیمرگ و  به اند،ه جنايات جنگیمتهم بکه  

ت؟ د ميگف ه باي ی چ ا    وکالي انم ه را خ ه، زي ه ن ه ک ان کند؟البت ل بي ای بالمث ل وحرف ه ات بالمث ست حرک م ميتوان ا او ه آي
ا شهامت                        ا ب ی جوي معموًالدر برابر چنين حرکاتی جز ريختن اشک عجز وبيچارگی ، کارديگری کرده نميتوانند، اما مالل

رده   خاموش هيچکسی صدای اورا  :" کرد  اظهار بی نظير، نه تنها پارلمان را ترک نگفت، بلکه درپاسخ به خبرنگاران             ک
  ".نميتواند
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ن    طبيعی است که مجموعی اين بی احتراميها وفحش دادن های به ماللی جويادر پارلمان، اثرات منفی خود را            در ذهن اي
ه ب                     اوجودی ک ه خانم نجيب وباشرف  برجا گذاشته  و او هم که در خانه ملت بيش از همه خود را توهين شده يافته است ،ب

ه عالوه  ی را داده باشد ک يله جواب وکيالن ا بدينوس رد ت شبيه ک ات ت ه اصطبل حيوان را ب سوب است، آن ان من ين پارلم هم
  .برارتکاب جنايات جنگی ،اکنون  در خانه ملت نيزدست به حرکاتی ميزنند که ازحيوانات اصطبل هم سرنميزند

ه    را نسبت به ماللی جويا شنيدند وديدحرمت که چنين هتک      محترم  رئيس پارلمان وديگر وکيالن    چرا  ا ب ند از ماللی جوي
ه  شجاع ونترس      حقيقت گو،  دفاع برنخاستند وکسی را به جرم گفتن توهين به يک وکيل پارلمان وآنهم يک وکيل زن                او ک

انش  اريخ محروموهمنوع ول ت دهدر ط ت دي د ي د ان رار ندادن ذه ق ه   .،مورد مواخ د ک دان ميدانن ا وج يالن ب ان در پار وک لم
اهی  ا   هيچگ ی جوي رای مالل ه ب سی جرگ يس ول ر  از طرف رئ ار نظ تن واظه خن گف ق س ی  داده ح شود ومالل شده ونمي ن

تنها در مصاحبه   در پارلمان نيافته است،وراهای مردم مصيبت ديده فراه  وهمه افغانستان  امکان بيان دردهيچگاهی  جويا
ه   رسانه های جمعی   اين طريق امواج  يا فته ميتواند و از  چنين امکانی راهای تلويزيونی  ر   بلندترهرچه  است ک شين ت وآت

   .ی او را بشنوندصداافغانستان وجهان  ميزند تا مردم فرياد
ی                  شود، ول خ يک   از  خنده آوراست که برگناه جنايتکاران جنگی در همين پارلمان خط عفو کشيده مي اد تل ل  انتق ه  وکي  زن ب

د و    ا جوش وخروش می آين اندن وخ رای ترس شکيل داده موش ساختن وی،  ب سه ت شود و جل ی    مي ق يعن او را درحالت تعلي
ردم                        ناگر انتقاد ماللی جويا اي    .قرار ميدهند ) ؟(مشروط   ل دسته جمعی م شود، پس قت ز تلقی مي وهين آمي ه درد آور وت  هم

م د        که هم  هاافشاروتجاوز بردختران آن محله  بدستور برخی از رهبران تنظيم          ان ل ه مراتب          اکنون در پارلم د ب د، باي اده ان
ارانی    ميبايستی  و تلقی شود نارواتراز يک انتقاد    توهين آميزترو  ين جنايتک ر    چن ان     هرچه زودت ه       از پارلم رون انداخت ه بي ب

شوند  )؟(که مرتکبين آن جنايات مرد    درحق آن جنايتکاران صورت نميگيرد، زيرا        فيصله يی  ولی چنين ! ندميشد ، گفته مي
اد از سوی يکی از        هم ا ن  نه زن، واکنو   ر گر همين انتق را       رهب ت، يقينًاهيچکسی آن ان صورت ميگرف ان تنظيمی در پارلم

ا يک زن است و               ی جوي ام      اينقدر جدی نميگرفت وتوهين تلقی نميکرد، ولی چون مالل ا از مق ه مردساالر م زن در جامع
ان وخاموش کردن ص             اندن زن رای ترس ه  ب ان   شايسته انسانی برخوردار نيست،اينست ک ه آن   بطور سنتی  ،دای حق طلبان

  .ن فيصلۀ مضحکی صورت گرفت چنيوتصنعی 
شيده           ا شجاع     ماللی جويا وکيل مردم رنج ديده وستم ک ه       واليت   ام راه است، ک اع از استقالل وطن           ف  انطرد دشمن   در دف

ه سرنوشت    به هيچکس حق نخو کمتر قربانی نداده اند وبنابرين     کشور ديگر  کجای از هيچ نواميس ملی   ودفاع از  د داد ک اهن
ه      . از سوی متهمين به جنايات بشری رقم بخورد، وکيل برحق  وحق گوی آنها، ماللی جويا    ا ب ی جوي زودی از مالل ا ب آنه

ه        خاست و  عنوان شرف وحيثيت خود به دفاع برخواهند       شين   جنايتکار دسايس   جواب محکمی ب ان ن د داد ان پارلم  . خواهن
شيد      مردم ستم ديده افغان، ماللی جوي      اد ک د فري اتر باي ا ، صدای مظلومان افغانستان ودرد مشترک همه ماست ، هرچه رس

  .واز او بخاطر صداقتش در گفتار وشجاعتش به حيث يک زن بايد حمايت نمود
  زنده بادماللی جويا

  کوبنده باد فرياد مظلومان وطن 
٢١ /۵ /٢٠٠٧ 


