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  ساحل رشتيا احمدی
  

 ماللی جويا وزور گويان انسان نما
  

 وی در بيان حقايق تلخ کشور  محبوبيت روز افزون خانم ماللی جويا در داخل و خارج کشور و صراحت و جسارت
هر چند  اخراج خانم  جويا را از پارلمانِ  مملو از خوانين جنگ وبنگ  قابل پيش بينی ميساخت ولی بازهم مقطع مان 
آشکاراست که پارلمان با اطرافيان کرزی در يک جدال قدرت که از . ن عمل انجام شده، قابل دقت استمانی ايز

امريکا و کشور های غربی که در هر دو طرف نفوذ دارند .   آغاز شده  قرار دارد،طرف کشور های دور و نزديک
ن يک توافق که منافع هر دو جناح و کشور خواها" ارباب بايد نوکرانش را آشتی دهد"و به قول آقای بشر دوست 
به غير " مشهود بالفسادش"واضحًا منافع جناح حاکم در پارلمان با آن ترکيب .   هستند،های ذيدخل را در نظر بگيرد

 نماينده واقعی هزاران انسان درد ديده کشور ما ، يکی هم اخراج خانم جويا،از بلند بردن معاشات و امتيارات شان
اختالف پارلمان با باند کرزی  به نفع تيم ده بسيار نزديک مردم ما شاهد حل  بنًا با ختم اين مسله در آين.بوده است

فقط با هزاران دريغ و درد که در ميهن .   خواهند بود،کرزی که همانا دوام آقای سپنتا در سمت وزارت خارجه است
  اخراج خانم جويا از ،چنانچه.  قانون صورت بگيردمان رسم بر آنست که هر زور گويی و بی قانونی بايد به نام

 ١٠٢ماده .  قانون اساسی و ماده هفتاد اصولنامه کاری ولسی جرگه اعالن شد١٠٢پارلمان نيز به تاسی از مواد 
  :  قانون اساسی چنين است 

 ،ن استل از موضوع به مجلسی که متهم عضو آؤو مامور مس،هر گاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود" 
  .اطالع ميدهد و متهم تحت تعقيب عدلی قرار ميگيرد

ل ميتواند متهم را بدون اجازه مجلسی که او عضو آن می باشد تحت تعقيب عدلی ؤودر مورد جرم مشهود مامور مس
  .قرار دهد و گرفتار نماييد

ف است موضوع را بالفاصله ل مکلؤو مامور مس،  در هر دو حالت هر گاه تعقيب عدلی قانونًا توقيف را ايجاب کند
  "تصويب آنرا حاصل نمايد به اطالع  مجلس  مربوط برساند و

    يعنی پرونده جرمی متهم  اوًال از طرف ارگان های قضايی به مجلس مربوطه اطالع داده ميشود  و يا در صورت 
و بعدًآ متهم از طرف ارگان  بعد از قرار گرفتن تحت تعقيب عدلی به مجلس مربوطه اطالع داده ميشود ،جرم مشهود

 با بلند کردن دست های کسانی چند  با ديدن قسمت های از فلم يک مصاحبه تلويزونی و. های قضايی محاکمه ميشود
خنده آور است که در کشور . ميم بگيرندکدام تحقيق نميتوانند در مورد يک نماينده انتخابی مردم تصشان بدون 

  پارلمان  ،تثبيت جرم صورت گرفته به پارلمان اطالع داده شودارگان های قضايی ف بعوض اينکه از طر" قانونمند"
  ! ارنوالی اطالع ميدهدتثبيت جرم نموده به 

  :ماده هفتاد اصولنامه کاری ولسی جرگه همانطوری که در سايت انترنتی بی بی سی آمده است 
يک الحيت دارد عضو متهم را  برای  رئيس مجلس ص،در صورتی که يک عضو مجلس مرتکب جرمی  شده باشد

  ." از شرکت در جلسه محروم سازدروز
 اين اصول نامه به وسيله آنان " بعضی از اعضای مجلس ولسی جرگه گفته اند که ،بازهم بنابر گزارش بی بی سی

  ".تهيه شده و با توجه به شرايط مشخص، قابل تغيير است
در هيچ .   بعدًا تصميم گرفته ميشد،ری ولسی جرگه را تغير ميخورد کا پس الزم بود که اول اصولنامه،بسيار خوب

اول بايد قانون  . اعد نباشد  فيصله صورت نميگردجای دنيا اول در مورد يک  مسله پيش از  اينکه زمينه قانونی مس
  .  بعدًا بايد تصميم در عمل آن گرفت،ساخت

 شخص ،با اخراج يک نماينده مردم از پارلمان. فراموش نشود که جرم در بسياری موارد يک عمل شخصی است
  . جزا داده ميشود،نماينده را نه بلکه مردمی که به او رای دادند

 اين شکِل مضحکانه  هيچ کشور دنيا را نميتوان سراغ کرد که يک عضو انتخابی مجلس به، با تکيه به گقته های باال
 از  کشورهای که اسير پنجه خونين اهريمن های انسان نما طبعًا به جز. از مجلس اخراج شده باشدو نا عادالنه 

  .هستند
" کرامت انسانی" و" نماينده گان مردم"در رابطه به اينکه تنی چند طوطی وار قلقله ميکنند که گويا خانم جويا به 

با شرم آورترين الفاظ موجوداتی چند با چوب و بوتل  " ٢٠٠۶ می ٨ بايد گفت  زمانی که به تاريخ ،توهين کرده است
 چرا زبان ها آن زمان الل شده بود؟ عادالنه بود که اگر جويا اخراج ، به نماينده واقعی مردم توهين کردند،به يک زن

قاتل و دزد بعد از آن همه خون و خيانت کرامت انسانی  پيدا ای چی شد که تنها عده .  شد آنها هم جزايی ميديدند
يا اينکه   که مادر است با رکيک ترين الفاظ  فحش گفتن توهين به کرامت انسانی است وکردند وبس؟ آيا به يک زن
 از ،حيوانات معصومی که هميشه در خدمت ما هستندرد و داغ بيکران مردم ما گفت که خانم جويا با احساس ازد

  انسانما های  درنده خو بهتر است؟
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 ، و مغرورانه نفس ميکشند و کرامت انسانی را در جبين سياف کوچک قبيله يی شان   جا هالنه آنهای که در دنيای
 بايد بدانند که حيوانات در  دنيای استعماری غرب که مدرنش خوانند از انسانهای که ، محقق و قانونی ميبينند،دوستم

 دالر ٢در اروپای غربی  هرگاو  روزانه . در کشور های جهان سوم زنده گی ميکنند به مراتب برتر زيست ميکنند
کجاست پارلمان واقعی مردم ).  ١( عايد روزانه نصف نفوس دنياست مالی دريافت ميکند که زيادتر از کمک

 ،  که از بام تا شام در سرک های کابل گدايی ميکنند ایافغانستان که به کرامت انسانی  بيوه زنان و يتيمان بيچاره
از عوايد  ساالنه " مارشال صاحب" کار کند که مصارف اسپ هایکدام انسان با درک و با وجدان ميتواند ان.  بينديشد

  .صد ها فاميل شهيد و معلول مان دها مراتبه بلندتر نيست
در جوامع دارای  . تا جايی قابل درک اند" جويا از همه انتقاد ميکند"  کسانی که  آگاهانه و يا نا آگاهانه  ميگويند که 

يا به عباره ديگر وقتی .  است از  قبيله و قوم مشخص فردی که به آن تعلق داردساختار و ذهنيت قبيله يی   کل عبارت
به .  يست که فرد مذکور به آن تعلق داردخان قبيله و يا رئيس قوم" همه "منظور از" همه را ميگويی" گفته ميشود 

 ، ساخته را افشا ميساختطور مثال اگر خانم جويا  به غيراز امير مسعود  جنايات و خيانت های ديگر اميران خود
مسعود پرستان سينه چاک  امروز هيچ مشکلی با خانم جويا نميداشتند و شايد هم از طرفداران آتشين  خانم جويا 

 آنطور همه اما ،اين خانم حقايق را ميگوئيداصًال  "و خوانده ام که گفته شده نگارنده به کرات  شنيده  . ميبودند
 جانيان سرخ دست و خون آشامی بوده است که مردم زجر ديده مان با نام های شوم يکی از آن" همه"آن ."  نيست

  .شان خوب آشنا اند
فراموش نکنند که تاريخ  نشان " ماللی جويا تا هنوز چی کرده"  نابکارانی که خرده ميگيرند که ،به عنوان سخن آخر

.  ختن درفش افشا گری و مقاومت آغاز شده استميدهد که سر آغاز هر جنبش عدالت خواهی و دگر انديشی با بر افرا
 صرف به خاطر اينکه رنگ ، از دادن چوکيش به يک سفيد پوست امريکايی١٩۵۵اگر رزا پارکس در دسامبر 

 ولی با آن عمل شجاعانه اش آغازگر جنبش حقوق ، هر چند جريمه شد و زندان ديد،امتنناع کرد ،پوستش سفيد بود
ماللی جويا نيز در مقابل .  روز يک قهرمان و مادر جنبش مدنی امريکا محسوب ميشودمدنی در امريکا بود و ام

چشم اميران و شاهان خود ساخته و فروخته شده با صداقت و شجاعت سرود آزادی و عدالت خواهی را بلند کرد که 
 سند محکمی باشد بر بگذار اوراق زرين تاريخ معاصر کشور مان.  آغازگر يک دوره تازه از تاريخ ميهن مان است

 . ادعای باال
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