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م                            ٢٠٠٦ برتانيه، می -نگــارگر                                                                                           برمنگهم.ا.م
 

 که پارلماِن افغانستان" بسيارخوب" درسی
 دربارۀ دیموکراسی ميدهد

 
رادیوهاخبردادند که نمایندگان پارلماِن افغانستان برمحترمه ماللی جویا درجریاِن بحث بربودیجۀ                   

 . دولت خشم گرفتند وبه سویش بوتلهای آب وحتی بوت وچپلک حواله نمودند         
 

نخست ببينيم این زن چه دارد وچرا آنانی که ميخواهند خاموشش کنندازگفته های اواین همه ترس        
ه او ميگوید نقطۀ ضغيف کسی نيست چرا این همه حساسيت نشان داده ميشود          دارند؟ اگرآنچ 

واگرگفته هایش آیينه را دربرابِرکسانی ميگذارد که ازآنچه دیروز انجام داده اند در برابِرهزاران          
قربانيی بيگناه احساس سرافگندگی ميکنند دراین صورت آیا بهترنيست به جای آیينه خودرا بشکنند               

محکمۀ قانونی ازتماِم این اتهاماتی که اوبرایشان وارد ميکند مردانه دفاع نمایندوخود              ودرحضوریک 
معمول دیموکراسی همين است که وقتی اتهامی برکس       . ودیگران را ازاین دغدغۀ خاطر نجات دهند     

واردشد آن کس اتهام زننده را به محکمه ميکشاند ودرحضورمحکمه ازخود دفاع وثابت ميکند که آن         
مسأله به همين سادگی است اما، رِگ گلو پنداندن وسروصدا ایجادکرد ن       . م درشأن اووجودندارد اتها

ومخالف خود را با بوت وچپلک خاموش کردن نه درقاموِس دیموکراسی می گنجد ونه درعرِف عامۀ                
 .مردم خاصتًا آنگاه که طرِف دعوا زنی باشد که به جززبان هيچ حربه ای دیگرندارد           

 

ا تنها ماللی جویا نگفته است بلکه تمام مردِم کابل گفته اند که پس از ورود گروه های                 دوم، این ر
شما سلسله ای را       . گوناگون مجاهدین هزاران بيگناه کشته شده اند وصدها خانه ویران گردیده است      

نشرمينماید؛  » کابليان باخوِن خودمی نویسند    «که روزگاران به صورِت منظم زیِرعنوان      
آخرصدای حق طلبی را         . يد تا بدانيد که مردم متحمل چه تلخی ها ومرارت ها گردیده اند           مروربفرمای

که نميشود بازورخاموش کرد وهمين که کسی گفت برمردم در دوراِن قدرِت شما ستمها رفته است                  
ای    «وعامِل آن شما و فقداِن کنتروِل شما برزیردستاِن تان بوده است سروصدا راه بيندازید که         

من ازشما ميخواهم    » . داد این ازخدا بيخبران را ببينيد که به مجاهدین واسالم اهانت می نمایند      دادوبي
همين خلوت بر شما نهيب خواهد زد که اگراین چنين             . فقط چند لحظه با وجداِن خود خلوت بفرمایيد           

یزید فردا   اسالم را روکش گناهان خویش بنمایيد وامروز ازحساب دادن برای مردم بدین بهانه ها بگر   
و وجدان چه خواهيد کرد؟ آنانی که برای گریزازسخناِن ماللی جویا  تاالرِ پارلمان                    ) ج(دربرابرخدا

رابد ین بهانه که به اسالم و مجاهدین توهين شده است ترک ميگویند درحقيقِت امرازوجداِن شکنجه                 
 .گرخود درعذابند وازهمان َشبح پا به فرارميگذارند   

 

گرمسألۀ اعماِل نفوذ و استفاده از زور را درانتخابات برای چند لحظه ازبحِث                      ا(سوم، ماللی جویا  
نيزنمایندۀ مردم و ازا عتماِد آنان به همان پيمانه برخورداراست که دیگران و بدین     ) خودکناربگذاریم 

دليل چپلک پرتاب کردن به سوی او درحقيقِت امرچپلک پرتاب کردن به سوی مردمی است که او را           
نمایندۀ پارلمان هنگاِم بحث در پارلمان        . خود دانسته ردای وکالِت خود را برشانه اش افگنده اند     امين 

یا هنگام ابراِزنظردربيروِن ازآن باید مصونيِت کامل داشته باشد و اگراین آزادی ازاوسلب شود او    
 .نميتواند بُد ُرستی از مردمی که اورابرگزیده اند، نمایندگی کند    

 

دگاِن مردم باید ممثل ونمایندۀ تحمِل نظرات مخالف باشند زیرا که، دیموکراسی تنها                چهارم، نماین  
دروجود مخالف است که تبارزميکند وا گرشما وجود مخالف را ازسيستِم دیموکراسی حذف نمایيد               

 . آنرا به جوزی پوچ بدل کرده اید   
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 به مجردی که یک وکيل         دست اندرکاران وخاصتًا ریاست شورا اگرمجلس را ُدُرست اداره نمایند          
ازموضوِع اصلی بحث خارج ميشود به اویادآوری ميکنند که شورا نميتواند واصوالًٍ حق ندارد که به            
صحبت های خارِج موضوع بپردازد زیراکه، شورا از وقت ومعاش خود دربرابِر مردم مسؤليت              

 .داردوهرکاررادرموقعش باید انجام دهد   
 

کرزی، برایش نوشته بودم که اوبرای اینکه بازیچۀ جنگساالراِن                پنجم، من ازهمان آغازکارجناب      
قدرتمند نشود باید دست به تشکيل یک حزب سياسی بزند و با گردهم آوردِن عناصرهمرای وهمدل    
خویشتن راازشرحکومتهای ِائتالفی وفرصت طلبان نجات دهد اما، اواین کار را نکرد و اینک                  

ابودیجۀ پيشنهادی آن را به موقع تصویب نميکند و بدین ترتيب         وزارت ماليۀ او شکایت دارد که شور     
کاربازسازی به عهدۀ تعویق می افتد ولی اینان فراموش ميکنند که جناب کرزی نيزدریک ماه           

اگراو به دوِرخود تيمی همرای    . نميتواند به جای پنج وزیر رد شده ازشورا پنج تای دیگرمعرفی کند    
 ممکن یک یاچند وزیراو رد شوند و بنابراین چند تای دیگرآماده     وهمدل ميداشت خوب ميدانست که 

 .ميداشت که کاربازسازی دچاراین همه کندی نميشد     
 

واما، نتيجه ای که ازاین حالت بایدگرفت این است که روشنفکران و قلم به دستان افغانستان ميتوانند                      
اِن شورا و حکومت و    به عنوان یک گروِپ فشاربيرون از دولت عمل نموده براعمال کجرو 

دیگرنابسامانی های اجتماعی انگشت انتقاد بگذارند ولی حيف که آنان نيزاین وظيفۀ اساسی            
متأسفانه قطب نما بدست کسانی است که            .  راکنارگذاشته مصروف بحثهای قومی وزبانی گردیده اند      

ی کنم اما، دربرابر    من عاد ت نکرده ام که درمدح اشخاص و افراد قصيده سرای    . خود بيراهه ميروند 
 جرأت وپایمردی خانم جویا صميمانه سِراحترام خم ميکنم        

 :وشعرحافظ رابه یادش ميدهم که    
 

 شبی تاریک وبيِم موج وگردابی چنين هایل       کجا دانند حال ما سبکباراِن ساحل ها
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