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  پيشگفتار
 

 ، وهـا، مصـاحبات   مقاالت، سخنرانياز  ي ا گزيده» ما شجاعت روزگار ي ماللي جويا، اسطوره«
نهادهـاي حقـوق بشـر و     فرهنگـي و  هـاي سياسـي و    هاي سازمان نظريات ماللي جويا و اعالميه

اسـت كـه بـه افتخـار انتشـار كتـاب خـاطراتش،         2010اپريل  تا 2003دسمبر  جويا از هواداران
  .شود ارائه مي تنظيم و ،آوريگرد

 او در چهـار . در واليت فراه متولد شده اسـت  )1978اپريل  24( 1357ثور  4در  ،ماللي جويا
پناهنده زندگي كـرده  آوارگي را چشيده، مدتي در ايران و پاكستان به عنوان  سالگي تلخي تبعيد و

با مشكالت فـراوان   هاي مهاجرين پاكستان، در مدرسهسطح بكلوريا  خود را تا تتحصيال او. است
 .خود آشـنا شـده اسـت    دردهاي مردم ها و با رنجدوران آوارگي  ازاز آغ اقتصادي به پيش برده و

. باز گشت ت به كشورداشطالبان قرار  ي سلطه تحت زماني كه افغانستان در ،1998در سال  ماللي
آموزي سـواد در زمينـه  و بخصوص پرداخته اجتماعي  هاي به فعاليت يخستگي ناپذير طوره وي ب

ـ     صحي سيس يك كلينكات. نمودتالش كشورش  به زنان ستمديده گاه بـراي زنـان و يـك پرورش
 ماللـي از همـان آغـاز بـه قـدرت رسـيدن      . وي بودهاي  تالش نتايج از، سرپرست اطفال بي ايبر

ورت بـود كـه او   و بدين ص. طالبان يكي از مخالفين سرسخت آنان بودسپس  وهاي اسالمي  تنظيم
ابتدا به حيث نماينده فراه در لويه جرگه قـانون اساسـي خـوش     ،جاي گرفت فراهدر قلوب مردم 

چشـم   خـار حيث وكيل مردم شهر فراه به پارلمان افغانستان راه يافت و ه سال بعد ب دو درخشيد و
 . دگرديعدالت اجتماعي  دشمنان آزادي و

 دسـمبر (ق لويه جرگه قانون اساسـى  اف بر كه براي نخستين بارماللى جويا، قهرمان زنى است 
كسـى   ن وقـت هـيچ  زبان راند كه تا آ در چند دقيقه صحبت خود سخنانى بر طلوع كرد و) 2003

ـ    انتقادآميزماللي جويا با بيان سخنان . را نداشت ديگر جرئت گفتن آن ه خود در آن لويـه جرگـه ب
كـرد و   خود جلبه المللي را ب هاي بين و رسانه افغان، توجه مردم شهامتبا و حيث يك زن شجاع

امروز ماللي جويـا  . شمول گرديدجهان محبوبيتش از مرزهاي وطن درگذشت و زودي شهرت وه ب
  .ن افغانستان استن مدافع حقوق زناتري مشهورترين زن افغان و شجاع ترين و مطرح

دسـت آورده   كنون از سوي نهادهاي دفاع از حقوق زنان جـوايز متعـددي بـه     تا ،ماللي جويا
ـ   اي هجـايز  اسـت،  »زن شـهامت «او دومين برنده جـايزه  . است » آنـا پوليتكوفسـكايا  «نـام  ه كـه ب

 هـا  وي زن شجاعي بودكه فجايعي را كـه روس . ناپذير روس مسمي شده است نگار سازش روزنامه 
گان حكومت پـوتين در   سوي گماشته به همين گناه از كرد ومي در چچن مرتكب شده بودند، افشا
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بيانيـه مشـتركي شـهامت       نوبـل در  شش زن برنده جايزه صـلح   2008 در اكتوبر. مسكو كشته شد
  . افغانستان شدند   به پارلمان ستودند و خواستار بازگشت او ماللي جويا را 

 عنـوان نشر نخستين كتاب خاطرات ماللي جويـا آنهـم بـه زبـان انگليسـي زيـر        چاپ و خبر

)A Woman Among Warlords: Malalai Joya( ،» كـه در ظـرف   » ميـان جنگسـاالران   زنـي در
مطبعه  كانادا از و ، انگلستان، آسترالياامريكا دومين چاپش در چاپ نخست، ماه بعد از كمتر از دو

 دوسـت و افغـان وطن  ، بـدون ترديـد بـراي هـر    و به ده لسان زنده جهان ترجمه شده برآمده است
مـوكلين او   خانواده او و براي خود ماللي جويا و باري است و ، خبر مسرتپسند  عدالتآزاديخواه 

شرمساري عميـق   و اين خبر سبب تأثر همانگونه كه .بود تمام زنان افغانستان مايه افتخار خواهد و
  .بدخواهان وي خواهد بود دشمنان و

انجام داده و در بخـش مطالـب صـوتي     ، با ماللي جوياكه محترم فرزانه فارانيي ا مصاحبه در
 تاريخ جنايـات  ،گويد، كتاب خاطراتش جويا مي قابل دريافت است، »جرمن آنالين-پورتال افغان«

 ايـن كتـاب بـر    در كند كه خانم جويا توضيح مي. افغانستان است سي سال اخير در ضد بشري در
ـ   كه از حقيقت دفاع شـده اسـت، زيـرا در    سه نكته تاكيد شده است، اول اين زده كشـورهاي جنگ

دوم سعي شده تا ماسك جنايتكـاراني كـه   . مجال بيان نيافته است همواره حقيقت قرباني گرديده و
هـاي آن   هـره همچنـان چ  اين اثر پاره شود و در سرنوشت ملت ما حاكم شده اند ديگر بر اينك بار

. معرفـي شـده انـد    يانجهان به گرديده و افشا ،سازند جنايتكاران را مي عده از روشنفكران كه مغز
 ملـت مـا اعمـال شـده و     ستمي كه از جانب جنگساالران تنظيمـي بـر   ، در اين كتاب ظلم وسوم
جويـا   .ضـبط گرديـده اسـت    هاي تاريخ پاك گرديـده، شـرح و   شرح آن از متن كتاب شود و مي
كشور جهان به چاپ برسد و از مدرك فروش اين كتاب  14 است در افزايد كه اين كتاب قرار مي
 جويا بـراي فـروش و  . كرد بخصوص زنان استفاده خواهد پرورش فرزندان و عرصه آموزش و در

  .ستراليا نيز سفركرده استآيابي چاپ كتابش تا  زمينه
ترين نماينـده پارلمـان   رات ماللي جويا، جوانخاط«: خوانيم مي مورد جويا در بالگ ميهن،يدر و

صـدايم  «. به تازگي به زبان انگليسي منتشر شده است »بلند كرده ام صدايم را « افغانستان، با عنوان
  ترين او را شجاع زندگينامه سياسي اين مدافع حقوق زنان و فعال سياسي است كه  »كرده ام   را بلند

 12قيمـت      صفحه بـه  278كتاب را در  در انگلستان اين  »رايدر«دانند و انتشارات  زن افغانستان مي 
در ماه اكتبر نيـز     است و »مك ميالن«ستراليا انتشارات آ ناشر اين كتاب در . شر كرده استپوند منت

ايـاالت متحـده و كانـادا       در »زني در ميان جنـگ سـاالران  «با عنوان  آن را  »اسكريبنرز«انتشارات 
افغانسـتان   احقاق حقوق زنان در   صرف را تمام منافع حاصل از انتشار اين كتابجويا . كرد منتشر 

 .  كردخواهد 

حجاب برقـع و   افغانستان ديگري است؛ افغانستاني پشت   روايت »زني در ميان جنگ ساالران«
گويد كه با پشـتيباني   ساالراني سخن مي ات جنگعليه جناينظير    ماللي جويا با شهامتي كم. تبليغات

افغانستان به قدرت رسيدند و جنايات شان دسـت كمـي از    بار ديگر در    امريكا و كشورهاي غربي
شايد فكر كنيد وقتي طالبان سرنگون شدند، عـدالت بـه كشـور مـن     «ندارد؛    جنايات طالبان منفور
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نداريم و هنوز جنايتكـاران   محبوسيم و به عدالت دسترسي همچنان در كشور خود    ولي ما. برگشت 

  گناهـان  صدايان، سركوب شدگان، قربانيـان و بـي    ماللي جويا نماينده بي ».ما حاكم اند   ستيز بر زن
كـه     زني استثنايي است -صريح، پرشور و شجاع است. افغانستان است پايان خشونت در  چرخه بي 

  » .ستيزانه بيرون آمده است شيانه و زنها سال سركوب وح ده از دل 
ترسـم، از   ولي از مرگ نمـي . دانم چند روز ديگر زنده ام نمي«: افرايد نويسنده از قول جويا مي

 ولـي بـه  . من جوانم و دوست دارم زنـدگي كـنم  . عدالتي ساكت بمانم برابر بي ترسم كه در  مي   آن
زمـان كـه    جـا و هـر    گـويم؛ مـن آمـاده ام؛ هـر     خواهند صدايم را حذف كنند مي كساني كه مي 

 » . بگيريد   توانيد بهار را نمي توانيد نابود كنيد، ولي جلوي آمدن  گل را مي. خواهيد حمله كنيد   مي

تصميم گرفتي راهم را ادامـه   ردم و م   اگر«برد؛  ماللي جويا كتابش را با اين جمالت به پايان مي
مـژده  (» . خواهم صـدايت را بشـنوم   مي. فرياد بزن   بر آن بريز و سه بارآبي . بدهي، بر سر مزارم بيا

 )دقيقي

خاكسـتر   روزي از ميـان خـون و   ،رنج فراه كرد كه جويا، اين فرزند درد و مي چه كسي تصور
 در لويـه جرگـه   كشيدن فريادي دادخواهانه از اعماق قلـب خـود،   و با بلند خواهد كرد وطن سر

ها او را براي سـخنراني   سوي اوقيانوس برسد كه از آن ن درجه از شهرتبدي قانون اساسي كشور،
   ؟نهادهاي حقوق بشر دعوت كنند هاي سياسي و سازمان سيمنارها و ها و در پوهنتون

 6شـايد در كمتـر از    و(سـال   شـش  كمتر از كرد كه وي راه صد ساله را در مي فكر چه كسي
تا آنجا كه هنگـام بـه    ؟كند قله شهرت جهاني صعوددر نوردد و بر ) دقيقه صحبت در لويه جرگه
قـاره   چهار در خارج از افغانستان، پارلمان، نه تنها در داخل بلكه در تعليق درآوردن عضويتش در

 ، مـدافعين آزادي بيـان و  )كورياي جنـوبي  به ويژه در( آسيا آستراليا و جهان چون اروپا، امريكا و
و خواهـان   محكوم كردنـد  اًين عمل پارلمان افغانستان را شديدا ها برآمدند و به خيابان حقوق بشر

  .بازگشت وي به پارلمان شدند
خواهـد   محبوبيت جهـاني برخـوردار   برد كه ماللي جويا از چنان شهرت و چه كسي گمان مي

تـرين منطقـه افغانسـتان     خطرناك ترين و سازي از اروپا بار سفر ببندد و راهي دورافتاده كه فيلم شد
را در اروپـا و   بعـد آن  حيات پرمشقت اين خانم مبارز افغان فيلمي تهيه كنـد و  در آنجا از شود و

 سياسـي و  ترين شـرايط افغان را در بـد  مبارزه يك زن امريكا به نمايش بگذارد و درس مقاومت و
شـجاعت ماللـي جويـا بـه      اما شهرت دليري و ؟اجتماعي در ديد قضاوت مردم جهان قرار بدهد

 كشـور دنمـارك بـر    را از »ملوا ايوا« پرخاشگر اين تاثير را داشت كه خانم ن نترس وعنوان يك ز
به ديـدار ماللـي    از كابل راهي واليت فراه گردد و به افغانستان برود و آن دارد تا بار سفر ببندد و
از رنج ولي مشحون از مبارزه وي فيلمـي تهيـه كنـد كـه      از زندگي پر جويا چشم روشن نمايد و

دوسـتان ماللـي    خـانواده و  مايه افتخار نه تنها براي جوياي عزيـز و  اين واقعاً. جايزه بشود رندهب
ما نيـز   خواه كشورعدالت تمام زنان افغانستان است كه براي عموم مردم مظلوم و فراه و جويا، زنان

  .هست
 مترقـي و كشـورهاي   قدرت زن افغان در به عنوان نمونه و الگوي شهامت و امروز ماللي جويا
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 طرفـداران آزادي و  كننـد و  براي او محافـل پرشـكوهي تـدوير مـي    . شود متمدن جهان احترام مي
ستايش او مقاله  در .كنند هاي او سپري مي پاي صحبت ها وقت خود را در عدالت اجتماعي ساعت

، در حـالي كـه ايـن گـوهر     دارنـد  با اهداي جوايز گرانبها گرامي مي شخصيت او را و خوانند مي
مافيـاي غصـب    مخدر و قاچاقچيان مواد ، از دست جنايتكاران جهادي وها در كشور خودشگرانب

دشمنان زن و حقوق بشـر، محـل امنـي بـراي زنـدگي       مختلسان تنظيمي و رشوتخواران و زمين و
  . كردن ندارد

سوي موسسـات   امريكا از ماه در ، كه كتابش در ظرف كمتر از دوبدون شك براي ماللي جويا
چنين پيـروزي بـزرگ معنـوي تـا      العاده است و فوق انتشاراتي به چاپ رسيده، يك پيروزي برمعت

اين جهت ما اين پيـروزي   از. يا فرهنگي ديگري نشده است كنون نصيب هيچ شخصيت سياسي و
البته پرواضح است كـه وي   .يميگو همه هوادارانش تبريك مي چشمگير را به ماللي جوياي عزيز و

 و دست نياورده، بلكه شـجاعت نشـان داده  ه محبوبيت را مفت و رايگان ب شهرت و اين پيروزي و
توطئـه   ها ده سوء قصدها و ها، ها، دسيسه دردها، تهديدها، دشنام ها و همه رنج ،گذشتگي با از خود

شجاعانه جاده پر از موانع را كه از سوي دشمنان خوشبختي انسـان وطـن    ديگر را تحمل نموده و
  .يميگو او تبريك مي ديگر اين پيروزي را به باريك پس .طي كرده است ،ايجاده شده بوددر راهش 

ايـن زن   از بـود، حتمـاً   مردمي رويكـار مـي   افغانستان يك حكومت ملي و در بدون ترديد اگر
 و زد شجاعت ضرب مـي  نامش مدال افتخار وه ب آورد و عمل ميه مبارز سربكف تقدير ب شجاع و

المللـي تجليـل از روز    بين سال در روز آن را هر ساخت و امتيازات نقدي همراه مياين مدال را با 
 .شـد  مـا مـي   نمود تا مايه تشويق زنان كشـور  كشور اهدا مي مادران دلير دختران و زن، به زنان و
بايـد بـه    دليري ماللي جويـا مـي   استقامت و رنج اما مشحون از پايداري و از درد و سرگذشت پر
 ها شامل گردد تـا فرزنـدان   ليسه هاي تعليمي شاگردان مكاتب و نصاب تاريخي در هاي حيث درس

در تكامـل شخصـيت    افتخار نمايند و آناننشان  نام وه ب وطن، قهرمانان واقعي خود را بشناسند و
  .بدهند قرار را سرمشق خود انآن الهام بگيرند و انخويش از آن

 بسـيار  سـرودهاي  هـا و  تبصره ،مقاالت ما، ارشهامت اين اسطوره شجاعت روزگ ستايش از در
 هـاي انگليسـي و   زبـان  بلكـه در  ،پرداختـه شـده اسـت   فارسي  و هاي پشتو زيادي نه تنها در زبان

كشـورهاي   هاي معتبـر  روزنامه در مجالت و غيره ي، هلندي، فنلندي وايو ايتالي آلماني ي ووفرانس
يك كـالم در مطبوعـات    و در فنلند هلند، آستراليا، فرانسه،لمان، آامريكا، كانادا، انگلستان، ايتاليا، 

ـ  افغانستان حضـور نظـامي دارنـد و    تمام كشورهاي كه در  كوريـاي جنـوبي نيـز مقـاالت و     احت
هنگام مسافرتش به  همچنان در و اين كشورها، راديوهاي ها و ها و تلويزيون مصاحباتي در روزنامه

شـده   نوشـته  ي مزبور بسيارنهادهاي حقوق بشر كشورها پارلماني و هاي سياسي و دعوت سازمان
جـرمن   -پورتال افغـان «و  »كميته دفاع از ماللي جويا«در سايت انترنتي  ها كه قسمتي از آن ،است

   .بازتاب يافته اند هاي ديگر برخي سايت و »آنالين
اثـر گـرد آورم،   ايـن   مقاالت منتشرشده را در ها و براي من متاسفانه مقدور نبود تا تمام نوشته

هـاي تلويزيـوني،    و مصـاحبه  مجـالت،  ها، جرايـد،  شده در روزنامه مقاالت منتشربلكه صرف آن 
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بازتاب يافته اند كه امكان كاپي گرفتن آنها براي من ميسـر   هاي انترنتي در اينجا سايت ي، ويراديو
هستند كـه متاسـفانه    »جرمن آنالين -پورتال افغان« بوده است، البته مقاالت بسياري جالبي هم در

مقاالتي كه در پشـتيباني   برخي از. دستياب نشدند »جرمن آنالين -افغان«رشيف آهاي آنها در  فايل
اين اثر بازتاب نيافتـه انـد،    ولي در رسيده به نشر »جرمن آنالين -پورتال افغان« ماللي جويا در از

 از نويسندگان اين مقاالت بعـدها تغييـر   كه برخي اول به دليل اين: به دو دليل از نشر بازمانده اند
هـم   ، مقاالت آن عده دوستاني كه هنوزدوم. اللي جويا پشيمان شده انداز دفاع از م موضع داده و

 -افغـان « رشـيف آهاي آنهـا در   در دفاع از ماللي جويا چون كوه استوار ايستاده اند، متاسفانه فايل
را هم نداشـتم تـا بـه ايشـان رجـوع       ندگان آنهاآدرس نويس احت دستياب نشدند و »جرمن آنالين

 بـه  »ورود. ايـس . ايم«فايل مقاالت خود در  نقلبا ارسال  ،اين عده نويسندگان اميدوارم. مدكر مي
  .فراهم كنند امكان ارائه مجموعه كاملتري را) sistani01@hotmail.com(ايميل من 

  : شرح زير تنظيم كرده امه پنج بخش ب در را اين اثر هرحال، مطالب مندرج در به
از  المللي از شجاعت ماللي جويا، پـس  هاي بين استقبال نويسندگان افغان و رسانه – بخش اول

  )2003دسمبر (قانون اساسي  درخشيدن او در لويه جرگه
 و 2006ماه مـي   توطئه عليه ماللي جويا براي خفه كردن صدايش در پارلمان در –بخش دوم 

 .المللي بينملي و  افغان و نهادهاي ي نويسندگانسو محكوم كردن آن از

المللي از ماللي جويا بعد از به تعليق در آوردن عضويت وي در  هاي بين  حمايت –سوم  بخش
  .افغانستان پارلمان

ـ  سازمان گوناگوني كه از سوي نهادها و جوايز وردها وادست – بخش چهارم ق وهاي مدافع حق
  .افغانها شده است مايه افتخار او و جويا تعلق گرفته وصلح در جهان به ماللي  بشر و

جويا بعـد از تعليـق وي از   قبال بدخواهان ماللي  نظريات برخي از هموطنان در – بخش پنجم
  .پارلمان
باره ماللـي جويـا   هاي مختلف در  تبمقاله از من است كه به مناس 20اين مجموعه گفتارها،  در

هـاي ماللـي    سخنراني بقيه مصاحبات و و گذاشته ام »الينجرمن آن -افغان«ل پورتا در نوشته ام و
بـاره  درهـواداران مختلـف ماللـي جوياسـت كـه       مدافعان و نظران وصاحب جويا و نويسندگان و

 من به ترتيب تاريخ نگـارش آنهـا را در   و كرده اند اي ماللي جويا ابراز نظره كارنامه شخصيت و
  .ارائه كرده ام اين مجموعه تنظيم و

 بدسـتان و  قلـم  نظريات مصاحبات و ها و سخنراني اميدوارم با تقديم اين مجموعه از مقاالت و
اهميـت  كـه بسـيار با   المللي از ماللي جويا بين هاي ملي و حمايت خارجي و نظران داخلي وصاحب

بخصوص والدين افغان كرده باشيم تا والدين گرامي سعي كننـد   است، خدمتي به جوانان كشور و
شـهرت شـان    كـه نـام و   پرستي چون ماللي جويا به جامعه خود تقديم كنندو وطنفرزندان شجاع 

  .دنباش ما ي مايه افتخار براي همه شمول گردد وعالمگير جهان
  2009/ 10/ 13 ،سويدن – سيستاني
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  فاراني مسعود

  ؟ماللي جويا كيست
  )جاي تقريظ كتابه ب(

  
به قلم آقاي  »ما شجاعت روزگار ي اسطوره ماللي جويا،«كتاب  امروز چشمم به پيشگفتاري بر

، روشن شد كه خواندنش براي من بسيار دلچسپ بـود  »جرمن آنالين -افغان«پورتال  سيستاني، در
حسـن   قلم و دارد بر انصاف را وا ميبا نكات بسيار مهمي مكث كرده اند كه خواننده نويسنده بر و

  .نترس افغان آفرين بگويد نيت آقاي سيستاني نسبت به ماللي جويا، اين خانم شجاع و
ـ   ها و رسانه ديگر در باريك اين روزها نام ماللي جويا در  نشـر  خـاطر ه مطبوعات برونمـرزي ب

كـه  شـود   هـايي شـنيده مـي    آنجا زمزمـه  كتاب خاطراتش درخشيدن گرفته است، متاسفانه اينجا و
حق ها اين خانم بر خواهند با اين زمزمه مي

يـن  ا ، ازكننـد  افغان را به نحوي تخريـب 
سبب اين چند سـطر را در برابـر حقيقـت    

  .ماللي جويا بايد مدنظر گرفت
  

  ؟ ماللي جويا كيست
شود كـه سـخنان ماللـي جويـا      زمزمه مي

بلي، هم يكنواخت اسـت  . يكنواخت است
مـورد  سخنان ماللي جويا در. هم نيست و

مجرمين جنگي و جنايت عليه بشـريت در  
 صداي جويا چون پـُتك آهنين. هنوز محاكمه نشده اند تا اينان زيرا كه افغانستان يكنواخت است،

غاصبان حقوق مردم يكنواخت فرود خواهد آمـد كـه    تجاوزكاران و جنايتكاران و فرق زماني بر تا
جويا تا زماني يكنواخت بلند خواهد بـود كـه    صداي .دست از سر مردم مظلوم ما برنداشته باشند

هنگامي يكنواخت خواهد بود كـه   صداي جويا تا. كشور ما بيداد كند عدالتي در فقر، بيكاري و بي
  .كشي فرياد بزند حق عدالتي و تجاوز و پيكر ملت ما از درد بي

مصاحبات نواخت نيست، زيرا، جويا با بانگ رسا در تمام سخنان ماللي جويا، يكو اما 
و جنگ افروزان متوقف كند و آنها  را از جنگساالران مريكا بايد حمايتشا«: گويد خود مي

 :نمايد كـه  ماللي جويا با صراحت بيان مي ».را بمثابه جنايتكاران جنگي به محاكمه بكشاند
دولت امريكا بايد به مردم افغانستان احترام كند و از ارتكاب جنايات جنگـي جلـوگيري   «

گناه ملكـي را بـه    افغانستان مردم بي خود در امريكا زيادتر از طالبان در مدت حضور. كند
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المللـي   گفتن اين سخن هيچ ابائي ندارد تا به ائتالف بين ماللي جويا، از. قتل رسانده است
امريكا بگويد كه، ما به امنيت ضرورت داريـم امـا زيـر نـام امنيـت، قـواي        تحت رهبري

ما به كمك جامعه جهاني نيـاز داريـم ولـي مخـالف     . سلب كرده اندخارجي آزادي ما را 
مصاحبه ژورناليست آلماني خانم ايلسا راسك با ماللـي   از(» .اشغال كشور خويش هستيم

  )جويا در همين كتاب
كـه  (مقابـل شـغادان    توانـد در  هـا كـه نمـي    ست از تبار رستما پس ماللي جويا خانم جواني

  .كوت كنداً سمصلحت) سياه نشانده اند روزه لي بمعامله و دال سرزمينش را در
آاليش و صادق  ريا و بي ماللي جويا سخنور به حساب مود زمانه نيست، بلكه ماللي صداي بي

اين صدا . شود پاك جويا بيرون مي ي هوسيله حنجره ملت خاموشي است كه از اعماق قلب مردم ب
ـ  گر پول و نداي برحق مردم، كاخهاي خواب شغادان معامله بلـي  . لـرزه درآورده اسـت  ه اندوز را ب

تواند لباس فاخر بپوشد و اداي سخنوري نمايد و سخنانش را مطابق ميل ديگران، عيـار   ماللي نمي
يان ماست كه به همـين سـادگي بـا شـما     يآاليش روستا سخنان وي سخنان مردم ساده و بي. سازد

تي است كه مـردم  ان وي سخنان دهات و قصباسخن. دارند زنند و بنياد موضوع را بيان مي حرف مي
ها و كاخهاي نيسـت كـه    جاده ي هو روفت سخنان وي سخنان شسته. ندمشقت داردر آنجا زندگي پر

بلي سخنان وي يكنواخت است كه مايه از زنـدگي يكنواخـت مـردم    . خون مردم بنا يافته باشد از
ولـي  . تكرار است غم در مصيبت وكه زندگي مردمش با  خاطريه سخنان وي تكرار است ب. دارد

شـفاف مثـل بيـان مـردم، صـادق مثـل        ،ي مـردم گانتقادها سخنان وي روشن مثل زند با تمام اين
زبان ماللي زبان گويـاي  يعني . و پاك مثل عقايد مردم است خواست مردم، ساده مثل زندگي مردم

  . ماست ي همردم جامع
اريكي كشيده و پنهان ته فريبكار، كه تمام زواياي بهاي  ماللي چراغي است در ظلمات جهادي

شهامت اين زن قهرمـان  . يك عزم آهنين برمال و آفتابي ساخت ي هرا، با جرق شان ي هنگهداشته شد
اندوزي، داللي و درنـدگي نيسـتند، كـار     كه پابند به هيچ اصلي، جز پول اي جمع گرگان درنده در

افغان بـود كـه معيـار بلنـد عشـق       ي هخون نشسته ملت باين صداي ليالي . آساني نبوده و نيست
ملـت   ي هماللي اين مجنون شد .را اين چنين شهامت و بزرگي بخشيد مقدس وي به سرزمينش، او

  . خاطر ميهنش، در مخاطره انداخته استه افغان، جانش را آگاهانه ب
 شـود كـه   نام ماللـي جويـا سـبب مـي    ه پاك و مقدس زني ب ي هصداي رساي ملت، از حنجر
ريش، چپن، دستار، پكـول،   ي هوسيله اندوز را كه ب دالالن پول ي همكياژها و لباسهاي تياتري فريبند

ظاهر اسالمي شان ه مال شود و ماسك بنمايش گذاشته بودند بره سبحه و نماز، غرض فريب مردم ب
را نيـز   اصلي شانرا چنان پاره ساخت كه نه تنها مسلمان بودن شان را زير سوال برد بلكه صورت 

  .نمايش گذاشته ب
بيرون شدن اين شـيرزن تـاريخ، از لويـه جرگـه و     . ماللي از لويه جرگه و پارلمان كشيده شد

هـا در   جاي پاكاني مثل ماللـي : پارلمان، هر منتقد راستين باانصاف را وادار خواهد كرد كه بگويد
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بلي بيرون شدن ماللي از لويـه   .يستچنين جلسات و مجالسي فريبنده و دور از درد مردم نبود و ن
تبـار سـاخت و جويـا را    اع ملـت بـي   جرگه و پارلمان، مجلسين را با تمام فريبكاري آن در برابـر 

وارد تـاريخ   ماللـي جويـا  . زنـد  هر فريادش رقم مي ساز تبارز داد كه تاريخ را در شخصيت تاريخ
ـ  آيـد و مخـالف   شده است و از برگزيدگان تاريخ ما به حسـاب مـي   حيـث  ه ينش را وقـايع روز، ب

شود با فريب و ريا مخدوش كرد، ايـن پيـام،    قضاوت تاريخ را نمي. شناسد شدگان تاريخ مي نفرين
  .باشد افتخار افغانستان معاصر مياو فرزند راستين تاريخ پر. است روشن تاريخ
قيمـت جـان   حرمت آن شير پاك را بـه   پستان مادرش افغانستان، شير حالل نوشيده و جويا از

  :گويد او خطاب به مادرش افغانستان مي .آورد جا ميه خود ب
  

  مــو غم را بخود افزود منآن كه در راه ت
  مـهاي تو، فرسود من آن جواني كه به غم

  زل ــمن م درــرست نازين ره، بسالم گر
  مـود منـ، عاشق مقصردن جانــبا فدا ك

  قت اط يم بـدار و تنـة ديــنروح من تش
  مــود منـا سـا درد بيـرو راه كه بــره

  اق ـران است به بازار عشـگ شق توع بار
  مـدوخت بر ِسود منكه زين معامله ان نآ

  رهي مشكل شدة عشق كه جالوتش بست 
  مــنه داؤد مــم كـايــالخن بگشـا فـب
  رد ــم د زن وـرستمي گشتن ابنا نه شناس

  مـود، منـده فرمـاين اذاني كه بگوش آم
  ي كه ماللش شده اش بار نصيب ـماللآن 

  جهان اسـت كه مسعود منم ويدش فخرگ



  

  

 
 

  

  بخش اول

 شجاعت ماللي جويا استقبال جهاني از
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  2003 دسمبر 20سويدن،، سيستاني

  ماللى جويافراخوانى در حمايت از 
 

 ! رسيده و آگاه افغان، زنان دردخواهران، مادران
، اين دختر دلير و شجاع افغان كه جز حقيقـت سـخن   كجايى كه هستيد، از ماللى جويا در هر

خواست فرياد در گلـو خفـه شـده هـزاران مـادر       نگفته است، و به نمايندگى از درد رسيدگان مي
خون برادران مـا، فرزنـدان   ه ساالر كه دستان شان بى تفنگاز سوى مشت داغديده را بروز بدهد، مگر

حرمتى و توهين قرار گرفت و از تاالر جلسـات لويـه    و كودكان ما آلوده است، مورد بى ما، پدران
، چون خنجرى زهرناك قلب هـر  يس جلسه لويه جرگهياين حركت ر. ه محكوم به اخراج شدجرگ
  . دار ساخت حهطلب افغانستان را جري مرد آگاه و حق و زن

هاى پنجاه نفره در ده كميته تقسيم كردنـد و زنـان    ماللى جويا وقتى ديد نمايندگان را به كميته
، زنان ها كه با اين كميته بازي درك نمود ، اودهند در هركميته اقليتى هشت ـ ده نفره را تشكيل مي 
شـان تـوجهى صـورت    هـا بـه خواسـت و نظـر      نقش موثر خود را از دست داده اند و در كميته

يـا يكـى از روحـانيون     يس آن يكى از رهبران جهـادى و يهاى كه ر در كميته گيرد، مخصوصاً نمي
و بنابرين در روز جلسه عمومي لويه جرگـه فريـاد   . دهد صداى زن كسى گوش نميه قرار دارند، ب

ى وقـت داد و  يس مجلس كه صداى او را شنيده بود به وير! زد به جوانان اجازه اظهار نظر بدهيد
نـام  ه ب خدا و نامه ب«: گفت با فريادى برخاسته از اعماق قلبشگرفت و  او پشت مكروفون قرار

خواهم به وطنداران خود بگـويم   من ماللي جويا، نماينده مردم فراه مي !شهداي گلوگون كفن افغان
 اند، بهتـر ملت ما آلوده است جمع شده  خونه ها كسانى كه دست شان ب در اين كميتهكه 

سر ملت خواهنـدآورد؟   ببينيد تا چه حالي بر يك كميته جمع كنيد و است همه اينها را در
. المللى محاكمه گردند بين هاى ملي و در دادگاه جاى دخالت در قانون اساسى بايده اينها ب

  » !آزموده را آزمودن خطاست
جمعيـت اسـالمى بـود، لـذا     رهبـر   الدين ربانى المثل اشاره به حكومت برهان چون اين ضرب

ـ   الدين ربانى با داد و فرياد سخنرانى خانم ماللـى را اخـالل كردنـد تـا     داران برهانطرف ه بيشـتر ب
ـ   ى از جنايتا متاسفانه عده. كاران تنظيمى را نبردافشاگرى نپردازد و آبروى جنايت ه كـاران تنظيمـى ب

هاى توأم بـا دشـنام و تـوهين     صدا و يسه پيش رفتند و با سريسوى ماللى جويا تا جايگاه هيئت ر
آورتر ايـن بـود   درد. را در انظار جهانيان بردندنسبت به ماللى جويا آبروى خود و مردم افغانستان 

كه آب بـر   يس دولت اسالمى افغانستان به جاى آنينخستين ر ،يس لويه جرگه آقاى مجددىيكه ر
افروختگى به توبيخ و انتقاد از گرديد و با برهيزم بيار اين آتش آتش اعتراض كنندگان بريزد، خود 

و » كـافر «و » كمونيسـت «هـاى   ماللى و تحسين و تمجيد از مجاهدين پرداخت و در اخيـر اتهـام  
. را نيز ضميمه ماللى جويا كرد و دستور داد او را از سالون لويه جرگه اخراج كنند» تحريك شده«
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يس جلسه بايـد  ير .پذيرد را نمى نت افغانى آنبدينسان آقاى مجددى كارى كرد كه عقل سليم و س
ـ    كرد و از مجاهدين و رهبران تن طرفانه عمل مي بي دارى ظيمى كه خود بـدان منسـوب اسـت جانب

  .كرد نمي
نسـبت بـه ماللـى جويـا و طرفـدارى از       گيرى خصمانه آقاي مجدديعلت تشنج را موضع ما

مـادران مظلـوم افغانسـتان     و زنـان  ماللي جويا درد مشترك. كنيم عناصر تنظيمى ارزيابى مي
جنايتكاران  خاينان و تن جان وه آتش ب بايد فرياد كشيد و اين درد را هرچه رساتر .است

ماللى جويا، قهرمان زنى است كه روز چهارم جلسه لويه جرگه قـانون اساسـى    .انداخت
را  زبان راند كـه تـا آن روز هيچكسـى ديگـر جرئـت گفـتن آن       و سخنانى بر طلوع كرد

كـنم تـا از ماللـى     كجايى كه هستند تمنا مـي  مردان آگاه كشور در هر زنان و من از تمام .نداشت
هـاى  به دفاع برخيزند و از طريق نهاد شود زن افغان كه قربانى حقوق زنان مظلوم ميجويا اين شير

زورگـويى  دولت افغانستان فشار وارد كنند تا بدين وسيله جلـو   دفاع از حق بيان و حقوق بشر بر
  .باك تنظيمى عليه زنان را بگيرد تفنگداران بى
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 2003 دسمبر 25، سيستاني
 

  سخنان ماللى جويا در لويه جرگه تاثير

  ها رسانه هاي مردم و  واكنش و
 

 هاى شـجاع را  دليري بزرگترين صفت يك انسان است و انسان در ميان مردم افغانستان شجاعت و
تـرين زنـان كشـور و     شـجاع  ماللى جويا، يكـى از . گذارند ميمردم بسيار دوست دارند وحرمت 

بـدون هـراس از    دسمبر، 17ست كه در چهارمين جلسه لويه جرگه، روز ا ترين دوشيزه افغاندلير
زن ديگـري   زبان آورد كه تا آن روز از زبان هيچ مرد و سخنانى را بر ،حضور تفنگساالران تنظيمي

هاي غور  حضور جنگساالران تنظيمي را در رأس كميته ،كوتاهشماللى در سخنان . نشده بودگفته 
ويـا اسـت و از   اسـم مـن ماللـي ج   «مسوده قانون اساسي به باد انتقاد گرفت و اظهار نمود كه  بر

خواهم چند  نام شهداي گلگون كفن راه آزادي وطن ميه به نام خدا و ب ...واليت فراه هستم
يس هر ير ...ن من كه اينجا حضور دارند اينست كهانتقاد من از وطندارا. لحظه صحبت كنم

بريـد كـه در آنجـا     چرا همه جنايتكاران را در يك كميته نمي. كميته پيش از پيش تعيين شده است
هاي ملي  اينان كساني بودند كه كشور ما را محراق جنگ. رسانند ببينيم باز ملت را به چه حالت مي

اني بودند در جامعه كه كشور ما را به ايـن حالـت رسـانده    ترين كسستيز المللي ساختند، زن و بين
المللي و ملي شوند، اينها را اگـر   به نظر من اينها بايد محاكمه بين. آزموده را آزمودن خطاست. اند

  »...مردم ما ببخشند، مردم پابرهنه افغان، هرگز تاريخ نمي بخشد
 بدرقه شد و طوفانى بـه پـا   هاى برخى از نمايندگان لويه جرگه زدن اين سخنان با كف

 و. جلسه را بـه تشـنج كشـايند    اين سخنان آتش در جان جنايتكاران زد و عين حال اما در. كرد
اثـر مداخلـه نيروهـاي     در سوي جنگساالران جهـادي بيانجامـد، مگـر    نزديك بود به مرگ وي از

  .عمل آمده ممانعت ب كار ايساف، از اين
ست كه از دسـت جنايتكـاران   ا اي ه همه مردم ستم ديدهصداى ماللى جويا، صداى دادخواهان

را بـه   صداى شان روز هيچكس نتوانسته بود تنظيمي همه دار و ندار خود را از دست داده و تا آن
  .گوش جهانيان برساند

هـا انسـان مصـيبت     بدينسان سخنان ماللى جويا نه تنها در داخل كشور مورد اسـتقبال مليـون  
ترين چهره انقالبى به مردم ما معرفـى   گرفت و او را محبوب جهادى قراررسيده از دست آدمكشان 

 ،طلـب و شـجاع افغـان    نمود، بلكه در سراسر جهان نام ماللى جويا به عنوان يك زن آگاه و حـق 
هـاى  بسـيارى از نهاد . المللى گرديد هاي گروهى معتبر بين ها و رسانه سرخط مهمترين خبر روزنامه

از ماللى جويـا ابـراز داشـتند و برخـورد     فع حقوق بشر همنوايى خود را فرهنگى و سياسى و مدا
  .كنندگان را در مقابله با ماللى جويا تقبيح كردند دموكراتيك اعتراضغير

دارد  ديده افغانستان قـرار ن خود مورد استقبال گرم مردم ستمخاطر شجاعت بياه ب ماللى جويا
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سـخنان  . شـجاع و نتـرس باشـند    چون ماللى جويافرزندانش  كند كه فرزند يا كس آرزو مي و هر
 مـردم عـوام و   بـر  نيز اثر عميق داشته است و شاعران كشور ماللي جويا همچنان بر قلم بدستان و

آباد، هـرات   ، بلخ، جاللفراه: مثل زنان بادرد كشور چنان تاثير كرد كه در چندين شهر بزرگ كشور
به حمايـت   ها ريختند و به خيابان -اجازه شوهران خودبدون  يا با اجازه و-دختران  غيره زنان و و

 و »سي.بي.بي«هاي گروهي معتبر جهاني چون  رسانه. از ماللي جويا دست به تظاهرات وسيع زدند
ماللي جويا تحسين  غيره نيز از و »صداي فرانسه«راديو  و »صداي امريكا« و »صداي آلمان«راديو 

بـه  . هاي معتبر به اين شيردخت افغان اختصاص يافـت  روزنامهعناوين برخي از  و تمجيد كردند و
 :كنيم  اين حمايت توجه مي نمونه از چند
 تـن از  450به سلسله حمايت از خانم ماللى جويا روز بيستم دسـمبر   »سى.بى.بى«گزارش ه ب

زنان روشنفكر فراه در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در فراه دسـت بـه تظـاهرات زدنـد و ضـمن      
بار ديگر سـخنان ماللـى جويـا را صـداى اعتـراض همـه زنـان و مـادران         ى يكا عنامه سه فقرهقط

خواهى خانم جويا نماينده زنان فـراه عـذر  يس لويه جرگه خواستند تا از يو از ر. افغانستان دانستند
حمايـت   اندار و روشنفكر و اهل كسبه قويـاً اين تظاهرات از طرف مردم شهر فراه اعم از دك. كند
 . شد

بـد   كه سخنرانى خانم جويا به ذايقه جنايتكاران حاضر در جلسه چهارم لويه جرگـه  پس از آن
دولتـى  يس يك نهـاد غير ي، رعبدالرحمن هوتك ،را مختل كردندجلسه  خورد و با ايجاد تشنج كار

دم را تهديد و اجازه ندادن سخنرانى بـه نماينـدگان مـر   » انجمن حقوق بشر و محيط زيست«به نام 
ماللـى  نتقالى خواست تا بـراى حفاظـت جـان    و از مقامات اداره ا نقض صريح حقوق بشر خواند

، خالف مـوازين حقـوق   تهديد كردن اين همشيره« :وى گفت. اقداماتى جدى صورت گيرد جويا،
ى هـم  ا ما امـروز اعالميـه  . شد ، به هيچ وجه نبايد تهديد ميو خالف موازين آزادى بيان است بشر

كنيم تـا در قسـمت امنيـت     و از مقامات اداره انتقالى و از مقامات ملل متحد جداً تقاضا ميپخش 
، در لويه جرگه اضـطرارى گذشـته نيـز    آقاى هوتكى افزود» .ى اتخاذ كننداين همشيره تصميم جد

به يك نماينده زن صورت گرفته بود و او را به كشـتن شـوهرش    آميز همچو برخوردهاى خشونت
 . بودند تهديد كرده

ـ   همچنين زنان نماينده در لويه جرگه بعد از ظهـر همـان روز در   رانس مطبوعـاتى در  يـك كنف
. گيرى ماللى جويا حمايت خـود را ابـراز داشـتند   شركت كردند و از موضع »تلننيهوتل انتر كانت«

و تهديد نسبت به ماللى خـاموش   زنان در مقابل توهين: نمايندگان واليت بلخ گفت نادره از داكتر
همزمـان بـا   . بر اثر مقاومت ايشان خانم جويا دوباره اجازه ورود به جلسـات را يافـت   نشستند ون

لويه جرگـه نيـز صـورت گرفـت وآقـاى      يس يكنفرانس مطبوعاتى زنان، يك كنفرانس خبرى با ر
برابـر ايـن سـوال كـه چـرا       ركرده، منكر شد و د» تكفير«كه او ماللى جويا را  ، ابتدا از اينيسير

من خانم جويا را به كفر مـتهم نكـرده ام و   « :را از تاالر اخراج كنند؟ گفت دستور داد ماللى جويا
ا از روى مصـلحت ايـن   باز هم م... سر مجاهدين ، تعرض بيجا كرده برادبانه گپ زده تنها گفتم بى
هـا   آنها مقابـل ابرقـدرت   ؟)ميتواند(ه مجاهدين را كي گرفته ميتان) جلو( ، اگر نى دمكار را كرديم
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يعنى زن را كنار بگذار كه مجاهدين چنـان از اخـالق انسـانى و آداب    (» .نن، زنه خو بانقيام ميك
جمعيـت  «اما افراطيون منسوب بـه  .) شود بهره اند كه در نظرآنها زن انسان شمرده نمي اجتماعى بى

نمايندگان زنـان، شـام همـان روز در مقابـل محـل      اثركردن كنفرانس مطبوعاتى  براى بى »اسالمى
 دفتر سازمان ملـل متحـد در   له سبب شد تاااين مس. آميز كردند خوابگاه خانم جويا تجمع اعتراض

ـ   ، حفاظت از ماللى جويا وكابل همچنـان گفتـه شـده كـه      .عهـده بگيـرد  ه خانواده او را رسـماً ب
اى بـراى امنيـت    نيز تدابير ويژه) ايساف(» انستانالمللى كمك به امنيت افغ نيروهاى بين«قوماندانى 

يس كمسيون مسـتقل حقـوق   يدر عين حال سيما سمر ر. رفته انداين خانم و خانواده اش در نظر گ
ـ  تان اعالم كرد كه اين كميسيون دربشر افغانس زودى واكـنش  ه باره تفتيش عقايد در لويه جرگـه ب

 . داد نشان خواهد
، حمايـت  يس لويـه جرگـه  ياى عنوانى ر ضمن نامه »الملل عفو بين«يك روز بعد از اين حادثه 

خود را از سخنان خانم جويا ابراز داشت و تاكيد نمود كه آزادى بيان حـق مسـلم افـراد اسـت و     
ها كه براى تصويب يك قانون اساسـى دموكراتيـك گـرد     بايد در اين مجلس بزرگ ملى افغان نمى

خانم . كنند، مورد توهين يا تهديد قرار بگيرند خود را ابراز ميآمده اند، كسانى را كه نظر و عقيده 
كـاران و آنـانى كـه دسـت     كلى از جنايت طوره جويا نام شخص يا گروه مشخصى را نبرده، بلكه ب

يس لويه جرگه بايد سعى كنـد تـا فضـاى    يبنابرين ر .خون مردم آلوده است نام برده استه شان ب
 . جريان جلسات فراهم كند يندگان لويه جرگه درساير نما امنى براى خانم جويا و

هـاى مقـيم    هاى فرهنگى افغـان  كننده انجمن آهنگ در راستاى حمايت از ماللى جويا كميته هم
ى، تحوالت اخير لويه جرگه خاصتاً تنش روز چهـارم جلسـه را بررسـى    ا اروپا، با برگزارى جلسه

بـه پـاس    بيان بجـا و معقـول ارزيـابى نمـود و    در راستاى آزادى  كرد و اظهارات ماللى جويا را
را به ماللى جويا نماينده مردم واليت فـراه در  » ماللى ميوندى«، مدال طاليى شجاعت شجاعت او

 . لويه جرگه اهداء كرد
زنان روشنفكر شهر مزار شريف نيز در برابـر دفتـر    تن از 200در ادامه حمايت از ماللى جويا، 

ر تجمع كردند و خواهان حقوق مساوى زنان با مردان شدند و سخنان آن شه سازمان ملل متحد در
ماللى جويا را حرف دل صدها هزارزن درد رسيده وطن دانستند و حمـايتش كردنـد و خواسـتار    

اين زنان شكايت . محاكمه نمودن جنايتكاران جنگى و آنهاى كه شهر كابل را ويران نمودند، شدند
العمـل در برابـر سـخنان     اره از سوى مردان اعمال شده و عكـس داشتند كه تبعيض عليه زنان همو

اين زنان خواهان خلع سـالح عـام و تـام    . ماللى جويا نيز از طرف مردان بيانگر اين تبعيض است
 . افراد مسلح شدند

اللـى  م«: قول عزيز ناصر از هامبورگ گفت ضمن نشر نظريات شنوندگان خود از »سى  بى  بى«
بار ديگر نشان دادكه زن تحت ستم بانهايت عرض ادب يك ، پرمعنى ون سنجيدهجويا با ارائه سخنا
كلماتى كه ماللـى از يـك   . رود، شهامت و جرئت سخن گفتن دارد كه تصور مي افغان بيشتر از آن

شهامت  گذرى واين يك ورق زرين از خود. بقه بودسا تاريخ افغانستان بى تريبيون جهانى گفت در
من از آقـاى كـرزى كـه    . باشد مخالفين آزادى و استقالل زنان مى% 95برابر  يك دوشيزه افغان در
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مشـاهده كـرده تقاضـا     مدتى را در غرب گذرانده اند و آزادى زنان و آزادى بيان را به چشم سـر 
دارم از آنچه در جلسه لويه جرگه پيش آمد و باعث توهين به مقـام يـك زن افغـان شـد بررسـى      

يس لويه جرگه حق نداشت كـه بـا كلمـات    يشخص ر .ت او را بنمايندجدى فرموده و اعاده حيثي
نمودنـد، چونكـه    زنان مجلس نبايد تقاضاى بخشش مي. مورد اين دختر سخن بگويدآميز در توهين

يـر در چنـين تريبـونى    شرم است كه يـك زن دل . كه چنين صحبتى نمايد اين حق ماللى جويا بود
 18 ،، نظريـات شـما  »بـى بـى سـى   «(»  .حقوق زن شودپوزش از جالدان  خواهى ومجبور به عذر

سـخنان ماللـى   «: احسان از استراسبورگ گفتـه شـده  در همين صفحه از قول ماهره ) 2003دسمبر 
: قول حميد الهام از كابـل آمـده   و از. ن آزاده و روشنفكر افغانستان استحرف دل همه زنا ،جويا

 قـاتالن ايـن   خون اين ملت آغشته وه شان بهويت آنانى كه دست  ،ماللى جويا اين خانم شجاع«
 » .، در بزرگترين مجلس كشور افشاكردملت اند

 طـور  ايـن  »بى بـى سـى  «به  خانم با احساس ديگر از فراه نظريات خود را همچنان يك دختر
، او حق داشـت  ديده اين كشور است ها انسان مصيبت صداى ماللى جويا صداى مليون«: ابراز كرد

اما متاسفانه كه دشمنان آزادى بيـان و آزادى  . گوش جهانيان برسانده هرچه رساتر بتا اين صدا را 
مـا از ماللـى   . شدند زن به ماللى جويا حق سخن گفتن ندادند و مانع ابراز نظريات دادخواهانه او

  ».كنيم جويا حمايت كامل خود را ابراز مي
بـه   وسيعى در سطح جهانى جلب كـرد و انى يبا اين سخنان دادخواهانه خود پشتماللى جويا ب

 . سرعت جاى گرفته قلب مردم آزاديخواه منطقه ب نمايندگان واقعى زنان در عنوان يكى از
هـا زن و مـرد    چنين زن شجاعى كه خطر كرد و فرياد در گلـو خفـه شـده ميليـون     احسنت بر

 ان ما نثار او باد و نثـار درود فراو. گوش جهانيان رسانيده ساالران جانى را بداغديده از دست تفنگ
همـه  ! حاللت باد ماللـى عزيـز   مادر شير. مادرى باد كه چنين فرزندى به جامعه تقديم كرده است

كنند و تو تنها در قلب مردم درد رسيده افغـان نـه    شنفكران و همه عناصر آگاه از تو حمايت ميرو
 ! د اى شيرزن شجاع افغانتو خجسته با روزگاران بر! در قلب تمام زنان منطقه جا دارى كه

قـرار  ) ايسـاف (المللى صلح  خانم جويا در دوران جلسات لويه جرگه در حمايت نيروهاى بين
 »بـى بـى سـى   «آن جريـان بـا گزارشـگر     داشت و از محل اقامت حمايتى خـود دو روز بعـد از  

ين سوال كـه آيـا   ماللى جويا در برابر ا. صادقانه بود اى انجام داد كه روشنگرانه و متين و مصاحبه
ـ است يا خيـر ) ن انقالبى افغانستانجمعيت زنا(» راوا«او عضو كدام جريان سياسى و از جمله  ه ؟ ب

او در هيچ سازمان يا جريان سياسى عضويت ندارد و فقط فضاى سياسى كشور كه  صراحت گفت
ـ     به او كمك كرده است تا سياسى بينديشد و ويش در پى منشاء و عـالج درد و مصـيبت مـردم خ

بختى مردم خود و ست و علت بدخانم جويا افزود كه او يك زن افغان و مسلمان ولى آگاه ا. باشد
افغانى به زنان هيچگونه حقى قايـل   ساالراو گفت كه جامعه مرد.داند خوبى ميه از جمله زنان را ب

پاسخ اين سـوال  ماللى جويا در . دادند گونه واكنش نشان نمى نيست و اال در برابر سخنان من اين
خيـر، زيـرا پـدرش    «: يا خير؟ گفت كه آيا هدف او از بيان اين سخنان توهين به مجاهدين بوده و

 و. مجاهدين است كه يك پايش را در راه حراست از استقالل كشور از دسـت داده اسـت   يكى از
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ـ     بود خـود را  بين مجاهدين واقعى يعنى آنهايي كه هست و او  ور ازبـراى اسـتقالل و رهـايى كش

غـارت و ويـران    كابـل را  نـام مجاهـد  ه چنگ متجاوزين شوروى از دست داده اند و آنهاى كه ب
   ».كردند، تفاوت قايل است

 را خانم جويا در پاسخ اين پرسش كه آيا بعد از اظهار ايـن سـخنان از كسـانى كـه وى آنهـا     
سـخن   شـتم آن طـور  دا من اگر از جنايتكاران تـرس مـي  «: ؟ گفتجنايتكار خـوانـده ترس ندارد

گفتم، من از گفتن حقايق ولو به مرگ من بيانجامد بيم ندارم، ولى آنچه براى من اهميـت دارد   نمى
خـانم جويـا از ناحيـه     ».جاى خواهد گذاشـت  مردم ستمديده كشور بر تاثيريست كه مرگ من بر

خانم . هديد كرده اندخانواده خود اظهار نگرانى نمود و افزودكه افراطيون فاميل او را چندين بار ت
اكنـون   متولد شده و) 1978اپريل  24( 1357ثور  4در «: گفت مورد عمر و تحصيل خوددر جويا

فكـر خـدمت بـه مـردم     ه جاى ادامه تحصيل به درس خوانده و بعد ب 12سال دارد، تا صنف  25
سـال را   مدت چهاركه  عالوه كرد او. ديده خود افتاده و از تحصيل صرف نظر كرده است مصيبت

ـ   سال در هرات كورس هاى مهاحرين سپرى كرده و دو در كمپ ه هاى سواد آموزى براى زنـان را ب
  .خود از جانب طالبان تهديد شده است كار خاطر اينه برده و بارى ب طور مخفى پيش مى

آشكارا  از گفتار او درستى و راستى شد و در سخنان ماللى جويا صداقت و متانت احساس مي
 . زنى شجاع كه از بيان حقيقت باكى نداردبود و احسنت بر چنين شير

و خود جوشى است كه هرچه آموختـه از پـدر ومـادر و دوسـتان      ماللى جويا دختر بااستعداد
 .خود كه مردمان آگاه استند آموخته و خانواده او در تكامل شخصيت او نقـش مـوثر داشـته انـد    

كنـد و او را بـه    بردارى سـوء  شخصيت فرزانه و انقالبى كسى ديگرى بهرهبنابرين نبايد از نام اين 
گردد تا اين سخنان او را نـوع   زيرا اين كار سبب مي. ناحق به اين و آن جريان سياسى نسبت بدهد

 . نابودى فزيكى او اقدام كنند حتى در ،ريكات گروه سياسى خاصى جلوه دادهتح
اعالم داشـت كـه   ) است شوراي نظار اختيار كه در(ى ان زمان رياست عمومى امنيت ملهم در

پرسى قرارخواهد داد و در عين حـال يـك   ختم لويه جرگه مورد تعقيب و باز خانم جويا را پس از
در . پشـت او مهركـرد   را هـم بـر  ) راوا(زنان انقالبى افغانستان  جمعيتتاپه اتهام به عضويت در 

  .به آن سازمان رد كرد صراحت عضويت خود راه صورتى كه خانم جويا ب
دوشيزه جويا، پس از ختم لويه جرگه يكجا با ساير نمايندگان والت فراه توسط طياره به مركـز  

ـ   شـمول والـى فـراه از وى    ه فراه باز گشت و در ميدان هوايى عده كثيرى از بزرگان آن واليـت ب
رد فـراه كـه بـه اسـتقبال     م وقتي دوشيزه جويا به شهر فراه واردشد، هزاران زن و. استقبال نمودند

ريـا بـود كـه     بـي  شور واستقبال مردم چنان پر. قدم گفتندخير م او را ورود او گرد هم آمده بودند
برخـي از مـردان    حتي چله عروسي خود را بخشـيدند و  تعدادي از زنان به وي انگشتري طالي و

 المنفعه خـود  عام هاي پروژهاهداء كردند تا جويا از آنها در  جريب زمين خود را به نام او يكي دو
همان روز ورود جويا به فراه، يكى از مسئوالن امنيتى كه نخواسـت نـامش فـاش     در. استفاده كند

هاى رقيـب مجاهـدين را    شود از امنيت حيات خانم جويا در فراه ابراز نگرانى نمود و وجود دسته
ضـد   عيل خان دوبـار بـر  اسما براى ماللى جويا خطرناك توصيف كرد، مخصوصاً كه والى هرات
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 . بود ماللى جويا درهرات سخنرانى نموده
ما به مقامات حقوق بشر افغانستان و از آن طريق به نمايندگى دفتر ملـل متحـد در افغانسـتان    

كنيم تا خانم جويا، اين گوهر گرانبهاى افغان را به بيرون از كشـور منتقـل كننـد و تـا      پيشنهاد مي
سياسى و حكومت قانون درافغانستان، تحت حمايت خود قـرار بدهنـد   زمان استقرار صلح و ثبات 

 تـا در خـدمت مـردم خـود قـرار      و هر وقتى كه فضا براى زندگى در كشور مساعد شد، برگرداند
ـ  ماللي جويا با وجود خطرات حياتي اما .داشته باشد دل راه ه ، هرگز از افشاي جنايتكاران ترسـي ب
  . نداده است

اميـدواري بخشـيد    و در لويه جرگه به مردم فراه چنان روحيه ماللي جويااين سخنان شجاعانه 
وكيل خود انتخاب كردنـد   حيثه ب 2005 ماه دسمبر كه در نخستين انتخابات پارلماني جويا را در

   .به پارلمان افغانستان فرستادند به عنوان وكيل انتخابي واليت فراه
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 2003دسمبر 30سويدن، ، سيستاني
  

  كاوه آهنگر قهرمان دختي از تبار جوياماللى 

  از ديار فريدون دادگستر و
 

، آن نماد ظلم و بيداد بشوريد و مـردم  بر ضحاك ماردوش پيشين كاوه آهنگر گاراناگر در روز
ضحاك ماردوش را بخاك ماليد، و مردم را از شر بيـداد و   يام فراخواند، و اگر فريدون پوزهرا به ق

 ،ستم يك جبار تاريخ نجات داد، خاطره اين شهامت به اسطوره پيوست و جزو افسانه هـا گشـت  
اما اينك ماللى جويا از همان ديار فريدون و از سرزمين عياران باعار و جهان پهلوانان نامـدارچون  

ارك تاريخ وطن ما طلوع كرده اسـت تـا پـوزة ضـحاكان     رستم دستان و يعقوب ليث صفاري برت
  .روزگار ما را در هم بكوبد و داد مظلومان بگيرد

، بـه پاخاسـت و خطـاب بـه     )2003دسـمبر 17(او در روز چهارم لويه جرگه قـانون اساسـى   
خـدا،    امن  به  محترم  حاضرين ءاجازه  به.  استم  فراه  ماللي جويا، از واليت  من  اسم«: نمايندگان گفت

از   انتقـاد مـن  .  كـنم   چند لحظه يـي صـحبت    ميخواهم  آزادي وطن  راه  كفن  شهداي گلگون  به نام
  جرگـه   لويه  و قانونيت  چرا ميگذارند مشروعيت  كه  است  اينجا حضور دارند اين  كه  من  وطنداران
،  هستم  سفءمتا.  رسانده  حالت  اين  كشور ما را به  جنايتكاراني كه  با وجود آن  البته. برود  زير سوال

  چـرا همـه  .  اسـت   تعيـين   از پـيش   پـيش   هـر كميتـه    رييس... شما ببينيد  ها را همه و يا كميته …
اينـان  . ميرسـانند   حالـت   چـه   را به  در آنجا ببينند باز ملت  نميبريد كه  كميته  را در يك  جنايتكاران

هاي ملي و بين المللي ساختند، زن ستيز تـرين كسـاني    جنگكساني بودند كه كشور ما را محراق 
به نظـر مـن   . آزموده را آزمودن خطاست. بودند در جامعه كه كشور ما را به اين حالت رسانده اند

اينها بايد محاكمه بين المللي و ملي شوند، اينها را اگر مردم ما ببخشند، مردم پابرهنه افغان، هرگـز  
  »...تاريخ نمي بخشد

ن سخنان ماللى جويا كه فرياد حق طلبانه مليونها انسان درد رسيده كشوراز دست ستمگران اي 
جهادى و آدمكشان حرفه اى است، چون پتك كاوه بر سرجنايتكاران فرودآمد و آنها را بـه عربـده   

  . كردن واداشت و طوفانى به پاكرد
 ٭ ٭ ٭

ميوند را شاد ساخته و در دل ملت افغـان  يكى از زنان با شهامت افغان كه بيگمان روح ماللى 
نماينده زنان واليت فراه در لويـه جرگـه تصـويب قـانون      ،و زنان تمام جهان نشسته، ماللى جويا

روز سه شنبه پنجصـد نماينـده    ،بنابرگزارش بى بى سى. مى باشد) 2003دسمبر 31 ـ 14(اساسى 
از جمله در رأس چهار كميته رهبـران   وحاضر در لويه جرگه در ده كميته پنجاه نفرى تقسيم شدند 

نفـر ديگـراز    آقاى ربانى، آقاى سياف، آقاى محمدى و آقاى محسنى و دو: تنظيمهاى جهادى چون
دهند، ماللـى   روحانيون برگزيده شدند تا پيش نويس قانون اساسى را مورد بحث و تبادل نظر قرار

چهـارمين روز جلسـه لويـه جرگـه      رد جويا كه جوان ترين نمايندگان حاضر درلويه جرگه است،
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. نسبت به تقسيم و تركيب كميته هاى ده گانه اعتراض داشت ،در آغاز كار اين مجلس) دسمبر17(

او . بدهيد و اجازه يافت تا در پشت مكروفون قـرار بگيـرد   به جوانان فرصت اظهار نظر: وفريا زد
اض كرد و آن را براى بررسى واقع بينانـه  ابتدا بر نحوه تقسيم نمايندگان در كميته هاى ده گانه اعتر

: و موثريت زنان در اين كميته ها نامناسب ارزيابى كرد و سپس خطاب به جلسه لويه جرگه گفت 
  حالـت   چـه   را بـه   در آنجـا ببيننـد بـاز ملـت      نميبريد كه  كميته  را در يك  جنايتكاران  چرا همه« 

  المللـي سـاختند، زن   هـاي ملـي و بـين     جنگ  را محراقكشور ما   اينها كساني بودند كه. ميرسانند
  را آزمـودن   آزمـوده . انـد   رسـانده   حالت  اين  كشور ما را به  كه  كساني بودند در جامعه  ستيزترين
مـا ببخشـند،     المللي و ملي شوند، اينها را اگـر مـردم   اينها بايد محاكمهء بين   نظر من  به  .خطاست

بقـول سـياف   » ... كشـور ماهسـتند    تاريخ  اينها ثبت. نمي بخشد  ، هرگز تاريخ نء افغا پا برهنه  مردم
درصـد اعضـاى لويـه جرگـه را      90چون بـيش از  ،يكى ازرهبران جهادى حاضر در لويـه جرگـه  

مثل اينكه خود را در پاى ميز محاكمه ديده باشـند، بـا دسـت     ،جهاديان تبهكار تشكيل داده بودند
نداختند و خود را مدافعين اسالم خواندند و در مقام تقدس پريدنـد و دور  پاچگى داد و فريا راه ا

هيچكسى حق ندارد از جنايات جنگى و جنايتكاران انتقـاد  : خود به اصطالح خط قرمز كشيدند كه
 . كندو اال چنان و چنين خواهد شد

زنى كه جز شجاعت حقيقـت گـويى، نـه تفنگـى برشـانه       ،با چنين ذهنيتى بسوى ماللى جويا
داشت و نه راكتى تا جنايتكاران را يكباره نابود كند، پيش تاختند و با فحش و دشنام او را ازگفتن 

بدينسان گروهى از منسوبان تنظيمى با ايجاد اخالل و نا آرامـى  . و افشاى بيشترجنايات مانع شدند
نخسـتين كـس از اعتـراض كننـدگان حفـيظ      . ه جرگه رساندندخود را به جايگاه رئيس جلسه لوي

كه يكى از گروه هاى اصلى جنگهاي داخلـى  ،تنظيم جمعيت اسالمي برهبري آقاى ربانى منصور از
مجـددى رئـيس لويـه    هللا سپس صبغت ا. است با سخنان خشونت آميز فضاى جلسه را متشنج كرد

دو ماهـه خـود بارهـا نـاروايى هـاى      جرگه كه خود از رهبران جهادى است و در دوره حكومت 
را » ماللـى جويـا  «مجاهدين را نكوهش ميكرد، به دفاع از مجاهدين پرداخت و با بـر افروختگـى   

مورد توبيخ و انتقاد شديدقرارداد ودر آخر از نيروهاى امنيتى خواست تا ماللـى جويـا را از تـاالر    
  !جلسه اخراج كنند

  : يس لويه جرگهيگيري مجددي ر موضع
نخستين رئيس دولـت اسـالمى افغانسـتان بـه     ،دريغ ودردكه رئيس لويه جرگه آقاى مجددى با

جاى آنكه آب برآتش اعتراض كنندگان بريزد، خود هيزم بيار اين آتش گرديد و با برافروختگى به 
توبيخ و انتقاد از ماللى جويـاو تحسـين و تمجيـد از مجاهـدين پرداخـت و در اخيراتهـام هـاى        

را نيز بردوش ماللى جويـا بـاركرد و دسـتور داد او را از    » تحريك شده«و » كافر«و » كمونيست«
صالون لويه جرگه اخراج كنند، بدينسان آقاى مجددى كارى كرد كه عقل سليم و فرهنگ حرمـت  

رئيس جلسه بايد بيطرفانـه عمـل ميكـرد و از مجاهـدين و رهبـران      .گذارى به زن آنرا نمى پذيرد
ماعلت تشنج را موضع گيرى خصـمانه  . منسوب است جانب دارى نمي كردتنظيمى كه خود بدان 
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 . او نسبت به ماللى جويا و طرفدارى از عناصر تنظيمى ارزيابى ميكنيم
اين برخورد غير مدبرانه و غير احترام كارانه رئيس لويه جرگه دسته در بيل اعتـراض كننـدگان   

اد و فرياد خود را توأم بـا تـوهين و دشـنام    گذاشت و به چكريها و حفيظ منصورها موقع داد تا د
طبعاً اين گونه برخورد در برابر يك زن كه پس از سالها رنج اسـارت در  .نسبت به ماللى بلند كنند 

خواسته بود صداى خفه شده خود و صدهاهزار مادر داغديده را در يك مجمـع بـزرگ   ،كنج خانه
جنگ ساالران در آدم كشـى  . رحمانه توهين شدملى ابراز كند، مگر از جانب قوماندانان جهادى بي

آقـاى  » كمونيسـت «و » كفـر «چنان خو كرده اند كه اگر نيروهاى انتظامى مداخله نميكرد با فتواى 
ماللى جويا را ميكشتند و خم به ابرو نمى آوردند، مگر همين جهاديها نبودند كـه در روز   ،مجددى

ير هوانوردى را كشتند و براى شسـتن دسـتان   روشن درپيش چشم همه مردم داكتر عبدالرحمن وز
بخون آلوده خود به خانه كعبه پرواز كردند؟ كشتن ماللى جويا كه نه مقـام وزارت داشـت و نـه    
پشتوانه جهادى و حزبى دارد،براى آنها از خوردن آب آسان تـر اسـت و خـوب ميداننـد كـه در      

 . شرايط موجود هيچكسى نميتواند از آنها حساب بگيرد
ثر اين موضع گيرى خصمانه رئيس لويه جرگه و ديگر گروه هاى افراطى، ماللـى جويـا را   بر ا

نيروهاى امنيتى از تاالرجلسه خارج كردندو ساير نمايندگان را كه در اطراف ميز هيئت رئيسه گـرد  
بدنبال آن عبدالرب رسول سياف يكى ديگر ازرهبـران جهـادى كـه در    . آمده بودند متفرق ساختند

نيـز بـه عنـوان اعتـراض كننـده پشـت        ،ردم كابل دست كمى از ربانى و حكمتيار نـدارد كشتار م
مكروفون رفت و ده دقيقه در توصيف كارنامه هاى مجاهدين و مقاومت شان با ابرقدرت شـوروى  

شـمارى  .صحبت كرد و از اعضاى لويه جرگه خواهش نمود تـا بـه كـار اساسـى خـود بپردازنـد      
جرگه وقتى اين برخورد را در مقابل ماللـى ديدنـد شـوكه شـدند و بـا      ازنمايندگان زنان در لويه 

مگـر  .زحمت و احتياط تالش كردند به جايگاه هيئت رئيسه رفته به دفاع از ماللى جويـا بپردازنـد  
امكان صحبت براى شان ميسر نشد و فقط خواستار عفو خانم جويا شدند و سرانجام رئـيس لويـه   

سـپس يكـى از نماينـدگان    . اند در جلسات حضـور داشـته باشـد   جرگه اجازه داد كه ماللى ميتو
متعرض پيشنهاد نمود كه خانم جويا بايد از مجاهدين عـذر خـواهى كنـد و تعـداد ديگـرى ايـن       

و باالخره رئيس مجلـس  . پيشنهاد را تائيد كردند، اما خانم ماللى جويا حاضر به عذر خواهى نشد
واقعيـت  . ايندگان خواست تا به كار عادى خود ادامه دهندموضوع را پايان يافته اعالم كرد و از نم

اينست كه رئيس لويه جرگه مردى فرتوت و عصبى مزاج است كه توانايى اداره جلسات را نـدارد  
وبه همين دليل تا كنون چندين بار داد و فرياد او بر نمايندگان لويه جرگـه كـه نماينگـان منتخـب     

 . مللى شنيده شده استمردم اند از طريق رسانه هاى بين ال
ساله در روزهاى اخير باشدت گرفتن تـنش هـا بارهـا     82مجددى « :روزنامه شرق نوشت كه 

برخى نمايندگان سـن  . كنترل خود را از دست داده وبا عصبانيت با نمايندگان برخورد كرده است 
روزچهارشنبه محـل  او . باالى اوو عصبانيت هاى مكررش را مانعى بر سر دستيابى به توافق ميداند

نشست لويه جرگه را درحال عصبانيت و قهرترك نمود و چندساعت ايـن جلسـات را بـه حالـت     
نماينده سرمنشى سـازمان ملـل در افغانسـتان     ،تعطيل در آورد و نهايتاً با وساطت اخضر ابراهيمى
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  ) 2004جنورى  3سايت آريائى، ( ».راضى شد تابه جلسه برگردد
شد بر سرمواد مورد اختالف پـيش   زمانى كه قرار) هژدهم جلسات وزر( مجددى روز پنجشنبه

ازنـام  » اسـالمى «نويس قانونى اساسى رأى گيرى شود، پيشنهاد كتبى رسيده مبنى برحذف پسـوند  
مجددى با عصبانيت كسانى را كه چنـين درخواسـتى را   . دولت افغانستان را از دستور خارج كرد

: وى بـدون نـام بـردن از فردخاصـى گفـت     . ل تعقيـب خوانـد  مطرح كرده اند، كافر، ملحد و قاب
ميداندكه اين درخواست از سوى چـه كسـى مطـرح شـده اسـت و مجـازات الزم بـراى وى در        

مجددى مسلمان است و ما اجازه طرح چنـين   ،كرزى مسلمان است:او گفت . نظرگرفته خواهد شد
بـاقى  » جمهورى اسالمى افغانستان«تان پيشنهادى و رأى گيرى در باره آن را نخواهيم داد و افغانس

 . خواهد ماند
متاسفانه رئيس لويه جرگه درمقام يك فرد ديكتاتورعمل كرد و به نظرات نمايندگان روشـنفكر  

فرانسس وندرل، نماينده اتحاديه اروپادرافغانسـتان از رونـد   . وآگاه تر در لويه جرگه وقعى نگذارد
مجددى رئيس اين محلـس ابـراز   هللا و اظهار نظر صبغت ابرگزارى لويه جرگه قانون اساسى جديد 

مجددى رئيس لويه جرگه نبايد كسـانى را  هللا صبغت ا: نارضائتى كرده به خبر نگاران در كابل گفت
براى آينده اين كشوراستند، كـافر و  » جمهورى اسالمى«كه خواستار تعيين نظام جمهورى به جاى 

خواندن يك فرد در كشورى مثـل  » كافر و ملحد«كه به خوبى آگاه است : وى افزود. ملحد بخواند
 150مجددى بايد به ياد داشـته باشـد كـه بـيش از     . افغانستان چه عواقب ناگوارى به همراه دارد

نفرنماينده لويه جرگه چنين درخواستى را مطرح كرده اند و اين اقدام براسـاس دسـتور كـار ايـن     
اين نظردر ميـان   ،ز روز هاى نخست لويه جرگهاين در حالى است كه ا. مجلس انجام گرفته است

بسيارى از نمايندگان آگاه وجود داشت كـه افغانسـتان يـك كشـور اسـالمى اسـت و تاكيـد بـر         
نمايندگان مخالف افـزودن پسونداسـالمى، بـه تجربـه نـاموفق      . پسونداسالمى غير ضرورى است

» امـارت اسـالمى طالبـان    « :حكومت هاى اسالمى دهه قبل درافغانسـتان اشـاره كـرده ميگوينـد    
كه هريك پنج سـال حاكميـت خـود را بـا جنـگ و خـون ريـزى        » حكومت اسالمى مجاهدين«و

گذراندند، خاطرات تلخى از حكومت هاى ايديولوژيك در ذهـن مـردم افغانسـتان ايجـاد كـرده      
 .آزموده را آزمودن خطاست.است

 كار كيست؟ جنايت

تجاوز، غـارت و چپـاول داريـى     ،ا زورگويىآقاى مجددى در دوره حكومت دوماهه اش باره
از اين لحاظ او خجالت ميكشد كـه  : مردم توسط مجاهدين رامحكوم ميكرد و به صراحت ميگفت 

كه شهر كابـل از  1992جون  26سرطان مطابق  6بگواهى تاريخ در روز .نام مجاهد را برزبان آورد 
 ،انسان جان خود را از دست دادند طرف حكمتيار براى يك شبانه روز به راكت بسته شد و صدها

آقاى مجددى اين سخنان را در مسجد پل خشتى به زبان آوردندكه از راديو و تلويزيون هم پخش 
اگـر كمونيسـت هـا    هللا اگر روس اين كارها را كرده باشـد، وا هللا چه كارهايى كه نشد، وا«: گرديد

عزتـى را كـه   . را بگيـريم   ما خجالت ميكشيم كه نـام مجاهـد  هللا كرده باشند يا هيچكس ديگر، وا
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 ) 235از قلم نگارنده ص... مقدمه بركودتاى ثور( ».خداوند به مجاهد داده بودبزمين زده شد
مردم سخنان و كاركردهاى شـما را   ،آقاى مجددى و خانم صفيه صديقى سخنگوى لويه جرگه

چـرا ديـده و   . به ياد دارند و عملكرد حكومت استاد ربانى و بعد اداره طالبان را هم بخاطر دارنـد 
دانسته از اين حقيقت كه شهر كابل را مجاهدين شما خراب كردند، منكر مـى شـويد؟ روز هشـتم    

يد، شهر كابل يـك شـهر سـالم و    كه شما قدرت دولتى را از رژيم پيشين تسليم مى شد1371ثور 
 آباد بود، در تمام شهر ده خانه ويران از اثرراكت پرانيهاى تنظيم هـاي جهـادي حكمتيـار وربـاني    
خراب ديده نميشد، ولى با وردو تنظيم هاى جهادى جنگ داخلى بر سر قدرت دولتى شـروع شـد   

مردمش در غـم از  .گرديدوشهر دو مليون جمعيتى كابل در دوره حكومت ربانى به خاكدان تبديل 
دست دادن فرزندان و عزيزان خود ماتمدار و بيخانه و در بدر به پاكستان و ايران يـا روسـيه و يـا    

بيش از پنجاه هزار نفراز باشندگان كابل كشـته ودو چنـد آن معلـول    . در داخل كشور آواره شدند
هـزار منـزل    70ش از و ده هاهزاران منزل شخصى وساختمان هاى دولتى غارت شـد و بـي  .گشتند

  . باخاك يكسان گرديد كه امروز خاك توده هاى انها در هربخش آن شهربچشم ميخورد
گزارشگر بين المللى بى بى سى كه خود حاضـر و  » ويليام ريو«به گفته شاهدان عينى از جمله 

 در اثـر :ناظر جنگ هاى دوره حكومت اسالمى ربانى و شركاء بوده از چشم ديدهاى خود ميگويـد 
بخش وسيعى از شهر كابـل ويـران شـد وده هـا هـزار       ،جنگها كه نزديك به پنجسال ادامه داشت

 :خاطره يك شب از اين جنگها را اينطـور بيـان ميكنـد    )WilamRive( ويليام ريو. نفركشته شدند
ميالدى بودكه در اثر 1994خوب به ياد دارم كه صبح يكى از روزهاى اولين هفته ماه ژانويه سال «

هاى مهيب و انفجارهاى وحشتناك از خواب بيدارشدم، تصورهرچيزى مى رفت، ولـى نتيجـه   صدا
اين بود كه ژنرال دوستم از حمايت برهان الدين ربانى رئيس جمهـور وقـت دسـت برداشـته وبـا      

افراد اين دو برسـنگرهاى سـربازان حـامى    . نخست وزيرناراضى گلبدين حكمتيارائتالف كرده بود
انده مسعودحمله كرده بودند، جنگ سختى بود كه صـدها نغرغيـر نظـامى در آن    آقاى ربانى و فرم

تـرس و وحشـت كابـل را فراگرفتـه بـود، بيمارسـتان هـا مملـو از         . كشته يا مجروح شده بودند
مجروحان و كشته شدگان بود، شهروندان كابل در حالى كه كوله بارهايى از بساط روزانه شـان را  

هر طرف راكـت مـى   . جوى محل امنى بودند، اما هيچ جا ايمن نبودبه دوش مى كشيدند، در جست
» .خورد، هواپيماها بمباران ميكردند و گلوله هاى سربى هم بدون تبعـيض سـينه هـا را ميشـگافت    

بگفته ويليام ريو ده سال قبل، شهركابل به پايگاه هاو سنگرهاى گروه هاى درگير تقسيم شده بـود،  
به حزب اسالمى گلبدين حكمتيار، در سمت غرب نيروهاى حـزب   در محالت جنوب افراد وابسته

وحدت اسالمى، در مناطق جنوب غرب رزمندگان تحت فرمان ژنرال دوستم، رهبـر جنـبش ملـى    
اسالمى و در قسمت شمال شرق شهر افراد جمعيت اسالمى به رهبرى برهـان الـدين ربـانى وبـه     

ا با سنگين تـرين سـالح هـا از هـوا و زمـين      اين گروه ه. فرماندهى احمدشاه مسعود قرارداشتند
 . مواضع يك ديگر رادرهم ميكوبيدند

ما به كمـك   ،ميالدى 1994درپايان سال «: از نتيجه آن جنگ چنين ميگويد،نگار بى بى سىخبر
صليب سرخ جهانى ارقام دقيقى را يافتيم كه نشان ميداد درآن سال، در اثر جنگ ميان گـروه هـاى   
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در  70رشش نفرشهروند كابل يك نفر كشته يا زخمى شده بودند و شهر كابـل  از ه ،اسالمى رقيب
آمار دقيق نشان ميدهد كه تلفات افراد غير نظامى بيشتر از نيروهـاى نظـامى   . صد تخريب شده بود

بـى بـى سـى،    ( ».بود و تنها در همين سال پنجاه هزارغير نظامى از شهروندان كابل كشته شده بود
  )2004ژانويه  3شنبه 

شما را به وجدان تان قسم ميدهم بگوئيد كه چنداول را با تمام سكنه آن در يك شب از طريـق  
هوا و زمين چه كسى به خاكدان برابر ساخت؟ آيا فاجعه افشار را فراموش كرده ايد؟ اگر شـما در  

: هاى سياسى نداريد، بگذار من بگـويم كـه   خاطر مصلحته جرئت گفتن حقايق را باين پس پيرى 
تنظيم جمعيت اسالمى ربانى و تنظيم اتحاد اسالمى استاد سياف و تنظـيم حركـت اسـالمى شـيخ     

آصف محسـنى  
ــل   ــه در مقاب ك
شـــوراى هـــم 
آهنگــى مركــب 
ازحزب اسالمى 
ــار و  حكمتيـــ
حزب وحدت و 
جنـــبش ملـــى 
اســالمى مــى   
ــد،  جنگيدنــــ
ــم  ــاريخ ده درت

و  بيش از چهار هزار مردم بى گناه افشار را دركابـل بوسـيله تـوپ و مسلسـل     1993فبرورى  ماه
ايـن جنايـت   . بمباردمان بى امان خود قتل عام كردند

جنگى يكى از شواهد انكار ناپذيرى است كـه تمـام   
مردم كابل و مردم افشار كه اهل آن بيشتر هزاره اندو 

آنرا تـا   ،فاجعه المناك شده اند قربانى اين قتل عام و
پس اگـر ايـن عملكـر هـا     . هنوز فراموش نكرده اند

جنايت نيستند، و عاملين آنها جنايتكار، پس چه نامى 
برآن ميشود گذاشت؟ بدون شـبهه حكمتيـار و گـروه    
هاى موتلفه با اونيزدر اين جنايـات وارده برشـهريان   

به حضرت مجددى و تنظيم محاذ ملى مربوط بـه   تنها تنظيم نجات ملى مربوط.كابل شريك استنند
بقيه همگى تا آنجاكه توان داشته اند از كشـتن و بسـتن   .پيرگيالنى در اين ويرانيها شركت نداشتند

 .وغارت و ويران كردن دريغ نكرده اند
 من تعجب ميكنم كه چرا بزرگان ورهبران محالت افشار و چنداول كـه اغلـب شـيعه نشـين و    

 را در حكومت اسالمى ربانى ديده اند، در يك چنين وضعيتى خاموش ميمانند وبيشترين صدمات 

 ها داراالمان يگانه ساختمان مدرن كابل شاهد جنايات جنگي تنظيم قصر
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بـر  ) 1996ــ  1992(باور داشته باشند كه اگر باز همان حاكمان جهادى . لب به سخن نمى گشايند
جنايات و ناروايى هاى تنظيمهاى . آن روزگار را بر شما تازه خواهند كرد ،اريكه قدرت تكيه زدند

اسالمى و جنبش ملى وحزب وحدت اسـالمى بـه هـيچ وجـه كمتـر از جنايـات       وابسته به حزب 
 . وناروايى هاى جمعيت اسالمى و اتحاد اسالمى و حركت اسالمى نيست 

يد از سخنان آقاى مجددى در دوره حكومت دو ماهه اش در باره مجاهـدين بايـد گفـت    يبه تا
. جاهد كشور را به ويرانه مبدل سـاختند بقيه در لباس م ،كه به استثناى معدودى از مجاهدين واقعى

و از كوبيدن ميخ هاى آهنين برفرق شهروندان كابل و بريدن پستان زنان و گـوش وبينـى مـردان و    
اينان شهر تاريخى كابل پايتخت را به ويرانـه  . شكم دريدن مسلمانان هم وطن خود دريغ نورزيدند

گر را مجبور به ترك خانه و كاشـانه شـان   وحشتناكى تبديل كردند و بيش از يك ميليون انسان دي
بينـى   اينـان لـب وگـوش و   . اينان زنان را شكم دريدند و برهنه بر سر چارسوها انداختند. ساختند

اينان مردان را زنـده در كـوره هـاى    . هاى بريده انسانها حمايل ساختند گوش مردان را بريدند و از
اينان تمام دست . و از چنگك قصابى آويختنند خشت پزى انداختند و آدم ها را زنده شكم دريدند

آورد هاى مدنى وفرهنگى و اقتصادى و خدماتى و عمرانى كشـور را كـه در طـول صـدها سـال      
  . توسط صدها هزار انسان در اين كشور ايجاد شده بود، نابودكردند

 سـرود،  شهيد قهار عاصى كه در رژيم دست چپى كابل همواره براى مجاهدين شعر و ترانه مى 
كابل را در يك رباعى اينطـور   بار هاى وحشت رسانيد، خرابى گوش مردم ميه فرياد دريا ب و توسط

  : به تصوير كشيد
  اد زمين قيامت ُكل بدهدــفري      خون از بر و دوش آسمان ُگل بدهد

  كابل بدهد وچكى زتا تشبيه ك      وزدــد ســدوزخ چـقدر بلـند باي
در  ،مال و ناموس مردم كابـل ديـد   قساوت مجاهدين را در تجاوز بر عاصي وقتى وحشت و 

  : طور سرود وصف مجاهدين اين
  رديدـگرديد كه بسيار عذابش ك كور  ته كبابش كرديدخاك بسركشدر به در

  مرگتان بادكه خستيد وخرابش كرديد  رستـيدن بـودـزاوار پاى را كه س هخان
  انش ببـريديد و عتـابش كرديدگيسو  كه به جزرنج به سربرنكشيدمادرى را 

  مجابش كرديد ا زخمو بماتمى داده   داشت ييه اميدى و تمناكسى را ك هر
  ونابه حجابش كرديدبه خ داغ داغ در  ا كه دعاگوى جوانى تان بودخواهرى ر

  عمة آتشى از سـرب مذابش كرديد  خنده چراغى افروخت بلب ازكوكودكى 
  بيك هيچ حسابش كرديد اندرين شهر  فرهنگ و شـرف آدم را ود زآنچه كه ب

  يدو بابـش كردآوريديد به اين خـطه   وحشت بجهان كس نبديدو آنچكه ازسر
  

فرمانـدهان   ها و اين همه كشتارها زير سـر رهبـران و   گريها و اين همه ويران يياين همه ناروا
تنظيمهاى افراطى افغان نهفته است كه بخاطر كسب قدرت ويا حفظ قدرت، هريك افـراد وابسـته   
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. بخود را بجاى برادرى وتفاهم و گذشت، بسوى برادر كشى و غارت و چپاول تشـويق كـرده انـد   
را، تـوهين  اعمال اين آقايان را به انتقاد بكشد،انتقاد از خود  ،حال اگر كسى از ميان آگاهان جامعه

به اسالم و توهين به مقدسات دينى قلمداد ميكنند و فوراً انتقاد كننده را با تاپه كمونيست و الحـاد  
  .تكفير ميكنند، تا از ادامه چنين انتقاداتى جلوگيرى كنند

  : دكانداران دين چه نغز گفته است به سخن حكيم سنايى گوش دهيم كه در مورد
  

  و زرخـريد سـتند اهعشـوه جـ  رسيدستند وين گروهي كه نو
  روشـانـندجـاه جـويـان دين فـ  يـره هــوشـانـندماه رويان ت

  رـكين فالن ملحـد آن فـالن كاف  شته گويـا زبـغض يك ديگرگ
  رندـآدمى صـورتند و ليــك خـ  خـبرند ىراه صــدق ب همه از

  دهـمـه غــوالن بـيـرهى پـويـن  دـنـوان آدمـى روييـمــه ده
  ـو بـه بي داديــش چرا شـادى؟ت  دادى بـي چـيست وديـمعنى 

  هـل و هـم از سركيناز ســر جـ  ل زمينون اهـداده فتــوا بخـ
  ه چــون غـول در بـيابـانندهـمـ  وى كـم دانـندمـه بسيار گـه
  ليسـه به صد درك زابـگـذشت در  فـاق و خيانـت و تلبـيسر ند

  وىــآب مانده همچو سب ازتــهى   هيچ نايـافـته ز تـقـوى بـوى
 ارندـرون مـوسى از درون مــب از  لم سـامرى وارنـدهـمـه در ع

  
در پايان يك بار ديگر ما اين شجاعت دوشيزه ماللى جويا را كه صادقانه فريـاد در گلـو خفـه    

بـه او و   ،مادر داغديده را از دست ظلم و ناروائى تفنگ ساالران جهادى ابراز داشـته  شده ميليونها
سيماى زن افغـان در  « خانواده و مادر بزرگوارى كه به او شيرشجاعت داده تبريك ميگويم و رساله

راكه تازه از نوشتن آن فارغ شده ام بنام او هديه ميكنم، باشد كـه از اوقدرشناسـى كـرده    » تاريخ 
ـ . باشيم دان خـود  اميدوارم ساير زنان و مادران و دختران ما از او بياموزند ودر رشد شخصيت فرزن

   .او را الگوى دلپذير قرار بدهند
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  »جويا  از ماللي  دفاع  كميته«اعالميه 
  2003دسامبر  20

  !جويا برخيزيد  از ماللي  دفاع  به
 

  پايـان   صبر و انتظار به  چرخيد، كاسه  ديگري  بر روال  زمان  جرگه  لويه  روز مجلس  در چهارمين
  كـه   نواخـت   باكانـه  را بـي   شيپور ايسـتادگي   يكي  همگان  و از ميان  شكست  سكوت  رسيد، طلسم

  شـنوند بـه   را نمـي   ديگري  وار خود، صداي  ديوانه  هاي و عربده  جز سالح  انتصابي كه  جنايتكاران
آلـود   خـون   چشم  به  بار خود را فاتحانه  نكبت  گذشته  تبهكار كه  ارازل  ، اين مرگ انداخت  لرزه  تب

  اهـالي   هـاي  تازند و كلبـه  مي  مستانه  كابليان  و استخوان  خون  به  پيوسته  ، برآوارهايكشند مي  ملت
و   جهـادي   شـدگان   تحميـل   كننـد، ايـن   مـي   ويران  مجلل  هاي عشق عمارت  شيرپور را به  دفاع بي

 .نمايند  حك  رنجور ملت  هاي را بر شانه  دگري  اند تا مهر باطل شده  جمع  گرد هم  كاذب  نمايندگان
در   سـال   سـالهاي   را كـه   دردمند مـردم   دل  ، آخ مردم فراه  و منتخب  جوان  جويا نماينده  ماللي

و  »خطاسـت   را آزمـودن   آزمـوده «: فريـاد كـرد    تمام  شد با شهامت مي  ها زمزمه و پسكوچه  كوچه
غريـو او  . »ها قرار بگيرند كميته  راس در  آنكه  شوند نه  و ملي  المللي  بين  بايد محاكمه  كارانجنايت«

را سراسيمه   مجلس  و رئيس  جنگساالران  و در مقابل  درآورد  نمايندگان مردم ما را به شور و شعف
 . و هارتر از هروقت ديگر ساخت

  مسـت   لوكـان   چون  آوردند و در هرگوشه  دهان  به  كف  مسلكي  شد، اوباشان  مختل  جرگه  لويه
و خـود    نيسـت   اي بـيش  كوكي  گك  رقصد و گدي مي  هر دهل  خود به  كه  مجلس  يسيرغريدند،  

دسـت و    يكبـارگي   ، به آويخت مي  سترجنرالي  مدال  دوستم  چون  هايي»كمونيست«  بر گردن  زماني
  لـي كـرد و مكـرراً از مال    را اعـالم   اخـراجش   نموده »كفر و كمونيزم«  به  را متهم  ماللي  پاچه شده
واقعيـت را    مـن « : گفت  كرد، وي  افزود و سرپيچي  كند اما او بر قاطعيتش  تا عذرخواهي  خواست

 ».كنم حتي اگر اين دفاع به قيمت جانم تمام شود ام و از آن دفاع مي گفته
رسول سياف، صـديق چكـري، حفـيظ      ي لچكانه  و لحن  تروريستي  از تهديدهاي  جويا بيهراس

،  اختنـاق   و فضـاي   شـده   روز كشـورش   فقيـر و تيـره    هاي توده  گوياي  زبان...  منصور، مجددي و
رسـوا    شكسـته   در هـم   شـدت   نهاد را به  نام  جرگه  لويه  رحم بي  و قضاوت  ساالران  جنگ  وحدت

، بنيـادگرا   مافيـاي   عمـال   را در مقابـل   حقيقت  اي كوبنده  مشت  چون  و نترس  شجاع  زن  اين. نمود
 .برمال ساخت  دموكراسي  خوني  و دشمنان  چپاولگران
،  ، خليلـي  ، سـياف  رباني  چون  جنگي  كاران  و جنايت  مردم  واقعي  نمايندگان  بين  درشتي  او خط

  آزاديخواهـان   دماند، توجه همه  ملت  هاي در رگ  كشيد و اميدي  شان  دستان  و چوب  ، فهيم دوستم
  را تكـان   المللـي  بين  معطوف ساخت و جامعه  شان  تاريخي  رسالت  به  از پيش  را بيش  پرست  وطن
  حتـي   كه  ساخت  داران  تفنگ  و خود كامگي  دروغين  ، دموكراسي فرمايشي  جرگه  لويه  متوجه  داده
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 .بپوشند  چشم  نتوانستند از انعكاسش  هم  گروهي  هاي و رسانه  از مطبوعات  بسياري
و   شـايع   سرعت  به  كه  داشت  حكايت  ستمديده  ها انسان مليون  جانكاه  ر مبارز از آهدخت  عصيان

ها  ميوند را در خاطره  ها را تسخير نمود و يكبار ديگر ياد ماللي  گرديد، قلب  و خاص  زد عام  زبان
و   بـاكي  بـي . زد  يبود پوزخند ابـد   شمرده  مردان  را نيم  زنان  كه  مجددي  ترهات  و به  ساخت  زنده

شرمسـار    را هـم   حاضـر در جلسـه    سازشكار و زبـون   غيربنياگرا ولي  جويا زنان و مردان  استقامت
 . ساخت

 ، هموطن
را   شـده   ولچك  هاي  و دست  دهيم  در بند را نعره  نيرو آوازهاي  با تمام  كه  است  آن  وقت  اينك

  شـرايط   زيـرا در چنـين   . زنيم  طلبد حلقه مي  ياري  ما را به  دستان  بيدار كه  دور وجدان  نموده  مشت
،  آزادي  بـه   گذاشـتن   و ارج  هـار اسـت    در برابـر بنيادگرايـان    كـردن   جويا، قد علم  از ماللي  دفاع

زيرا دفاع از ماللي، در واقع لبيك گفـتن بـه وجـدان    .  انساني  واالي  هاي و ساير ارزش  دموكراسي
قبول قرباني قدعلم كرده و همه هموطنان شرافتمند را به مبارزه عليه عامـل فقـر و    بيداريست كه با

 .تيره روزي كشور ما فرا ميخواند
و بدمعاش هـاي جهـادي قـرار    » خاد«اش تحت تعقيب  بعد از سخنراني ماللي، وي و خانواده

ـ    . داشته و جان اين دختر از جان گذشته شديدا در خطر است ي تمـامي  فقـط دفـاع قـاطع و عمل
 .آزاديخواهان ميتواند وي را از خطر درامان نگهدارد

از   و حمايـت   مردم دربند مـا، پشـتيباني    و تعهد به  با جديت تمام »جويا  از ماللي  دفاع  كميته«
و   سراسر جهان  آزاديخواهان  و از تمام  خود دانسته  مبرم  ها را وظيفه و ماللي  امنيت و آزادي ماللي

  و نگذارند ايـن   ها برخاسته و ماللي  ماللي  از جان  دفاع  خواهد تا به مي  شرافتمند خويش  ميهنان هم
  هـاي  نامـه  .پرپـر شـود    آشـام   خون  جالدان  بدست  اوضاع  ترين ، در ترسناك انسان  ترين نفير مظلوم
  : ما بفرستيد  ا بهآنر  كاپي  نموده  ارسال  ذيل  هاي آدرس  تانرا لطفاً به  و همبستگي  اعتراضي
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Mr. Manoel de Almeida e Silva 
Spokesman/Director of Office of Communication and Public Information 
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International Security Assistance Force (ISAF) 
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E-mail: isafcimic@hotmail.com 
Constitution Commission 
 
Fax. 0093-20-210267 
E-mail: asasiqanoon@hotmail.com 
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  »سازمان آزادى زن«اطالعيه 
 
ماللى جويا زن مبارزى است كه در يك نشست لويه جرگه در افغانستان، با شجاعت بـر عليـه   

او كه خـود نماينـده   . جنايتكاران اسالمى حرف زده و از اين تريبون براى افشاى آنها استفاده كرد
منطقه افراه در لويه جرگه است، حاكمين فعلى در افغانستان را مشتى جنايتكـار ناميـد و خواهـان    

  . كوتاه شدن دست آنها از زندگى زنان و مردم افغانستان شد
اكنـون تهديـدات   . اين سخنان با اعتراض حاكمين فعلى روبروشده و جلسه را به تشنج كشاند

  . عليه ماللى جويا آغاز شده است و اسالميون قصد اخراج او از لويه جرگه را دارند
ماهيت جنايتكارانه و ضد انسانى آنها را بـه  اين اقدام گروههاى تروريست اسالمى يكبار ديكر 

اعتراض به تهديدات جريانات اسالمى اكنون در سطح بين المللى آغاز شـده  . همگان نشان ميدهد
  . است

سازمان آزادى زن خود را در كنار و همگام با مبارزات زنان افغانستان بر عليه اسالم سياسـى و  
ت اين باندها را بر عليه ماللى جويـا شـديدا محكـوم    باندهاى تروريست اسالمى ميداند و تهديدا

  . ميكند
دست اسالم سياسى و گروههاى تروريست اسالمى از زنـدگى مـردم و زنـان در افغانسـتان و     

جنبش برابرى طلبانه زنان در ايران، يكى از سنگرهاى وسيع و قـوى مبـارزه   . منطقه بايد كوتاه شود
تكار اسالمى است و از مبارزات زنان در افغانسـتان بـراى   بر عليه اسالم سياسى و حكومتهاى جناي

 .رهايى از قيد آپارتايد جنسى و تروريسم اسالمى، قويا پشتيبانى ميكند
 

 !زنده باد مبارزات زنان در افغانستان
  2003دسامبر  21
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  اطالعيه مركز فرهنگى زنان ايران

  !زندگى و صداى ماللى جويا در معرض خطر است
  

دسـامبر   16(در چهـارمين روز مجلـس لويـه جرگـه در افغانسـتان       :فمينيستي ايرانتريبون 
، ماللى جويا نماينده مردم فراه سخنان شجاعانه خود را عليه انحصار قدرت در اين مجلس )2003

  . بر زبان آورد و به اعتراض برخاست و زبان گوياى بسيارى از مردم افغانستان شد
نماينده انتصابى از سوى رئـيس جمهـور افغانسـتان     50نتخابى و نماينده ا 450در اين مجلس 

كميته  10ماللى جويا اعتراض خود را زمانى نشان داد كه قرار شده بود مجلس به . عضويت دارند
او در ايـن زمـان   . تقسيم شود و هر كميته كار خود را تحـت نظـارت يـك روحـانى آغـاز كنـد      

ت تا آنچه را كه رهبـران مجاهـدين افغـان در زمـان     پاخاست و از حافظه ملت خود مدد خواس به
  . بودند به بيان درآورد  شان بر افغانستان انجام داده حكومت

ما نيز مانند ماللى جويا و همراهانش از يادمان نرفته است كه با روى كار آمدن بنيادگرايـان در  
تدريج محـدود شـد    به حقوق اجتماعي، اقتصادي، فرهنگى و سياسى زنان در افغانستان 1373سال 

ما نيز يادمـان نرفتـه   . و قدرت گرفتن طالبان ضربه نهايى را به تضييع حقوق زنان افغان وارد آورد
 50است كه درحالى مجاهدين در افغانستان قدرت گرفتند و زنان را حذف كردند كـه قبـل از آن   

ما نيز يادمان نرفتـه  . ادندد درصد استادان دانشگاه كابل را زنان تشكيل مي 60درصد دانشجويان و 
درصد معلمـان   70است كه حكومت مجاهدان در افغانستان درحالى زنان افغان را كنار گذارد كه 

مـا نيـز   . دادنـد  درصد پزشكان كابل را زنان تشكيل مي40 درصد كارمندان دولتى و 50مدارس و 
تدريج  تان موقعيت زنان بهبا قدرت گرفتن مجاهدان در افغانس 1373يادمان نرفته است كه در سال 

  . گيرى طالبان شدند ساز قدرت نابسامان شد و در واقع آنان بودند كه زمينه
گيرى هسـتند   ها دوباره درحال قدرت طور كه ماللى جويا شجاعانه بيان كرد همان و اينك همان

ن كـه  خواهند مجلس لويه جرگه را تحت كنترل كامل خود درآورند و بـراى مـردم افغانسـتا    و مي
  . هاى مختلف است قانون اساسى بنويسند داراى فرهنگ و قوم

توانيم دردى را درك كنيم كه سبب شد تـا او كاسـه صـبرش     ما زنان ايرانى نيز تاحدودى مي
المللـى و ملـى    جنايتكاران بايد محاكمـه بـين  ... آزموده را آزمودن خطاست«: لبريز شود و بگويد

دانيم كه او و ديگر زنـان افغـان، گروهـى را كـه      مي. »رار بگيرندها ق كه در راس كميته شوند نه آن
امـا  . انـد  است و تاوان آن را نيز پـس داده  » آزموده«اكنون سعى در غصب كامل قدرت را دارند 

متاسفانه حقايقى كه او بيان كرده است سبب شده است كـه اكنـون مـورد تهديـد قـرار بگيـرد و       
رو ما در مركـز فرهنگـى زنـان     از اين. اش در معرض خطر است متاسفانه اكنون جان او و خانواده

ضمن اعالم همبستگى با ماللى جويا نگرانى خود را نسبت به امنيت جانى ايـن زن شـجاع اعـالم    
شدت نگران هسـتيم   اش مورد بازجويى قرار گيرد به كه احتمال دارد او و خانواده كنيم و از اين  مي
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چراكـه  . داريـم  حمايت خود را از امنيت و آزادى ماللى جويا اعالم مـي و بدين وسيله پشتيبانى و 
دانيم كه با هر وسيله ممكن از زندگى و جان و نيز صـداى او حفاظـت كنـيم و از     وظيفه خود مي

هاى زنان در ايران و در ديگر كشورها تقاضا داريم كـه حمايـت خـود را از ماللـى و      ديگر گروه
   .المللى ابراز دارند نيت جانى او به افكار عمومى و مجامع بينشان را نسبت به ام نگراني 
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 2003دسامبر  18 -تايمز   نيويارك

  ها را كرد ناگفته  گفتن  جرئت  افغان  جوان
 

. گشـود   گفـتن   سـخن   بـه   و دهن  ساخت  پنهان  چادر سياهش  را در الي  جويا موهايش  ماللي
روز   بـه   كـه   بلندتر ميشد از نمايندگان  با هيجان  كه  شد و با صدايي  جاري  از دهنش  رگبار كلمات

كشـور    جديـد بـراي    اساسـي   چـرا در سـاختار قـانون     بودند پرسيد كـه   آمده  گرد هم  چهارشنبه
بايـد    اينـان «. كننـد  مي  كشاندند تحمل  و خون  خاك  كشور را به  را كه  جنايتكاراني  آن  موجوديت

 ».بخشند هرگز نمي  را ببخشند تاريخ  ما اينان  اگر مردم. شوند  المللي  و بين  ملي  محاكمه
  وار شـعار هـاي    ديوانـه كردنـد،    او را درك  كلمات  مفهوم  نماينده 502  از اينكه  پس  اي لحظه

 .بردند  هجوم  ستيج  طرف  به  بلند شد و تعدادي »بر كمونيزم  رگم«
دفعتـاً از    غـرب   در جنوب  فراه  واليت  بشر مربوط  حقوق  از فعالين  ، يكي ساله 25جويا،   خانم

ـ    عـده   خود را ابراز نمود حاالنكه  نظرات  تمام  او با شهامت. مرز عبور كرد  چندين از   يبسـيار قليل
را بـر ضـد     وي  حرفهـاي   اكثريـت   مهمتر اينكه  از همه. را دارند  صحبتي  چنين  جرائت  افغان  زنان

  مقـدس   مـوكلين   هيـات   اينان. اند  جنگيدند تعبير كرده  روس  متجاوزين  عليه  و كسانيكه  مجاهدين
 .ميدهند  تشكيل  جرگه  را در لويه  مقتدر سياسي  كشور ميباشند و نيروي  درين

در   كابـل   ويرانـي   اصلي  و عامل  ناميده »جنگساالر«را   فرماندهان  ها اين  از افغان  تعداد زيادي
 1996آغـاز و تـا     كمونيسـت   دولت  از سقوط  پس 1992  در سال  ميدانند كه  داخلي  جنگ  جريان
  اختتام  طالبان  بوسيله  اسالمي  خشن  قوانين  تحميلو با   يافت  را گرفتند ادامه  قدرت  طالبان  كه  ادامه
 .دارند  اينان  جنگساالر را در مقابل  كلمه  بكار بردن  جرات  بسيار كم  اما عده.  يافت

از   و يكـي   جرگـه   لويه  ، رئيس مجددي. كند مي  ارائه  چرا را بخوبي  اين  جويا دليل  خانم  تجربه
امـا او  . نماينـد   اخـراج   شد تا جويا را از مجلس  امنيت  واستار نيروهايخ  مجاهدين  پيشين  رهبران

  مجلـس   تا از حاضرين  از جويا خواست  پيشنهاد ديگران  اساس  تجديد نظر كرد و به  از مدتي  پس
  را از طرف  عذر ديگران  مجددي  آقاي  جويا باالخره  پيشنهاد از طرف  بخواهد اما با رد اين  معذرت

 . ا پذيرفتجوي
  در يـك  ». شـور انـداختي    را بـه   ، همگـي  كـردي   خواهر بسيار كار غلـط «  گفت  مجددي  آقاي
  را اخـراج   وي  ميخواسـتيم   خودش  بخاطر خوبي  ما در واقع«:  او اظهار داشت  مطبوعاتي  كنفرانس

  بـزرگ   رابـر نيروهـاي  در ب  كنـد؟ آنـان    از او دفـاع   ايستاده  مجاهدين  عليه  حاضر است  كي.  كنيم
 .»را ندارند  كس  هيچ  شوند پرواي  عصباني  ميدانيد اگر مجاهدين  بخوبي. اند  كرده  مقاومت

از افـراد حاضـر در     بعضـي   ادعا نمـود كـه    مطبوعاتي  با انتشار اطالعيه  الملل عفو بين  سازمان
  از يكچنـين   پـس   گذشـته   سال. اند  نموده  مرگ  تهديد به  هايش  جويا را بنابر صحبت  خانم  مجلس

نمـود، آنقـدر     كار اعتراض  و محافظه  افراطي  و مجاهدين  ضد جهاديان  كه  ، شخصي اي جرگه  لويه
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 .داد  سياسي  پناهندگي  او و فاميلش  به  غرب  بود كه  شديد تهديد شده
....  

  قـانون   روي  عمـده   هـاي  بحث  كه  اساسي  هاي كميته  كنترول  و متحدينش  سياف  در روز گذشته
  اساسـي   قانون  كمسيون  پالن  بودند، بر اساس  خود گرفته  گيرد را بدست مي  صورت  در آن  اساسي
  شـده   عضـو ميباشـد تقسـيم    50  داراي  هر كميته  كه  كليدي  كميته  در ده  نماينده 502متحد   و ملل
  بـا سيسـتم    كـه   و كسـاني   مـذهبي   از متعصـبين   شدن  ها مانع بندي  كميته  اين  مقصد اصلي. بودند

  اين  بااليي  مقامات. نكنند  و تهديد استفاده  خشم  داشتند بود تا از اعمال  مخالفت  جمهوري  رياست
 .اند  نموده  امر را تصديق

ـ   نبود ولي  قبول  قابل  فوق  داليل  ها بر اساس كميته  ها اين جهادي  براي   بـه   شـنبه   هدفعتاً ظهر س
هـا،   ، جهـادي  ها بايد در ساختار خود افراد مذهبي كميته  اين:  گفت  سياف. نمودند  نظر موافقت  اين

 . قرار گرفت  نظر بعداً مورد قبول  اين  كه. باشد  را در بر داشته  سفيدان  وكال و ريش
جمهور   رئيس  شمول  فتند بهقرار گر  ها در راس جهادي  آن  كميته 6در   كميته 10  از بين  حداقل

در حدود   باوجود اينكه  ها قرار نداشت كميته  در راس  زني  هيچ.  و سياف  رباني  الدين  برهان  پيشين
  جـز همـان    افراد بانفوذ هستند كه  كميته 10  اين  در راس . حاضر است  در مجلس  نماينده  زن 100

  تصـويب   بـه   ديگـران   ميدهند تا با راي  را ترتيب  اساسي  قانون  اصالحيه  كه  كننده  تصويب  گروپ
 .برسد ميباشد
روز   و در چهـارمين   روشـنفكر شـده    نمايندگان  رنجش  ها باعث جهادي  ها توسط كميته  تصرف

  اي اشـاره   هـم   جلسـه   رئـيس   بـه   صحبتش  در ضمن  وي.  داشت  جويا را در پي  آتشين  نطق  جلسه
 . داشت
.... 
هـا او را   بعضـي . كشـيد   موجـود در مجلـس    زن  نمايندگان  بين  فاصل  جويا خط  خانم  اتنظر
در   را كـه   مبارزيني  خاطره  بر او نهادند و گفتند كه  چاپ  غير قابل  هاي  نام  خواندند ديگران  شجاع

 . است  دار ساخته  اند خدشه  ريخته  خون  وطن  راه
فكـر  «  گفـت   خوانده  زده  و شتاب  او را احساساتي  اساسي  قانون  ، عضو كمسيون گيالني  فاطمه

  بـراي   بـود كـه    داده  او توضـيح   با جويا بـه   در مالقاتش  كه  ، او گفت است  او بسيار جوان  كنم مي
 ».نمايند  عمل  بايد محتاطانه  كشور زنان  و پيشبرد يك  وحدت

 .كرد؟ جويا پرسد  بايد سكوت  زماني  تا چه
،  كشور نيرومنـد اسـت    ، زمانيكه ما نيرومند هستيم  زمانيكه«بود   بسيار ساده  گيالني  خانم  جواب

خود را بلنـد    صداي  ، ميتوان است  در كشور تامين  زنان  و وضع  است  مستحكم  دموكراسي  زمانيكه
 ».كرد

.... 
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  در كاليفرنياي جنوبي افغان  زنان  انجمن  بخشي از ابالغيه
 

  جريـان   در كابـل   علني  جرگه  لويه  يعني  افغانستان  ساز ملت  سرنوشت  جلسه  كه  فرصتي  درين
در   زشـت   و رويـه   و مردسـاالري   پر از تعصـب   فضاي  از يك  ناگواري  خبرهاي  با تاسف.... دارد

آمـد تحقيرآميـز     شمخصوصاً پـي . گردد مي  ناميدي  تاثر و حتي  مايه  رسد كه مي  گوش  به  زن  مقابل
  فضاي  او در يك  مي بايد اظهارات  ما كه  و باشهامت  خواهر شجاع  يك  در مقابل  جرگه  لويه  رئيس
  مـنعكس   جهان  مطبوعات  ميشد، در تمام  ارزيابي  و مستدل  معقول  و با داليل  بررسي  و عالمانه  آرام

  .  ما را بيشتر متاثر ساخت  كه  گرديده
جويـا    ماللـي   ما محترمه  از خواهر گرامي  كه  در حالي  در كاليفرنياي جنوبي  افغان  نانز  انجمن

. نماينـد  مـي   شـديداً دفـاع    افغـان   زنـان   همه  حقه  و از حقوق  قدرداني  ملي  قهرمان  زن  يك  بحيث
  زن  در مقابـل   جرگـه   لويه  در جريان  شان  رويه  آمد به  در پيش  مجددي  اهللا صبغت  اميدوارند محترم

  شخصـي   نظريه  خونسردي  و حفظ  معقول  با داليل  موسفيد و عالم  يك  و بحيث  تجديد نظر فرموده
  . رد نمايند  نيست  پسند شان  طرف  را كه

  برافـروختن   موجـب   كـه   است  ممكن  جويا مورد تهديد قرار گرفت  ماللي  كه  اي رويداد جلسه
در   ممكـن   فـداكار و شـجاع    زن  ايـن   باشـد، لـذا حيـات     قرار گرفتـه   اشخاص  بعضي  احساسات
  اسـالمي   قاليانت  جداً از دولت  جنوبي  در كاليفرنياي  افغان  زنان  در خطر باشد، لذا انجمن  افغانستان
تـا در    بشـر انتظـار داريـم     حقـوق   متحـد و موسسـه   ملل  امريكا، سازمان  متحده  ، اياالت افغانستان
  بـه   و قهرمـان   مجاهد، وطندوست  زن  يك  را منحيث  ما ايشان  كه  باشهامت  زن  اين  حيات  حفاظت

 . دارند  را مبذول  الزم  ، مساعي نمائيم مي  معرفي  جهان
  

  2003دسامبر  22
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  2004، اول جنوري »شبكه زنان استكهلم«

  جان نمايندگان جسور زن در افغانستان در خطر است
  

دولت موقت انتقالي افغانستان كه بعد از حمله امريكا توسط امريكا در افغانستان تشـكيل شـد   
عوض دفاع از حقوق مردم ستمديده افغانستان در حال زد و بند بـا نيروهـاي بنيـادگراي اسـالمي     
است كه طي ساليان دراز مردم افغانستان قرباني جنگ افروزيهاي آنها در جنگ داخلي با يكـديگر  

از جمله اين جنايتكاران جنگي از مجاهدين اسالمي، جهاد اسـالمي، جمعيـت اسـالمي بـه     . دندبو
  . و غيره ميتوان نام برد... سركردگي رباني، سياف، خليلي، فهيم 

قرار شده بود كه نمايندگان مردم تحت عنوان لويه جرگـه دور هـم    2003دسامبر 15در تاريخ 
 50نماينـده انتخـابي از طـرف مـردم      450. را تصويب كنندجمع شوند و قانون اساسي افغانستان 

در پروسـه انتخـاب نماينـدگان از طـرف     . نماينده انتصابي از طرف رئيس جمهور گرد هم آمدنـد 
سازمان ديده بان حقوق بشر اخطارهايي داده شد مبني بر اينكه صاحبان زور و قـدرت در جريـان   

  . اساسي افغانستان مداخله كردندانتخابات نمايندگان لويه جرگه تصويب قانون 
سازمان ديده بان حقوق بشراعالم كرد كه فرمانـدهان مسـلح در بسـياري از محـالت دررونـد      
انتخاب نمايندگان مردم براي شركت در لويـه جرگـه تصـويب قـانون اساسـي مداخلـه كـرده و        

در . ابـات نمودنـد  نمايندگان اصلي مردم را با فشار و ارعاب مجبور به انصراف از شركت در انتخ
  . جريان انتخابات نوعي فضاي ترس و هراس حاكم بوده است

عليرغم جو رعب و وحشت حاكم بر فضاي انتخابات تعداد كمي از افراد متعهـد توانسـتند در   
از رهبـران  (روز چهارم لويه جرگه وقتي از طرف رئيس مجلس مجـددي  . لويه جرگه حضور يابند

گان به ده كميته تقسيم ميشوند و هر كميته زير نظارت يك روحـاني  اعالم شد كه نمايند) مجاهدين
آزمـوده را آزمـودن   «قرار بگيرد ماللي جويا جوانترين نماينده از واليت فراه با اعتراض اعالم كرد 

. جنايتكاران بايد محاكمه بين المللي شوند نـه آنكـه در راس كميتـه هـا قـرار بگيرنـد      » خطاست
در . مردم از او حمايـت ميكننـد  . و در بين مردم افغانستان پيچيده استاعتراض ماللي و جسارت ا

شهر زادگاهش تظاهراتي به دفاع از افشاگري او برپا شده اسـت، امـا همـه نگـران انتقـام جـويي       
ماللي در جلسه لويه جرگه از طرف نمايندگان بنيادگرا به فحـش  . مجاهدين مسلح از ماللي هستند

گرداننـدگان جلسـه او را   . اين حوادث از راديو و تلويزيون پخش شـد  تمامي. و ناسزا گرفته شد
  . روسپي و كافر و سزاوار مرگ خواندند و خواهان اخراج او از لويه جرگه شدند

به نحوي كه از آن پـس ديگـر   . اعتراض ماللي جويا ماهيت واقعي لويه جرگه را برمال ساخت
تـن از زنـان نماينـده     40ها پس از اعتراض حضور خبرنگاران در جلسات محدود شد و ماللي تن

اين اعتراضات توانست گردانندگان لويه جرگـه را وادار بـه عقـب    . توانست در جلسه باقي بماند
امريكا و دول خارجي مشغول . اكنون ماللي در حفاظت نيروهاي بين المللي بسر ميبرد. نشيني كند
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افروزان در پستهاي كليـدي دولـت انتقـالي    جنگ . آوانس دادن به نيروهاي سركوبگر مردم هستند 

اقدام جسورانه ماللي يكبار ديگر ثابت كرد كـه نيروهـاي ارتجـاعي را تنهـا بـا      . افغانستان هستند
دفاع . تهديد به قوه خود باقي است. مبارزه و اعتراض وسيع مردم ميتوان وادار به عقب نشيني كرد

  . شت آينده مردم افغانستان موثر خواهد بودو پشتيباني از آنان در اين مقطع حساس در سرنو
شبكه زنان با تمامي توان خود از خواسته هاي آزاديخواهانه مردم افغانستان، بويژه زنـان دفـاع   

كننـد،   براي دفاع از ماللي و ديگر نماينـدگان كـه اعتـراض مـردم را نماينـدگي مـي      . خواهد كرد
  : ميتوانيد 

ديگر نمايندگان واقعي مـردم بـه سـازمان ملـل متحـد،       هاي حمايتي خود از ماللي و نامه -1
سازمان عفو بين الملل، دولت انتقالي افغانستان و تمامي ارگانهايي كـه ميتواننـد تـاثير بگذازنـد،     

  . بفرستيد
  www.malalaijoya.com :به سايت ماللي جويا مراجعه كنيد -2
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  »اتحاد زنان دموكرات افغانستان«اعالميه 

  !در نطفه ترور نكنيد دموكراسي را
 
قانون اساسي جديد افغانستان در چهارمين روز بحث بر تصويب آن در برابر بزرگترين آزمـون  

اين آزمون كه اعالم موضع ماللي جويا وكيله منتخب واليـت فـراه   . تاريخي و سياسي قرار گرفت
ر به واقعيتي انگشت است، در آغاز بحث تصويب قانون اساسي با استفاده از اصل آزادي بيان و نظ

المللي بر سر آن بحث هاي حـاد و داغـي مطـرح     گذاشت كه از مدتها به اين طرف در مجامع بين
ولي در فضاي سياسي داخل افغانستان به سبب حاكم بودن جـو رعـب و تـرس كسـي را     . ميباشد

سال  23دت ياراي گفتن اين چنين آشكاراي آن نبود، آنچه ماللي جويا گفته واقعيتي است كه از م
چه كسي ميتواند منكر آن شود كه در طول ايـن مـدت در   . جنگ در متن جامعه افغاني موج ميزند

شهر و روستاي اين سرزمين هزاران انسان بيگناه كه در هيچ يك از جناح بنديها تعلق نداشته انـد،  
  . به خاك و خون كشيده شده اند

ت و حقوق اساسي انسـانها بـس دراز   طومار جنايات جنگي، نقض حقوق بشر، تخطي بر كرام
هاي پوليگون پلچرخـي تـا اعـدام و كشـتارها در روسـتاها و شـهرها، كانتينرهـا،         است، از سلول

ريگستانهاي صحرا، بناهاي شهر كابل، دامنه هاي افشار، آسمائي و شير دروازه و خودكشـي زنـان   
سـانهاي بيگنـاه اعـم از دهقـان،     جوان مكروريانها در همه آنها شاهد خونهايي كه از شاهرگهاي ان

پير و جوان در سلولهاي زندان بـروي سنگفرشـهاي     كارگر، روشنفكر، روحاني، زن و مرد، كودك،
  . جاده ها و در دل دشتها ريخته اند هستيم

ماللي در محلي كه در آن گويا سرنوشت آينده افغانستان دموكرات، افغانستان متكي به حـق و  
واقعيت را بيان داشته است، ماللي با اعتقاد به آزادي بيـان و اصـل مصـون    قانون رقم زده ميشود، 

بودن نماينده مردم از تعقيب و تهديد و ارعاب سخن گفته، واقعيت نهفته در قلب ميليونهـا انسـان   
داغدار اين جامعه را اعالم داشته، آنهم در محل تجمع نمايندگاني كه سرنوشت دموكراسـي را در  

  . يزنندافغانستان رقم م
ماللي به كسي توهين نكرد و با تكيه بر يكي از اصول اساسي دموكراسي كـه دعـاوي اهانـت    

دليل و سند بر ديگري را فرصت نميدهد، جنايت جنگي و عامالن آنرا به باد انتقاد گرفته اسـت،   بي
آيند و خود را در جايگاه كه ماللي بر آن معترض اسـت و از دل صـدهزار افغـان     وقتي جمعي مي

و درد ديده سخن ميگويد جا ميدهند و بر تهديد و ارعاب ميپردازند، مشكل و مسئله خـود   رنجور
  . آنهاست نه از ماللي

سوال اينجاست كه جناح بنديهاي مختلف تنظيمي كه بارها در مقابل همـديگر سـالح كشـيده    
ـ   ديگر روا اند بخود حق ميدهند كه همديگر را جنايت پيشه بخوانند، هرگونه طعن و لعن را بـر هم

بدارند، اما وقتي نماينده مردم در محضريكه آراي نمايندگان ملت را به نمايش ميگـذارد، لـب بـه    
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آيد، فريادهاي خشـم و اعتـراض بـه آسـمان ميرسـد،       سخن ميگشايد زمين و زمان به لرزه در مي
وحشت و اضطراب بر فضاي جلسه چنان دامن ميگستراند كه رئيس جلسه فضاي مضـحكي را بـه   

تو . اختيار باري حكم اخراج ميدهد و در لحظه بعدي فرمان عفو صادر ميكند ايش ميگذارد و بينم
ديگر نـه    گويي جلسه برگزاري تصويب لويه جرگه، محفل خانوادگي شخصي رئيس مجلس است،

اما آنچه كه در درون خيمـه برگـزاري جلسـه رونمـا     . مقرره وجود دارد نه آيين نامه مد نظر است
اي از نمايندگان كه براي تنظيم چارچوب دموكراسي آمـده انـد اصـال از     شان داد كه پارهگرديد، ن

  . آزادي بيان بويي نميبرند، كلمه آزادي نقابي است كه چهره خود را در پشت آن پنهان ميكنند
ما زنان دموكرات پشتيباني قاطع و بيدريغ و بي قيد و شرط خود را از اين زن شـجاع افغـاني   

ستين روزهاي مشق دموكراسي، افغانستان را در بوته آزمايش قرار داد اعالم ميكنـيم و از  كه در نخ
تمامي اقشار جامعه اعم از زن و مرد ميخواهيم كه از خواست و تقاضاي ماللي دايـر بـه محاكمـه    
كشيدن جنايتكاران جنگي حمايت قاطعانه خوا را اعالم بدارنـد و نگذارنـد دموكراسـي در نطفـه     

  . دترور شو
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   آلمان  پوهنتون آخن در  سياسي  استاد علوم داكتر دادفر سپنتا،
  )2003دسامبر  18،  سي بي بي  فارسي  ، بخش»روز  انديشه«  پروگرام(
  

  »پر داردكالهش دزد بر «
 

ــه  روز برگــزاري  در چهــارمين  اينكــه  مثــل . باشــد  رســيده  اســتخوان  كــارد بــه  جرگــه  لوي
  جرگــه  در لويــه  جنايتكــاران  حضــور و حاكميــت  بــه  فــراه  برگزيــده  مبــارز و نماينــده  بــانوي

  جهــادي  چــرا رهبــران  نميــدانم  نبــرد ولــي  از مجاهــدين  نــامي  و بــا آنكــه.  داشــت  اعتــراض
  . پرداختند  تكفيرش  و بهبرآشفتند 

ـ از عجا  ايـن . »پـر دارد   دزد بـر كالهـش  «ميگوينـد    كـه   سـت   زيبـايي   افغانها را سـخن    بي
ميخواهـد    اسـت   نشـده   برگزيـده   مـردم   خـود از جانـب    كـه   جرگه  لويه  رئيس  كه  روزگار است

روبـرو    نماينـدگان   واكـنش   بـه   كنـد و وقتيكـه    اخـراج   را از تاالر مجلـس   مردم  منتخب  نماينده
  امـروز در برابـر نماينـده     آنچـه كـه  . همشـيره ميپـردازد    ميشود به بيان خودش به بحـث بـا ايـن   

  رهبـران   هـاي  سياسـت   مگـر ادامـه    نيسـت   شـد چيـزي    داده  نشـان   واكـنش   عنـوان   به  فراه  مردم
ــدين ــين  مجاه ــالهاي  در ب ــا 1992  س ــل1996 ت ــاي  در كاب ــر ا  و جاه ــتان ديگ ــاوت.  فغانس   تف

از   در كشـور حضـور دارنـد و اگـر اوضـاع       المللـي  بـين   امروز نيروهـاي   كه  است  در اين  اصلي
  بـا ايـن  .  خواهنـد گفـت    را بـا سـالح    حـاكم   جنگـي   اشـرافيت   ايـن   شود پاسـخ   بيرون  كنترول

و   مقاومـت   جنـبش   دسـتاوردهاي   و تكفيـر آنانيكـه    تسـامح   عـدم   امروز بار ديگـر سياسـت    همه
انــد، آشــكار  كــرده  و تــاراج  را غصــب  سـابق   اتحــاد شــوروي  برعليــه  افغانســتان  جهـاد مــردم 

  كميسـيون   گونـه   بـه   سـاالري  جنـگ   و ادامـه   گيـري  بـا بگومگوهـا و بهانـه     متشنج  جلسه. گرديد
.  گذاشــت  نمــايش  ديگــر را نيــز بــه  سياســت  از يــك  افالســي  جرگــه  لويــه  در درون  ســاالري
،  سـاالري  بـا جنـگ    سـاالران  بـر جنـگ    سو ميخواهـد بـا تكيـه     بدين  بن  از كنفرانس  كه  سياستي
  گرايـي  بـا قبيلـه    شـرمندوك   گرايـي  بـر قبيلـه    و بـا تكيـه    با طالبـان   طالباني  بر ايدئولوژي  با تكيه

بـا    دارنـد بـا ائـتالف     تـالش   كـه   و نيروهـايي   اساسـي   قانون  مسوده  محتواي. كند  آشكارا مبارزه
،  افغانسـتان   مـردم   كـه   ثبـات   آن  ميدهـد كـه    نشـان   خـوبي   بپردازند بـه   آن  تصويب  ديگر به  يك

هـا   شـيوه   بـا چنـين    انـد نخواهـد توانسـت     آن  در پـي   افغانستان  و روشنفكران  المللي بين  جامعه
  . بپيوندد  تحقق  و ابزارها به

  هميشـه   ميدهـد كـه    انـد نشـان   و تجـاوز بـوده    و دهشـت   گرفتار سـتم   كه  جوامع  همه  تاريخ
  نماينـده   جـوان   بـانوي   عصـيان .  مـا نـه    نـام   بـه   نـه   برخيزند و بگويند كه  خواهند بود كه  كساني

را بشـنوند،    ديگـري   خـود صـداي    جـز صـداي    ندارنـد بـه    عادت  در برابر آنانيكه  مردم  برگزيده
ــاد دخمــه اســت  سيســتان  ي ســوخته  صــحراي  ســاكنان  عصــيان  صــداي ــل  نشــينان ، فري و   كاب
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سـالها    دريـن   كشـور افغانسـتان    زنـان .  اسـت   افغانسـتان   از مـردم   نسـل   يـك   مظلوميـت   صداي
ــترين ــيده  بيش ــا را كش ــه  محروميته ــد و ب ــين  ان ــل  هم ــت  دلي ــه  اس ــد و   جســورانه  ك برميخيزن
  . ميريزندرا فرو   مصلحتي  ديوارهاي

ــن  گــو اينكــه ــاريخ  در اي ــان  ي سرسلســله. تكــرار ميشــود  كشــور ت   افغانســتان  آزاديخواه
تكفيـر ميشـود و     از فـراه   سلحشـوري   ، بـانوي  رفـت   غربـت   تكفير شـد و بـه    غازي  خان  اله امان

  بايـد ديـد كـه     بخشـيدند و حـال    رهزنـي   را بـه   و تخـتش   تاج  يكي  ظاهراً او را ميبخشند، از آن
 . خواهند بخشيد  كسي  چه  عزيز را به  بانوي  اين  نجا
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  »سي بي بي«فارسي  برخي نظريات مردم از سايت

  »دفاع از ماللي جوياكميته «و سايت 
 

    ناروي -   وحيداهللا
   2003دسامبر  22در صحبت با ميز گرد بخش دري راديو صداي امريكا، 

  همـين   من  كه  تا جايي  كنم  عرض  جرگه  ما در لويه  خواهران  قدر به  همين  خواستم مي  فقط  من
  لويه  فضاي  كه  فهمم كنند و نمي  مي  عمل  اينها بسيار منفعالنه  كنم مي  را تعقيب  جرگه  لويه  جلسات

  خـواهر ماللـي    بـه   كـه   از حادثه اي مقدار  يك  خود شان  دهد يا اينكه نمي  اينها اجازه  براي  جرگه
كه واقعاً بسـيار    خواهر جويا را شنيدم  مصاحبه  يك  پيش  ساعت  نيم  من. اند  آمد ترسيده  جويا پيش
  ما را درين  را حتي  تنها زنان  نه  كرد، آنقدر با روحيه و با متنانت صحبت كرد كه  صحبت  با روحيه

انمي كه از كاليفرنيا صحبت ميكند، اينان كمك ميكنند افغانهـا را،  من فكر ميكنم خ. داد  جا روحيه
  آنهـا در فـراه    كـه   خود گفـت   جويا در مصاحبه  خواهش من اينست كه تا جايي كه ميدانم ماللي

  مثـل   كرد كه  را كمك  هايي بايد خانم   نظر من  كنند، به مي   را كمك  ها دارند و خانم   هايي كلينك 
  . خورند خود مي  و مردم  يا واقعاً بدرد ملتجو  ماللي
  
    كاليفرنيا جنوبي  افغان مقيم  زنان  داوود، عضو انجمن  يوسف  زهره

  2003دسامبر  22در صحبت با ميز گرد بخش دري راديو صداي امريكا، 
  و مـن   بـوده   قهرمانانـه   العـاده   فوق  حركت  جويا كردند يك  ماللي  خانم  كه  حركتي  نظر من  به

  جمـع   ملـي   وثيقه  بخاطر يك  مجمع ملي  ما در يك  وقتيكه. مجاهد بگويم  خانم  او را يك  توانم مي
  دارند كـه   مرد باشد حق  و چه  زن  چه  كه  كنم فكر مي  ، من كنيم مي  و در مورد آن صحبت  شويم مي

  است  سخن  ، آزادي دموكراسي  در موضع  نكته  ند و مهمترينخود را بگوي  دردهاي  تمام  وقت  درين
  تـوانيم  ما نمـي   در آينده  دارم  يقين  من  كنيم  مراعت  وقت  را درين  سخن  آزادي  كه  و اگر ما نتوانيم

  .  كنيم  جامعه پياده  درج خواهد بود در  اساسي  در قانون  را كه  هايي ماده  تمام
شـد    واقـع   ترتيبي  به  داخلي  هاي جنگ 96تا  92  از سالهاي  در افغانستان  كه  است  واقعيت  يك

  و وقتـي . شـوند   و آنها بايد محاكمه  است  آغشته  افغان  ملت  خون  به  شان  دست  مردم  عده  يك  كه
  رئـيس   كه  مجددي  آقاي  كند، متاسفانه را مي  صحبت  خيزد و اين مي  با شهامت  افغان  خانم  يك  كه

كننـد و   مـي   را قطـع   شـان   دهند و مايكروفون را شديداً مورد انتقاد قرار مي  هستند وي  جرگه  لويه
  تاسف  جاي  العاده  فوق  اين  كنم فكر مي  من. كنند مي  تكبير او را محكوم  با نعره  اصطالح  به  ديگران

  افغانسـتان   تـاريخ   در طـول   افغـان   ، زنـان  كنيم  دفاع  زنان  ما بايد از حقوق  كه  وقتيست  اين.  است
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  اقـالً ايـن    كننـد مـردم   مي  صحبت  ها با شهامت اين  اند، امروز كه كشيده  فراوان  و رنج  كرده  مبارزه
  لويه  رد كنند، رئيس  معقول  داليل  ها را بشنوند و به اين  هاي صحبت  باشند كه  جاغور را بايد داشته

طـوري    كنند به مي  جويا را محكوم  ماللي  خانم  ازينكه  كند گذشته  خود حفظ  خونسرديبايد   جرگه
خـود را    صـداي   ندارنـد كـه    حـق   ها هيچ گويا اين  شود كه مي  صحبت  جرگه  ها در لويه خانم  بين

  در قـران   كه  اينمردها برابر نكنيد و يا   سويه  شما خود را به  شود كه مي  گفته  شان  بكشند مثالً براي
  تمـام   ، ما بـه  نيست  كار معقول  يك  اين  نظر من  اما به. مرد را دارد  يك  حيثيت  دو زن  كه  شده  گفته
   . كنيم مي  جويا دفاع  از ماللي  معني

  
    جرمني - تيمور

   2003دسامبر  22در صحبت با ميز گرد بخش دري راديو صداي امريكا، 
جويـا    ماللـي   خانم  كه  خود را از سخناني  ، پشتيباني افغاني  فرد از جامعه  يك  عنوان  به  اوالً من

  زن  ، واقعـاً يـك   اسـت   افغانستان  مردم  گفتند درد دل  كه  چيزهايي.  كنم مي  گفتند صد درصد اعالم
  هـاي  مـك ك  ، توسـط  كـرده   سابق  كه  اعمال  توسط  خواهند دوباره امروز مي  و آنانيكه  است  شجاع
  عـادي   و مـردم   افغانسـتان   مردم  كنند، اينها بدانند كه  را حفظ  خود، باز قدرت  خارجي  هاي ارباب

  هـا، بـه   بيگانه  به  اند، از مزدوري  شده  خسته  اند، از برادر كشي شده   خسته  ديگر از جنگ  افغانستان
  و يـك   مستقل  دولت  خود يك  براي  هند كهخوا اند مي شده  خسته  ، پاكستان و عربستان ، ايران روس

  .  كنيم مي  جويا پشتيباني  ما از ماللي. كار بياورند  روي  دولتي  نظم
  

     سويدن -   محسن
   2003دسامبر  22در صحبت با ميز گرد بخش دري راديو صداي امريكا، 

  ، وي واقعاً يـك  كنم مي  يبانيگفتند، پشت  جرگه  لويه  در روز چهارم  جويا كه  ماللي  از سخنان  من
  اينكـه   ، اول دارم  سـوال   يـك   موضوع  ازين  من  را گفتند ولي  سخنان  اين  بودند كه  باشهامت  خانم
  ، مـرگ  بر كمـونيزم   مرگ  كرد و گفت  و تعرض  خود كشاند، برخاسته  را به  سخن  اين  سياف  آقاي

  آقـاي   زمـاني   كه  درينجاست  من  سوال. مجاهد را نگرفتند  امكد  جويا نام  خانم  كه  بر كفر در حالي
كننـد،    خارج  او را از جلسه  خواستند كه گفتند و مي  كفر را برايش  حكم  جرگه  لويه  و رئيس  سياف

  سـوال   ؟ و اگر كفر، پس گوئيم را كفر مي  بگويد آيا ما اين  مردم  را در بين  واقعيت  كسي  فرضاً يك
هسـتند    قـران   كردند اينها مفسرين  رهبران  به  ها خيانت اين  گفتند كه  سياف  آقاي  كه  رينجاستد  من
  بيچـاره   افغانستان  ملت  هاي بر زخم  ما مرهم  كردند كه  رفتند و قسم  معظمه  در مكه  كه  آنهايي  پس

انـد يـا    دادند، آيا اينها كفر كرده   مهخود ادا  جنايات  به  دوباره  برگشته  ولي  گذاريم مي  كشيده  و غم
  جويا؟   ماللي
  

  كابل  -   افغان  زنان  عضو مجمع  شيال صميمي،
  آنهـايي . دارند  مجرمين  طالبان  و هم  ، پوشاليان، مجاهدين كنيم  يد مييرا تا  ماللي  ما كامالً خانم
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  مـردم   خون  آنها به  دست.  كنيم مي  را محكوم  دوره  ما هر سه. شوند  اند بايد محاكمه كرده   جرم  كه
خـود    نظريات  را نداشتند كه  توان  نظر خود را اظهار ميكنند قبالً اين  ما اكنون  مردم.  است  ما آلوده

بسـازند،    خـاموش   زور تفنـگ   ا بـه ر  مـردم   ميخواهند صـداي   هستند كسانيكه  ولي. را اظهار كنند
  امنيـت   نمايـد، از مسـوولين    را كنتـرول   صحنه  كه  آنرا نداشت  توانايي  جرگه  لويه  رئيس  متاسفانه

بـر    شان  موقف  درك  از وكال بدون  محدودي  جويا عده  ماللي  خانم  بعد از سخنان.  خواست  كمك
  . كردند  و تاز لفظي  تاخت  بردند و بر ماللي  يورش  ريسه  ميز هئيت

  ، اسـالم  همينسـت   و بشريت  انسان  ، آيا حقوق همينست  ، آيا دموكراسي همينست  زن  آيا حقوق
از . و تـاز كننـد    باال كند و يـا تاخـت    مرد دست  يك  خانم  بر سر يك  كه  نداده  اجازه  هيچكس  به

نكردنـد، فكـر     دفـاع   ماللـي   ، آنها از خـانم  دارم  هداشتند گل  اشتراك  جرگه  در لويه  كه  هايي خانم
  زنـان   در جملـه . اند ساالرها آمده   و زور تفنگ  و پيسه  زور پول  ها به خانم  اين  اكثريت  شود كه مي

ما   و ستمديده  مظلوم  زنان  جامعه  از حقوق  ما باشند، كه  مردم  اصيل  گان نمايند  شان  شايد تعداد كم
  ديگر مـردم   ، بايد بگويم شده  خود در اينجا جمع  حزبي  شخصي  و منافع  نفع  به  نند، هر كسك  دفاع
  آفتـاب . واقعيتها برمال شود  ميخواهيم  كه  هستيم  زنهايي  ما از جمله. نميخورند  گپها بازي  اين  ما به

شـعار    ايـن   ، صاحبان پذيريم  يرا نم  زن  از حقوق  شود، ما ديگر شعار دفاع نمي  نهان  دو انگشت  به
  . كنند مي  دفاع  زنان  از حقوق  ميكنند و چگونه  خدمت  چگونه  نمايند كه  ما ثابت  بايد عمالً به

  
  كابل  -  جمهوريت  در شفاخانه  موظف  آمنه،

  در لويـه   كـه   نيست  شكي  جاي  درين  دهد، ولي مي  رخ  مسايلي  ها چنين ها و كنفرانس  در جرگه
  و قـوانين   شرايط  با در نظرداشت  اگر كسي  گردد حتي  نمي  رعايت  دموكراسي  شرايط  كنوني  جرگه

  بـازي   گـروه   هنوز هم  كه  كنوني  در شرايط. گيرد  بگويد مورد تهديد قرار مي  نيز حرفي  دموكراسي
  . كند  ها را بيان  واقعيت  شود كه  داده  موقع  كسي  به  كنم دارد فكر نمي   دوام

بـر    دموكراسي  تصور اينكه  جويا به  گفتند، ماللي  راست  رفته  ها دور نه از واقعيت  خواهر ماللي
  ر لويـه در تـاال   كه  نميدانست  نكردند ولي  پوشي  چشم  از حقيقت  حكمفرماست  جرگه  لويه  فضاي
آنـرا تائيـد     بود مـن   دقيق  ماللي  حرفهاي  تمام. ميراند  حكم  ، ديكتاتوري دموكراسي  جاي  به  جرگه
  حضـرت   نبـود كـه    الزم. را اعطـا كـرد    دوم  ماللـي   بايد لقب  وي  به. او نبايد تحقير ميشد.  ميكنم

  توهيني  نسبت  به  صاحب  اگر حضرت. شود  از تاالر بيرون  اخطار ميداد كه  وي  به  مجددي  صاحت
حفيظ منصور نيز روا ميدانسـتند و    را در حق  فيصله  بايد اين  ميكردند، پس  را از تاالر بيرون  ماللي

  . ميكردند  را نيز از تاالر بيرون  وي
  

  كابل  -   عارفه
تهديـد    از خـواهران   آيـد و يكـتن    پـيش   جرگـه   در لويـه   واقعـه   چنـين   كه  ما انتظار نداشتيم

  از ماللـي   كـه   آرزو نداشـتم   حضـور داشـتند چنـين     جرگـه   در لويـه   كه  از خواهراني  من. شوند
  زنـان   تمـام   اصـالً صـداي    ماللـي   را تنهـا گذاشـتند، صـداي     نخيزند، آنها ماللـي   دفاع  جويا به
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كشـور    سـالها برسرنوشـت    بـود كـه    متوجـه   كسـاني   خواهر مـا بـه    اين  هاي  حرف.  است  افغان
  خـواهر چنـين    در برابـر ايـن    مجـددي   صـاحب   حضـرت   نبـود كـه    انـد، الزم   كـرده   مـا بـازي  

  . ميداد  نشان  جدي  العمل عكس
ـ   كـه   را كـردم   فيصـله   بخـاطر ايـن    گفتند مـن   صاحب  حضرت   كـدام   وي  االر در مقابـل درت

  يـك   ميگرفـت   صـورت   در برابـر ماللـي    كـه   هـر عملـي    ميگـويم   من  نگيرد ولي  صورت  عملي
  .   ميگرفت  صورت  قومانده  يك  اساس  به  بلكه  خود سر نه  عمل

وتــاز   تاخــت  كســي  شخصــيتي  مســتقيماً بــاالي  كــه  چــرا در برابــر شخصــي  ميگــويم  مــن
ميشـود    ؟ معلـوم  نگفـت   چيـزي   كسـي   وي  نشـد؟ چـرا بـه     داده  نشـان   العمل عكس  كردند چنين

  شـان   بودنـد و در عقـب    موضـع   ديگـر داراي   شـخص   نداشـتند و آن   خواهر ما مدافعـه   اين  كه
  . اند  ايستاده  افراد مسلح

  مـا زمـاني  . بـود   كـرده   اهانـت   كسـي   مسـتقيماً بـه    بود و نه  را گرفته  كسي  نام  خواهر نه  اين
  . باشد  وجود داشته  بيان  آزادي  كه  ميدانيم  را حقيقي  دموكراسي

  
  السراج زني از مردم سيدخيل جبل

   2003دسامبر  19مصاحبه با راديو بي بي سي، 
مه گپ ماللـي جـان را ديـروز در لويـه     . از ولسوالي جبل السراج مي باشم، از سيدخيل آمدم

همي ظلمي را كه ماللي جان گفته بسـيار زيـاد   . ستم بود همي ظلم بود، ما سر خود. جرگه شنيدم
دو بجه دفتـر بـي بـي     مه صبح هشت بجه در موتر شيشتم، در سراي شمالي گشتم، باالخره. ديديم

سي ره پيدا كدم تا كه آمدم همي گپ هاي گفتني خود را به شما بگـويم تـا كـه شـما بـه يكجـا       
ر پايمال است، چرا افغانستان ما اينقدر بازي مي خورد، چـرا يـك   برسانيد كه چرا حقوق زن اينطو

. زن را بكشند، به چه اين كار را بكنند، اينها چه حق داشته باشند كه يك زن را قيد كنند و بكشـند 
هزاران نفر از ملك سيد خيل مرا نماينده گرفته، كرايه مرا جمع كرده و به مه دادند كه تا دفتـر بـي   

ايـن  . يعني اين قومندان ساالري تا چه وقت ميمانـه . كدن تا كه مه به اينجا آمدم روان بي سي مره
  .ظلم و ستم را از سر زن ها پس كنند، تاريكي را يك روشني بسازند

  
  پسري از شهر كابل

   2003دسامبر  18مصاحبه با راديو بي بي سي، 
مـي خواهنـد    اين جانب از طرف خـودم و از طـرف آزاد انديشـان و از طـرف كسـاني كـه      

يك افغانستان با ثبات داشـته باشـند، يـك افغانسـتان مترقـي و پيشـرفته داشـته باشـند، مراتـب          
ــان،     ــاجرأت افغ ــه زن ب ــان و يگان ــا شــهامت افغ ــه زن ب ــدرداني و تحســين خــود را از يگان ق

چـون  . ماللي جويا كه واقعا توانست واقعيـت هـا را در مـالء عـام ابـراز نمايـد، ابـراز مينمـايم        
گذشـته  . ست در محضـر آنـاني كـه افغانسـتان را بـه ويرانـي كشـيدند واقعيـت را بگوينـد         توان

آنـان مـردم افغانسـتان را مهـاجر سـاختند، آواره سـاختند       . شان بر مردم افغانستان معلـوم اسـت  
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  . و حاال باز هم در رياست قرار گرفته اند
  

  مردي از اهالي شهر كابل
  2003 دسامبر 19مصاحبه با راديو بي بي سي، 

من به اين زن به حيث يك پدر، كه من سن و سال پدرش را دارم، آفرين ميگويم، يكبار ديگـر  
  .كه وطن ما اين قسم ماللي ها دارد ماللي را در ذهن ملت افغانستان زنده كرد

  
  دختري متعلم از شهر كابل

  2003دسامبر  19مصاحبه با راديو بي بي سي، 
ما گـپ  ى نفر تعداد ما هستند، همه  50-40درس ميخوانم، من در كورس كمپيوتر و انگليسي 

ماللي را تائيد ميكنند و به ماللي پيام ما اين است كه تنها نيستي، همه ما همرايت هستيم، مـا مـي   
كه چرا ماللـي را اينقـدر محكـوم كـرده، بكـدام       خواستيم كه يك مظاهره كنيم در پيشروي خيمه

  . گپش، چه را غلط گفت
  

  اهالي شهر كابلمردي از 
  2003دسامبر  19مصاحبه با راديو بي بي سي، 

در گوش ما آمد، وقتي ديديم وجود ما را وجـد گرفـت،   } جويا{خوب شد همين گپ ازاو 
خوشي ازينكه ما هميطور زنها داريم در جامعه خود، هميطور قهرمانهايي كه بتوانند گپ هاي خود 

  . را بگويند و از ملك خود دفاع كنن
  
  ي از شهر كابلدختر

  2003دسامبر  19مصاحبه با راديو بي بي سي، 
او هيچ وقت خوده تنهـا فكـر   . او جنايتكاران را گفت، جهادي را نگفت و اينها به خود زدند...

  . نكند همگي ما همرايش هستيم
  

  دختري از شهر كابل
  2003دسامبر  19مصاحبه با راديو بي بي سي، 

يم، وقتي كه فضاي دموكراسي ميباشد، هيچ كس حق ندارد كه وقتي كه ما از دموكراسي ميگوي
اينطور كسي را توهين كند، و او ره حق ندهند گپ بزند و در مقابلش گپ خود را بزنند و بگويند 

اين درست است كه شما عفو كرديد ولي شـما  . كه اسالم است، سينه ما فراخ است، ما مي پذيريم
كه رنج ديدند، ستم ديدند، اونها را شما مورد شـكنجه و آزار   همان مردم ما را. كي را عفو كرديد

  .و من ميگويم كه خانم جويا هنوز بسيار كم گفته. تان قرار داديد
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http://newton11.persianblog.com 
نيامـد شـما را در جريـان آن     دو روز پيش در لويه جرگه افغانسـتان اتفـاقي افتـاد كـه بـدم     

يك دختر افغـان بـه نـام ماللـي جويـا نماينـده واليـت فـراه در لويـه جرگـه نطـق            . قرار بدهم
خانم جويا كه اتفاقا از جوان تـرين نماينـدگان حـال حاضـر لويـه جرگـه هـم مـي         . جالبي كرد

شـما جنايتكـاران و كسـاني را كـه دستشـان بـه خـون        : باشد خطـاب بـه هيـات رييسـه گفـت     
ملت افغان آلوده اسـت، در تمـام كميتـه هـا جـاي داده ايـد، همـه آنهـا را در يـك جـا جمـع            

ايـن  . آزمـوده را آزمـودن خطاسـت   . كنيد تا ببينيم بـار ديگـر بـا سرنوشـت مـردم چـه ميكننـد       
ســخنان در يــك جــاي كوچــك زده نشــده بلكــه در حضــور صــدها مــرد متصــب افغــان كــه  

بعـد از ايـن سـخنان بـود كـه      . سـتند زده شـده اسـت   بعضي هاشان از طالبان هم افراطـي تـر ه  
ــوي  ــه س ــراض ب ــد  ســيل اعت ــا روان ش ــرگ  . خــانم جوي ــه م ــد ب ــر ســوي او را تهدي و از ه

ــي ــد م ــي. كردن ــد  و م ــراج كنن ــات اخ ــتند او را از جلس ــده  خواس ــت ع ــا حماي ــه ب اي از  البت
 حتـي خــانم جويـا حاضـر بـه معــذرت    . روشـنفكران و بـانوان افغـان ايـن مســئله منتفـي شـد      

امـا مـن يـك    . شـود تفسـير هـاي زيـادي از آن كـرد      اين يك خبر بـود و مـي  . خواهي هم نشد
شهامتي كـه خـانم جويـا بخـرج داد را بايـد خيلـي هـا در ايـن         . نظري در مورد اين اتفاق دارم

شـهامتي كـه اگـر از يـك منتخـب مـردم گرفتـه شـود هـيچ چيـزي           . دنيا بفهمند و درك كننـد 
اي مثـل نوبـل    اميدوارم روزي زنـي مثـل خـانم جويـا برنـده جـايزه      . .....گذارد برايش باقي نمي

 ... فهميم سخن گفتن در يك جمع ميليوني چگونه است صلح شود انگاه مي
  

   2004جنوري  23، 857، شماره )چاپ كانادا(محمود گودرزي، شهروند 
  !فشاند نور و سگ عوعو كند]مه[

پنهــان لويــه جرگــه در يــك ســو و  امــا همــه زد و بنــدها و ســاخت و باختهــاي آشــكار و
در . درخشش جـوانترين انـدام آن دوشـيزه ماللـي جويـا در يـك سـوي ايـن گردهمـايي بـود          

برابـر مردانــي بــا نامهــاي مشـهور ايــن بردگــان زور و زر و تزويــر، ايـن دختــر جــوان بــه پــا    
خاست و با صراحت گفت جنايتكـاراني كـه دستشـان بـه خـون مـردم افغانسـتان آلـوده اسـت          

چنـين بـود كـه سـياف، چكـري و      . هم آمده اند كـه سرنوشـت مـردم مـا را تعيـين كننـد       گرد
ــر را كــافر و ملحــد و كمونيســت خواندنــد و خواســتار    مجــددي برآشــفتند و ايــن دختــر دلي

ماللـي  . امـا واقعيـت اسـتوارتر از ايـن واكـنش خشـم آلـود بـود        . اخراج او از نشسـت شـدند  
در فشـاند  «. نچـه او گفتـه بـود بيـان واقعيـت بـود      حتي تن به پوزش خواهي هـم نـداد زيـرا آ   

 . درود بر ماللي جويا، صدايش رساتر باد» !نور و سگ عوعو كند
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  !جويا صداى آزاديخواهى زنان عليه اسالم سياسى است
  با اعظم كم گويان  51شماره » آزادى زن«مصاحبه 

چه احساسى به شما دست داد وقتى آن زن شجاع افغانستان به نام ماللـى جويـا از   : آزادى زن
حقوق زنان دفاع كرد؟ ميگويند شيرين عبادى چون در ايران هسـت نميتوانـد حـرف بزنـد، ايـن      

  مقايسه را قبول داريد؟ 
صـوص بـا   به شوق آمدم و به شجاعت او در مقابل مرتجعين آفرين گفـتم بخ : اعظم كم گويان

وجود همه تهديدها و فشارهاى اسالميون از عمل خود دفاع كرده و بر حـق طلبىـاش پافشـارى    
ماللى جويا صداى آزاديخواهى زنان عليه اسالم سياسى است و شيرين عبادى مـدافع  . كرده است

  تفاوت، چنانكه مى بينيد از زمين تا آسمان است . يك حكومت اسالمى ميانه رو است
  !ياي قهرمان دفاع ميكنيماز ماللي جو

  
  شاگردان ليسه عالي عالمه سلجوقي 

ما متعلمين مهاجر ليسه عالي عالمه سلجوقي مقيم راولپندي پاكسـتان پشـتيباني بـدون قيـد و     
شرط خود را از بيانيه تاريخي دوشيزه ماللي جويا نماينده مردم واليت فراه در لويه جرگـه قـانون   
اساسي افغانستان كه در روز چهارم جلسه در پيشگاه نماينـدگان و از طريـق تربيـون تـاالر لويـه      
جرگه خواستند اعمال ددمنشانه مشتي از جنايتكاران تاريخ افغانستان را كه در پشت پرده اسـالم و  
اسالميت مرتكب وحشيانه ترين اعمال گرديده و عامل ويرانـي وطـن و تبـاهي ملـت مظلـوم مـا       

مـا  گرديدند افشا نمايند، همزمان با اينكه آواز هزاران انسان دربند كشيده شده سرزمين ويران شده 
زمين در زير پـاي بنيادگرايـان آتـش    . از حنجره ماللي قهرمان در تاالر لويه جرگه منعكس گرديد

گرفت و ديوانه وار بر وي حمله نمودند، از رئيس تا تعدادي از اعضا بدون در نظرداشـت روحيـه   
ـ   . (دموكراسي و حق آزادي بيان به سرزنش و تهديدش پرداختند ار گرچه از آنان غيـر از ايـن انتظ

ولي چيز قابل مالحظه اينست كه بنيادگرايان تا كنون چنان سرمسـت از بـاده   ) ديگري نبايد داشت
پيروزي در امر ويراني كشور و تباهي ملت ما به اشاره و هدايت ولي نعمت ديروزي خـود بودنـد   
كه حتي تصور هم نميكردند روزي صداي ملت افغان در افشاي جنايات شان از حنجره ماللي هـا  

نان به اهتزاز در ميايد كه نه تنها مردم بخاك و خون غلطيده در داخل كشـور و افغانهـاي مقـيم    چ
خارج كه اكثرا در منتهاي محروميت در انتظار نجات وطن از شر اين مفسدين في االلرض كـه در  

ـ   ه زير عمامه و قباي اسالمي اعمال ضد انساني و اسالمي خود را پنهان كرده اند بسر ميبرنـد متوج
. اين حقيقت شدند كه به قول معروف در بيشه گمنام محركه خاليست شايد كه پلنـگ خفتـه باشـد   

بلي ماللي جويا مردانه وار آنرا به وحشت درآورد و به اين حقيقت تلخ متوجه شـان سـاخت كـه    
واقعيت هاي عيني وجود شانرا نمي توانند تحت شعاع تفسير نادرست از آيـات مقـدس قرانـي و    

. به هر رنگي كه خواهي جامه ميپـوش «به مصداق اين گفته كه . بارك نبوي پنهان نماينداحاديث م
  »من از طرز خرامت ميشناسم
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بلي مردم ما شناخت شان در مورد اسالم نما هاي نااسالم تكميل است و بوسيله زبـان گويـاي   
محاكمه هرچه زودتر ايـن  شان كه همانا ماللي ها ميباشد نه تنها آنها را افشا مينمايند بلكه خواهان 

  .جنايتكاران در محاكمه بين المللي ميباشند
در خاتمه ما متعلمين ليسه عالي عالمه سلجوقي در كنار اينكه بيانيه دوشيزه ماللي جويا را عام 
و تام تاييد ميكنيم برخورد آنعده وكـال بشـمول رئـيس لويـه جرگـه را خـالف تمـامي مـوازين         

  . شده حقوق بشر و حق آزادي بيان دانسته شديدا محكوم مينماييم دموكراسي و معيار هاي قبول
  

   همه طرفدار ماللي جويا هستند
  هوالن خطيبي

. كـار ميكنـد    افغانستان  در شهر هرات  افغانستان  زنان  اجتماعي  خدمات  هوالن خطيبي در مؤسسة
پاسخ به اين سوال كـه  در  2004فبروري  21وي در گفتگويي با نوشين احمدي خراساني به تاريخ 

  : گفت» داريد؟  نظري  چه  جرگه  جويا در لويه  ماللي  هاي در مورد بحث«
مـا  . كنند مي  مرد از او پشتيباني  و چه  زن  چه  هم  اكثر مردم.  جويا هستم  طبعاً طرفدار ماللي  من

راديـو    مـا در ايـن  .  مهسـت   راديـو در هـرات    ايـن   محلي  از كارمندان  يكي  و من  راديو داريم  يك
  ماللـي   كـه   زماني.  كنيم مي  پخش  زنان  براي  آموزشي  هاي و برنامه  زنان  در مورد مسئلة  هايي برنامه

  دربـارة   و خيابـان   در كوچـه   و از مـردم   كرديم  تهيه  كرد ما گزارشي  صحبت  جرگه  جويا در لويي
  كه كند، با اين  جويا مخالفت  با ماللي  پيدا نشد كه  كسي  هيچ  گزارش  در اين.  جويا پرسيديم  ماللي
نتواننـد    شد كـه   باعث  ها هم پشتيباني  همين  براي.  كنيم  پخش  را هم  نظر مخالف  كه  خواستيم ما مي

  . بياندازند  بيرون  جرگه  او را از لويي
  واليـت   بـه   مختلف  مناطق  وكاليو   يافت  خاتمه  جرگه  لويي  جلسات  كه  پيش  هفته  تقريباً يك

  خيلـي   برگشت و شنيدم با اسـتقبال   شهر خودش  يعني»  فراه»  به  جويا هم  برگشتند، ماللي  خودشان
  بـه   و هديـه   تحفه  عنوان را به  خودشان  هاي ، زمين داران از تجار و زمين  بسياري. رو شد روبه  زيادي

  بسـازد و در جهـت    هـا را مـثالً كلينيـك    زمـين   ايـن   واستند كـه جويا كردند و از او خ  ماللي  نام
  ممكن  كنند چون مي  از او محافظت  افراد امنيتي  هنوز هم  البته. كند  صرف  اش اجتماعي  هاي فعاليت

  .بيافتد  اتفاقي  برايش  است
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  سيدعبداهللا كاظم داكتر
  

   2003دسمبر 22آزادي در  با راديو تاريخي ماللي جويا ي همصاحب

   
از آنجائيكه طي اين مصاحبه زواياي مختلف اوضـاع  «: نويسد مي سيدعبداهللا كاظم، آقاي داكتر

جاري كشور منعكس شده است، بي مورد نخواهد بود كه نكات عمده اين مصاحبه را كـه ماللـي   
انجام داده، جهـت   – منتشره پراگ –جدي يعني روز نهم لويه جرگه با راديو ازادي  3جويا بتاريخ 

  .نمايم وبازگو مزدي معلومات خواننده از روي كست مربوطه عيناًً اقتباس
متولـد شـده بعـد از فراغـت مكتـب مـدت        1357درباره خود گفت كه درسـال   ماللي جويا

درسـاحه كمـك هـاي     »ارتقامنديهاي زنـان «چهارسال با يك موسسه كمكي غيردولتي بنام انجمن 
به مشكالت عديده مـردم مخصوصـاً زنـان     ن افغان كاركرده واز آنطريقصحي براي زنان وكودكا

درابرابر اين سوال كه آيا او بيك سازمان سياسي ارتباط دارد، چنـين پاسـخ   . اشنائي پيداكرده است
از دهـان   اين اتهامات از طرف مخالفين زده ميشود، زيرا آنها تحمل شنيدن همچو حرفهـا را «: داد

سياه كه سپري كـرده، ميتوانـد    بگذشته تلخ و امروز يك طفل افغان نظر .ارنديك زن آگاه افغان ند
يك پاينت مثبت تمام جنگها اين است . ادعاي سياست كند وتشخيص دهد دوست ودشمن خودرا

كه مردم ما ميتوانند تخشيص دهند كه عاملين بدبختي ها كي بودند وملت ما را به اين حالت كيهـا  
  »رسانيدند؟

ايـن  «: جـواب داد  را دارد، »راوا«، درجواب اين سوال كه آيا او عضويت سازمان ماللي جويا
مقابـل   در. پوچ هم گفتند كافر هم خطاب كردند و بگوش خودم نيز رسيده وحتي مرا كمونيست و

من ميخواهم از ملت خود عذربخواهم، براي . درد ملتم اين حرفها را كه ميشنوم، بسيار ناچيز است
مـن بـه   . نتوانستم صداي آنها، خواست آنها ودرد آنها راطوريكه بايد انعكاس ميدادم، بدهماينكه 

تا صنف داوازده درس خواندم وچار سال تاريخ مردم خـود را  . هيچ سازمان سياسي متعلق نيستم 
من باكساني روبرو شـده ام   .در كمپهاي مهاجرين كاركردم . درد مردم خود را ديدم .مطالعه كردم 

آنها دست درازي شده وهزار ويك جرم وجنايت ديگري به آنها صورت گرفتـه   به ناموس حتي كه
   ».است

: پرسيده شد كه بعضيها ادعا دارند كه شما تحريك شده باشيد، درجواب ماللـي جويـا گفـت   
مـن بـا اشـكها،    . يگانه چيزي كه مرا تحريك كرد، درد مردم بـود ،اين را به جرئت ميتوانم بگويم«

من عروسهاي را ديـده ام  . قصه هاي گوناگون شنيده ام رنجهاي مردم خود روبروشده ام، و دردها
ي را ديـده ام كـه هفـت دلبنـد     يمن مادرها. كه يك ماه از ازدواج شان تيرنشده، آنها بيوه شده اند

 من كساني را ديده ام كه در فرق برادرشان ميخ كوبيده شده ومن با انواع. خود را ازدست داده اند
من اگر امروز در اين مجمع بزرگ ملي كه مسببين بدبختي ملـت هـم   . واقسام دردها روبرو شده ام

حضور داشتند، از فضاي لويـه جرگـه ميدانسـتم كـه همـه مـردم اعتـراض داشـتند ولـي نمـي           
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راه مقدس جهاد وطن شهيد شـدند   توانستندصداي خود را بكشند، من روح همان كساني را كه در
شايدروح ماللـي هـا   . خاطروطن خود را قرباني كردند، روح آنها مرا نمي بخشيد وكساني را كه ب

ومـرا   من بسيار افتخار ميكنم به اينكه همان درد ملت من به من ايـن جرئـت را داد  . ارام نمي بود
تحريك كرد تا اينكه من به صفت يك زن افغان صداي زنهاي افغـان را بگـوش جهانيـان برسـانم     

دركشورما زناني كه ادعاي ازادي ميكنند، ادعـاي دموكراسـي ميكننـد، ادعـاي     وبگويم كه هستند 
  ».خواهان يك افغانستان آزاد،دموكرات ومترقي استند تساوي حقوق ميكنند و

من «: جواب گفت چه بود؟ او در »جنايتكار« ماللي جويا سوال شد كه هدف او ازذكر كلمه از
چرا كه جناياتيكه دركشورما صورت گرفته نسـبت بـه   . كنمالزم نمي بينم كه ياد آوري از جنايات 

من جنايتكار به آن كساني . زنان ودختران غير قابل مقايسه با ديگر كشورهاي روي كره زمين است
ملـت مـا را بـه ايـن حالـت      . خطاب كردم كه عاملين ومرتكبين بدبختي وويراني ملت ما بودنـد 

 ]تجـاوز [ نا گفته نماند كه وحدت ملي مـا در دوره  .زدند رسانيدند وحدت ملي ما را ضربه عميق
جنايتكاران دربـين مـردم   . همه مردم يك پارچه درمقابل روس مي جنگيدند .روسها تأمين شده بود

جاي ندارند ومن از فضاي لويه جرگه با جرئت وصراحت بايدبگويم كه اين چيز باعـث شـد كـه    
  ».من كلمه جنايتكار را بگويم

مـن وقتـي صـداي    «: روبرو شده ايد؟چنين پاسخ داد يده شد با چه تهديديماللي جويا پرس از
مـن يـك   .... خود را كشيدم، پيش بين بودم كه شايد يك عده مخالفين دراينجا وجود داشته باشند

مـن آن  . دختر مسلمان هستم، يك دختر مجاهد هستم كه پدرم پاي خود را در جهاد از دست داده
ت شان به خون مردم آلوده است وبا ثمرات جهاد مقدس بازي كرده كساني را متهم ساختم كه دس

الزم نبوديـك  . كافي بود كه به آن يك اشاره كنم . را انعكاس دهم من خواستم دردمشترك.... اند
كساني كه از من حمايت كردندقلباً اظهار سـپاس ميكـنم، مخصوصـاً    . داستان طوالني را بيان كنم

مـن  . كشورما قراردارنـد وفعـالً هـم زيرفشـار وسـتم قـرار دارنـد       آنهائي كه در نقاط دور دست 
درودهاي بي پايان خود را براي شان ميرسانم وبراي شان ميگويم تا وقتيكه كشورما از نفـس ايـن   
جنگ ساالران پاك نشود، هرگز مردم ما روي خوشبختي را نخواهند ديد وتازنده باشم فريـاد مـن   

  ».شد خاموش نخواهد
قبـول خواهـدكرد؟    آنـرا  يـا آدگي از ماللي جويا پرسـيده شـد كـه    دعوت پناهندر ارتباط با 

همين تهديدها نشـان ميدهـد كـه     سپاس گزارم و )ايساف( من از آنها مخصوصاً«: درجواب گفت
چرا مردم خود ما نتوانند از مـن   .بازهم جنگ ساالري وجود دارد. دركشورما بي ثباتي وجود دارد

ايـن   به افراد بيگانه شويم؟ من درد ملت خود را انعكـاس داده ام و  متوسلحمايت كنند، تا اينكه 
من هرگز در كشوربيگانه نخـواهم  . را دين خود ميدانستم من اين رسالت هرفرد افغان بوده است و

ملـك خـود    درهمينجا تولد شده ام واگر روزي نباشم ميخـواهم در ]. البته بمنظور پناهندگي[رفت 
   ».دفن شوم

مـن  «: بـا تشـكر فـراوان از راديـو آزادي چنـين عـالوه كـرد        رپايان مصـاحبه خـود  جويا، د
. بـدهم  امروزاگراين قرباني را متحمل شدم، حتي حاضربودم كه درهمانجا جان خـود را از دسـت  
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بايـد  .فعالً سكوت بـراي مـا گنـاه اسـت    . به صداها تبديل ميشود ميدانستم كه اين يك صداي من
. هرچنـد سـتمديده اسـتند   . م دنيا بفهمند كه زنان افغان هم آگاه استندبكشيم تا مرد صداي خود را

كسـاني كـه طرفـدار    . و رفاه كشورخود مي انديشـند  اما به آزادي. هرچند درد كشيده ترين استند
. طرفدار آن استند كه يك روز افغانستان آزاد، دموكرات را ببينند. حقوق بشراند، طرفدار ازادي اند

البته مردها هـم تحـت   . هاي خود را به نمايندگي از زنان درد ديده افغان ميفرستيمما به آنها درود 
آن حمايتهاي شان بـراي مـا قابـل     احساسات و از تمام برادران خود ممنونم و. ستم قرارداشته اند

ميخواستند كشـور   ما را به اين حالت رساندند و اما در پهلوي آن به دولتهاي كه كشور. است قدر
آنهـا اينهـا را    داشـتند و  ملت ما قرار حمايت مستقيم عاملين بدبختي تجزيه كنند، چرا كه درما را 

و بناء ما از آنها خواهش ميكنيم به صلح ملت ما بينديشند، به آرامش كشور  حمايت مالي ميكردند
مان همه خوشبختي هاي زندگي، ه رامش، رفاه وآما هم انسانهاي هستيم كه به صلح، . ما بينديشند

زنان افغـان  «از كتاب  برگرفته) (پايان مصاحبه(  ».داريم دارند، ما هم نياز طوريكه ديگرانسانها نياز
  )534 -531، صفحات 2005تاليف داكترسيدعبداهللا كاظم،  ،»زيرفشار عنعنه وتجدد

 اينجا بايد خاطرنشان كرد كه اظهـارات  در :پايان مصاحبه ماللي جويا مي افزايد داكتركاظم در
تا جائي كه متن گفتـار نشـان ميدهـد، بطـور فـي       ،ماللي جويا در جواب سوالهاي خبرنگار راديو

 بدون آمادگي قبلي ارائه شده كه ميتوان از وراي آن به عمق افكـار، احساسـات پـاك و    البديهه و
  .بيان پي برد تسلط اين دختر جوان در نطق و
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  2003 دسمبر، دستگير نايل
  

  راسى را كى با سيلى زد؟در لويه جرگه، دموك
 

ها و دار تنهاو به دار آويختنها، و سنگسـار پس از دونيم دهه جنگ و خون ريزى و كشتنها و بس
ماللـى جويـا، نماينـده اى از    ... دليرزنى از تبار رابعه ها، نيك بختيها، مالليها، زرغونه هـا  ... زدنها

لويه جرگه تصـويب  (منصور وارصداى اعتراض انالحق را در يك اجتماع مردساالرى  ،واليت فراه
روزگارش كه قيموميت ديـن و دولـت را هـم بـه     » تاريخ مذكرسازان«بلندكرد وبر) قانون اساسى

برشانه هـاى زخمـى و خـون آلودزنـان بـى پنـاه مسـلمان         ،عهده دارند، وبا تازيانه دين و اسالم
بى باكانه و بى ترس مى زننـد، زبـان   !! ه اى ميكوبند و مهر تكفير و بى حجابىافغانستان با هر بهان

پـس  .اعتراض و انتقاد باز كرد كه غريو و فرياد شادى و تحسين آميز را در دل حاضران زنده كـرد 
اكبـر  هللا نعـره ا  ،دينـى !! از اندك زمانى از سكوت، با اظهـار خشـم در جبـين متوليـان و عالمـان     

ار بوسيله عده اى كه خود را وارثان باالستحقاق دين و جهاد مـى داننـد، در   وفريادهاى خشونت ب
كه ناف شـان بـا تيـغ انگريـزى     !! برابر صداى انالحق ماللى جويابلند شد و دكانداران دين وجهاد

شمشير اعتراض از نيام بيرون كشـيدندو   ،گنديده! بريده شده است، و معده هايشان با خيرات جهاد
گويا وارثان حقيقى دين و جهاد برحق مردم افغانستان اند، بـه طعـن و لعـن گـويى     با اين ادعاكه 

بـودن، پيچانيدنـد و   !! پرداختند و آن دلير زن مبارز و مسلمان را بـر لحـاف الحـاد و كمونيسـت    
» !مجلـس كبيـر ملـى   «تا آنجا كه خواستنداز آن . ؟ خويشتن گرديدند!خواستار اعاده آبرو وحيثيت

رئيس اين مجلس كبير ملـى، نيـز بـدون    .ز حق وكالت مردمش هم، محروم سازندبيرونش كنند و ا
احترام بگذارد، چوب  ،آنكه جانب بيطرفى و حق را رعايت كند، وبه آراء و عقايد نمايندگان مردم

امـا بـه اثـر    . و فلقه و داروغه را به كمك طلبيد و دستور بيرون شدن او را از مجلس صـادر كـرد  
  . دوباره به جايش نشانده شد ،؟ عده اى از زنان مجلس!عذر خواهى  وساطت وپا فشارى و

جالب اينكه رئيس مجلس آقاى مجددى كه در دولت مجاهدان رئـيس حكومـت هـم بـود، و     
نماينـدگان   خواسـت كـه در حضـور    مديريت كاردانى خود را ثابت هم كرده بود، از ماللى جويا

نـه تنهـا    ماللى جويـا . اهانت ننمايد!! و علماى دين كند و ديگر به رهبران مجاهدين» !توبه«مردم 
و آنگاه نان و نمك خورده وهابيون سعودى . پايدار ماند توبه نكرد، بلكه همچنان برگفته هاى خود

به جهاد خود افتخار هم ميكنـد متعرضـين را    و ،و گداى مزور كه دست پرورده حق شناسى است
و يـاد آورى از قهرمـانى هـاى خـود و      انه پر شـور به خويشتن دارى دعوت كرد و ضمن ايراد بي

به گناه ماللـى گويـا    ،كسب افتخارات تاريخى كه با بيرون شدن متجاوزين نصيب شان شده است
و اعتراض كنندگان نيز سـخنان گوهربـار   . قلم عفو كشيد و اجازه داد كه به ماموريتش ادامه بدهد

  .يدند و اطاعت كردندرهبر روحانى خود را به گوش جان شن پير سياست و
مهر سـكوت  ) كندن كله گرگ( زنان مظلوم كه هميشه مشت ترديد به دهن خورده اند، از ترس
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فرداى . درامه در هيمنجا خاتمه نيافت. برلبها زدند و با همينقدر توهين و تحقير شدن قانع گرديدند
نعره هاى تكبير سـردادند و   ،و در نزديكى خوابگاه زنان نماينده. عده اى چهار راه ها را بستند ،آن

آزاد  ،خواستار مجارات ماللى جويا شدند و به راستى نشان دادند كه تا چـه حـد بـا دموكراسـى    
و از دادخواهى و محاكمـه  . سر ستيز و دشمنى دارند ،حق طلبى و مصالحه ،انديشى و خرد گرايى

  .ملت بيمناك اند
 ،از رگ زدنهـا . قرنها تا زمانـه مـا   صداى ماللى جويا، پژواك شكستن سكوت زن بود پس از

و شالق هاى جانسوزى كه زنـان كشـور    سربريدنها، سينه چاك كردنها، رقص بسملها، وسنگسارها
و ملت و حاميان و مدافغان حقـوق بشـر هـم ديدنـد و     . ما در طى صدها سال، تجربه كرده بودند

صميم گيرى آنها رقم زده شنيدند كه در چنان يك جرگه ملى كه سرنوشت يك ملت و مملكت با ت
به شانه هـاى ملـت زخـم     ،ميشود، و هركس درآن حق سخن گفتن را دارد، چگونه با تازيانه دين

زده ميشود و دهانش را مى دوزند و زبانش را مى برند و زهر چشمى هم بديگران نشان مى دهنـد،  
تـا كسـى   . خشـكانند ريشه هاى دموكراسى و آزاد انديشـى را مـى    ،و با چه شيوه اى از نام دين

آيا هنوز هم كه در قرن بيست ويكم زنده گـى مـى كنـيم، زن     !نگويد كه باالى چشمت ابرو است
خفقان افكار، تاراج معنويت و بى هويتى زنده گى كند وبنـام   ،امروز بايد در عصر سترونى انديشه

ـ    ) ص(تازيانه بخورد؟ مگر حضرت محمد ،دين و شريعت ات، عقـب  اسـالم را بـا مبـارزه برخراف
گرايى و ظلمى كه در حق زنان مى رفت، آغاز نكرد؟ مگـر حضـرت خديجـه يـك زن تـاجر، و      

يك زن سياست مدار ) رض(مشاور نزديك ويار و مدد گار آن حضرت نبود؟ مگر حضرت عايشه 
شاعره حافظ و جمـع كننـده قـرآن     ،)رض(و متفكر در عصر رسالت آنحضرت نبود؟ مگر حفصه 

ن دين و معامله گران سياست، كى صالحيت داده است تا خود را نماينده خدا و نبود؟به اين متوليا
جا بزنند و حكم تكفير و الحاد و ديگر القاب از قبل آمـاده بـراى مسـلمانان    ،جانشين پيامبر اسالم

پاكنهاد و دين باور افغانستان صادر كنند؟ امروز مردم ديگرصـغيران دينـى و سياسـى نيسـتند كـه      
   .فتوى بشنوند

مردم بخوانند، بـا   ،اسالم به حيث يك مذهب مترقى و يك دين تعالى بخش اگر چنانكه هست
 ،و همين متوليان دروغين دينى اند كـه ازاسـالم  . هيچ نوع تجدد و دگر انديشى در تعارض نيست

در . مى سـازند » دين گريز«قرئت هاى غلط و نادرست در خورد جامعه و مردم مى دهندو مردم را
تمام ملت مسلمان افغانستان سـهم شايسـته گرفتـه بودنـد و درايـن راه،       ،اد و مقاومتپروسه جه

اين رهبـران   ،چگونه شد كه از ميان اين ملت بزرگ وقهرمان. قربانيهادادند و شهادت را پذيراشدند
!! به عنوان رهبر روحانى و مجاهد وقابل احترام باقى ماندند، بدون آنكه بينـى شـان در راه جهـاد    

هنوز هم در حالت صغيران سياسى و دينى و عوام مانـده اندكـه بـازهم     ،شده باشد؟ و ملت خون
  فتواى جهاد بشنوند ؟

نه رابطه مرشد با مريـد، نـه رابطـه     ،مثل رابطه آموزگار با شاگرد است ،رابطه عالم دين بامردم
قاد و اعتـراض  عالم دين، يك موجود قدسى و ملكوتى نيست كه از حوزه انت ،جسمانى روحانى با

نيازمند آنگونه عالم دين است كه به انسان و انسان ساالرى احرتام  ،امروزه مردم. بيرون مانده باشد
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بـه نـزد خـدا،    ). ولقد كرمنا بنى آدم(قايل شده است » كرامت« به انسانها چرا خداوند. قايل باشد
كه براى خود دم و دستگاه مـى   عالمانى. بهترين آدم ها، پرهيزگارترين آنهاست، نه عالم ترين آنها

. سازند و مردم را در صغارت مذهبى نگاه ميكنند، و با دين در برابـر سياسـت معاملـه مـى كننـد     
پس براى انتخاب شرط است كه در چنين حالتى كـدام را مـى   . دكانداران دين اند، نه عالمان دين

  پذيرند؟ دموكراسى ويا زور؟
طى يك فرمانى گفته بود كـه از ورود افـراد زورگـو و     رئيس دولت انتقالى قبالً ،حامدكرزى 

جنگ ساالر در لويه جرگه آينده جلوگيرى خواهد كرد و نخواهـد گذاشـت كـه افـراد زورگـو و      
اما ديده شد كه اين افراد چه از طريق . جنگ طلب در لويه جرگه انديشه و فكرخود راتحميل كند

انتخاب مردم بـود، انتصـابى هـا     ،اگر انتخابى بازور. انتخابى و چه انتصابى وارد لويه جرگه شدند
  . خيلى مشكل است ،چگونه در لويه جرگه آمدند؟ پاسخ به اين سوال از طرف دولت آقاى كرزى
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  فقير علوى سيد
  شد آزادى بيان؟ كجا

 

 ايـن دختـر دالور و   ،لى جويـا مال. انسان ها تاريخ ميسازند به گزاف نگفته اند: اينكه ميگويند«
، به نمايندگى از مردم فراه، حتى بدون مبالغه به نمايندگى همه مردم بى واسـطه و مستاصـل   شجاع

بلكـه محافـل    ،ومايويس افغانستان حرف هايى بر زبان راند كه نه تنها محيط متشنج لويـه جرگـه  
دسامبر، وقتـى ايـن    18مورخ » نيويارك تايمز«چنانچه روزنامه معروف . سياسى جهان راتكان داد

يك دختر افغان جرأت كرد بـه مطلبـى اشـاره كنـد كـه      « :را نشر كرد، به آن چنين عنوان داد خبر
يك نماينده افغان در جلسه «: و روز نامه سانفرانسيسكو كرونيكل اين عنوان را داشت » گفتنى نبود

فرصـت بـراى    ،اين دختر دالور به نيكويى آگاه بود كه در چنين گردهمـĤيى . » كرد شورش ايجاد
 ،خبر نگار نيويارك تايمز كه خود درجلسه حضور داشـت .مه چينى و حرف هاى اضافى نيستمقد

ماللى جويا درحالى كه دسـتمال سـرخود را انـدكى پـيش كشـيد تـا       «: جريان را چنين شرح داد
از نماينـدگان لويـه جرگـه كـه بـراى       ،موهايش را كامالً بپوشاند، باصداى سرشار از احساسـات 

ايـن جرگـه چگونـه     زنان حاضـر در  شما مردان و: كه گردآمده اند، پرسيدانون اساسى تصويب ق
، تحمل مى كنيـد؟ آنـان بايـد در    .حضور اين جنايتكاران را كه كشور را به خاكدان برابر كرده اند

اگر مردم ما آنان را مـى بخشـند، تـاريخ هرگـز     . محكمه ملى و محكمه بين المللى محاكمه شوند
نفر از نمايندگان لويه جرگه فرصتى بكار بود تـا ايـن حـرف     502براى » .نخواهد بخشيد ايشان را

وقتى مفهوم كلمات را خوب درك كردند، فوراً عكس العمـل آن  . هاى نيشدار ومهم را هضم كنند
و عـده  » !مرگ بر كمونيزم«: به اين معنى كه از ميان جمعيت وكالء يكتن فرياد كشيد ،پديدارگشت

در لويـه جرگـه   . به حركت افتادند، تا اين دختر با شهامت را از بين ببرنديى هم به استقامت ستيژ 
درحال حاضر تعداد صدنفر از خانمها اشتراك دارنـد، ولـى درآن جمـع فقـط      ،تاريخى افغانستان

هاى حاضر ) خانم(ماللى جويا بود كه جرئت كرد مطالبى را بازگويد كه اظهار آن از عهده ميرمن 
الهيات كه براى احراز رياست لويه جرگـه بـا    پروفسور ،مجددىهللا صبغت ا. بيرون بود ،درمجلس
ناشر افكـار   ،عبدالحفيظ منصور مدير نشريه هفته وار پيام مجاهد( برحريف خود ،رأى 252اكثريت 

فايق آمد و كرسى رياست لويه جرگه را اشغال نمود، روبه سوى ماللى جويا كرده ) تنظيم جمعيت
  » !يك كار تعجب آور پرداختى و همه را در اينجا نوميد ساختىتوبه  ،خواهر من«: گفت

سـال عمـر    25ماللى جويا يك مدد كار اجتماعى در واليت دور افتاده فراه است كه بـيش از  
كلنيك و كورس سوادخوانى وپرسـتارى اطفـال    ،نداردويك سازمان غير دولتى را باتاسيس مكاتب

مخصوصـاً  . وساير خدمات اجتماعى وصحى پيش مى برد، درآن مجلس عقده دل خـود رابـازكرد  
اگر فهميده شود كه وى در جنگ هاى راكت پرانى تنظيم ها، شش تن از اعضاى خانواده خـود را  

  . از دست داده است
اتحاديه زنان انقالبى افغانستان اسـت كـه در   » اراو«برخى ادعا ميكنند كه خانم موصوف عضو 
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اكثـر نماينـدگان لويـه جرگـه كـه      .پشاور مصدر خدمات قابل قدرى به مهاجرين افغان شده است
: شجاعت و دالورى ماللى جويا را ندارند، در خفا حرف هـاى او را تصـديق ميكننـد و ميگوينـد    

به جان هم افتادنـد ونـه تنهـا هـزاران      ،همين جنگ ساالران بودند كه بعد از اخراج قواى شوروى
آنان ادعا ميكنند كـه جنـگ   . افغان بى گناه را به قتل آوردند، بلكه شهرها را به ويرانه مبدل كردند

به وجود آمدند وفجايع تازه را  ،وبرادركشى ها سبب شد كه طالبان به كمك و پشتى بانى پاكستان
اى جهادى دل پرخون دارد، وقتـى ويرانـى هـاى    پروفيسور مجددى كه خود ازاز تنظيمه.بار آورد

روسها به ايـن  . اينها جهاد را بدنام كردند: كابل را از نزديك مشاهده كرد، خيلى متاثر شدو گفت 
اما در اين گردهمĤيى مصلحت نديد كه حـرف هـاى سـابق    . پيمانه مملكت ما را ويران نكرده اند

ه روساى تنظيم هـا وقومانـدانان آنـان ـ سـزاوار      خود راتكرار كند، زيرا هرچه باشد مجاهدين ـ ن 
احترام و تقدير بوده اند، كه به نام جهاد عليه قواى اشـغالگر سـرخ سـينه هـا را سـپر سـاختند و       

  .مملكت را ازلوث ملحدين پاك نمودند، بدون آن كه ايشان توقع مقام يا منصبى را داشته باشند
جـان ماللـى   : الفاصله اعالميه يى نشركرد وگفت در همين گيرو دار، سازمان عفو بين المللى ب

اما برخـى از ميـرمن   ... زيرا درآن محل برخى مى گفتند كه او را خواهندكشت ،جويا درخطر است
 ،گـروپ حقـوق بشـر در افغانسـتان    .هاى لويه جرگه او را يك دختر با شهامت و دالور خواندنـد 

رمرتكب جنايـات بشـرى شـده انـد،     سال جنگ در اين كشو 23نسبت اينكه اشخاصى كه در طى 
ابراز مايوسى ميكنند وبدين ترتيب تا اين جنايت كاران بـه پـاى    ،هيچگونه اقدامى صورت نگرفته

مقدار جناياتى كـه  . محاكمه كشانيده نشوند، هرگونه كوشش براى آشتى ملى بجايى نخواهد رسيد
ازجنايـاتى نيسـت كـه رژيـم     دراين كشورعليه مردم بى دفاع هموطن شان مرتكب شده اند، كمتر 

حاال اين جنايتكـاران در محـاكم   . مسئول شناخته شده اند» يوگوسالويا«و » روندا«هاى ستمگر در 
حتى درافغانستان هيچ مرجعى پيـدا نشـد كـه    . تحت محاكمه مجرمين جنگ قراردارند ،بين المللى

هيچ  ،حقوق بشر مقيم كابلبراساس ادعاى كميسيون .... تعداد تلفات سالهاى جنگ را تثبيت نمايد
نادر نـادرى كـه مسـئول    . مرجعى در مورد اين قتل عامها، زحمت تحقيق را برخود هموار نكردند

عـده يـى از   : اخيراً به خبرنگاران گفت كـه  ،امور قضايى كميسيون حقوق بشر افغانستان مى باشد
ـ   . عدالت مى خواهنـد   ،مردم به دفتر ما مراجعه كرده لح تـوأم مـى داننـد،    مـردم عـدالت را باص

درصورتى كه ستمگرى هاى گذشته به پاى عدالت سپرده نشـود، صـلح در ايـن كشـور مفهـومى      
    ».ندارد

  )18، ص 51شماره  ،درد دل افغان(
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  با ماللى جويا گو در گفت و »روزگاران«ي  ماهنامه
26/01/2004 

  !از آنچه گفته ام، هرگز توبه نخواهم كرد
 

شماره هفتم خود مصاحبه اختصاصـى بـا دوشـيزه ماللـى      كابل، در چاپ» روزگاران«ماهنامه 
جويا انجام داده كه درسايت آريائى نيزانكاس يافته است و مابخاطر اهميت سخنان ماللـى جويـا،   
آنرا دراين اينجا اقتباس ميكنيم تابه نسل هاى آينده درس بزرگ مبارزه بخـاطر حقـوق زن افغـان    

 . باشد
  ! به عنوان اولين پرسش لطفاً خود را معرفى نمايد :روزگاران

، هنـوز چندسـالى نداشـتم كـه بـا      فراه زاده شدمشهر  سال قبل در 24من ماللى جويا،  :جويا
پدرم كه محصل طب بودبعد از كودتاى ثور، پوهنتون را رهاكرد و بـه  . فاميلم به ايران آواره شدم 

 12مـن بعـد از   .با روسها پايش را از دسـت داد جنبش مقاومت پيوست و در جريان يك درگيرى 
بكارهاى خيريه بخصوص خدمت به زنـان و اطفـال آواره وطـن     ،سال تحصيل در ايران وپاكستان

 . حال در شهر فراه به عرضه خدمات صحى وسواد آموزى اشتغال دارم. خود پرداختم 
  چطور به لويه جرگه راه يافتيد؟ :روزگاران

 ،ه بين نمايندگان زن درشهر فراه برگزارشد، بيشـترين رأى را مـن آوردم  جويا ـ در انتخاباتى ك 
 . از اينكه زنان شهر فراه بطرفدارى از من مظاهره كردند، از ايشان تشكر مينمايم 

كه اين همه هياهو به راه  مشخصاً به چه كسانى اشاره كرديد سخنرانى خود در :روزگاران
  انداخت؟
من خواست برحق تمام مردم افغانستان رافرياد كردم، آنانى كه مرتكب جنايت و خيانت  :جويا

مـن  . شده اند نبايد درلويه جرگه حضور داشته باشند، بايد درسطح ملى وبين المللى محاكمه شوند
با  اينان. هزار نفر را به قتل رساندند 70به جنايتكارانى اشاره كردم كه شهر زيباى كابل را ويران و 

عربده هاى شان رسماً مسئوليت اين جنايت ها را به عهده گرفتند و از ايـن بابـت مـن خوشـحال     
 . هستم

  برخورد رئيس لويه جرگه را چطور ارزيابى ميكنيد؟ :روزگاران
جويا ـ آقاى مجددى به عنوان رئيس جلسه بايد بيطرفانه عمل ميكرد كه متاسفانه طـرف واقـع    

برخـورد نادرسـت رئـيس    . زدنهاى ممتد سخنرانى مرا اسـتقبال كردنـد  اكثريت جلسه با كف . شد
بسـيارى از زنـان دور وپيشـم از مـن دفـاع      . تهديد كنندگان را تشجيع نمـود  ،جلسه به اين قضيه

بعضى از زنان كه در مصاحبه هاى خود وكالى زن را وحشت زده و روحيه باختـه ناميـده   . كردند
 . چار چنين سستى و وحشتى شده باشندشايد خودشان د ،اند نادرست ميدانم

  تهديدكنندگان چند نفر بودندو از كارشان چه نتيجه گرفتند؟ :روزگاران
هيـاهوى ديوانـه   . نفر با سروصدا بسوى ستيج دويده شعار مى دادنـد  40ـ   30درحدود  :جويا

وردند كـه  آنان با هياهو نه تنها چيزى بدست نيا. وارشان با صحبت هاى من هيچ رابطه يى نداشت
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، ته هاى من را درجهان رساتر ساختهچيغ ها وناسزا گويى هاى شان حقايق رساى گف. بازنده شدند
  .را بلندتر نمود انعكاس آن

بت هايم جنجـال  حاگر من ميدانستم ص: راديوى صداى امريكا ازقول شما گفت :روزگاران
  هايى را خلق ميكند هرگز اينطور صحبت نميكردم، آيا اين نوعى ابراز پشيمانى نيست؟ 

جويا ـ اين خبر را منهم شنيدم، در رابطه با پخش آن اعتراض كردم كه بايـد تصـحيح ميشـد،     
 . چنين چيزى را من بيان نكرده ام، ممكن سوء تفاهمى صورت گرفته باشد

  بيان داشت چه ميگوييد؟ گفته هاى سياف كه بعد از صحبت هاى شمادر مورد : روزگاران
از بخشايش خود نسبت بـه اعضـاى آن    ،او مرا يكى از اعضاى وابسته به روس پنداشته :جويا

. و طورى بيان نمـود كـه گويـا مـن تمـام مجاهـدين را جنايتكـار گفتـه ام         احزاب يادآورى كرد
عالوه به اينكـه   ،مردم خود برضد اشغالگران روس ميدانممقدس  درحاليكه فاميلم را جزيى از نبرد

تن از اعضاى فاميلم درين راه به شهادت رسيده اند، مـن مـدتها    معلول شد، دو پدرم در اين نبرد
وحـدت   رنج و درد آوارگى را چشيده ام، يكى از خيانت بارترين اعمال بعضـى از تنظيمهـا را در  

اين درست است كه تمام اعضاى اين احزاب وطـن  . ميدانم قرارگرفتن با احزاب وابسته به روسها
فروش وخاين نبودند، درحالى كه عده اى از رهبران آنها بايد محاكمـه ميشـدند، چنانچـه دسـتور     

  .دهندگانى كه كابل را ويران كردندنيز به ميز محاكمه كشانيده شوند
د احضـار ميكـرد و   يس لويه جرگه باعصبانيت شمارا به چه منظـور نـزد خـو   ير :روزگاران

  العمل شما چه بود؟ عكس
بـا غالمغـال چنـد تـن تغييـر روحيـه داد و        ،يس لويه جرگه درابتدا از من تشكركردير :جويا

عصبانى شد، به پيشنهاد چند تن از بلوا كنندگان مى خواست كه من پاى مكرافون رفته توبه كـرده  
درصد مـردم افغانسـتان را    98گپ دل  ،درحالى كه من كار خالفى انجام نداده بودم ،عذر بخواهم

چون معتقد بودم آنانى بايد توبه كنندكه چـور وچپـاول كـرده انـد، حاصـل جنگهـاى       . گفته بودم
قدرت طلبانه و وطن فروشانه شان هزاران بيوه ويتيمى است كه بى هيچ پشـت وپنـاهى دركوچـه    

توبه كنندكـه بارهـا بـين خـود     آنانى بايد .هاى يخبندان كابل هردم شهيدمى گردندو جان مى دهند
آنانى بايد توبه كنند كه حتـى درخانـه   . پيمان وحدت بستند وبه قيمت خونهاى مردم آنرا شكستند

خدا دروغ گفتند وپيمان شكنى كردند، آنانى بايد توبه كنند كه شهر كابل را با سكنه آن به خاك و 
تصـميم   ،تن نداده و نخـواهم داد  به چنين خفتى ،من اگر تكه تكه مى شدم و بشوم. خون كشيدند

 . دارم به هيچ قيمتى به خواست مردم خود پشت نكنم
  در مورد امنيت خود چه نظر داريد؟ :روزگاران

از وزير امور داخله وساير نيروهاى امنيتى كه در تامين امنيتم كوشـيده انـد، از برخـورد     :جويا
من بعد از اين مثل گذشته بين مردمى زندگى ميكـنم  . و گارد امنيتى ام سپاسگزارم» يونيما«مقامات 

ا بـه  كه باالى شان اعتماد دارم و متقابالً آنان به من اعتماد داشته كه با وجـودكم سـن بـودنم مـر    
حـال آنـان    ،من خواست هاى آنـان را بيـان داشـته ام   . نمايندگى خود در لويه جرگه فرستاده اند

  .هرطور بخواهند زندگى كنم به مشوره شان لبيك خواهم گفت
، جنجـالى بـراه انداختنـد،    ه اى باشعارو ناسزا گفتن به زنانشام همان روز، عد :گارانزرو
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  شما اين برخورد راچطور مى بينيد؟
فردى كه پيشاپيش ديگران به فحش وناسزاگوئى هاى كوچه وبازارى بـه زنـان مبـادرت     :وياج

. مى ورزيد، فقط ماهيت لوچكانه و افكار پوچ قرون وسـطايى خـود را بـه نمـايش گذاشـته بـود      
  .حضور چنين افرادى در لويه جرگه فقط مايه خجالت وشرمسارى اين جمع ميباشد

وپ پنجاه گر تن از اعضاى كميسيون تدقيق قانون اساسى با، يك فاطمه گيالنى :روزگاران
اين رابطـه چـه نظـر     ، شما را دختر معصوم و آرام ناميده است، درنفرى شما همكارى داشته

  داريد؟
خانم گيالنى خواسته يا ناخواسته از من دخترى ترسيم كند كه گويا ظرفيـت ايـن همـه     :جويا

به نظر من ادعـا كـردن   . نداشته ام مردم و مطبوعات راهاى شجاعانه  العمل جار و جنجال و عكس
من دردها و كارد به استخوان رسيدن مـردم را خـوب دانسـته    . با عمل كردن فرسخها فاصله دارد

، در .وشناخته ام وبى هيچ ادعا و اكت و اداى باالبينانه و خودبزرگ بينانه به بيان شان خواهم رفت
تان هرگز معصوم و آرام نخواهم بود، زيرا چنـين معصـوميتى را   مقابل دشمنان وقاتالن مردم افغانس

معادل خيانت مى دانم و معتقدم كه بايد در برابر جنايتكـاران آتـش فشـانى از خشـم و در برابـر      
  .دوستان دريايى از تواضع بود

گفته است و اعالم داشته كه مـورد پيگردشـان   » راوا«امنيت ملى شمارا از افراد  :گارانزرو
 در اين رابطه چه ميگوييد؟  ،واهيد گرفتقرارخ

يكى از تشكيالتيست كه در رابطه با زنان كـار ميكنـد،   » راوا«تاجايى كه من اطالع دارم  :جويا
بـه تحقيـق و پاسـخگويى شـفاف در مـورد هويـت و        هر مرجعى را كه قانون بگمارد، من حاضر

ـ  مورد ويرانى كشور نكرده ام و اگرمن كارى بجز از ابراز عقايدم در . صحبت هايم خواهم بود ه ب
خاطر عقايدم بشيوه قرون وسطى مرا تفتيش مى كنند بجز نفرين كردن دموكراسى و تحقيـر تمـامى   

 . دموكراسى طلبان جهان چيزى ديگرى نخواهدبود
  در مورد عكس العمل مطبوعات و مردم چه نظر داريد؟ :روزگاران

و بخصوص كابليان با  اند پاسدار خون دوميليون شهيد مردم ما اعم از زن و مردكه واقعاً :جويا
ـ   ، بيانـات و تلفـن  پيامها شان تابحال نخشكيده است با احساس ما كه خون هفتاد هزار شهيد ه هـا ب

مستقيم براى من وبراى راديوها و نشريه ها آنقدر زيـاد و شـجاعانه بـوده كـه مـن خـود را        طور
كميتـه دفـاع از   «، از راديوها، نشرات و دوسـتانى كـه   كنمشكران  كوچكتراز آن مى دانم تا اظهار

را تدارك ديـده انـد، و در مركـزآن از مـن يـاد كـرده انـد، از نويسـندگان نشـريه          » آزادى بيان
اى برايم به نشر رسانده اند، از نشريه شهروند كـه افتخـارات شـماره     كه ويژه نامه)آشتى(»پخالينه«

تانى كه درخارج به گفته هايم ارج گذاشته اندو حتى شـنيدم  دويمش را بمن اهدا كرده اند، ازدوس
عده اى از افغانهاى خارح از كشورمدالى به من اهدا كرده اند، نمى دانم بـا كـدام زبـان از آنـان     
تشكر كنم، فقط آرزو ميكنم كاش هزاران جان ميداشتم و هزاران بار خود رافـداى ملـتم ميكـردم،    

موطنان من در ايجاد جامعه مدنى مبتنى بـه دموكراسـى موفـق و    اميدوارم ه. فداى ملت باسپاسم 
 . پيروز باشند

شنيده ام عده يى از كشورها خواسته اند كه پناهندگى شانرا بپذيريـد، جـواب    :روزگاران
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  چيست؟ شما
من اين سخنان راهرگز بخاطر رسيدن به زندگى آرام دركشورهاى اروپـا و امريكـا بيـان     :جويا

آنانى كه در گذشته . من در كنار مردم خواهم ماند. نگ را هرگز قبول نخواهم كردنكرده ام و اين ن
با چنين هدفى تند گفتند و زود سرد وخاموش شدند و فراركردند را محكوم ميكنم و آنرا تزويـر و  

 . خيانت ميدانم 
  اگر پيامى داشته باشيد؟ :روزگاران

چون بدون زنان نه وحدت ملـى  . زنان بايد بخاطر حقوق شان فعاالنه دست به كار شوند :جويا
  .ريزى گردد و نه دموكراسى مى تواند در كشور ويران ما پى
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  اـاحبه با ماللى جويـمص

  »ايران امروز«سايت  گزارش از
  

افشاگر آرزويم اينست كه تا آخر عمر و در هرجايى و از هر تربيونى «: ماللي جويا
  »!خاينان به مردم وطنم و منادى آزادى و دموكراسى باشم

 
، با 2004ماه ژانويه  در» كميته دفاع از ماللى جويا«اين مصاحبه توسط : 1382دلو  13دوشنبه 

قرار گرفته است كه متن كامل آن در زير تقـديم  » ايران امروز«ماللى جويا انجام شده و در اختيار 
ما ميكوشيم سوال هـايى را مطـرح    ،مصاحبه هاى متعددى باشما انجام گرفتهچون تا بحال .ميشود

  : سازيم كه شايد تا حال پرسيده نشده اند، پس بى مقدمه شروع ميكنيم
 

لويه جرگه قانون اساسى چـرا آنقـدر    سخنرانى تاريخى و تكاندهنده شما در  :ايران امروز
  كوتاه بود؟

ولى چـون همانطوريكـه شـاهد بوديـد رئـيس       ،اشتممن حرف هاى زيادى براى گفتن د: جويا
دقيقه وقت نميداد و من متوجه شدم كـه اگـر از ايـن سـه دقيقـه هـم        3مجلس به كسى بيشتر از 

بناء ًبا خواهش هاى پيهم از آقاى مجددى خواسـتم  . استفاده نتوانم شايد هرگز فرصت دست ندهد
م بخش از حرف هايم رابگـويم وبـاالخره   هيجان داشتم كه در آن سه دقيقه كدا. به من وقت بدهد

فكر كردم بهتراست ويرانگران و تاراجگران ومـزدوران بيگانـه را در قفـس خودشـان و در برابـر      
من بدون اانكـه از  .همان چيزى كه هستند يعنى جنايتكار يادكنم كه خواست مردم است  ،خودشان

ـ     ه فحاشـى و سـخنرانى عليـه مـن     جنايتكاران معينى نام ببرم آنان خود يكـى يكـى برخاسـتند وب
اگر فرصت مى داشتم به خيانتها و خونريزيها و بى عفتيهاى جنـگ سـاالران در سراسـر    . پرداختند

 . مهم نبود آمد افغانستان ويران شده ام اشاره مى نمودم كه بعد هم اگر هر باليى سرم مى
عبدالحفيظ منصور و همدستان شان ترسيده  ،آيا شما از حمله و هتاكى سياف: ايران امروز

  بوديد؟
قلباً اميدوارم كه حمل به گزافه گويى و خودستايى نشودبايد بگويم كه نه به هـيچ وجـه   : جويا

نترسيدم، بلكه برعكس مى ديدم كه آنان با حملـه بـرمن شخصـيت خـود را در معـرض نمـايش       
ز انتخاب و مخصوصـاً پـس از آنكـه    پيش ا. دنياقرار ميدهندو خود برحرف من صحه مى گذارند

ديدم همشريان غمديده وشرافتمندم به يك فرزندكم سن وسال شان اعتمـاد كـرده او را بـه لويـه     
جرگه ميفرستند، ديگر سراسر وجودم را فقط اين تعهد فراگرفته بود كه حتى اگر به قيمـت ريخـتن   

وجودم دركابل به معنى سـياحت  در غير آن  ،خونم هم شده، زبان هرچند نارساى مردم وطنم باشم
  . و چندروزى پلوخورى و گوش دادن به پرگويى هاى بى ارزش خواهد بودوبس



  |روزگار ما                                                                                                                 شجاعت ي اسطوره ماللي جويا، 67
  

و ميدانسـتم كـه ايـن    . از وقتى كه قبول كردم نماينده شـوم تـرس در مـن كشـته شـده بـود      
جنايتكاران اولين بار خواهند شنيد كه كسى آنان را باسرشت اصلى شان محكـوم مـى كنـد، پـس     

ديد مثل برادرشان گلبدين حكمتيـار اگـر همانجـا مـرا ترورنكننـد الاقـل تيـزاب پاشـى         بدون تر
من در صحبت بـا مـردمم در فـراه    .خواهندكردكه البته به علت حضور ايساف اين كار را نتوانستند

گفته ام كه خوب بود خون در لويه جرگه مى ريخت تا مردم دنيا به ماهيت واقعى اينان كـه كمتـر   
ولى زشت تـر و كثيـف   .القاعده ضد اين آب وخاك، پليد و تروريست نيستند پى برند از طالبان و

تراز برخوردخصمانه اقليتى از زنان به من، حمله وحشيانه و ديوانه وارعده يى از زنان لويه جرگـه  
به نماينده منتخب هموطنان شـريف هنـدو وسـيك مـا انـاركلى بودكـه در اثـر آن ايـن خـواهر          

آن زنان با اين عمل شان داغ ننگى ديگر بر پيشانى خود . ندويم مجروح شدوطندوست و جسور ه
و مخدومان مرد خود حك كردند و در مقابل اناركلى را نه تنها محبوب القلوب هموطنـان اقليـت   

من خوانده ام كـه مبـارزان قهرمـان مـثالً ايـران در زيـر       .دينى بلكه تمام مردم افغغانستان ساختند
و در وقت اعدام توسط رژيم ايران از حقيقت دفـاع مـى كننـد وبـه مـردم       شكنجه هاى مرگ آور

در مقايسه با آنان وظيفه اى كه من انجام دادم و نترسـيدن مـن در   . وفادار ميمانند وسازش نميكنند
  .هيچ است ،زير خيمه اى تحت مراقبت نيروهاى ايساف

آيـا مـانعى بـر    شما هم اكنون تحت محافظـت خـاص بـه سـر مـى بريـد،       : ايران امروز
  سرپيشبردكارهاى روزمره و ديد و واديد تان با مردم نيست؟

از آن مهمتر رنج مى برم از اينكه از من . طبعاً نميتوانم مثل سابق وسيعاً به كارهايم برسم: جويا
محافظت ميشود، ولى آن هزاران زن و مرد ديگر در همين منطقه كوچك خودم وسرتاسر افغانستان 

ميكند؟ اكثر مردم ما در وحشت وبيم دايمى از دست درازى بـه جـان و عصـمت    را كى محافظت 
ومال شان توسط جنگ ساالران جنايتكار به سر مى برند، تا وقتى حاكميت اين جنـگ سـاالران از   

من احساس آرامش نخواهم كردو از توجه خاص بـه محافظـت خـودم احسـاس      ،بين نرفته است
ايد بگويم كه ميخواستم با امتنـان فـراوان از توجـه شـخص     ب. ناراحتى و حتى شرمسارى مى كنم

على احمدجاللى و داكتر زلمى خليل زاد از آنان بخواهم كه به محافظـت از   ،رئيس جمهوركرزى
من خاتمه دهند، اما به اثر پيشنهاد و اصرار تعداد زيادى از بزرگان منطقـه از ايـن كـار منصـرف     

  .شدم
شد كه ضمن صـحبتى   يادآور ، شكريه رعدصداى امريكاشنود  يك گفت و در: ايران امروز

 سروصدا و جنجال به پـا ميكنـد   هاى تان اينقدر دانستيد حرف كوتاه به او گفته ايد كه اگر مى
  ؟آورديد، منظور تان چه بوده زبان نمى شايد آنها را بر

دارم بـا   يـاد  ، تا جايى كـه بـه  به اين مسئله برخورد نموده بودم اى من قبالً طى مصاحبه: جويا
مـن  . ميدانم شكريه جان رعد هيچگاه صحبت نداشته ام و آن حرف ها را مغاير شأن و غرور خود

ضد خاينان جانى چه بسا بـه قيمـت جـانم تمـام شـود، ولـى از آن        ميدانستم كه چند كلمه ام بر
  .نخواهم گذشت
و تحسـين  سخنان دالورانه شما در لويه جرگه در سـطحى جهـانى شـگفتى    : ايران امروز

  آفريد، آيا تمام تبصره ها روى خود و حرف هاى تان را ديده ايد؟
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اگرچه تا حال نتوانسته ام بسيارى از آنچه را در باره من من گفته و نوشته اند شنيده ويـا  : جويا
حتى گفتند بى بى سى هم . اما به نظر ميرسد تقريباً تمام آنها مثبت و يا حسن نيت بوده اند ،بخوانم
مـن  . طلب خوب نسبتاً غير متعارف در تاييد حرف هاى من وبر ضد جنايتكـاران انتشـار داد  چند م

شايد با موضع سياسى و گذشته برخى از آنانى كه به ستايش از من نوشته اندموافق نباشم ولى بـا  
اينهم چون حرف هاى شان در تائيد من در درجه اول نشان دهنده مخالفـت شـان بـا جنايتكـاران     

  .دوستانى براى من شعرهايى سروده اند. از آنان كمال تشكر را دارم ،ر استجنگ ساال
من به بالغت وزيبائى آنهمه نويسندگان وشاعران نميتوانم چيزى بنويسم جـز اينكـه از صـميم    
قلب از آنان تشكر نمايم و دلم ميخواهد از همه آنان متواضعانه تمنا كنم كه ديگر مى توانند زيـاد  

نباشند و در عوض با تمام توان خـويش وشـجاعانه عليـه بانـدهاى جنايتكـار بنويسـند       به ياد من 
وبگويند كه مايه اصلى اين همه مصـيبت و نگـون بختـى وسـر شكسـتگى مـا بـه حسـاب مـى          

مجموعه بعدى اشعارش را به مـن تقـديم مـى    : چندى پيش هموطن شاعرى به من گفت كه.روند
ضد جنايتكاران وبراى طلوع خورشيد آزادى و دموكراسـى  من گفتم اگر اشعارش سياسى وبر . كند

برافغانستان اند، بهتر است آن را به دختران گمنام و نامرادى تقديم كند كه به خاطر گريز از چنـگ  
خاك وطن مـا هنـوز   . مى ناميدند، دست به خودكشى زده اند» جهادى«درنده خويانى كه خود را 

. ايت پيشگانى است كه خود را تيكه دار اسـالم مـى داننـد   نمناك از خون هزاران هزار قربانى جن
ولى متاسفانه شاعران و نويسندگان ما گويى دنياى ديگرى دارند يا اينكه مصمم اند هيچگاه تـا آن  
حد شهامت نكنند كه قلم و قريحه شان رابر تصويركردن اين قربانيان و پستى و خون آشامى ديـن  

  .ساالران فاشيست تمركز دهند
همان روزهاى اول پس از سخنرانى شما، يك به اصطالح مقام امنيتى گفـت  : ن امروزايرا

از طرف طالبان و گلبدين تهديد مى شود، در حالى كـه دنيـا شـاهد بودكـه اگـر       كه جان شما
ـ  ، سياف وود نميداشتجرجى ونيروهاى خا تهاى جمعيـت اسـالمى مثـل صـديق     سر تروريس

رگه از حمله قاتالنه برشما ابا نميورزيدند، اينرا چگونـه  ، حفيظ منصور و غيره در لويه جچكرى
  تعبير ميكنيد؟

البتـه  . هم با عده اى از زنان نماينده اين اعالم را از راديو شنيديم كه همه خنديديم  من: جويا 
تاريخ تروريزم و جنايت پيشگى طالبان و مخصوصاً گلبدين حكمتيار سفيدتر از تاريخ آنـانى شـما   

اما درحال حاضر آن خاينان سوراخ مى پالند وبه اصطالح درجان خود اند، ولـى  . برديدنيستنام 
پس اگر من ترور شوم، اينكار كار كسـانى  . اين برادران شان دركابل و اكثر واليات صاحب اقتدار

خواهدبود كه خاد خبيث و بدنام را دردست دارند و براردوفرمان مـى راننـد و هماننـد اسـماعيل     
خوانـده ويـاغيگرى كـرده خـود راتـابع مركـز نيمداننـد و داكتـر         » اميـر «در هرات خود را خان 

عبدالرحمن ها را علناً ميگشند، خون صاحب منصبان متعرض و محصـالن بـى دفـاع پوهنتـون را     
برزمين مى ريزند وبا چنگ و دندان مانع انجام خلع سالح اند وبا هـزار ويـك رشـته بـا مافيـاى      

  .هروئين بسته اند
آيا درست است كه چنانچه دريكى ازسايت هاى فارسى به نقل از داكتر خليل : ايران امروز 

  هاشميان آمده كه شما به سرور جويا از مبارزان تسليم ناپذير ميهن ما نسبتى داريد؟هللا ا
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من البته مثل هزاران خواهر وبرادر آزاديخواهم خود را بـا افتخـار فرزنـد سـرورجوياى     : جويا
اما باالتراز آن آرزويم اينست كه تا آخر عمر و در هرجـايى و از هـر    ،ظاير او ميشمارمقهرمان و ن

بهر حـال جـاى تعجـب    . تريبيونى افشاگر خاينان به مردم وطنم ومنادى آزادى و دموكراسى باشم
. است كه چگونه داكتر هاشميان بدون هيچ اساس و مدركى مرا منتسب به آن قهرمان دانسته است 

نه نسبتى با ايشان ندارم و از جانب ديگرعميقاً معتقدم كه نسبت داشتن بـا مبـارزان بـه    من هيچگو
مگر اينكه راه آنـان را   ،خون خفته ذره اى براى فرد اعتبار نخواهد بخشيد و ارزشى نخواهد داشت

  .ادامه داد و تسليم ناپذير بود
نماينده اى انتصابى به نـام  نشريه وزارت دفاع فهيم و نيز » پيام زن«زنى در : ايران امروز

عليه شما ابراز نظر كرده اند، غير از اين دوآيا زنان مخـالف ديگـرى را هـم مـى      ،مهسا طابع
 شناسيد؟ 

زيرا آنان به خدمتگارى  ،مخالفت آن دوخانم و مانند آنان با من امرى كامالً طبيعى است: جويا
اساساً بايد پذيرفت كه جنايـت كـاران ديـن سـاالر كشـورما خـواهى       . به جنگ ساالران متهداند

مگر خاد مخوف و مطرود كـم زن بـدنام   . نخواهى عده اى زنان را هم مورد استفاده قرار مى دهند
 ،از زنـان بـه مـن    در استخدام داشت و دارد؟ولى ژشت تر و كثيف تر از برخورد خصمانه اقليتـى 

حمله وحشيانه و ديوانه وار عده اى از زنان لويه جرگه به نمايند منتخب هموطنـان شـريف هنـدو    
آن زنان . وسيك ما اناركلى بود كه در اثرآن اين خواهر وطن دوست و جسور هندويم مجروح شد

قابل انـاركلى  با اين عمل شان داغ ننگى ديگر بر پيشانى خود و مخدومان خود حك كردند و در م
مـن بـه نوبـه    . بلكه تمام مردم افغانستان سـاختند  ،را نه تنها محبوب القلوب هموطنان اقليت دينى

انتخـاب انـاركلى   .خود به وجود خواهرى آگاه و دلير مثل انار كلـى در لويـه جرگـه مـى باليـدم     
م روى اناركلى به همين وسيله ميخواه. نمايانگر رشد و آگاهى هم ميهنان هندو وسيك ما مى باشد

را بوسيده و در برابر شهامت و صرحتش سالم نمايم وبه تمام بـرادران و خـواهران هنـدو سـيك     
من شخصـاً نيـز همـدردى ام را بـاوى     . بخاطر انتخاب يك چنين سيمايى درخشان تبريك بگويم 

نتـرس و   ابرازنمودم و ازوى دعوت نمودم تا به زادگاهم در فراه بيايد تـا او را بـه مثابـه يـك زن    
مبارز به مردمى كه مرا منحيث نماينده انتخاب كردند معرفى كنم و در حـد تـوان در آنجـا از وى    

  .تجليل صورت گيرد
راديوهاى مختلف و منجمله بى بى سى از استقبال هزاران نفر از مـردم فـراه   : ايران امروز

  شما درآن موقع چه احساسى داشتيد؟. حين بازگشت شما از كابل خبردادند
راسـتش  . درست است من در عمرم يك چنين تجمع بزرگى از مردم فراه را نديده بـودم : جويا

من ديدم كـه  . در آن لحظه بغض گلويم را گرفته بود و نتوانستم از ريختن اشكهايم جلوگيرى كنم
چگونه اين مردم بالديـده   ،با بزبان راندن چهار كلمه حرف دل ستم كشيدگان از دست جنايتكاران

جد آمده وبا استقبال از يك فرزند كوچك وگمنام و بى ادعاى شان در واقع مـى خواهنـد بـه    به و
دشمن اعالم دارند كه حرف هاى ماللى حرف هاى آنان و اكثريت مردم افغانستان است و او نه به 

ديدن آن تعداد وسيع مردم و سپس آمدن صدها تـن  . يك گروه بلكه به هزاران هزار نفر تعلق دارد
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مرا بطورى بى سابقه اى و بيش از هرزمان ديگر به خدمت براى مـردم تـا    ،نان براى ديداربا مناز آ
همچنان درآن لحظه اين نكته برايم مسلم شـدكه اگـر   . سرحد ريختن خونم استوارى بخشيده است

آدم بتواند از حمايت توده ها ى وسيع مردم رنجديده برخوردارشود، بر هرنيروى اهريمنـى ميتـوان   
 . به كردچه رسد به مشتى جنايتكار منفور حاكم در كشورغل

بسيار گفتنـد و  ) راوا(» جمعيت انقالبى زنان افغانستان«در مورد رابطه شما با : ايران امروز
اينگونـه   خـاد  چـرا . هسـتيد » راوا«نوشتند بخصوص خاد فورى اعالم داشت كه شما مربوط 

  قلمداد كرد؟» راوا«شتابزده شما را متعلق به 
سـازمانى پرافتخـار زنـان اسـت كـه هيچگـاه از افشـاى        » راوا«. پاسـخ روشـن اسـت   : جويا

وبـه  . پيگيرنوكران اشغالگران روسى و تبهكاران بنيادگرا به اشكال مختلف ازپا نـه ايسـتاده اسـت   
وطالبان » ائتالف شمال« هيمن علت هميشه مواجه با تهديد و تعقيب دشمنان افغانستان و مخصوصاً

پس كامالً طبيعى است كـه بـه مجـردى كـه يـك زن بـه جنايتكـاران،        . دين بوده استوباند گلب
بودن ميخورد تا تهديـد و ترورخـود عليـه او را    » راوائى«جنايتكاران بگويد، ازسوى خاد برچسپ 

نمى شناسد، بلكه اين چهـره  » راوا«اما آنان نمى دانند كه چهره خون آشام شان را تنها . توجيه كند
و دور نخواهـد  . بزرگ و از زن و مرد برمال شـده اسـت   مام مردم افغانستان از خورد ونزد ت ديگر

بود زمانى كه صداهاى به مراتب رساتر و پرخروشتراز صداى من عليه آنان در مجامع گوناگون در 
معلوم نيست در آن دقيقه صحبت ناچيز من هزاران هموطن و . داخل وخارج كشورباال خواهد شد

همـه اينهـا    ،اخلى و خارجى به پشتى بانى برخاستند، آيا از نظر خـاد جنايـت پيشـه   دهها نشريه د
باشد، درآنصورت مردم افغانستان » راوا« اند؟ اگرافشاى خاينان ملى در افغانستان تنها كار» راوائى«

مربوط آدمكشـان جـانور    احمق مرا بهرصورت بى اندازه خوشحالم كه خاد! اند» راوائى«از يكسر 
  !طالبان، القاعده وگلبدين اعالم نكردصفت 

غير از همه اين آنچه گفتيد پيام خاصى داريد كه از طريق سايت ما بخواهيـد  : ايران امروز
  به گوش مردم و دنيا برسانيد؟

نميخواهم پر حرفى كنم فقط با تعظيم مقابل زنان و مـردان آزادى خـواه آزار و عـذاب    : جويا
آرزو ميكـنم ايـن    ،صلح طلب و دموكراسى خواه ،ات با شهامتكشيده و تمام تشكل ها و مطبوع

 : شعر بزرگ را به عنوان نداى قلب من در برابر گروهاى تروريست و خاين بپذيرند كه
  !همه برميخيزند / تو اگر برخيزى / من اگر برخيزم

وطالبى واز مردم دنيا ميخواهم بدانند كه تا زمانى كه وجود منحوس هم مسلكان فكرى القاعده 
ما آزاد نيسـتيم، مـا را از    ،وساير جنگ ساالران در كشورما از بين نرفته است» ائتالف شمال«يعنى 

  »..ياد نبرند
  

به نقل ازيكى از  »راوا«نيست و خبر عضويت ايشان در ) راوا(جمعيت انقالبى زنان افغانستان  عضو ماللى جويا: توضيح و تصحيح
ايران ( .شود رها و مقاالت ايران امروز مربوط به خانم ماللى جويا آمده بود، بدينوسيله تصحيح مىمسئوالن امنيتى افغانستان در خب

   )امروز
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  تام كاگالن: نويسنده
  2006جنوري  27، كانادا-ريجاينا، صبوراهللا سياه سنگ: برگردان

 
  توان جلوگيري كرد آمدن بهار را نمي

  
پارلمـان افغانسـتان، بارهـا در برابـر جنگجويـان      ماللي جويا، يكي از سرشناسترين نمايندگان 

كشور فراوان سـايه افگنـده انـد، بـه رسـم اعتـراض        ءكه در شوراي ملي تازه) مجاهدين گذشته(
  . ايستادگي كرده است

ـ  . اينك خود خانم جويا و بسياري از پشتيبانانش ترس دارند كه او كشته خواهد شد ا نـامبرده ب
  : را نهاني بازتاب ميدهد، چنين پيشگويي ميكند »شهادت« شگونه يي از هراس و حسي كه بين

زنـان   ءزيرا آواز من آواز همه. ها مرا خواهند كشت ولي نخواهند توانست خاموشم سازند آن«
  ».گل را ميتوان از شاخه بريد؛ آمدن بهار را نميتوان جلوگيري كرد. افغان است

جوان پارلمان كه بيست و هفت سال دارد و پرآوازه ترين زن در افغانستان اسـت،   ءاين نماينده
  .نامش را در نقش پاسدار حقوق زنان با يورش بر نهاد نيرومند جهاديها تثبيت كرد

را شكست ] پيشين[ارتش يورشگر اتحاد شوروي  1980 ءمجاهدين جنجگوياني اند كه در دهه
 1990 ءجنگهـاي داخلـي دهـه    ءماره يك ويراني و راه اندازنـده دادند، ولي بيشترينه خود عامل ش

  .شدند
تنظيمـي روزگـار   /شماري از اعضاي برجسته و برگزيده در پارلمان تازه، قومانـدانهاي حزبـي  

انتقـاد آشـكار   . برخي از آنها به زير پا گذاشتن حقوق بشر نيـز مـتهم انـد   . جنگهاي دروني بودند
جهـاد در  «و گفتن اينكه آنها جايگاه خود را بـا توجيـه مـذهبي    مجاهدين از سوي ماللي ء كارنامه

  . ميپوشانند، واكنش تندي را به بار آورد »برابر شورويها
  
  كاران جنگي تجناي

ماللي جويا به تاريخ بيستم دسمبر، نخستين روز نشست پارلمان در بيشتر از سي سال گذشـته،  
آن روز او از جـا برخاسـت و بـا    . آن را داشتندي »مبادا مبادا«كاري كرد كه بسياري از دوستانش 

هشدارهاي اخطار آميز به كساني كه در پيرامونش نشسته بودند پرداخت، حضور و شـركت شـان   
در پارلمان را محكوم ساخت و از آنها به نام تبهكاران جنگي و كساني كه دستهاي شان بـه خـون   

  .مردم آلوده اند، ياد كرد
مشتها شان را بر روي ميز كوبيدند تـا خشـگمينانه او را خـاموش     چند تن از اعضاي پارلمان 

  .وقتي ماللي از پارلمان بيرون ميشد، تهديدهاي مرگباري نيز دريافت. گردانند
: تورپيكي يكي ديگر از اعضاي پارلمان كه خود را براي نگهباني ماللي سپر ساخته بود، گفـت  

ما دوستان نزديكش بارها خواسته ايم او را قانع سازيم كه در انتقادهايش كمي محتاط باشد، و او «
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   ».ميگويد كه به راهش ادامه خواهد داد
بسـياري از  . اكثر اعضاي زن پارلمان حتا از سخن گفتن آشكارا با ماللي جويـا نيـز ميترسـند    

ـ  راض او در آن فضـاي حسـن نيـت روز نخسـت،     پشتيبانان بانو جويا به اين باور اند كه زمان اعت
دستخوش داوريهاي نادرسـت گرديـد، ورنـه، ميتوانسـت از سـوي سـاير اعضـاي پارلمـان نيـز          

  . همسوييهايي به دست آورد
هـر آوازه در ميـان   . كامالً حقيقت دارد كه او را به مـرگ تهديـد كـرده انـد    «: تورپيكي افزود

  ».ود سازندپارلمان ميرساند كه ميخواهند او را ناب
اني دريافـت  ماللي جويا ميگويد او همچنان از مردمان عادي افغانستان پيوسته پيامهـاي پشـتيب  

  ».ند تا به گفتن حقيقت ادامه دهماين پيامها به من نيروي بيشتر ميده«: ميكند، و مي افزايد
رونـد نظرخـواهي همگـاني كـه از سـوي      . همگاني بر حريم پارلمان چيره شده اسـت  ءدلهره

افغانهـا ميخواهنـد پامـال     90%سازمان مستقل حقوق بشر به راه انداخته شده، نشـان ميدهـد كـه    
محاكمه هاي جرايم جنگي بسـا بهتـر از   . كنندگان حقوق بشر از مقامات رسمي بيرون رانده شوند

  .از متهمان چنين اعمال، از سوي مردم اسقبال گرديدندبدگويي و انتقاد محض 
ثبت نام كنندگان در كابل، ثبـوت ايـن    33%شمار نتايج نازل در انتخابات پارلماني، يعني تنها 

  .نكته است كه چگونه مردم سرخورده از اغفال بيرون آمده اند
  

  پشتيباني عمومي
كشـوده و سـالهايي از جـوانيش را در     فراه ديده بـه جهـان  ء ماللي جويا در واليت دورافتاده

نامبرده در روزگار فرمانروايي طالبـان  . اردوگاههاي آوارگان در پاكستان و ايران سپري كرده است
در آن سـالها  . به افغانستان برگشت و كار و بار آموزشگاهي براي زنان افغان را رويدسـت گرفـت  

  .فهاي درسي پنهاني داير ميشدنداز همين رو، صن. آموزش دختران و زنان تحريم شده بود
: او ميگويـد . كـار ميكنـد   »سازمان پيشبرد توانمندي زنان افغان«بانو جويا در نهاد غيرحكومتي 

كشوري كه نيمي از مردمانش خاموش ساخته شده باشند، چگونه ميتوانـد بهبـود يابـد؟ درسـت     «
  ».مانند پرنده يي كه يك بال داشته باشد

براي مقدمات تدوين قانون اساسـي، سـه   ) كابل(محل در لويه جرگه  ءماللي در نقش نماينده 
در آن رويـداد  . سال پيش با نخستين و مشهورترين اعتراضش در برابر مجاهدين بر سر زبانها افتاد

 »كشـور  ءويران سازنده«و  »جنايتكار«چندين تن از رهبران جهادي كوشيدند بر او حمله كنند، زيرا 
  . خوانده شده بودند

مردم برگزيـده شـد، جايگـاه     ءنگامي كه ماللي جويا از سوي باشندگان فراه در نقش نمايندهه
گزينش زني از بخش نسـبتاً سـنتي افغانسـتان و بهـره منـد شـدنش از       . سياسيش استوارتر گرديد

  .پشتيباني گسترده شگفت آور بود
) راوا(نسـتان  بسياري از بدخواهانش او را برچسپ عضـويت در جمعيـت انقالبـي زنـان افغا    

راوا از . مـن آزاديخـواه اسـتم   «: را رد ميكنـد و ميگويـد   »راوا«بانو جويا هرگونه پيوند با . ميزنند
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   ».ديدگاههايم پشتيباني ميكند و از اين جهت سپاسگزارم
از سـوي   1977اين سـازمان در  . مائويسي است ءسازمان پنهاني فيمينسيت داراي ريشه »راوا«

از سوي آدمكشان ناشناخته پايـان   1987كه زندگيش در ] كشور كمال[زن مبارز ديگري به نام مينا 
  .يافت، بنياد گذاشته شده بود

بسياري از كساني كه ماللي جويا را خوب ميشناسند، اينجا و آنجا ميگويند وي براي آنچه كـه  
  . ناميده، آمادگي درست دارد »ه برانگيختن زنان افغانشهادت در را«خودش 

گذشـته كشـته شـد، و     2005نامبرده در جريان گفت و شنودش از ناديا انجمن كه در نوامبر  
سنگسار گرديد، نيـز   2005نامشروع داشت، و در اپريل  ءامينه كه گفته ميشود با مرد ديگري رابطه

  .) شد مرد اين قضيه صد تازيانه زده. (ياد كرد
ماللي جويا به الهامپذير بودنش از ماللي، يكي از زنان قهرمانان كه در روزگار نبرد بـا ارتـش    

هر دموكرات بايد آمـاده باشـد در   «: بريتانيا به ميدان جنگ ميوند شتافته بود، نيز اشاره كرد و گفت
و پر شور اسـتم و   ولي جوان. من از كسي برتري ندارم. راه راستي و آزادي از زندگي خود بگذرد

  ».زنان ديارم به من نياز دارند
  :ها اشاره

، »سـي  بـي  سـرويس جهـاني بـي   «از ) »هرگز خاموش نخواهم شـد «: عنوان اصلي(اين نوشته  -1
  . برگردان گرديده است، 27/01/2006
نشست روز نخسـت  «در رويكرد به سخنراني ماللي جويا و اشاره به  »تام كاگالن« يداست كهپ -2

و اينجـا   »2003دسـمبر   17چهارشنبه «اين نكته در برخي از رسانه ها . دقت نكرده است »پارلمان
دسـمبر   16جويا سه شـنبه   بانو .هردو تاريخ نادرست اند .گفته شده است »2003دسمبر  20شنبه «

  .، روزچهارم نشست پارلمان، به اعتراض برخاسته بود2003
  ):2003دسمبر  16(سخنراني ماللي جويا  -3

شهداي   خدا، به نام  نام  به  محترم  حاضرين ءاجازه  به.  استم  فراه  ماللي جويا، از واليت  من  اسم«
  مـن   وطنداران  از تمام  انتقاد من.  كنم  چند لحظه يي صحبت  ميخواهم  آزادي وطن  راه  كفن  گلگون

  زيـر سـوال    جرگـه   لويـه   و قانونيت  چرا ميگذارند مشروعيت  كه  است  اينجا حضور دارند اين  كه
، بسـيار   هسـتم   سـف ءمتا.  رسانده  حالت  اين  كشور ما را به  ايتكاراني كهجن  با وجود آن  البته. برود

فحاشي ميخوانـد، اينجـا     را نهاد كفرآلود و معادل  جرگه لويه  او كسي كه  كه  اين  به  هستم  سفءمتا
  ريـيس . ميشود  زمزمه  چه  مردم  بين  شما ببينيد كه  ها را همه ميشود و يا كميته   قبول  مي آيد و گپش

در آنجا ببينند   نميبريد كه  كميته  را در يك  جنايتكاران  چرا همه.  است  تعيين  از پيش  پيش  هر كميته
جنگهاي ملـي و بـين     كشور ما را محراق  كساني بودند كه  اينان. ميرسانند  حالت  چه  را به  باز ملت

. انـد   رسـانده   حالـت   اين  كشور ما را به  هك  كساني بودند در جامعه  ستيزترين  المللي ساختند، زن 
المللي و ملي شـوند، اينهـا را اگـر     بين  ءاينها بايد محاكمه  نظر من  به  .خطاست  را آزمودن  آزموده

   »....كشور ما هستند  تاريخ  اينها ثبت. نميبخشد  ، هرگز تاريخ افغان ء پا برهنه  ما ببخشند، مردم  مردم
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  2006چ مار ،»جرمن آنالين -افغان«، حميد انوري
  

  ماللي جويا قهرمان زن افغان
  

 ؛پشم لويه جرگـه  ماللي جويا قهرمان زن افغان كه با شهامت كم نظيري در گردهم آئي ريش و
و وطـن سـوخته رابـه تـب      ناله درد ناك ملتش را فرياد كرد و جانيان شرف باخته و آبرو فروخته

را صـادر و   كافر بودنش م فتوايبا پرروئي تمالرزه مرگ دچار ساخت و صبغت اهللا خان مجددي 
اولـين جلسـه پارلمـان فرمايشـي      حكم اخراج وي را از مجلس ريش وپشم اعالن كرد؛ ونيـز در 

وتفنگ و دالـر و  مخدر كه در پناه توپ  كرزي همين جنگ ساالران و جنايتكاران وقاچاقچيان مواد
يافتـه انـد؛ از ايـراد بيانيـه ايـن قهرمـان زن افغـان         هادينار و به زير چهل من دستار به پارلمان ر

ـ   جلوگيري كردند  دعـوت موسسـه ارتقـاي توانمنـدي هـاي زنـان افغـان       ه ؛ طي يك سـفر كـه ب
(OPAWC) از تشريف آورده و از نزديـك بـا افغانهـاي خـارج      به كانادا و امريكا صورت گرفته

وخاصتا حقوق زنان تبادل نظر نموده ودر مورد اوضاع  كشور و نيز دوستاران و حاميان حقوق بشر
اين سـفر هنـوز هـم    . عالقمندان معلومات مفصل و جامع ارائه فرمودند كشور در خون خفته ما به

در ايالت هاي مختلف امريكا مشـغول سـفر وبازديـد بـا دوسـت داران شـان        ادامه دارد و ايشان
  .باشندمي

شهرالس انجلس امريكا و نواحي آن؛ از اين استوره مقاومتاسـتقبال شـانداري بـه     در كانادا و 
بـا بيانيـه    ؛عالقمند انـد  عمل آمده و افغانهاي خارج از كشور كه به سرنوشت كشور و مردم خود

قـدومش   ؛نمونه كامل زن افغـان  شهامت و به اين به اين نمونه شجاعت و ؛هاي پر شور خير مقدم
امريكـا   -يكي از نواحي الس انجلس  شهر آرنج كونتي در گردهم آيي كه در . را گل باران كردند

مناسبت دائر گرديده بود؛ عده بيشماري از دوستداران شان بـه   به همين 2006فبروري  25به تاريخ 
ز ساعت سه اين گردهم آئي كه ا . روزنامه هاي شهر اشتراك نموده بودند شمول خبرنگاران محلي

 حوالي هفت شام در يك فضاي دوستانه و مملو از احساسات پاك تا ؛از ظهر آغاز گرديد بود بعد
  .درد ما ادامه يافت هموطنان با

غير افغان از شـدت   پير و جوان و افغان و ؛مرد و زن ؛ماللي جويا در حاليكه حاضرين مجلس
به سخن آغـاز كـرده خـاطر نشـان      ؛بودندسراپا گوش  ؛شوق شنيدن صداي اين قهرمان زن افغان

بلكـه   ؛نميكند چون اين سفرش يك سفر رسمي نيست ساخت كه از جانب پارلمان كشور صحبت
ميكوشد افغانهاي خارج از كشور را در جريان و اقعـات   به عنوان يك زن افغان و يك فرد مستقل

   .افغانستان گذارد
به اين اميد  ر آن محفل خدمت تقديم ميدارمهاي از صحبت هاي گرم وصميمانه شانرا د چكيده

شـان بـا هموطنـان     كه توانسته باشم لب ولباب آنچه ايشان با صحبت هاي گرم وگيـرا ودلنشـين  
  . باز گفته باشم ؛درميان گذاشتند
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زنان ديگـر مجبـور نيسـتند     ؛كه درست است كه تغييراتي در كشور پديد آمده ايشان فرمودند 
 حضور دارند و حتي امروز براي اولـين بـار در تـاريخ    ر كابينه وپارلمانكنند؛ زنان د چادري بسر

عسـاكر   اما اين صرف ظاهر قضيه است و فقط دركابل در پناه تفنگ.... كشور ما والي زن داريم و
محلـي   امريكايي و قواي ايساف است در صورتيكه در واليات كشور زنان توسط تفنـگ سـاالران  

 خودسوزي زنان بخصـوص . ي هرگز قدرت بازخواست را نداردسنگسار ميشود و حكومت مركز
مـرد   قيد وقيود و تبعيض و تعصب و. در جنوب غرب كشور بيداد ميكند و هر روز قرباني ميگيرد

اجباري و لـت   ازدواج ها ؛دختران صغير باالي پيرمردان بفروش ميرسند. حد ومرزي ندارد ساالري
بازخواسـت كنـد    ده است وهرگز مرجعه نيسـت كـه  و كوب زنان تا سرحد مرگ يك امر قبول ش

كـه توسـط شـوهراش بـه      ناديه انجمن يكي از اين قربانيان است ؛وقانوني نيست كه تطبيق گردد
در بدخشان سنگسار  آمنه زن ديگري بود كه توسط جنگ ساالران. ضرب مشت ولگد جان باخت 

هـيچ كـدام هرگـز    .... و گرفـت  ساله مورد تجاوز دستجمعي تفنگداران قـرار 13حليمه دختر .شد 
عاملين اين گونـه جنايـات    بازخواستي درقبال نداشت و گاهي هم كه بازخواستي صورت گرفته و

صـادر ميكنـد چـون قاضـي      محكمه حكـم برائـت شـان را    ؛فجيع بوسيله پوليس دستگير ميشوند
ار بـوده و  گلبدين حكمتي كه قبال مربوط حزب اسالمي القضات يكي از همين جنگ ساالران است

   .بشدت عليه زنان تبعيض دارد
بزرگترين قاچاقچي مواد مخدره است در اثر درخواست پيهم مردم و بعد از  ها كه يكي از والي
از آن واليت به واليت ديگر تبـديل   ؛دار مردم مبني بر برطرفي وي از مقام واليت تضاهرات دامنه

ادامه  ا از يك واليت به واليت ديگر همچنانتبديلي والي ه. بدون كوچكترين بازخواستي  ؛ميشود
  ...اند و كه اكثرا جنگ ساالران ؛دارد و آقاي كرزي قدرت بازخواست از هيچ والي را ندارد

در  ؛شـهامت افغـان اسـت    ماللي جان جويا اين قهرمان زن افغان كه نمونه كامل يـك زن بـا  
تقاضاهاي مكرر از رئـيس موقـت    از زمانيكه بعد ؛قسمت ديگري از بيانيه شان خاطر نشان ساختند

براي شان اجازه صحبت داده شـد و ايشـان بعـد ازدرود ودعـا در حـق شـهداي جهـاد         ؛پارلمان
ادي و اظهـار سـپاس از اعتمـاد    راه آز افغانستان و ياد آوري از بازماندگان بي سرپرست شـهداي 

مخـدر اظهـار داشـته و    ساالران و قاچاقچيـان مـواد    مخالفت خويش را عليه جنگ ؛ زمانيكهمردم
ساالران و قاچاقچيان مواد مخدر وجنايتكـاران جنگـي    همان جنگ ؛خواهان محاكمه شان گرديدند

هاي خويش به ميزها كوبيـده و مـانع ادامـه صـحبت شـان       با مشت ؛كه در پارلمان حضور دارند
در حـال   ديموكراسي كه از پارلمـان كشـور سـربيرون آورده و    واين است نمونه كامل. گرديدند 

ايشان گفتند همان جنگ ساالران مرا تحديد كردند كـه اگـر تفنـگ    . پياده شدن در كشور ما است
  . را يكطرفه خواهند كرد اش پنجه غذاخوري كار و ندارند با همان كارد

افغانستان ادامه دادند؛ زمانيكه وارد تـاالر پارلمـان ميشـوم بـه رسـم       ماللي جويا افتخار مردم
تو فكر ميكنـي  ((به همين جنگ ساالران وكيل سالم ميدهم؛ در جواب ميگويند  يتانسانيت وافغان

ايشان گفتند كـه هفتـاد فيصـد وكـالي پارلمـان كشـور را جنـگ        . !))سالم دادن هستي؟ كه قابل
 پرچمي هاي جنايتكار تشكيل ميدهـد و  قاچاقچيان مواد مخدر و خلقي ها و ؛جنايتكاران ؛ساالران
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 قهرمـان زن . از طرف مردم خود انتخـاب شـده انـد در اقليـت قـرار دارنـد      فيصد كه  30متباقي 
تـاالر   فخر ملت قدر شناس افغان ماللي جان جويا شكايت داشتند كه در داخـل  ؛ئي افغان استوره

پرچمي وطن  يكطرف نورالحق علومي ؛پارلمان در مقابلم گالب زوي خلقي جنايتكار نشسته است
بـه مـرگ    ديـد هچي مواد مخدر و من از چهار طـرف ت قاچاق و طرف ديگر جنگ ساالر و فروش
حاضـرم   ترسم و ديد ها نميهصد شده است ولي من هرگز از اين تچندين بار بجانم سو ق ؛ميشوم

   ...قربان كنم و؛اند جانم را براي وطنم و فقيرترين و بينوا ترين مردمم كه به من اعتماد كرده
ولـي در پيشـگاه يـك    . مجلس رسـيد   سواالت حاضرينبعد از ختم اظهارات ايشان نوبت به 

كـه سـوال هـا فرامـوش گرديـد و در       چنين استوره اي هموطنان ما چنان تحت تاثير رفته بودنـد 
وشـهامت ايـن قهرمـان زن افغـان را      حاليكه گلوي زن و مرد وپير وجوان به شـدت گرفتـه بـود   

اشك از چشمان همه جـاري بـود و    ؛ميداشتند ميستودند و حمايت كامل خويش را از ايشان ابراز
خوداري كرده وبتواند سخنانش را تـا آخـر ادامـه     هيچ كسي را ياراي آن نبود كه از ريختن اشك

اشك هاي خود را گرفته نتوانست و  ؛هموطنان خود پاك ماللي جان جويا هم از احساسات. دهد 
ت هيجان انگيزي و فراموش واقعا لحضا. رخسار زيبايش روان شد  قطرات اشك مرواريد گونه به

   .ناشدني بود
خواهش نمود تـا   از ايشان The Orange County Register در ختم مجلس خبرنگار روزنامه

را در مـورد پاليسـي    افغانستان معلومات داده و نظـر خـويش   در به انگليسي در مورد حقوق زنان
انگليسي روان وضع زنان افغـان را در   باايشان . امريكا در افغانستان براي مردم امريكا ابراز دارند 

امريكا با حمايت خويش از جنايتكـاران جنگـي و    شرايط كنوني تشريح نموده و تاكيد نمودند كه
پيش گرفته واميد است مقامـات امريكـائي در زمينـه     سياست غلطي را در قاچاقچيان مواد مخدر؛

   ....تجديد نظر نمايند و
قهرمان زن با ؛به افتخار فخر ملت افغان2006فبروري25گردهم آئي اين بود تلخيصي از جريان 

و كيل انتخابي تمام  شهامت ماللي جان جويا وكيل انتخابي مردم شريف فراه كه بحق ميتوان گفت
هرگز بگـوش كـر صـاحبان     ايكه صدا و ناله ؛مردم افغانستان اند و صداي برحق ملت رنجديده ما

  .ه پاك اين ماللي ثاني فريادميشودصدا ايكه از حنجر ؛قدرت نرسيد
  هاي دل ها ناله شد آهسته آهسته  تپيدن

  ها فرياد ميگردد تر گر شود اين نالهارس
زنـان   المللي زن را خدمت قهرمان زن افغان ماللي جان جويا و تمام اخير روز پر افتخار بين در

خداوند خواهانم  مقاومت را ازباشهامت افغان تبريك گفته و موفقيت هاي هرچه بيشتر اين استوره 
در اين راه مقدس و پرافتخار  و يقين دارم كه اين ناله ها را امروز ماللي جويا فرياد ميكند و هرگز

  ».تنها نيست



  
  
  
  

  
  
  

  تقدير شعراء از ماللي جويا
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  عبدالبصير وطنيار
  د ماللى جويا نه قربان

  
      ستا عزت نه زه قـربانشم      قربان شمستا صحبت نه زه 

 )عزت تو شوم  قربان صحبت توشوم و قربان: ترجمه(
       ستاغيرت نه زه قربان شم      وړچ) په جار دى آواز وک

 )از اينکه فريادبلند کردى، قربان غيرت توشوم (
       هړمالل8 دى تا ژوندى ک      په ريشتيا چ) ته مالله وى

 )زنده کردى  تو مالل) بودى که مالل) رابراست) (
       هړافغانه دى تا ژوندى ک      په ريشتيا چ) ته افغانه وى

 )دى ربراست) توافغان بودى که افغان رازنده ک(
      ستا قدرت نه زه قربان شم       ىړهر افغان فخر په تا ک

 )تـو فخر مي>ند، فداى قدرت توشوم ه افغان ب هر(
      ستا غيرت نه زه قربان شم      وړدى آواز وکچ) په جار 

 )از اينکه فريابلند کردى، قربان غيرت توشوم (
       داخاينان راته معلوم شول         چ) په يوه ناره د ستا

 )وقت) بيA فرياد تو خاينان به من معلوم شدند (
 دشمنان راته معلوم شول     شه شوخپله يى خان راوشود

 )دشمنان را شناختم  ،رانشان دادندخوب شدخود (
      ستاخدمت نه زه قربان شم       وړتا افغان ته خدمت وک

 )تو به افغان خدمت نمودى، قـربان خدمت تو ( 
      ستا غيرت نه زه قربان شم      وړچ) په جاردى آواز وک

 )از اينکه فرياد بلندکردى، قربان غيرت توشوم (
        ماته، ته پاکه افغانه يى      اوس که هرخه خلA وايى

 )حال اگرهرچه بمن بGويند، تو يA افغان پاکست) (
       په ريشتيا چ) مسلمان يى       هړتا ريشتيا وينا چ) وک

 )براست) که مسلمانست)  توکه سخنان راست گفت)،(
      ستا جرئت نه زه قربان شم       ستا وينا توله ريشتيا وه

 )حقيقت بودند،جرئت ترا قربان شوم سخنان توتمام (
      ستا غيرت نه زه قربان شم     وړچ) په جاردى آواز وک

 )از اينکه فرياد بلند کردى، قربان غيرت توشوم ( 
     تا عزت چانه غوشتـلو زمانه     بــــ) انصافه زمانه شوه

 )بى انصاف شده، تواز کس) عزت نميخواست) (
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       ستا قوت نه زه قربان شم         اى مالل) اى افغان)
 )قربان قوت تو شوم ،اى دخت افغان ،اى مالل)(

     ستا غيرت نه زه قربان شم     وړچ) په جار دى آواز وک
 )از اينکه فرياد بلند کردى، قربان غيرت توشوم (

      هړتا دجنگ ويره ونه ک            په مقابله ک) دظالم
 )تـو از جنگ نترسيدى  ،در مقابله با ظالم(

       ستا محنت نه زه قربان شم      هرافغان نن تا سره دى
 )قربان محنت تو شوم  ،هرافغان امروزبا تواست(

      ستا غيرت نه زه قربان شم    وړچ) په جار دى آواز وک
 ) ازاينکه فرياد بلند کردى، قربان غيرت توشوم(
 

   )۱۳۸۲، دلو ۱۱شماره  ،چاپ کابل» افغان«جريده مل) (
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  ناظم باخترى

  شكر افشانى ماللى جويا

  
      وطن انـــبــاخبر از حالـت زار و پـريش

 نــمح رنج ملت و درد و از غم وتشويش و
      جدال و جنگملت و احوال ملك و واقف از
 اللـم ـر، باعث ظلم واالر جابــــاز تفنگس

      پول جاه و تالش قدرتست و كسى كو در از
 ولـاص د قانـون وـض در تالش چوكى و بر

       اــه تشويش بارى خواهد و و بند در وطن بى
 خلق خدا راى مردم وـوحشت و دهشــت ب

     اى ودهــاى ماللى راستى كــه تــو ماللى ب
 اى ودهـــر باعــزت و مثل گاللى بخــواه

       يكى نطــــق و بيان با ميان لويه جرگـه در
 عيان د افغانيان كردىبـ و چهـــره خوب

      دو هشتاد و و سه صد و يكهزار سال شمسى
 و نـام تووطـن شــد افتخار  ج تــاريخدر

       نـه افـغـان زميــلبك روشن اندر اى چراغ
 رين صد آفرينـمن، آف رآفـرين اى خـواهـ

       اــبمرح كطرف تعريف و تشويق آفـرين وي
 راـچ طعنه و چون و زور ويكطرف تهديد و 

        مغرضين آشفته گشت ومخلصين مسروروشاد
 !باد دوستـــدار مــلك و ملـت خرم و آباد
      ارـناظما از مردو زن هركس كه باشد غمگس

  نهار ت حق شامل حـالش شــود ليل ورحم
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   فاروق فاراني

  دختر خورشيد
   

  گوگردي سبز استي  صدايت شعله
  كه باروت شب منفور را 

  . سازد عشق مي پر از لهيب
  دانست زمين هرگز نمي

  كه گام كوچك ات 
  بر سينه اش جاريست 

  تا فريادها را
  .با طلوع گرم آوازت بشوراند 

  هوا و آسمان
  و آفتاب و ماه

  .خوردند در خميازه زرد تحمل پيچ مي
  دانست زمان هرگز نمي

  هايت سرودي را  كه لب
  سازند بر گوش فلك آويزه مي

  .افتند هاي خامشي بر خاك مي كزان قنديل
  هاي شرم كزان آيينه

  تصوير خيانت را
  .شويند ز چهر خويش مي

  ي گوگردي سبز است صدايت شعله

  كه ديناميت فردا را
  زند آتش ي كوه شبستان مي رون سينه

  غريو فاتحان جنگل اكنون از نهيبت
  .رگ را ماندهاي م زوزه

  ي گوگردي سبز است صدايت شعله
  كه در آشوب خيز التهاب خود

  طلوع طالع آتشفشان دارد
  گلستان خيز پيغامي بهاران

  بر عطشزار تهي از باد و باران
  رعد و برق چشمه خيزان را

  .نهان دارد
  آلود ي اين خاك خون براي الشه
  .جان دارد

  غوغا و خورشيد  بخوان اي دختر
  را روزي بتاراني لشكر تاراج تا هجوم

       .و اين گنداب را با نور و گرمايت بخشكاني
  
  

 .2005، آلمان -ويسبادن ،فاروق فاراني
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   نبرد. م

  !بي باكتر بخوان
 .به ماللي جوياي قهرمان كه صداي مردمش شد و لرزه به اندام خاينان و قاتالن انداخت

  
   شب  ي زده  جنون  در مسلخ
    است  سكوت  زندگي  آنجا كه
   زخم  زخم  هر نغمه

  ترفند  واعظ  فرسودگان
  با دنگ و فنگ خاصه خود

  كنند  مي  تقدير را تمسخر تقويم
  شد  ستبر دار حلقه  جارچيان  در كام
   شكست  انگار زمان
  شد   ميوند زنده
   ساخت  خدا را شگفته  دختريكه  عصيان
   گذشت  از آسمان

    زمين  از درد عاصيان
  سار فقر   كوچه

  ميرود  از آنچه
   بود و رفت  از آنچه

   داشت  قصه  ناگفته  حسرت  صد شهنامه
    داشت  شرزه  آهنگ 

  كشيدند ز چارسو  قوله  نابخردان
  غرد مي  كه  ببر از كجاست  اين

  ملحد خواندنش
  زد  ندهخ  او تلخ

    كوفت  سرشار پاي
   گيسو بلند صبح   
    حصارتـنگ  در آن

  تخدير را دريد
  پايان انتظار 

  روز  زورمندكان  شماتت  ي در دهنه

  آمد صفير صاعقه پيوست انفجار
  گرُ سوخت گونه هاي چپاول

  دشاخ فلك به لرزه در افتاد فغان كر
  هستند بي گمان 
  در جنگل نهان 

  بيدار ماندگان
  بر كشند شيره ز حلقوم جانيانتا 

   پاكى در من دميد جان هزار آرزو
   آتشين  ايمان

   و كاشت  فردا كاشت  آيت  در بذر عشق
   يافت  خجسته  گرهي  و غرب  شرق  دستان

   رست  آزادگي  زار قيامت  از شوره
   شاهديم  برآمد كه  نعره  آوارها به
  دميد  فغان  از خون

   گريست  دريا خون
  سرودند  سينه  به  انآوارگ
   ، وطن وطن
  : گفت  با پرنده  دشت

  ماند  صدا نمي  بي  دست  اين
  ! زندگي  شهبانگ    

   درنگ  هرگز مكن
  تو  دو چشم  مردمكان  پشت  ابريست

   ابر غرور عشق
   خلق  خروش  سيل

    تر بخوان باك  بي
   ايم  ما نيز خوانده

  تو  چنان  آن  نه
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  هاشمي

  ماللي روزگارم -به ماللي جويا 
  

ــت    ــوش جانــ ــادر نــ ــير مــ ــي شــ   ماللــ
ــمانت  ــتاره آســــ ــر ســــ ــي پــــ   ماللــــ
ــيه را  ــر ســــ ــيد وار ابــــ   زدودي خورشــــ
  ماللــــي آفــــرين بــــر ايــــن زبانــــت    
ــان    ــاين نمايــ ــره خــ ــردي چهــ ــو كــ   تــ
ــت    ــخنها و بيانــ ــا ســ ــرق آســ ــود بــ   بــ
  بلـــــرزش آمدنـــــد آن شـــــب پرســـــتان 

  بشـــــگفتني بموقـــــع در زمانـــــتچـــــو 
ــع  ــن وضـ ــتم ايـ ــه داشـ ــه تماشـ   در آن دم كـ
ــت   ــكم از بيانـــ ــد اشـــ ــوق باريـــ   زشـــ
ــتم   ــه رفـ ــازار كـ ــر بـ ــه هـ ــه بـ ــر كوچـ   بهـ

ــت ! ماللـــــي ــت زبانـــ ــا داشـــ   همزبانهـــ
  هــــزار خــــاموش و دلشكســــته را تــــو   
ــت   ــداي مردمانـــ ــتي صـــ ــدا گشـــ   صـــ
ــخ  ــت راســ ــرو و عزمــ ــر رهــ ــت پــ   رهــ
ــت   ــواهم امانـــ ــد خـــ ــي از گزنـــ   ماللـــ

ــوايي   ــد لـــ ــر باشـــ ــمي«اگـــ   را» هاشـــ
ــت     ــا فغانــ ــزين بــ ــت مــ ــوايش اســ   لــ
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   2006 قوس 26 ،اسد از جاغوري

  ماللي به افتخار
 

ــي     ــوب گفتـ ــي خـ ــي زنـــده باشـ   ماللـ
ــي    ــيخ كفتـ ــا مـ ــمن مـ ــب دشـ ــه قلـ   بـ
ــان   ــاي غريبــ ــرف دل هــ ــت حــ   كالمــ
  بــــراي عاشــــقان از عشــــق گفتــــي   
  خبرهــــــا داغ از نــــــام قشــــــنگ ات
ــگ ات     ــه جن ــرد ب ــي گي ــز م ــت خي   جهال
  بگيـــر انديشـــه را محكـــم بـــه چنـــگ ات
ــگ ات   ــرد ز جن ــي گي ــگ م ــاريخ رن ــه ت   ك
ــد  ــر بدانـــ ــرا رهبـــ ــي تـــ   دموكراســـ
  همــــه مــــردم تــــرا خــــواهر بخوانــــد
ــا  ــواهر مـ ــم خـ ــر و هـ ــم رهبـ ــويي هـ   تـ
ــا  ــگ همســــنگر مــ   تــــويي در روز جنــ
ــا  ــا عجـــب نـــامي ســـت زيبـ   تـــرا جويـ
  ماللــــي زنــــده شــــد در تــــاريخ مــــا
ــت     ــان قهرمانـ ــه جـ ــاش بـ ــب بـ   مواظـ
  كــــه گرگاننــــد جملــــه دشــــمنانت   

ــه وزن د   ــه نــ ــه قافيــ ــد نــ ــداســ   انــ
ــد     ــق خوان ــي از عش ــه ي ــد جمل ــط چن   فق
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  ، شماره اول»شفق«برگرفته از 
  كمباور كابلي

  
  !ويا و تهديد فزاينده جهاد فروشانماللي ج

  
ــا را  ــي ســر و پ ـــد كــج انــــديش ب   خــــبر دهي

ــي شــير بيشــــه  ــا را ،كــه تهمــت از چــه زن   جوي
ــري؟     ــي نگ ـــونه م ــيهن چگ ــادر م ــم م ــه چش   ب

ــ ــه پ ــان  ك ـــوي جاني ــوش شــــ ــوا رارده پ   رس
ــي؟  ـــرا ترسـ ــان چــــ ــه جانيـ ــو از محاكمـ   تـ
  جمـــــاعتي كــــه نكردنــــد فكــــر فــــردا را 
ــد    ـــند وبردن ــيدند كشتـ ــه رس ــا ك ــر كج ــه ه   :ب

ـــله  ــان حامــــــ ــا را  ،زنــ ــان نوپــ   نوباوگــ
  شـرق وغـرب جهـان    ،چه كـس شنيــده در آفـاق   

ــا را    ــكه را ودريـ ــر خشـ ــره گـ ــردي يكسـ   بگـ
  !كـــه زيـــر ســـقف نشــــانند قاتـــل و مقتـــول 

  را» شـــورا« گــــذارند، اســـم » درامـــه«بـــراين 
ـــقي  ــادي وخل ــرا جه ــد ؟  ،چ ــس نده ــاب پ   حس

  بـــي محابـــا را ،بـــه ريـــش خلـــق بخـــــند د
  همــان كــه كابــل وكوخـــش ز بيـــخ وبــن بركنــد

ــزود  ــود ف ــه خ ــما را    ،ب ــي مس ــم ب ــد اس   !دو ص
  جهـــاد وجيـــغ بنفشـــت چـــه ارمغــــان آورد ؟ 

  كــــودكان تنهـــا را  ،گرســـنه گـــان وطـــن  
ــه   ــه ب ــيم ك ــن آن ن ـــراطيا«م ــاداش» نافـ ــم پ   ده

ـــگ     و ــوبم سنــ ــينه بكـ ــه سـ ــا بـ   را» راوا«يـ
  وليــك هــرزه نتــازم بــه رفتـــه گــان چمــن      

  را» مينـــــا«گــــــور  ،ازان نشـــــانه نگيـــــرم
ــال   ــرس وپ ـــند وپ ــي سـ ــه ب ــويي ك ــپاني ،ت   چس

ـــانواده  ــه خـــ ــائو«بــ ــا را» مــ   ! ماللــــي مــ
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   2007آلمان، سپتمبر ، دوكتور محمد رضاء بهمنش
  

  سالمم برتو اي جويا
 

 برتو باد، اي خواهر ميهن، سالمم
 !قهرمان برخاسته، اي دختر روءيا ،بتو اي ازخراسان

 فداي عشق و ايمانت شوم،
 !ماللي، اي زن داناي بيهمتا

 !ماللي، اي رادزن، اي دخترميهن
  !ماللي اي زن بينا، زن پرجرئت و دانا، زن جويا

 بنازم برتو اي خواهر،
 .شاهوار افسربتو اي تارك منراوصدها همچومنرا 

  .توئي انگشتر ناموس ما را، اي زن واالگهر، واالترين گوهر
 بنازم برتو اي خواهر،

 به اخالق و به عزم و جزم و تدبيرت،
 به ايمان سترگ و خدشه ناگيرت،

 به رزم نا ستوه سخت پيگيرت،
 به بي آاليشي و بر دل پاكت،

 به اين پيگردي بيترس و بيباكت،
 بي آزرمِ اين خاك و والء وبر به رسوا كردنِ دزدانِ

 كه تو دنبال آن دزدانِ دهشتزايِ خونپاالي غارتگر
 اي برپا دويدي و تا پشت درهاشان، هيهاوغوغا كرده

 و مشت پرسالح و پرزرِ اين هيوالها نمودي وا
 سالمم بر تواي دختر، بتو اي دختر روءيا

 جويا ماللي جان سالمم برتوباد، اي آنكه درد مردم خود را شدي
 

 بايمانت ببالم من اين چه نيروئيست؟
 شكوه وهيبتت نازم، ياكه اين سحراست و جادوئيست؟

 ،"باغ وحوش"كه تو با دست خالي، چون هژبري درميانِ جنگل و 
 با مهابت، باشهامت، با استواري، بيهراس و با ذكاء وهوش،

 ز يكسو با مخوف و تشنه درخون گرگ و كفتاري،
 شه خواردژكاك و خفاش واژدهار و مار،و از سوي دگر با ال
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 كه داده دست با دست محيلِ حيله هاي روبهء مكار،
 .رزم مي آزمائي و گالويزي

 بĤنهم با دليري و تهور پيشتازي ميكني و از صحنه نميگريزي
 تو در راه حقيقت سربكف بگذاشته، سختكوشي و پويائي

 خاموشند، توگويائيزماني كز حقايق، ديگران چشم و رو تابند و 
 تو خشم مردمت را بر زبان داري، چووشان ژكان دارند،

 كه گويا مردم ما، با زبان و كلك تو، با رهزنان شوم رزم بي امان دارند
 نبرد بي امان داري و با جهل و ظلمت در ستيزي، اما خون نميريزي

 تو افشاء سازِ راز فتنه هائي وسره ازناسره ميبيزي
 رسوائي خونخواران مردم را زبام آسمان ريزيتو تشت خون 

 اي رسوا توديوِ دهره دارهرزه و اهريمنِ بدكار را كرده
 اي باال نقاب و پرده را از چهره هاشان كرده

 !سالمم بر تواي جويا
 بتو اي خواهر ميهن، اي رادزن،

 !بتو اي خواهر بينا، اي زن داناي بيهمتا
 مردم شدي جويابتو اي ماللي، اي آنكه راه ميهن و 

 !سالمم برتوباد
 !سالمم باد، برآن مادري، كو دختري، چون توماللي زاد
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  يك شاعرايراني
  

  !جاريست خورشيد در روان تو !اما بدان ماللي جويا
 

در شـبكه   »آئينـه «سپس در برنامـه   و »نگاه«، ابتدا در برنامه ماللي جويا 2008مارچ  13تاريخ  در
 ها مصاحبه نمود و با گردانندگان اين برنامه شد و ظاهر افغانستان در امريكاريانا آجهاني تلويزيون 

بينندگان پاسـخ هـاي    بعد به پرسش هاي شكيب علومي و به پرسش هاي آقاي نبيل مسكين يار و
كـه متاسـفانه اسـم خـود را     (درخور ارائه كرد، در مصاحبه با شكيب علومي، يك بيننـده ايرانـي   

خـود را   ،شهامت خانم ماللي جويا آمد و با اظهار قدرداني از شجاعت وروي خط تلفن ) نگرفت
سـتايش از ماللـي جويـا سـروده      شعري كه در اجازه خواست تا يكي از ارادتمندان وي خواند و

اين شعر به پيروي از اين بيت عطار نيشـاپوري گفتـه شـده    : شاعر گفت سپس مرد و. خواندباست 
  :كه

  ديده برآن رنگي نيست كز خون دل و / يستدشت خاوران سنگي ن سرتاسر
به همه زنان طالب ستيز سراسـر   اضافه نمود كه اين شعر به شيرزن افغانستان، ماللي جويا، و و

  .جهان تقديم است
سايت دفاع از ماللي جويا  قرارگرفته و لينك آن در» يوتيوب« رسانه انترنتي ها دراين شعر بعد

ميخواهم اين شعر را به كساني كـه تـا   . آنجا بيرون نويس كردم ازنيز قابل دريافت است ومن آنرا 
  )سيستاني( .كنون آنرا نشنيده اند تقديم كنم

  
  )بقيه مصرع بدرستي شنيده نشد....(ماللي ملول،  آري،

  :آنسان كه پيرخردمند بلخ گفت
  دل تو،  بر اين روزگار تلخ،

  .غصه ايست سخت
  آواز بهمن و ب و توان داريد، كاندر مياناما چه تا

  .خورشيد تابناك را بردوش ميكشيد
  با اين خيال كه اين گوي شعله ور چه گل گرفت، خورشيد را

  .خاموش مي شود از گندبوي آن، نفس جانيان كژ،
  نه، اين خيال باطل و واهي است،

  همواره نور وگرمي خود را، خورشيد مهرگستر واال،
  پرگدازپر هرم و  برمنتها نقاط گيتي تب دار،

  .بام روزنه هاي پراز ماجراي درد، پيوسته مي دمد بر
  اين طالبان جهل چه ها كرده اند؟! ميدانم اي عزيز
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  ها، ، از ذره ذره پيكربوداباميان در
  شرنگ اندود، تلخ، چون خنجري عميق و آه نژند و

  .خست در دل خليد و
  بلخ؟ آخركجاست فروشكوه هرات و

  گان پير،آن زادگاه پركرامت فرزانه 
  عشق، آن خاك اوليا، علم و آن مهد

  كاكنون درون روزنه هاي خرابه هاش
  زاغان وكركسان مردارخوار وبوم،

  .هاي خويش، بيتوته ميكنند در النه
  ديگركه فـــرمزار شريف را سرزنده ميكند؟
  ديگر چه كس فانوس هاي رنگي سحر آميز،

  برزنش آويزه ميكند؟ بركوي و
  خرابات، دستي كجاست،در حجره هاي كوه 

  رباب گوي، چنگ و دف و با
  .غرفه هاي دل، غلغل بيفگند در

  اينك مزار، مزاران آرزوست،
  چندين قرون دختر معصوم دم به بخت

  جهاز عروسي را، رخت و
  قعر ظلمت طاغوت هاي سرد، در

  .نجا غنوده اندآ مدفون نموده اند، و
  ،تاراج فوج تهي از فضيلت است ∗∗∗∗بادغي و ∗∗∗∗از ني

  سكوي گزمه ها برتخت سست ظلم،
  .خوش آرميده اند

  !بدان، ماللي پويا، اي دخت حنظله اما
  .كزكام شير، مهتري واحتشام را برنميكني

  !خورشيد در روان توجاريست
  !خورشيد در جبين تو پيداست

                                                
  .خراسان جنوبي ايران است بيرجند در جنوب شمال سيستان و يا نيه وبندان، شهرستاني در ني، ∗

بادغيس است كه حنظله نخستين شاعر زبان فارسي از آنجا بوده وشـعر معـروف ذيـل    مقصود ازبادغي،  ∗
  :منسوب بدواست

  بجو رــكام شي كن ز شو خطر     مهتري گـــربكام شيــردرست
  يا چو مردانت، مرگ رويا روي     نعمت وجـاه يا بــزرگي وعز و
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  كمباور كابلي
  !، ملت است اينماللي نيست تنها

  

ـــميشنيد ــادي  ،ـــ ـــالن جهــ   وكيــ
  از جـــا پريدنــدز يــك حــــرف بجــا، 

ـــهكاران ــور  تبـ ــتم ثـ ــت و هشـ   هفـ
ــاره، ننــ  ـــريدند  وگ دوب ـــفرت آفـ   ن

ـ به دستـور سيا، چـون گ    رگ گسـتاخ ــ
  دندـــــدري ،گلـــوي مـــادر ميـهــــن

ـ پـس از ق  ـ   ،رنيــ   ـاالر شــوراچـو در ت
ـــر ـــبار شـيـ ــدزنـــي را از تـ   :، ديدنـ

ــان  ــم آن ــش وپش ــه ري ــاد ب ــش افت   ، آت
  ژفـيـــــدند ،تنبــــان پنجــــابيتــــه 

  »طالــب« در وقــت ين نامردمــانهمــ
  در غـاري خزيدنـد   ،چو مـوش كـــور  

  وكران حلقــه درگــوشـســپس چــون نــ
  دندـدويـــ ،لنـــدن پـــي واشنــــگتن و

ـــور،   ــه كش ــي را ب ــ فرنگ ــدت   اج دادن
ـــراج ــاج و خ ــ ب ــر مل ــ ،تب   !ـدندبريـ

ـ چو جيـب از دالـر وكلـدار، پ      ر شـد ــ
ــه روي همـــوطن   !و كشــيدندــــچاق ،ب
ـ  ماللي نيــست تنهـا     ت اسـت ايـن  ـمل

ــ    گمـانم     نضـربتي پـر صـولت اسـت اي
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  افغانستان ولسي جرگه ي نخستين جلسه بيانيه ماللي جويا در
  2005 دسمبر 19

  
در اين پارلمـان   .بعد از سي سال جنگ و خونريزي در افغانستان پارلمان كار خود را آغاز كرد

افغانسـتان،   پارلمـان اما در اولين روز شروع كـار  . دهند چهارم نمايندگان را زنان تشكيل مي  يك
 فراه درمجلس و يكي از مدافعان حقوق زنان، با اعتـراض  سخنراني ماللي جويا نماينده مردم شهر

اما بعد وي آنـرا در جمـع    برخي از نمايندگان مرد مواجه شد و از ادامه آن جلوگيري به عمل آمد
؟ بـراي اينكـه   او شـدند  مانع اين سخنراني چرا. كثيري از خبرنگاران داخلي و خارجي قرائت كرد

ماللي جويا با شجاعت بـي نظيـري برحضـور جنايتكـاران جنگـي در پارلمـان حملـه كـرد واز         
نمايندگاني كه دست شان بخون مردم افغانستان آلوده نيست تقاضا نمود تـا در بـراي جنايتكـاران    

  .به افشاي جنايتكاران جنگي بپردازند صف واحدي تشكيل بدهند و جنگي
 :بيانيه اش راچنين آغاز كرد ماللي جويا

  
 من اگر برخيزم 

 تو اگر برخيزي      
 همه بر مي خيزند           

 من اگر بنشينم 
 تو اگر بنشيني     

 چه كسي برخيزد؟          
 چه كسي با دشمن بستيزد؟             

 چه كسي پنجه در پنجه هر دشمن دون آويزد؟                  
  
پاك شهداي راه آزادي وطن كه كارنامه هاي شان باعث غرور و  روان با درود به و نام خداه ب

   .مباهات مردم و تاريخ ماست
راستين مـردم   نخست از همه مي خواهم اعتماد بزرگ مردم را به آن عده از وكاليي كه با راي

اي از  عـده نـاميمون   و به اميد خدمت به آنان اينجا آمده اند، تبريـك گفتـه و بـه خـاطر حضـور     
آنهـم در محـل تمثيـل اراده     جنگساران، هيروئين ساالران و جنايتكاران در جمع نمايندگان مـردم 

   مردم يعني پارلمان به مردم كشورم تسليت گويم
 عنوان يك زن افغان افتخار دارم كه مردمم بدون اين كه كوچكترين منفعت مادي را از مـن  به

بـين   ايل تنظيمي، سمتي، لسـاني، جنسـي، مـذهبي وغيـره در    انتظار داشته باشند، بدون اين كه مس
عوامفريبانـه و   باشد، بدون اين كه پوستر هاي تبليغي چندين متره داشته باشـم و يـا وعـده هـاي    
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درد شان را فريـاد و از منـافع    كاذب داده باشم، مرا به صفت نماينده شان به اين جا فرستاده اند تا
با آنكه از واليت فـراه بـه پارلمـان     نكته را هم صراحت بخشم، خواهم اين من مي. شان دفاع كنم

مردم شريف آن واليت متقبل گرديده اند، كه از  ام را ام و مصرف كمپاين و پوسترهاي تبليغي  آمده
را نماينده زنان و مردان وطندوست و درد رسيده نه تنهـا   خودنمايم،  اين بابت از آنان تشكر مي

دانسته چند قطره خوني را كه در رگ ها دارم براي دفاع از منافع  كشور واليت فراه، بلكه تمام
   .دارم آنان ارزاني مي

باشـم سـخنانم در    كنم تنها دليلي كه مردمم بر من اعتماد نموده اند تا نماينده شان من فكر مي
پوست كنده بگـويم   خواهم با صراحت و صاف و لويه جرگه قانون اساسي است و ازين جهت مي

امتيـاز و مـدالي خواهـد     ام و نـه هـم هيچگونـه    من در اين جا نه به خاطر پلو خوري آمده كه
  .دچشمانم را كور و زبانم را الل كنتوانست 

ام به خاطر انديشـيدن بـه مـردم سـوگوارم صـرف       كنم يك لحظه از زندگي من اگر فكر
بيهوده بـوده و چـي   ام  به خاطر بهروزي آنان و آزادي شان نيست زندگي شود و هر گامم نمي

   .شپارلماني و امتيازات بماند به زندگي
ام در گفتگوهاي طـوالني و خسـته    داده از مردمم انتظار دارم اگر خالف آن چيزهايي كه وعده

بخشيدن به خيانت باشم بدون تامـل از مـن    كن غرق دسته بازي ها و خيانت ها از طريق قانونيت
به هموطنانم وعده دهـم كـه اگـر نتـوانم ماهيـت       دارم تاولي اين صداقت را . سلب اعتماد كنند

درچهارچوب پارلمان به مردم آفتابي بسـازم درآنصـورت    خاينان بيگانه پرست و تداوم خيانت را
داند جاهل است و آنكه  آنكه حقيقت را نمي«ه برشت تبه گف. بدهم اولين فرد خواهم بود كه استعفا

  »تكند تبهكار اس مي داند ولي انكار مي
من . باشم و حقايق را به مردمم نگويم خواهم تبهكار من اينجا هستم و حقيقت را ميدانم و نمي

درين اسـت كـه حمايـت اكثريـت مـردم       گويم، خوشبختي من صرف چند هزار رأي مردم را نمي
ام كه دردهـاي شـان    موقعيتي قرار گرفته مظلومم را با خود دارم و به عنوان فرزند كوچك شان در

هايم كه تا آخر و به قيمت نثار خـونم حـرمتش    شانه ازگو كنم و اين مسئوليت سترگي است بررا ب
  .را پاس خواهم داشت

 مثابه يك فرد در جمع كوچك از زنان و مردان دموكراسي خواه در شرايطي به پارلمـان راه  به
كـه دختـران    تكـاراني هزار كابلي، از ويرانگران شـهر كابـل، از جناي   65ام كه هنوز از قاتالن  يافته

فرسـتادند، از افـرادي    مي مظلوم شهر هرات را از روي سرك دستگير و جهت معاينه به طب عدلي
پوليگون پلچرخي، قتل عام هـاي مـزار و    ي كنر، كراله ،كه در كشتار دسته جمعي يكاولنگ، افشار

و » بان حقوق بشـر  ديده«نيامده و اعالميه هاي  هزار و يك مورد ديگر هيچگونه بازخواستي به عمل
بنابر مصلحت هـاي ضـد مردمـي    » مستقل حقوق بشر كمسيون«انعكاس قضاوت مردم در گزارش 

  شود، ناديده گرفته مي
گيـرد، روي جنايـاتي كـه بـه      وار صورت مي داكتر بشردوست ها تالش ديوانه براي بستن زبان

جنايتكاراني هم كه از حاكميـت   اي از شود و عده سرپوشي به نام كمسيون گذاشته مي آيد عمل مي
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 با اعزاز و احترام به عضويت مجلـس » كند همجنس با همجنس پرواز«مانده اند به مصداق  بيرون
اي  شكسـته  زنان و مردان وطنم خود را همچو كبوتران بـال . شوند منصوب مي) سنا(مشرانو جرگه 

خونريز مسمي بـه   بند خفاشاناحساس ميكنند كه اگر از قفس طالبي تا حدي رسته اند خود را در 
ي شـان،   فريـاد جگـرِ سـوخته    كبوتراني كه با هر پرواز، با هر بار بلند نمـودن . جنگساالران ميبينند

  بهزيستي از دست نداده اند هربار به فرق خورده اند اما هرگز عزم شانرا براي آزادي و
هاي اسارت كه قرن هـا  ممكن است طناب  كردند كه اي تصور مي بعد از واژگوني طالبان عده

كشيده بود، گسسته شوند ولي بـا بـه قـدرت     دست و پا و چشم و گوش و ذهن مردم ما را به بند
مذهبي و غيرمذهبي، و جنايت ساالران ائتالف شمال  رسانيدن مجدد سالطين هيروئين، وطنفروشان

طـور پـيهم زيـر    كه عاملين اصلي خيانت به استقالل ودموكراسي در كشور بوده اند خـود را بـه   
   .هرلحظه ممكن است بر گلوي شان فرود آيد كنند كه شمشير داموكلس احساس مي

خواهم به مجلس  حمله مسلحانه بر منزلم است و نه هم مي منظور من ازين حرف ها نه به علت
در صورتي كه ماللي جويا حـرف هـاي   «: داشته باشم كه گفته بود يكي از همين جنايتكاران اشاره

منظور مـن دفـاع از رحيمـه    » .اندازيم را از كلكين پارلمان به پايين مي اش را تكرار كرد او گذشته
كه در كندز مورد تجاوز اوباشان تفنگساالر قرار گرفت، منظور مـن بـه محكمـه     هاي نوجوانيست

 قاتالن آمنه ها در بدخشان است كه او را وحشيانه سنگسار نمودند، منظور من از محاكمه كشاندن
انجمـن   تالني چون جيحون است كه به خارج كشور فرستاده ميشوند، منظور من دفـاع از ناديـه  قا

داكتـر   توانست باعث افتخار كشـور مـا باشـد، منظـور مـن بازخواسـت از قـاتالن        هاست كه مي
آسـوده   ها، سركوبگران تظاهرات محصالن و اعتراضات سرتاسري مردم ماست كـه بـا   عبدالرحمن

   .بدبه در كابل حكومت ميكنندخيالي و تبختر و د
بيكران و آگاهي بيسابقه مردم ماتمدار ما ميخواهم بـه تمـام جانيـان و     با الهام از خشم و نفرت

 بفهمانم كه افغانستان سرزمين مردم فقير اما آزاديخواه است كه ديگر هرگـز اجـازه   خاينان مذكور
  .افگنندنخواهند داد فاشيست هاي دين فروش تا آخر بر آن سايه 

هـاي   سـپارم زخـم   ام تعهـد مـي   در برابر مردم داغديده از همين فرصت و مكرراً ن با استفادهم
 اي از ياد نبرم و با حركت از همين امر از وكـالي شـرافتمند و   عظيم شانرا لحظه جسمي و روحي

كنم كه  مي سال اخير در كشور ما دست نداشته اند تقاضا 25باوجدان، كه در خيانت ها و جنايات 
بربادي كشـور و   براي خدمت صادقانه به مردم و وطن خود تجسم يك صف متحد بر ضد مسببان

خاينان رنگارنگ با روكش  قتل و آوارگي مردم ما بوده، دين تاريخي و ملي خود را با افشا و طرد
يـا  در غير آن با نشستن خنثـي و   .دموكراتيك و يا روكش دين و مذهب و قوم و زبان انجام دهيم
زدن به چشم مردم، رنگ و لعـاب   لفاظي هاي ميان تهي و پوك معني اي نخواهد داشت جز خاك

   .ايم براي راي دهندگان خود داده دادن به دموكراسي كاذب و پشت كردن به وعده هاييست كه
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  2006افغان رساله، شماره فبروري 

  استحاميان شان را ناآرام ساخته  خواب جنايتكاران و ماللي جويا
 
افغان رساله در مورد سفر ماللي جويا به كانادا به دعوت پارلمان آنكشور واستقبال بي نظيـر او  

ازسوي مقامات دولتي آن كشور وافغانان مقـيم كانـادا مطـالبي     به عنوان يك دختر باشهامت افغان
  :نوشته كه جا دارد از نظر بگذرانيم

ويكي از وكال واقعاً انتخابي در ولسـي جرگـه    پيغله ماللي جويا دختر دالور وبا شهامت افغان
  محترمه . روزي مهمان گرامي پارلمان كانادا وهموطنانش در تورنتو بود كشور، چند

كه همه سـاله دركانـادا   » اصالحات دموكراتيك زن، قوانين اساسي و« ماللي جويا دركنفرانس
وپرهيجاني در پارلمان كانادا ايراد نطق غرا  2006فبروري 14به تاريخ . برگزار ميشود شركت نمود

جرئـت اخالقـي وسياسـي    . كرد كه مورد استقبال با حرارت همه اعضاي پارلمان كانادا قرارگرفت
وي نمايندگان پارلمان كانادا را به حيرت فروبرد وهمه دانستند كه درآن سـرزمين جنـگ و خـون    

 21طنـان مـا در تورنتـو بتـاريخ     همو .وباروت وبربادي انسان دوستان با تقوا هم زيسـت ميكننـد  
فبروري غرض ابراز قـدرداني از خـدمات فنـا ناپـذير محترمـه ماللـي جويـا محفـل باشـكوهي          

جمع غفيري از دوستداران وطن وعاشـقان راه ازادي درايـن محفـل اشـتراكنموده واز     . برپانمودند
  .طرزكالم وشهامت وي ستايش كردند

وابسـتگان جنـگ سـاالران     كه عده از بدخواهان و خبرنگار افغان رساله مينويسدكه باوجودي
اين مجلس اخالل وارد نموده صحبتهاي اين دختر قهرمان افغان را برهم بزننـد، امـا    ميخواستند در

نقـش   مقاومت هموطنان توطئه اين عناصـر وابسـته را   قدرت كالم محترمه ماللي جويا و منطق و
هويت ناپـاك   وي خاينين به كشور برداشت وپرده از ر ماللي جويا در صحبت خود. ب ساختآبر

نيروي ايمان اين دختر قهرمان افغان همه عمال شـوراي نظـار را    شرافت ملي و. افشا نمود شان را
عليـه ايـن دختـر     هاي خود وراي امواج راديو چنانچه وابستگان جنگ ساالران از. وردآبه لرزه در

هيچ جرم وجنايتي را مرتكب نشـده،   نيست، وقهرمان كه دستش بخون هيچ كسي مانند آنها آلوده 
  . پرداختند به ناسزاگوئي وتبليغات سوء

 ،وابستگان يونس قانوني رئيس ولسي جرگـه ميداننـد   يك تعداد از اين اخالل گران خود را از
يونس قانوني كه اكنون ادعا مينمايد به همه ملت افغانستان تعلق دارد مي بايد بداند كه اين گونـه  

اگر قانوني واقعاً آرزوي ملـي شـدن رادارد وخـود را از    . عوامفريبانه ديگر خريدار ندارد بازيهاي
  . ملت ميداند،بايد خودرا ازچنين اشخاص ناشايسته كناربكشد وواقعا به مردم بپيوندد

  .پرداخته است افغان رساله در همين شماره خود به معرفي مختصر بيوگرافي خانم جويا نيز
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  پروين پژواك
  

  مختصر بيوگرافي ماللي جويا
 

مناسبت استقبال از ماللي جويا در تورنتوي كانادا برگزار گرديده بود، پـروين  ه محفلي كه ب در
پژواك،نويسنده نامدار به نمايندگي از زنان افغان به ماللـي جـان جويـا خـوش آمديـد گفـت و       

  :بيوگرافي مختصر وي را چنين شرح داد
در  همواره كوشيده ام حقايق زندگاني مردمم را به رشته تحريـر من منحيث زني قلم بدست كه 

 ،بياورم، از اعتماد افغانهاي مقيم انتاريو تشكر نموده مسرت دارم كه زندگينامه مختصر ماللي جويا
موقعيت بس حساس توانست فرياد دل مردم داغدار كشـور خـويش    دختر ارجمند افغان را كه در

طريق به شيردختران و شيرزنان افغان كه شهيد داده اند، شهيد گشـته  گردد، بخوانش بگيرم واز اين 
  .اند وهردم شهيد به حيات ومبارزه برحق خود ادامه ميدهند، درود بفرستم

 1357ماللي جويا در شوربخت ترين ماه وسال تاريخ معاصر افغانستان يعني درماه ثـور سـال   
نداشت كـه بـه مـوج     سه سال بيشتر. گشودخانواده روشنفكري چشم به جهان  واليت فراه در در

هنگامي كـه هفـت سـاله شـد،     . با خانوده اش راهي ايران گشت مهاجرين بي سرنوشت پيوست و
شهر هاي مختلف پاكستان به پايـان   ماللي دوران مكتب را در خانواده اش به پاكستان كوچيدند و

وي در زمان طالبان بـه مـدت   . ختم صنف دوازدهم او دوران برگشت به وطن فرا رسيد با. رسانيد
تشكيل خدمات تعليمي مخفي به شكل كورس هاي سواد آموزي سهم  دوسال در واليت هرات در

» هـاي زنـان افغـان    انجمـن ارتقـاي توانمنـدي   « غيردولتي سپس به فراه آمد و دريك نهاد. گرفت
 داشـتن در سـهم   مـردم و  برخاست مسـتقيم بـا   نشست و .مشغول كار گرديد OPAWC )اوپاك(

كلينيك صحي  فعاليت هاي چون تشكيل مكتب، كورس هاي آموزش كمپيوتر، تشكيل يتيم خانه و
بـه   باالترين آراء را دربين مردم فراه بدست بيـاورد و  باعث گشت تا در انتخابات فراه ماللي جويا

  .لويه جرگه قانون اساسي راه يابد
ه جرگه ماللي جويا با وقت انـدكي كـه   در چهارمين روزمجلس لوي 2003دسامبر 16به تاريخ 

وگفـت كـه آزمـوده را    بدست آورد، خواهان محاكمه ملي وبين المللي جنايتكـاران جنگـي شـد    
  .ازمودن خطاست

پس از بازگشت جويا از لويه جرگه به شـهر فـراه    )2004جنوري 6( 1382جدي  16به تاريخ 
 قه دور هم جمع آمـده و ورود او را بي ساب مرد به صورت مشترك و تخمين بيش از ده هزار زن و

استقبال مردم چنان پر شور وبي ريا بود كـه تعـدادي از زنـان بـه وي انگشـتري      . خير مقدم گفتند
جريب زمين خـود   طالي وحتي چله عروسي خود را بخشيدند وتعدادي از مردان زميندار يكي دو

  .هاي رفاهي خود سود ببرداهداء كردند تا جويا بتواند از آنها در پروژه  را به نام او
 دوشيزه جويا به دعـوت سـازمان فيمينسـت هـاي امريكـا بـه نـام        2004سپتامبر 10به تاريخ 
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)V.Day (  به اياالت متحده امريكا دعوت شد تا در كنفرانس مشـتركV.Day    وانسـتيتوت اوميگـا

 2004سـامبر د 3بـه تـاريخ   . به نمايندگي از زنان افغانستان شركت كند» زن وقدرت« تحت عنوان
وي درحالي برنـده ايـن   . دركشور ايتاليا به ماللي جويا تقديم شد 2004جايزه بين المللي زن سال 

شهزاده خانم مارياگريتـا كـه   . زن از سراسر جهان براي دريافت آن كانديد بودند 54جايزه شد كه 
يسـتادگي  به ماللـي جويـا بـه خـاطر ا    « :جزء هئيت ژوري اين جايزه بود، طي سخنان خود گفت

وي از طريـق پيكـارش بـه مـا     . عظيمش كه شهامت نمود براي رسيدن به روياهايش زندگي كنـد 
روحيه مقاوم وي به تمام زنان ومـردم كشـور   . نيزگوشزد ميكند كه ستم هميشه تهديدگر زندگيست

  ».ستمديده اش اميد مي بخشد
اين سخن راست است، شجاعت ماللي جويادر لويه جرگه به مردم فراه چنـان روحيـه وزنـده    

ماللي جويا كه اينك عضـوپارلمان افغانسـتان و وكيـل     2005دلي بخشيد كه به تاريخ اول دسامبر
رابـه برنـده    2005انتخابي واليت فراه است بار ديگر به كشور ايتاليا دعوت شد تا جايزة زن سال 

اين درحالي است كه او خود يكي از كانديدان هـزار زن بـراي جـايزه صـلح نوبـل      . كند آن اهدا
  . مي باشد 2005

بـه   2006فبروري 14و 13اينك ماللي جوياكه به دعوت رسمي پارلمان دولت كانادا به تاريخ 
ما اين چانس خوب را داريم كـه بـه سـخنان او از زبـان     . اتاوا آمده بود، مهمان شخصي ما است

   .دهيم دش گوش فراخو
  )23ص  ،2006افغان رساله، شماره فبروري (
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  »جرمن آنالين -افغان«برگرفته از سايت 

  اپارلمان كاناد در سخنراني ماللي جويا
 2006فبروري  14

  
بـه اتـاوا    2006فبروري 14و 13ماللي جويا به دعوت رسمي پارلمان دولت كانادا به تاريخ 

 ،سفرنمود وپس از سحنراني سيماسمر رئيس كميسيون مستقل حقوق بشر افغانسـتان  پايتخت كانادا
 نماينده مردم واليت فراه در ولسي جرگه و چهره ماندگار درذهـن » ماللي جويا « سخنراني  نوبت

  . تاريخ مبارزات پارلماني افغانستان رسيد 
يكي از خانمهاي حاضر در وقتي . دموكرسي آغاز نمود  عدالت و ،وي سخنانش را بنام آزادي

قهرمان آنهاي اند كه جـان عزيـز   : بجواب شان چنين گفت  او. مجلس وي را قهرمان خطاب كرد 
من در كار زار مبارزه با اسـتبداد و انـواع سـتم    . قربان نموده اند شانرا در راه آزادي و دموكراسي

اما دريـن  . ظه مرگ يا پيروزي هيچ گاهي از ميدان نبرد برون نخواهم رفت تا لح همان سپاهي ام و
 براي همه افغانهاي كه مورد ستم تفنگ ساالر و مافياي دولتي قرار گرفته اند تسليت عـرض  زمان

   . مينمايم
كردن فريـاد حـق و    موجوديت من در ولسي جرگهء آلوده به خيانت و سازش تنها بخاطر بلند

ننگين بر قامـت مـن نمـي     اين جامهءورنه . جهت معلومات دادن ماهيت آن به جهانيان بوده است
بود چه انتظاري مردم ميتوانند داشته  نوعيت پارلمان افغانستان از همان آغاز به همگان معلوم. زيبد

ديروز كه امروز بصورت انتصـابي و خيانـت دولـت در     جنايتكاران و خاينين ،باشند از تفنگداران
ردم بنام نماينده انتخابي باهمان يال و كوپال روي تير پشت م حق مردم و يا با گذاشتن ميلهء تفنگ

  . پارلمان شده اند  و درنده خويي وارد
روشنفكران دگر انديش كه نماينده گـي مـردم را در    توفع مردم افغانستان و من از اقليت ناچيز

 ،بخـاطر آزادي  آنها بايد و حتمـاً . فرياد داد خواهي خفه گردد  پارلمان دارند اين است تا نگذارند
مبارزه نمايند نه اينكه معاش و چوكي را غنيمت دانسته با خاينين، آدمكشـان   عدالت و دموكراسي

نـدارم و دريـن    من هرگاه احساس نمايم كه دگر مجالي بـراي فريـاد  . زورگويان سازش نمايند و
نفـس ميكشـد بـه     پارلمان ملوث كه ماهيت غير دموكراتيك و غير مردمي دارد و در سـايه تفنـگ  

وقعاً آرزو دارد اين كشـور سـاخته    اگر كرزي .برسم استعفاء خواهم داد و تفو خواهم كرد بنبست
هاي خود با تفنـگ سـاالران و مافيـا خاتمـه      شود پيش از اينكه پارچه پارچه گردد بايد به سازش

ضـرب زده  ) بن (سكه است كه به اساس توافقنامه  پارلمان ساخته شده همان دو روي يك... دهد 
ديروز بنام . قدرت سياسي در كشور هم وزنه و همتا اند  لبان و نيروي شمال كه در تصرفشده طا

ميليون ها دالر كمك جهان . امروز بنام دموكراسي همان كار را ميكنند.دين كشنتد و تاراج نمودند،
سازي و معاونت بمردم حيف و ميل گرديد و اينك در دور دگر با ترفند دگـر درخواسـت    بنام باز
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 ميل خواهد گرديد مردم كرزي و شركا در نشست لندن براي مليون هاي دگر كه بازحيف و لتدو
   .را پريشان ترخواهد ساخت

وقتي به برباد كننده گان مـردم و خـاك    .مشكل سياسي افغانستان مشكل سالح و سازش است
وقتي آقاي . ردندگان مردم بزور داخل پارلمان گ افغانستان مشروعيت داده ميشود تا بصفت نماينده

قـوه اجراييـه و    ،پارلمـان  ،وقتي حكومت. دموكرسي ميخواند  كرزي تقلبات در پارلمان را تمرين
وقتـي  . وقتي حرف مجازات شان صرف در روي كاغذ بماند. جنگي باشد مقننه بدست جنايتكاران

عـادي تلقـي    در خانه و در بازار امر ،در مكتب ،در ساحه كار ،نزديكي ارگ كشته شدن انسان در
وقتـي  . آزاد گذاشتن قاتل اعتراض و گواهي ديده بان حقوق بشر به سخريه گرفته شـود  گردد و با

در جيـب   وزير بر كنار رفته وزارت داخله با سكوت خاينانه و ليست از جنايتكـاران  ،جالليقاي آ
بندد و دزد بـا   ترياك مي وقتي والي فراه دهقان مي كشد و خود بار قاچاق. در صدد معامله برآيد 

تنهـا بـا محاكمـه كـردن و     . مانـد   دگر راه براي رهايي مردم بـاقي نمـي  ... وقتي . پشتاره ميگردد
توانست نفس آرام بكشند و از يوغ انـواع   مجازات نمودن تفنگداران و خيانتكاران مردم ما خواهند

   . ستم رهايي يابند
دهم كه هيچگاه ناله را در گلـويم زنـداني   ميثاق دوباره در پيشگاه مردم وعده مي من با تعهد و

يكـي از  . باور من به شما و اعتماد شماست. كرد ولو اين ناله بسيار ضعيف و نارسا باشد  نخواهم
تشكيل ميدهنـد كـه قابـل    خانمها  قرار اطالع تقريباً سي فيصد اعضاي پارلمان را: حاضرين پرسيد

، ف در مقابل عدالت شـكني هـا  نيروي مخال ن وآيا برآمد شما بمثابهء يك فراكسيو. مالحظه است
   ؟ميتواند اميدوار كننده باشد بي قانوني ها و زور گويي ها در پارلمان

! اين دموكراسـي نـوع امريكايسـت   : ندهء معنا داري اينطورجواب دادندخانم ماللي جويا با خ
اسي توجيه نمايد تا افغانستان بخاطر آوردن و حمايت از دموكر امريكا ميخواهد حضور خود را در

خود تصور بفرماييد مترقي ترين كشورهاي جهان به ايـن  . جهان قرار نگيرد  مورد انتقاد هزار بارهء
شده  چطور شد كه افغانستان عقب نگه داشته. نمايندهء زن در سنا يا پارلمان خويش ندارند  تعداد

فيصـد   وفان گـردد كـه سـي   وفقير ترين كشور ويران شده در جهان از نظر دموكراسي آنقدر شـگ 
هنـوزهم در   آنهم محروم ترين و ستم ديده ترين طبقـه كـه  . اعضاي پارلمان آنرا زن تشكيل دهد 

  . كشور من سنگسار ميشوند 
سـتم   است در سرزمين تفنگ و ترياك و    اين گونه نمايش ها به سخره گرفتن زن و دموكراسي

عـدالت،   ،كاش خار چشم دشمنان آزادي .ميبودند    كاش به گفته شما فراكسيون باز. مرد ساالري 
ترجيع ميدهم خـار   من ... دستگاه خودكامه و ضد مردمي   دموكراسي و انسانيت گردند نه گل يخن

  »  .... مجلس ميهن ماست، باشم نه زينت بخش    چشم هر آنكه دشمن منافع مردم و
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  ورجينيا -ماللي موسي نظام 

  داستان يك بام و دو هوا، خردان ماللي جويا و بي
 
به همه معلوم است كه مسافرت اخير ماللي جويا دختر قهرمان و دلير افغان، مـدافع حقـوق بشـر،    
پشتيبان زن و مرد وطن جنگ ديدة مظلوم ما و باالخره علم بردار عدالت واقعي اجتمامي و وكيـل  
برگزيدة مردم شريف فراه در ولسي جرگه، در كانادا و اضالع متحـدة امريكـا، از طـرف اكثريـت     

گرچه مهمانداران ماللي جويـا اقامـت او   . اجرين افغان با خير مقدم و استقبال گرم روبرو گرديدمه
را در امريكا نظر به تعداد بيشتر افغان در كليفورنيا و موسسـات علمـي و پوهنتـون هـاي آنجـا و      

الخصوص موسسات فرهنگي،  درخواست رسانه هاي خبري و قشر روشنفكر افغانان آن ايالت، علي
ويزيون هاي افغان ها و موسسة روشفنكران زنان كليفورنياي جنـوبي، در آن ايالـت طـوالني تـر     تل

تعيين نموده بودند، ولـي تـالش پيگيـر و همكـاري و     
گرايـان   مند و ملي تساند گروپ هاي غيروابسته و عالقه

افغان كليفورنيا و حـوزة واشـنگتن سـبب گرديـد كـه      
وگـرام هـاي   مذاكرات و مصاحبه هايي هم در حـين پر 

موسسات علمي با اين دختر قهرمان وطن، در پايتخـت  
در پهلوي استقبال ازين مبارز نـامور  . امريكا ميسر گردد

واقعـي مـردم در ولسـي جرگـة افغانسـتان،        و نمايندة
جرائد، مجالت، سايت هاي كمپيوتري بيـرون مـرزي و   
در مجموع مطبوعات، مضامين ارزشـمند در شـناخت،   

مل ملي گرايانه و قهرمانانة ماللي جويا سوابق و طرزالع
قسـمتي از اخبـار وزيـن و باپرسـتيژ     . به نشـر سـپردند  

صداي افغاني كـه تـرس و   (اخبار جهان تحت عنوان   مارچ در صفحة 17واشنگتن پست به تاريخ 
  : مينويسد) وحشت خاموشش نميكند

ـ اين به فارسد كه ما ترا ميكشيم، هاي تيلفوني به او بصورت پيام مياخطار« از  دة توسـت كـه  ي
  ساله، يك عضو فعال پارلمان افغانستان، يك پناهنـدة  27مبارزه دست بكشي، الكن ماللي جوياي 

سابق، ولي فرد فعال و مصمم است كه به همان نحوه هم صـحبت مينمايـد، صـرفنظر از خطـر و     
  ».وحشتي كه به آن مواجه ميباشد

ولسـي    بحيث نمايندة 2005از اينكه در ماه دسمبر بعد «: واشنگتن پست جاي ديگري مينويسد
جرگه انتخاب شد، ماللي جويا، حين صحبتش، جنگ ساالران و ساير ناقضان حقوق بشر را مـورد  

يك تعداد از اعضاي ولسي جرگه با مشت بر ميز كوبيدند و قسم ياد كردند كـه او  . انتقاد قرار داد
اظهار داشت كه ميدانم كه در ديگر جاهاي دنيـا هـم در   اي  ماللي جويا در مصاحبه. را نابود كنند
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پارلمان ها نمايندگان مشت خود را بر ميز ميكوبند، اما در افغانسـتان در بيـرون از ولسـي جرگـه،     
  ».مخالفين با تفنگ منتظر شخص مورد نظر باقي ميمانند

، مجلـة آشـيان   مسافرت ماللي جويا در كانادا كه به دعوت پارلمان آنكشور صورت گرفته بود
ماللي جويا، بـي گمـان   «: به قلم ارژنگ مينويسد) ماللي جويا، صداي تازه(در قسمتي از مضمون 
اجتماعي معاصر افغانستان پديده اي تازه است؛ زيرا تا بـه حـال كسـي از     -در عرصه ي سياسي 

اي حاكميت جنس زنان نتوانسته است چنين متهورانه و بي باكانه نداي دادخواهي ملتش را در فض
ماللـي  . ماللي جويا يك حادثه سياسـي اسـت  «در جاي ديگري مينويسد كه  »....سر دهد "تفنگ"

ساله است كه از فقيرترين واليات افغانستان يعني واليت فراه سر بدر آورده  27جويا بانوي جوان 
سياسـي  اجتماعي بيشتر به يك حادثه مي ماند كـه اگـر از نظـر     -ظهور چنين فعال سياسي . است

همچنان صادقانه عمل بنمايد، مي تواند براي جامعه ويران و آشفته ما يك حادثه ميمون و مبـارك  
  ».باشد

اگر ماللي "مجله آشيان از مضمون طوالني در مورد ماللي جويا چنين نتيجه گيري مينمايد كه 
وجـود جـوانش    جويا انساني باشد عميقاً هوا خواه عدالت اجتماعي، و احساسات پاك انساني در

گل كرده باشد؛ چه بهتر كه بگذاريم جامعه ما از وجود چنين عنصري مبارز و مترقي سود جويد و 
. اگر هم او به بيراهه مي رود، طبيعتاً گذشت زمان، چهره ي واقعي اش را بر همگان خواهـد نمـود  

ه، حركت هـاي  زيرا هر نوع بر چسپ زدن هاي غير عادالنه و پيش داوري هاي بي اساس و بي پاي
مثبت اجتماعي جامعه ما را كند و كندتر خواهد ساخت و نتيجتاً روند باز سازي مـادي و معنـوي   

اضافه بر آن، ملت نيازمند افغان را از وجود عناصر ملـي  . كشور ويران ما را به درازا خواهد كشاند
در  ".خواهـد كـرد   و مردمي كه شايد بتوانند در پيشرفت اجتماعي كشور اثر گذار باشند، محـروم 

كليفورنياي جنوبي هزاران نفر به دفعات به ديدار ماللي جويا رفتـه و وي را بـه راه مبـارزه بـراي     
پروگرام هاي تلويزيوني يكي بـه دنبـال ديگـري بـراي     . مردم افغانستان تشويق نمودند ٔحقوق حقه

 . مصاحبه با او نوبت ميگرفتند
ماللـي جويـا زن قهرمـان    (چيره دست محترم حميد انوري در مضموني تحت عنـوان   ٔنويسنده

آناليـن   –جـرمن   –آمورنده يي در سايت ملي گراي افغان  ٔمارچ بعد از مقدمه 7به تاريخ ) افغان
در كانادا و شهر الس انجلس امريكا و نـواحي آن؛ از ايـن اسـطوره مقاومـت اسـتقبال      «: مينويسد

مده و افغانهاي خارج از كشور كه به سرنوشت كشور و مـردم خـود عالقمنـد    شانداري به عمل آ
اند؛ با بيانيه هاي پرشور خيرمقدم؛ به اين نمونه شجاعت و شهامت و به اين نمونه كامل زن افغان؛ 

 –در گردهمĤئي كه در شهر آرنج كونتي يكي از نواحي الس انجلـس  . قدومش را گل باران كردند
به همين مناسبت دائر گرديده بود؛ عده بيشماري از دوسـتداران   2006فبروري  25امريكا به تاريخ 

  ».شان به شمول خبرنگاران محلي روزنامه هاي شهر اشتراك نموده بودند
هـا و مبـارزات بـا ارزش     محترم حميد انوري بعد از ارائه راپور مفصلي چه در مورد كارروايي

: ل افغانـان از حضـور او در جـاي ديگـري مينويسـد     ماللي جويا و چه در مورد چگونگي اسـتقبا 
ئي افغان؛ فخر ملت قدرشناس افغان ماللي جويا شكايت داشتند كه در داخـل   قهرمان زن اسطوره«
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تاالر پارلمان در مقابلم گالب زوي خلقي جنايتكار نشسته است؛ يكطرف نورالحق علومي پرچمـي  
مخدر و من از چهار طرف تهديد به مـرگ  وطن فروش و طرف ديگر جنگساالر و قاچاقچي مواد 

ميشوم؛ چندين بار بجانم سوقصد شده است ولي من هرگز از اين تهديد هـا نميترسـم و حاضـرم    
محتـرم   »...جانم را براي وطنم و فقيرترين و بينواترين مردم كه به من اعتماد كرده اند؛ قربان كنم و

  : سطور ختم مينمايد حميد انوري چشمداشت محفل بزرگ كليفورنيا را بدين
  تپيدن هاي دل ها ناله شد آهسته آهسته
 رساتر گر شود اين ناله ها فرياد ميگردد

خود از ماللي جويـا در   ٔدر تلويزيون از الس آنجلس تا كابل محترمه زهره يوسف در مصاحبه
سوال نمود كه البته او ارتباط خود را با آنـان رد   »راوا«مورد افواهات وابستگي او در گروپ زنان 

ماللي جويا را در تشكيل پارلمان افغانستان پرسيد كه ماللـي بـا    ٔزهره يوسف همچنان عقيده. نمود
مثبت وجود پارلمان را نه تنها بخاطر موجوديـت وكـالي واقعـي مـردم در چنـين       ٔصراحت جنبه

براي مبارزات ملي بـه نفـع مـردم افغانسـتان، الزم      شرائطي حتمي دانست، بلكه آنرا مركز تجمعي
منفي شورا بخاطر وجود جنگ ساالران و گـروپ هـاي    ٔدرين مصاحبه ماللي جويا از جنبه. شمرد

 . خلق و پرچم و طالبان يادآور شد
معتبـر زنـان افغـان، در     ٔمحترمه كوكي انور حقوقدان و يكي از زنان خبره، آمـر يـك موسسـه   

در مجلسي كه از جانب انجمن براي ماللي جويا ترتيب نموده بود از خطراتـي   كليفورنياي جنوبي
كه در هر قدم سر راه او موجود بود يادآور گشته و از مشـكالت احتمـالي بعضـي گـروپ هـاي      
شمال كليفورنيا كه متمايل به جنگ ساالران و منفعت جوياني كه در بند عقب گرايان و وابسته بـه  

م گذشته ميباشند، هوشدار داده بود و ماللي در پاسخ گفته بـود كـه بـاالي    تنظيم هاي جهادي ناكا
او به اين خانم گفته بود كه در نهايت من شـايد  . سياهي براي مبارزه و حق گويي وي رنگي نيست

روزي كشته شوم و تا آن روز اگر من حقايق را نگويم، تو نگويي و مـا نگـوييم، حقيقـت ناگفتـه     
است صدايم را در گلو خفه كنند، ولي نميتواننـد از آمـدن بهـار جلـوگيري     هرچند ممكن . ميماند
يي بودن و غيـره وابسـتگي    ميرمن كوكي انور اضافه نمود كه در اتهامات راوا بودن و شعله. نمايند

ها در مورد ماللي جويا همين كافيست كه به مردم گفته شود كه به عوض اين تاپه زنـي هـا، اقـال    
زن جوان مبارز بدهيد كه چه ميخواهد و چه ميگويد، شير زني كه در جـواني  گوش به صداي اين 

اسـتقبال و بزرگداشـت    ٔاگر به سلسـه . در راه مبارزه براي عدالت اجتماعي از سر خود تير ميباشد
اين قهرمان دلير و حقگوي افغان مختصري از راپور هـا و مضـامين مطبوعـات بيـرون سـرحدات      

به اختصار اندكي هم به مضمون . مان نكنم كه پاياني به آن سراغ شودمملكت را گزارش بدهيم، گ
از سايت ارزشمند افغان جرمن آنالين در ) ماندگاري را آفريدند ٔماللي جويا و بشردوست حماسه(

 : زمينه بيان مينماييم
ماللي جويا و بشر دوست دو كانديداي كه با راي باالي به مجلس آمدند و با سواد ترين هاي «

ماللـي وبشـر دوسـت بارهـا     . مجلس نيزهستند به هيچ كدام از رئيسان پيشنهاد شـده رأي ندادنـد  
مخالفت خود را در دست بدست شدن قدرت ميان رهبران جهادي و حاميان بين المللي آنها تكرار 
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كرده اند و با شجاعت بي نظير و اشكارا آنها را جنايت كار خواندند واز محاكم ملي وبين المللـي  
قتل عامها، و ويراني هاي عظيمي كـه در اثـر تصـاميم رهبـران     . واستار محاكمه آن ها گرديدندخ

جهادي در كشور انجاميده اند را بارها هردو به رخ آنها كشيده است اما اين بار كه ازطرف مـردم  
 به پارلمان آمدند به اميد اينكه قوانين انكشاف وفقر زداي را تصويب كننـد و كـاري بـراي مـردم    
شديدا نيازمند كشور انجام دهند آنها در آغاز خوب درخشـيدن و بـر ضـد شـرايط ايجـاد شـده       

  ».ايستادند
البته در همه جريانات عقيدوي بايد انتظار مخالفين و موافقين را برد، ولو اين مخالفين صـداي  

در آن جملـه شـنيده شـد كـه صـرف در      . مخالفت يك گروپ كوچك و منفعت جو را باال نمايد
كه وقتـا فوقتـا قلـم بدسـتان بـي هـويتي ظهـور        ) سان فرانسيسكو ٔحوزه(سمت شمال كليفورنيا ق

مينمايند كه از شناسايي خود ها در هراس بوده و چيزهايي مينويسند كه در قالب تحقيق و مطالعه، 
 در ارتباط به ماللي جويا و محفلي كه با سنجش و آمادگي گروپ. در خفا خود، به آن باور ندارند

اميد چاپ ايالـت ورجنيـا    ٔهاي شناخته شده ترتيب گشته بود، درين مورد به خبر و راپور هفته نامه
خبر ميدهد كه گويا خبرنگـار خصوصـي    726اميد در شماره  ٔهفته نامه: اندكي روشني مي اندازيم

افغانـان   ولي اينبار حتي فاقد اسم مستعار را به كليفورنياي شمالي وظيفه دار محفلي از گروپـي از 
خبرنگار كه از سـوابق ماللـي جويـا كـامال     . ماللي جويا داير گرديده بود) ؟(نموده كه به افتخار 

) ؟(!اي  مارچ محفلي به افتخار دوشـيزه  16شام پنجشنبه ": اطالع بوده چنين آغاز مطلب مينمايد بي
درينكـه  )... ؟. (شـد يكي از اعضـاي پارلمـان افغانسـتان ميبا   ) ؟(!بنام مالي جويا كه گفته ميشود 

خبرنگار منتخب تا چه حدتوان شنيدن و ابراز حقايق و درك مجلس را داشته، شك موجود اسـت،  
 ٔكي بوده است و سوابق او از جلسـه ) خانم شوهردار(چون وي كه گويا نميدانسته كه ماللي جويا 

اطـالع   ملكت كامال بيمطبوعات و اخبار م ٔقانون اساسي چه بوده، مثل اينكه از ساحه) ٔلويه جرگه(
و از جرايد، مجالت و پروگرام هاي تلويزيون و سايت هاي كمپيوتري كامال بيخبـر بـوده، وگرنـه    
يك خبرنگار بايد در بند مخالفت و موافقت با نظريات شخصي و گروهي نباشد، بلكـه بـا امانـت    

رويـداد هـا و   داري و بي طرفي و معلومات عميق و آگاهي شغلي خبرنگاري، در كمـال بيطرفـي   
خبرنگار مذكور حتي از ولسي جرگـه و انتخابـات شـورا هـم گويـا در      . واقعات را به نشر بسپارد

مملكت آگاهي زيادي نداشته، درحاليكه حتي در همين اخبار اميد اقال از جريـان اينكـه انتخابـات    
 . ر رسيده استقانون گزاري راه يافته اند، به نش ٔدر افغانستان صورت گرفته و وكاليي به خانه

الرغم مسلك خبرنگاري، حتي حاضر نگرديده اسمش افشـا گـردد    باري اين خبرنگاري كه علي
يـي   كه معلوم ميشود كه فرد دانشمند و باتجربه) ؟(خانمي : (از خانمي در مجلس چنين نقل ميكند

يـك   گويا خبرنگار بيك نظر دانش و تجربه، دو خاصيت عالي انساني كـه وجـود آن در  ...) است
جاي ديگـري جريـان   . شخص ايجاب مطالعه و شناسايي دوامدار و دقيقي را مينمايد، محك ميزند

حاد، رقتبار و غم انگيز خودسوزي زنان هرات را با موضـوع سنگسـار زن مظلـوم در بدخشـان از     
طوري راپور ميدهد كـه گويـا همـان خـانم دانشـمند از ضـعف و       ) ؟(!قول همان خانم دانشمند 

عدم بازخواست اولياي امور و مقتدرين منطقوي گذشته و حال حمايـت نمـوده و گويـا    بيخبري و 
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به چه دليـل ايـن دو شـناخته شـدگان، در     . غيرمستقيم به پشتيباني رباني و اسماعيل خان ميپردازد
 . محفل مطرح ميگردند؟ بايد از خانم دانشمند و خبرنگار بي هويت پرسيد

وكيل ولسي جرگه از طرف مردم فراه كه در انتخـاب او   واضح و مبرهن است كه ماللي جويا
از طرف مردم منطقه، نه زور قدرت داشته و نه زر، ورنه رسانه هاي اقليت هاي وابسـته بـه تنظـيم    

نتيجـه  . انتخاب او برپا مينمودند ٔهاي جهادي و مخالفين تفنگ بدست چه واوياليي در مورد نحوه
ر مجلس كليفورنياي شمالي بما حكايت ميكند كه درين جمع گيري خبرنگار مجهول الهويه از راپو

افرادي هم وجود داشته اند معتقد برينكه ماللي جويا در عين زماني كه به گـروپ راوا كـه رهبـر    
آي پاكستان و گلبدين حكمتيار و برخي ديگر از همين رهبـران تنظيمـي   .اس.آنان توسط عمال آي

د به قتل رسيده، متعلق ميباشد، عضـو حـزب چـپ گـراي     ملت گرديده ان ٔكه تشريف فرمانه خانه
شايد خبرنگار مـذكور  ... شعله جاويد هم است و شايد كه در عين زمان خلقي و پرچمي هم باشد

آي اس آي، كي جي بـي و سـي آي اي،    از از احوال جنگ ساالري واقف گرديده كه ساليان دراز
 .... بيك وقت تنخواه دريافت ميكرد و همه را راضي نگه ميداشت

هايي از اطفال و بزرگترها شعار هايي را حمل مينمودنـد كـه    درين محفل گويا همچنان گروپ
ايـن را بايـد   !! پاك پروردگار. (بوده است) ؟؟(حاوي مجموعي از اخطاريه ها به همسايگان خاين 

از بعضي مقتدرين و وزراي فروخته شده به همسايگاني پرسيد كـه از شـرق و غـرب و شـمال و     
يكي هرات را براي ايران وعده ميدهد و ديگـري سـمت   . جنوب چشم طمع به خاك ما دوخته اند

ديورنـد،   ٔتاجكستان بزرگ متعلق ميداند و سومي هم بر خط فرضي باطل گشـته  ٔشمال را به پروژه
و يا اينكه چرا در زمـان اشـعار مملكـت توسـط قـواي      ) .. مضمون ٔنويسنده -شد خط بطالن ميك

شوروي مجاهدين قدر داشتند و حال اسم آنان به جنگ ساالر عوض گشته؟ گويا زنـدگي امريكـا   
آنقدر ما مردم را از احوال مملكت غافل ساخته است كه نميدانيم كه از آن عصر افتخار آفرين كـه  

الـرغم قـرار    پاك يك و نيم مليون شهيد برحق، علي ٔمجاهدين واقعي اين خطهملت سرباز افغان و 
دادهاي چپ و راست كه با دشمن برعليه ملت افغان اخذ گرديـد، بـاهم بـا سـربازي مملكـت را      

به اين اشخاص بايد فهماند كه تاريخ ميگويد كـه بـين سـال    . نجات دادند، يك و نيم دهه ميگذرد
ي تنظيمي پايتخت را اشغال نموده و بـه عـوض صـلح و امنيـت و     گروپ ها 1996و  1992هاي 

آبادي، صرف به منظور قدرت طلبي بعد از تقسيمات شرم آور منطقوي، به سرعت برق بـه ويرانـي   
اعراب به اينطـرف، بـاوجود جنـگ     ٔكابل زيبا كه از عصر حمله. آن شهر باستاني كمر همت بستند

افغان به مقابل برتانياي كبير و جهـاد برحـق بـه مقابـل     هاي متفرقه به شمول سه جنگ ملت متحد 
قواي متهاجم شوروي، ويران نگرديده بود، با تلفات بيشتر از پنجـاه هـزار زن و مـرد و طفـل، بـه      

حال اگر اينان باور ندارند خوب است به كتب، عكس هـا و راپـور   . يي وحشتناك مبدل شد ويرانه
آيـد، محترمانـه    ني و سايت هاي كمپيوتري بدسـت مـي  هاي مستنديكه به آساني از مطبوعات جها

 . مراجعه نموده و معلوماتي در احوال روزگار سياه وطن بدست آورند
سان فرانسيسكو، بايد اندكي به دو مضمون از  ٔحكمي منطقه هاي اشخاص اكثراً در مورد تبصره

دهـم   ٔ، افـزود كـه در صـفحه   كه ناشر افكار اين گروه ناشناخته ميباشد 727 ٔاميد شماره ٔهفته نامه
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ماللي جويـا عضـو پارلمـان    (شخصي بنام شهيد رحماني در قسمتي از مضمون خود تحت عنوان 
جاويد كه گويا شكست آنان به همت پرچميـان و خلقيـان    ٔبعد از معرفي شعله) جديد ما، كيستند؟

زب خلـق و پـرچم،   از ح ٔقبل از تولد ماللي جويا صورت گرفته است و ماللي جويا گويا به شعبه
شخص مذكور بعـد از اصـرار مبـرم    . رهبري داشته است حمايه و و مراقبت ميشد ٔبستگي و وظيفه

، افسـوس ميخـورد كـه    )شعله جاويد(ولي بدون كدام سند و اثبات در پيوند ماللي جويا به گروه 
و پرچميـان و  چنين شخصي در پارلمان افغانستان راه يافته است، اما هيچ تاثري از آمدن خلقيـان  

تشـكيل  . ملـت نشـان نميدهـد    ٔناكام و طالبان عقـب گـرا در خانـه    ٔتنظيميان كامال آزمايش شده
آي پاكستان كه تا بحال به حمايه از بن الدن و مال عمر و امثال آنان بدنام و متهم ميباشـد  .اس.آي

ـ   كـه طالبـان و   د، چطـور ميشـود   و اسالميستان افراطي را همزمان با آغوش باز جانبـداري مينماي
هاي چپي را در عين زمان پشتيباني نمايد؟ در همين شماره در قسمتي از يادداشـت مـدير    يي شعله

ميباشد، مثل اينكه چيز نوي دفعتـا بيـاد   ) كودتاي رئيس جمهور عليه وزير خارجه(كه تحت عنوان 
پرداختـه   »راوا«گروه دفعتا به شرحي در مورد ) كودتا؟(اميد آمده باشد، از موضوع  ٔمدير هفته نامه

آي، مظـاهرات ايـن   .اس.و تذكار ميدهد كه گويا بعد از فرستادن طالبان به افغانستان، از طرف آي
. عليه طالبان مـزدور هميشـه دايـر بـود    ! در شهر پشاور، مركز بنيادگرايان پاكستاني) زنان انقالبي(

ميپرداختند و اين سازمان و گروه طالبـان در  ، هميشه برعليه طالبان به مظاهرات »راوا«يعني سازمان 
 آي برخوردار بودند؟؟ .اس.سازمان تروريستي آي ٔ عين زمان از حمايه

اگر سوابق تحصيلي ماللي جويا سوال باشد، فصاحت و بالغت اين زن جـوان افغـان كـه در    
محترمـه   ٔ گفتهبه . مهاجرت پرورش يافته است، از اكثريت اعضاي پارلمان افغانستان جلوتر ميباشد

ماللي، اين زن جوان مبارز دلير نه تنها در فهم و استدالل پيشـتاز   ٔدانشمند ليسه ٔعزيزه انوري مديره
و برازنده ميباشد، بلكه با سادگي و تواضع كه خاص اشخاص رسيده و داناست توانسته است كـه  

 . دل همگان را بدست آورد و هر سوالي را به متانت و حوصله جواب دهد
اسم رسانيد كه صفت واالي مردم افغانستان، همين  در پايان بايد محترمانه به عرض خبرنگار بي

نتيجه چنين است كه بـا هـر   . داشتن شعور سياسي ما ملت جنگ زده و سرد و گرم چشيده ميباشد
يي كه براي كتمان حقايق صورت بگيرد، ملت بيدار افغان دوسـت و دشـمن واقعـي را     ظاهرفريبي

د، باور بفرماييد كه آفتاب را نميتوان با دو انگشت پنهان نمود، نـه ماللـي جويـا پرچمـي،     ميشناس
 ٔگـان، ميتـوان جامعـه    آي ميگردد و نه به تاپه زدن هاي كم سـويه .اس.يي و عضو آي خلقي، شعله

انسجام افغانستان را به اين زودي از جنگ ساالر، عمال وابسـته بـه همسـايگان طمـاع، عقـب       بي
  . تنظيمي و گروه طالبان اجنبي پرست پاك نمودگرايان 

)2006برگرفته از سايت افغان جرمن آنالين، اپريل (



  
  
  
  

  بخش دوم

  

  ماللي جويا عليهها  توطئه

 پارلمان در براي خفه كردن صدايش
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  ولسي جرگه سخنراني ماللي جويا دردر حاشيه 
  2006اپريل  15

  
گشتند ولي وقتي بر ،سوگند خوردند رفتند و خدا به خانهبعد  .ني جنايت كردندرگذشته حاكماد«

  ».به آن وفا نكردند
باعـث   ،آمـد  سـاالر و بنيـادگرا فـرود   ِنمايندگانِ جنگ سر كه چون گُرزي برجويا اين سخنان 

خواستند كه به وي اجازه وتني چند ازآنها با مشتهاي گره كرده ازرئيس مجلس  خشم آنان گرديد
دومِ جلسه ي مجلس نمايندگان،جويا موفق شد براي رسـاندن پيـامش بـه     روز در .صحبت ندهد
اما لحظاتي بعد هنگاميكه به مـردم بخاطرداشـتنِ يـك چنـين     . وقت سخنراني بگيرد گوش مردم،

ــامردمي،  ــسِ نـ  مجلـ
ــت ــام ، تســليت گف تم

نماينــدگانِ مرتجــع بــا 
كوبيــدن مشتهايشــان  

ــز، ــرروي مي ــانع از ب  م
 ادامـــه ي ســـخنان او

زمانيكــه  و گرديدنــد
 ماللي جويا براي ادامه
 ،سخنانش تأكيد نمـود 

رئيس موقـت مجلـس   
ــع    ــه قطـ ــان بـ فرمـ

 .ميكروفونِ جويا داد
 در لـذا  ،ارلمـان برسـاند  طريق پ چون به ماللي جويا فرصت داده نشد كه پيامش را به مردم از

 قرائت نمود متن سخنراني اش را تي با شركت ده ها خبرنگاركنفرانس مطبوعا مجلس در خارج از
خـارجي   رسـانه هـاي داخلـي و    كه انعكاس وسيعي در، به پرسشهاي روزنامه نگاران پاسخ داد و

  .داشت
 از بهتـر  باغ وحـش  طويله خانه و: يك تلويزيون گفت در آخرين مصاحبه خود ماللي جويا در

 است كه بـار  خر ،دهد مي است كه شير گاو طويله خانه، بدين دليل كه در ،پارلمانِ افغانستان است
 چنـد نماينـده بقيـه جنايتكـار،     از مجلس مـا غيـر   در اما .كند سگ است كه نگهباني مي كشد، مي
 خـر  بنابراين اين گاو، ،پخش مواد مخدر شركت دارند توليد و كه در بنيادگرا هستند، افروز و گجن
 بيـان ايـن حقـايق در    از براي مردم دارند تا نمايندگانِ مجلس جويـا بعـد   سگ منفعت بيشتري و
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  .بران به مرگ تهديد شدقاچاق ساالران وجنگ طرف بنيادگرايان، از مجلس،
 هـزاران  مـتهم بـه كشـتارِ    مجاهدين افغان را )ولسي جرگه( مجلس نمايندگان ماللي جويا در
 .بسوي او پرتـاب كردنـد   هاي آب را بوتل نمايندگان  اين موقع تعدادي از در .شهروند افغان كرد

رهبران سابق مجاهدين بـا لحـنِ تنـدي     از مجلس نمايندگان و عبدالرسول سياف، نماينده كابل در
  .را اهانت به دين تلقي كرد آن و داد قاد قرارتاظهارات ماللي جويا را مورد ان
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  »كميته دفاع از ماللي جويا«

  حمله لومپنانه به ماللي جويا در پارلمان
 

ي  مي زمانيكـه وكـالي ولسـي جرگـه بـراي بحـث روي بودجـه        7روز يكشنبه  :2006مي  9
پشنهادي وزارت ماليه آمادگي داشتند آجنداي بحث بصورت غير مترقبه و بدون اعالم قبلي تغييـر  

به . آن سخنراني نمايد) ؟(فتخارات ثور و ا 8شود در مورد  نموده به قومندان الماس اجازه داده مي
تعقيب او چند قومندان ديگر صحبت كرده و بعد نوبت به ماللي جويا كه اين بار خالف گذشته به 

جويا، به صحبت يكي از وكيل قومنـدان هـا كـه    . سهولت فرصت سخن گفتن يافته بود، مي رسد
ه تاكيد مي نمايد كه بايد بين اشتباه و ي تنظيمي را اشتباه خوانده بود اشاره نمود اعمال جنايتكارانه

ي مجاهدين راستين و افراد منفعـت   او طي سخنانش مجاهدين را به دو دسته. جنايت فرق گذاشت
جو و جنايتكاري تقسيم نمود كه از جهاد سو استفاده كرده موجبات تباهي مردم و كشور را فـراهم  

  . نمودند
نم پروين دراني كه بنام كـوچي و بـا امكانـات    به محض اينكه صبحت جويا پايان مي يابد خا

وهابي ها به پارلمان آورده شده است، قاضي نذير قومندان ولسوال ايكه با جمعيت اسالمي ربـاني  
در رابطه است، خانم نورزيه اتمر از مزدبگيران جمعيت اسالمي، خانم صفورا نيازي يكي از كـادر  

از قندهار با چوب و بوتل ماللي جويا را مـورد  هاي جمعيت اسالمي در مزار و ماللي اسحق زي 
در . حمله قرار داده فحاشي هاي درخور شان و تربيت خود را در داخل پارلمان نشـخوار نمودنـد  

اين ميان، وكيل نيازي و تني چند از جنگساالرانيكه از محاكمه خود بعنوان جنايتكار و خاين ملـي  
اي را به زبان آوردند كـه بـراي    ات ركيك و لومپنانههراس دارند نيز به حركت آمده، هر كدام كلم

فاحشـه، بگيريـد بـه او تجـاوز     «ماننـد  . انسانهاي باوجدان حتي شنيدن آن خارج از تحمل اسـت 
   »...كنيد

اي و راوايي مي كوبيدند و تهديد به قتل و تجـاوز   اي جويا را دشنام مي دادند و بنام شعله عده
كه شكريه باركزي نيز در مصاحبه با تلويزيون طلوع اين اخطار هـا و تهديـد بـه    (جنسي ميكردند 

به نقل از يك وكيل پارلمان گفتـه مـي شـود كـه سـياف بـه       ). تجاوز جنسي بر وي را تاييد نمود
فرادش توصيه نموده بود كه جويا را هنگامي كه از دروازه پارلمان خارج مي شود، با چاقو مـورد  ا

به همين دليل طرفداران جويا به دور و اطراف او حلقه هاي انساني تشـكيل داده  . حمله قرار دهند
  . مسولين امنيتي را در جريان قرار دادند

د به تجاوز جنايتكاران را، بنابرشناختي كـه از  جا ميان وكالي محترمي كه فحاشي و تهديدر اين
ي قبلي آنان داشتند، جدي گرفته به دفاع از جويا، دفـاع از انسـانيت، دفـاع از     ماهيت آزموده شده

در اين گير و دار، رباني، سـياف  . پارلمان و دفاع از حيثيت و آبروي كشور و مردم خود بپاخاستند
خواستند به جاي رسيدگي به جناياتيكـه در شـهر كابـل و     در مخالفت با جويا كف بر دهان آورده



  |روزگار ما                                                                                                                 شجاعت ي اسطوره ماللي جويا، 109
  

ساير نقاط كشور ما بخصوص توسط تنظيم هاي زير رهبـري خـود شـان صـورت گرفتـه اسـت،       
سخنراني ماللي جويا را در آجنداي بحث ولسي جرگه بگنجانند امـا وكـالي واقعبـين و مخـالف     

نـد، جلسـه را از نصـاب انداختـه و     كن جنگ ساالراني كه از نام اسالم و جهاد سـو اسـتفاده مـي   
اي از وكال تيلفوني به جويا گفته انـد   عده. سازند ي بنيادگرايان را نقش بر آب مي بدينصورت نقشه

كه بخاطر جانبداري از ماللي جويا تهديد شده اند و از آنجمله آقاي قاضي زاده وكيل هرات گفته 
بـرعالوه  . د اسـماعيل كشـته خـواهم شـد    كه اگر من كشته شوم بخاطر جانبداري خود توسط افرا

نيـز تيلفـوني گفتـه انـد كـه بخـاطر كنفـرانس         »اتحاديه ملي ژورناليستان افغانستان«ژورناليستان 
  . مطبوعاتي كه ماللي جويا هم در آن اشتراك نموده بود تهديد شده اند

 راتتظـاه  كـه طبـق آن امـروز    كميته دفاع از ماللي جويـا خبـري بدسـت آورده   : قابل توجه
اي در واليت فراه به حمايت از ماللي جويا راه انداخته شده و همچنان دفتر جويا صد هـا   گسترده

. از هواخواهان ماللي جويا در داخل و خارج كشـور دريافـت كـرده اسـت     تلفن بعنوان همدردي
  . گزارش كامل و تصاوير اين تظاهرات به زودي به سايت ما عالوه خواهد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .جهادي زن كه جويا را مورد حمله قرار دادندچهار 
  نورزيه اتمر، ماللي اسحاق زي، پروين دراني، صفورا نيازي :از راست به چپ
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  رابطه به جويا مصاحبه شكريه باركزي عضو پارلمان در

  ي فرانسهراديو: منبع
 

محمد بشير همكار ما در مورد خشونت جسمي عليه يك بانو در پارلمان افغانسـتان بـا خـانم    
 : شكريه باركزي عضو پارلمان افغانستان گفتگويي انجام داده كه تقديم ميگردد

قسميكه گزارش گرديد ديروز خانم ماللي جويا نماينده در ولسي جرگه افغانستان حـين  : والس
سخنراني و انتقاد از نيرو هاي مجاهدين منحيث قاتلين هـزاران تـن، بـا برخـورد خشـونت آميـز       

عده اي ازاعضاي مجلس بوتل هاي آب معـدني را بسـوي او   . شماري ازاعضاي مجلس روبرو شد
ماه گذشته پارلمان افغانستان حين تصويب فهرست كابينه پيشـنهادي آقـاي   پرتاپ كردند، همچنان 

حامد كرزي به سيد مخدوم رهين وزير سابق فرهنگ كه به دفاع از آزادي بيان زياد معروف اسـت  
راي اعتماد نداد، خانم باركزي شما چه فكر ميكنيد اين نشان نميدهد كه نيروهاي سابق مجاهـدين  

 نستان زياد نيرومند هستند؟ در پارلمان فعلي افغا
البته اينكه حضور نيروهاي مجاهدين بـه معنـي خـاص و آنهائيكـه در طـول       :ه باركزيشكري

سالهاي جهاد در صف رهبري قرار داشتند در پارلمان افغانستان اين يك حقيقت اسـت، امـا ايـن    
رهـين را از   بگونه مثال ما نميتوانيم آغاي. واقعيت نيست كه آنها يك اكثريت قابل مالحظه هستند

زيم بخاطريكه حتـي وقتيكـه او بـراي گـرفتن آراء در پارلمـان افغانسـتان       بدنه مجاهدين جدا بسا
تشريف آورد، در سخنراني هاي خود بار بار حمايت از جانب رهبـران جهـادي خواسـت، هرگـاه     
قرار بر اين مي بود كه مجاهدين يك اكثريت قابل مالحظه را ميداشتند، داكتر دادفر اسـپنتا شـايد   

ديد و بينش كه نسبت به قضايا دارند و اسماعيل خان اولين وزير مـي  كامياب نمي شد با آن طرز 
 . بود كه بسياري آراء را ميداشت به سبب تاريخچه جهاد و مقاومت

بعضـي از وكـالء   . موضوع عليحده از ايـن ميتوانـد باشـد    اما موضوع خانم ماللي جويا كامالً
بخاطري كه آنچنانكـه  . ز جشن هشت ثورناراضي به نظر ميرسند از استقبال مطبوعات از تاريخ يا ا

خواهند، جهادي را كه  ها مي آنها توقع داشتند، تجليل صورت نگرفته بود، خوب البته بار بار بعضي
ـ    خاطر مردم كردند هنوز هم براي جيره گرفتن در چـوكي ه خاطر خدا و به ب ه رخ هـاي سياسـي ب

ه يك فرهنگي تبديل شود كه نسـل، نسـل   اين شايد در دراز مدت ب اًمردم افغانستان بكشند كه جد
يك منطق بسيار بلند و قوي گپ هاي خود را ارائه كـرد   اخانم جويا ب. مند شوند اهند بهرهآنها بخو

و در اين ميان حساسيتي كه نسبت به گپ هاي او كه بشكل طبيعي اش بايد وجود نميداشت چـرا  
كه آنها هيچ گپ خالف نگفتند بلكه فقط شايد خود مجاهدين خواستند كه بعنـوان يـك حركـت    

ته از اينكه ضربات فزيكي بود، تهديد بـه مـرگ   نشان بدهند كه آنها ميتوانند يك قوت باشند، گذش
شد، تهديد به تجاوز جنسي شد و در كنار اين گپ ها مورد لت و كوب و فحش و ناسزا هـم، نـه   
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 . تنها خانم ماللي جويا بلكه ساير خانم ها در پارلمان قرار گرفتند
وانـد تغييـر   اين برخورد چقدر روحيه همكاري را در داخل پارلمان بصورت عمـوم ميت : والس

 بدهد؟ 
ال اقـل در  . من فكر ميكنم دو خطي كه از اول بايد بوجود مي آمد يا وجود ميداشـت  :باركزي

پارلمان افغانستان كه متاسفانه به داليل مختلف تا امروز نتوانست شكل بگيرد كه آن ميتوانـد يـك   
و گروپ ديگـرش   گروپي از اصالح طلبان، ريفورميست ها و تكنوكرات ها و ديموكرات ها باشد

هم گروپ به اصطالح مجاهدين و آنهايي كه هنوز هم بهـره بـرداري سياسـي ميخواهنـد از ديـن      
بخصوص حركت ديروز باالخره ميتواند كه در كوتاه مدت گروپ تيپ روشنفكري و . داشته باشند

عـين روحيـه    آنهايي كه با اينها نسبتĤ توافق ندارند با هم يكجا كنند و در سمت مقابل شان ميتواند
 . را ايجاد كند

ر نظـر داشـت حادثـه ديـروز آيـا      منحيث آخرين سوال ميخواهم از شما بپرسم كه با د :والس
 هاي كه در پارلمان افغانستان حضور دارند احساس ترس از زنده گي شان نميكنند؟  خانم

تكان داد كه  برخالف، من فكر ميكنم كه حادثه ديروز زنان افغانستان را هم يك اصالً :باركزي
گرچه كه سه خانم در حمالت فزيكي برخانم جويـا نقـش خـاص خـود را     . اگر شما بسيج نشويد

داشتند، يعني آنها به طرفداري از نيرو هاي مجاهدين آمدند و ماللي جويا را زير بـاراني از دشـنام   
كـه تيـپ    و لت و كوب قرار دادند كه بدون شك اين ميتواند نشان بدهد كه ما زن هـايي داريـم  

اخواني را دارند، اما با آن هم من فكر ميكنم كه زنان افغانستان اگر سه زن به آن شكل بود امـروز  
سي زن و بيشتر از سي زن به اين فكر ميكنند كه ما بايد به هـر قيمتـي كـه ميشـود مـانع همچـو       

  .حركات شويم دركوتاه مدت و در دراز مدت
بنام خط سوم در پارلمـان ايجـاد كـرد كـه درآن      خانم شكريه باركزي بعد هاي يك فركسيون

وتوضيح ميشد كه با دوگروه يكي جهـادي وديگـري ضـد     آن عده وكيالني مطرح موضع گيرهاي
  .نبود، بلكه خط وسطي را دنبال ميكند
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  08/05/2006، سيستاني

  !زن افغان به دفاع برخيزيد ، اين قهرمانماللي جويا از
 

خبري را پخش نمودنـد  ) 2007مي  7( ديروز »سي بي بي«از جمله  المللي و هاي معتبر بين رسانه
بـا برخـورد تنـد و    ) شوراي ملي افغانسـتان (ماللي جويا نماينده واليت فراه در ولسي جرگه  ،كه

خبـر  .خشونت آميز شماري از فرماندهان سابق مجاهدين افغان در ولسي جرگه روبرو شـده اسـت  
هاي آب وغيره بشمول دشنام هاي ركيك به سبك افغاني بـه آدرس  همچنان حاكي از پرتاب بوتل 

كـه نخبـه   (ماللي جويا ميكند، كه واقعاً نه تنها براي جامعه افغاني، بلكه براي پارلمان افغانسـتان،  
در پارلمانهاي كشورهاي جهـان  . جاي بسيار خجالت وشرم است) گان ملت افغان پنداشته ميشوند

برسر موضع گيريهاي سياسـي و يـا گروهـي برخوردهـايي صـورت       گاهي ميان نمايندگان مجلس
ميگيرد، اما تا كنون هيچگاه ديده نشده است كه گروهي خاصـي از مـردان صـاحب ادعـاي فهـم      

ماية افتخار تمـام مـردان وزنـان سـتم      كه ودرايت سياسي، بريك دختر شجاع واز خود گذرافغان
ول تاريخ حقوقش پايمـال زورگـوئي واجحـاف    كشيده افغان است، بر يك زن عدالتخواه كه در ط

مردان نامرد شده است، تا ميخواهد صدايش را بلند كند و درد در گلـو خفتـة هـزاران هزارمـادر     
وكفش ودشنام مورد  و او را با پرتاب بوتلهاي آب داغديده و درد رسيده را بيان كند، يورش ببرند

  .هتاكي وضرب وشتم خود قرار بدهند
اين عمل نه تنها سطح نازل فرهنگ سياسي را در معتبرترين جايگـاه داد خـواهي وداد شـنوي    

يك بار ديگر ثابت ساخت كه مـردم مـا وحتـي پارلمـان      يعني خانه ملت به نمايش گذاشت، بلكه
  چقدر فاصله دارند؟افغانستان با دموكراسي واز جمله با آزادي بيان 

ماللي جويا به عنوان يكي از نمايندگان ملت در ولسي جرگه حق دارد تا نظريات خود را بـه  
نمايندگي از موكلين خود در شوراي ملي بيان كند و در ختم سخنرانيش ديگران نيز حـق دارنـد   

ادن و يـا پرتـاب   تا آن نظريات را تائيد و يا ترديد نمايند، اما هيچكس حق ندارد تا بـا دشـنام د  
. كفش و بوتل بر سر و روي يك نمايندة پارلمان مانع سخنراني او گردد و يـا او را تـوهين كنـد   

درواقع توهين به مردم شريف واليت فراه است و مردم فـراه حـق دارنـد     ،توهين به ماللي جويا
صداي اعتراض خود را عليه چنين حركاتي خالف شأن و حيثيـت افغانسـتان در پارلمـان ابـراز     

اگر جلو چنين حركاتي گرفته نشود، طبعاً تـا خـتم دورة پارلمـان ماللـي جويـا نخواهـد       . كنند
 ين خود را در خانه ملت كه جايگاه ابراز درد ها ومشـكالت موكل توانست، خواسته ها و نظريات

جاي تاسف فراوان اين است كـه اگـر ديـروز زنـان     . ملت دردكشيده ورنجديده است، ابراز كند
مظلوم كشورما در بيرون از منزل از دست طالبان بي سـواد دره ميخوردنـد، تـا از خانـه بيـرون      

نة مقدس ملت بريك زن بيـدار وآگـاهي چـون ماللـي     نيايند،اما امروز با شعار دموكراسي در خا
  جويا، كساني تاخت وتاز ميكنند، كه مدعي برتري خود بر طالبان اند؟
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ماللي جويا، هنگامي كه مجاهدين را به دوگروه مجاهدين صادق و مجاهدين كـاذب تقسـيم   
ـ      كرد و ر و صـدا و  مجاهدين كاذب را متهم به كشتار هزاران شهروند افغـان نمـود، دفعتـاً بـا س

هياهويي شماري از اعضاي مجلس روبروشد و بالفاصله شـماري از مجاهـدين، بوتـل هـاي آب     
  .معدني را بسوي او پرتاب كردند

حقيقت اينست كه شهر كابل به حيث يك واقعيت انكار ناپذير توسط تنظيم هاي جهادي طي 
ـ       1996تا  1992سالهاي  زار از باشـندگان  ميالدي به خاكـدان مبـدل شـد ودر حـدود پنجـاه ه

غيرنظامي شهركشته شدند وبيش از يك ميليون از اهالي كابل از خانه و كاشانة خود در داخـل و  
تلخ حال اگركسي از روي وطـن دوسـتي بـه     يا خارج آواره شدند، با بخاطر آوردن اين حقايق

ه و بـه  حال اين مملكت بخواهد اعمال كساني را كه يك شهر تاريخي و يك پايتخت را بيرحمان
ويرانه مبدل ساختند و تمام دار و ندار مردم را به غارت بردند،به انتقاد بكشـد، دفعتاًآنهـايي كـه    
باصطالح به كاله خود پر دارند، بخود ميخورند و داد و فرياد راه مي اندازنـد تـا مـانع افشـاي     

حـق شـهريان    در برخي از اين تيكه داران جهاد، با همه سـفاكي . بيشتر اعمال سخيف آنها نشود
كابل، خود را محور اسالم واسالميت جا ميزنند وانتقاد از خود را، انتقاد از مقدسات ديني تعبيـر  
ميكنند وهنوز هم تصور ميكنند كه مردم فريب ادعاي دين ساالري آنها را خواهند خورد و بدانها 

  .باور خواهند كرد
ابل نموده وازكشتار و ويرانگريهـاي  از جمله رهبران جهادي كه بارها اعتراف به ويراني شهرك

عبـدالرب   خود هيچگونه پشيماني ندارد، و آنرا بجا و برطبق برنامه وانمود ميكند، يكي هم آقاي
رسول سياف، نماينده مردم پغمان در ولسي جرگه است كه با لحن تندي اظهارات ماللي جويا را 

در مجلسي كه در آن بـه اركـان   «: او گفت. مورد انتقاد قرار داد و آن را اهانت به دين تلقي كرد
   ».دين استهزا صورت گيرد، دين به ما اجازه حضور در آن مجلس را نمي دهد

اگر ايشـان اسـالم را درك   . افغانستان با اسالم آقاي سياف به هيچ بهشتي راه پيدا نخواهد كرد
آقـاي ربـاني از كجـاي كتـاب     . حداقل زندگي شخصي خودشان بويي از اسالم داشـت  ،ميكردند

طياره برسـرمردم بـدبخت    خداوندي آيه ويراني كابل را كشف كرده اند كه آنرا با بمب و راكت و
عمـر   همين مال آقاي حكمتيار به كدام كتاب آسماني ايمان دارد؟ اصالً. زبون به تعبير نشسته اند و

اسـالمي  . اسالم اسـيري و بردگـي اسـت   . اسالم او اسالم گرسنگي و مرگ است: بينيد بهعزيز را 
آيـت اهللا   ،اسـتاد سـياف   ،من نمي دانم كه استاد رباني. است كه بايد با تمام وجود با آن كافر شد

العظما محسني و خيلي از بزرگان ديگر با كدام رويي اعالم ميكنند كه مفسـران ديـن انـد وچهـره     
بخون بودن دستان مباركشان، كاخها از عزت و آبروي  ه اسالم ؟ درحاليكه ضمن آلودههاي برجست

از ذكر ازدواج هاي مكرر اين حضـرات ميگـذريم، امـا لطـف     . اين سرزمين براي خود ساخته اند
  كنند و بفرمايند كه براثر كدام فعاليت اقتصادي مشروع 

ند، اين همه مـوتر كروزينـگ و خـدم و    كه خمس و ذكات آنرا پرداخته اند و حجش را رفته ا
 »حشم را خريده اند ؟

اما ماللي جويا از آن زناني نيست كه بيش از اين، زورگوئي ناقضان حقـوق بشـر واز جملـه    
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ناقضين حقوق زنان را تحمل كند، او بارها در مصاحبه هايش بـا صـراحت گفتـه اسـت كـه او      
  . مانع او از بيان حقايق نخواهدشد ازهيچ جنايتكاري ترس ندارد وهيچ حركت نامردانه،

او تا هميشـه بـه سـخن گفـتن در     «: گفت ماللي جويا پس از رخداد ديروزي به خبرنگاران 
من تاكيد مي كنم كه اگر من تنها فرد در پارلمان هـم  «: اوافزود ».ادامه خواهد داد »حقايق«مورد 

نمي تواند صداي مـن را خـاموش   باقي بمانم، به حرف هاي خود ادامه خواهم داد و هيچ كسي 
ماللي جويا، شهرتش را به عنوان يكي از فعالين حقوق زنان بـا انتقـاد از قدرتمنـد تـرين      ».كند

وي با شجاعت بي نظيـري درلويـه   . بدست آورد ،گروه هاي مسلح در افغانستان، يعني مجاهدين
هر كابل را به ويرانه مبـدل  ، عليه جنايتكاراني كه ش2003جرگه قانون اساسي افغانستان در دسمبر

كرده اند، سخناني را بيان كرد كه تا آن روز هيچ يكي از مـردان افغانسـتان جرئـت گفـتن آن را     
بطور حضوري در برابرفرماندهان جهادي نداشتند و تا اكنون هم ندارند و از همان وقت تا اكنون 

و از هيچگونه اتهـامي عليـه او    رهبران و فرماندهان تنظيم هاي افراطي جهادي بخون او تشنه اند
ماللـي جويـا را   . دريغ نورزيده اند تا بدينوسيله سخنان او را خنثي كنند و خود را تسلي بدهنـد 

متهم ميكننـد، مگـراو ايـن اتهـام را رد     » راوا« همچنان به عضويت در سازمان انقالبي زنان افغان
ن يك آزاديخـواه هسـتم و حاضـرم    م. من وابسته به هيچ گروه سياسي نيستم«: كرده و مي گويد

من از هيچ كس بهتر نيستم و مي خـواهم از توانـايي هـايم بـراي     . براي آزادي و حقانيت بميرم
  ».خدمت به زنان كشورم استفاده كنم

بنابرين ماللي جويا ديگر در قلوب تمام انسانهاي پاك و شريف افغانستان جـاي دارد و نـه    و
تنها مردم فراه و زنان درد رسيده افغان او را چون مردمك چشم دوست دارند، بلكه مجـامع بـين   
المللي دفاع از حقوق زنان نيز او را دوست دارند و به همين علت جوايز معتبر بين المللـي را بـه   

وهـر بـار افغانهـاي چيـزفهم مقـيم      . و اعطا كرده اند كه براي افغانستان مايه افتخار وغرور استا
كشورهاي ايتاليا، كانادا و امريكا با تدوير مجالس ومحافـل پرشـكوهي از ماللـي جويـا، تجليـل      
وتقدير كرده اند وماللي جويا، اين فرزند رنج ومصيبت فراهيـان بـا سـخنراني هـاي گـرم وطـن       

  . نة خويش دلهاي هجرت زده افغانها را از خوشحالي وافتخار شاد ساخته استپرستا
كالم آخر اينكه، اگر درتمام افغانستان يك كس پيدا شود كه مردم به نام او بنازند وافتخـار   و 
  .ماللي جويا كسي ديگر نخواهد بود آن كس جز كنند،

ايـن قهرمـان زن    ،ماللي جويـا انسانهاي شريف وحق طلب افغان، در هركجايي كه هستيد از 
افغان به دفاع برخيزيد تا اين سرمايه معنوي ملت توسط جنايتكاران زن ستيز تباه نشود، زيـرا كـه   
او محصول تاريخ خون چكان سه دهة اخير كشورماست واوسـت كـه صـداي درگلـو خفتـة ده      

مجـامع بـين المللـي    هاهزار وصدها هزار و ميليونها مادر داغ ديدة افغان را بگوش مردم جهـان و 
  .ميرساند

  !باد ماللي جوياي عزيز پيروز زنده و
  !ناكام وسياه روي باد هركه دستش بخون مردم ما آلوده است



  |روزگار ما                                                                                                                 شجاعت ي اسطوره ماللي جويا، 115
  

  2006مي  9، ميرعبدالرحيم عزيز

  ،ولسي جرگه وحشت در

  !به دموكراسي رباني ـ سياف خوش آمديد
 

اسـالمي سـياف و منـافقين    هاي جهان از كشور گزارش دادند كه وحشـيان اتحـاد    گزاريخبر
ايـن افـراد   . جمعيت اسالمي رباني در شورا، به زن قهرمان افغان محترمه ماللي جويا حمله نمودند

فاقد شخصيت بشري با استعمال كلمات خالف شرافت انساني و هتك حرمـت كـه جـز فرهنـگ     
رزه اش باز دارنـد و  پائين اين اوباشان و حاميان شان است، ميخواستند كه اين زن قهرمان را از مبا

اما ماللي جويا با ارادة استوار و تسليم ناپذير به همه هم ميهنـان اطمينـان   . از صحنه بدورش كنند
  .بخشيد كه به مبارزه خود تا آخرين لحظات زندگي اش ادامه خواهد داد

اين زن قهرمان افغان حين ستايش از مجاهدين واقعي، بر مجاهد نما هاي متقلب كـه بربـادي    
هاي غير قابل انكاري بر مردم كابل و سائر مناطق كشور تحميل نمودند، انتقـاد نمـوده و آنهـا را    

ماللي جويا درتشخيص خود به ارتبـاط تفـاوت عميـق بـين مجاهـدين      . دشمنان ملت افغان ناميد
واقعي راه آزادي و منافقين زير عنوان مجاهد كامالً حق بجانب است و مـا از اودريـن خصـوص    

ثور اشاره نموده و متذكر شد كـه   8و  7محترمه ماللي جويا به فاجعه . ه حمايت مي نمائيمقاطعان
ما دو نوع مجاهدين داريم، يكي مجاهدين واقعي و ديگر جنايتكاراني اند كه به مردم كشور جفـا  «

وكـالي مربـوط بـه احـزاب     «، 1385ثـور   17طبق گزارش خبر گزاري پژواك مورخة  ».كرده اند
ين به مجاهدين را توهين به اسالم دانسته و با سر دادن شعار مرگ بر شعله يان، ماللـي  جهادي توه

سياف با تمام بي حيائي اظهارات ماللي جويـا   ».جويا را با پرتاب بوتل هاي آب هدف قرار دادند
اين هم يكي دگر از فريبكاري هاي منافقين است كه هر كسـي ر ا كـه   . را اهانت به دين تلقي كرد

حتي يك تعداد از وكـالي زنـان را كـه    . عقايد ضد ملي شان مبارزه نمايد، ضد اسالم ميخوانندبا 
تحت تاثير وسوسه و تبليغات منافقين جمعيت اسالمي رباني و وحشيان سياف قـرار گرفتنـه انـد،    

اين تعداد وكالي زنان از وظـايف  . عليه صحبت با معني و پر محتواي ماللي جويا تحريك نمودند
  . و اخالقي شان غافل اند و از طرز كار دموكراسي پارلماني آگاهي ندارندملي 

وكالي نجيب با اعتراض به رويه ضد كرامت بشـري حاميـان سـياف و ربـاني و سـائر خـون       
خبرگزاري پژواك گـزارش داد كـه خـداينظر سـرمچار     . آشامان، به دفاع از ماللي جويا برخاستند

به نظر مـن سـخنان   "وي گفت . ل عليه جويا را نادرست خواندنمايندة مردم از نميروز عكس العم
وي . جويا تا اندازة حقيقت بود، اما بي موجب خواهران و بـردران مـا بـاالي وي هجـوم آوردنـد     
در  ".پارلمان را خانة مشترك همه خواند و افزود كه در اينجا تـوهين هـيچ كسـي اجـازه نيسـت     

. تن از خبر نگاران هم مورد لت و كوب قـرار گرفتنـد  جريان هجوم وحشيانه به ماللي جويا، چند 
. اين حالت اسفناك دموكراسي را در ساحة عمل در داخل ولسي جرگه افغانسـتان نشـان ميدهـد   
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قانوني كه خودش نيز جز باند جنايتكاران است، در همچو موارد نقش خائنانه بازي ميكنـد و ايـن   
  . و طوالني ميسازدنوع جريانات را در ولسي جرگه عمداً دامن زده 
اول اينكه مـن يـك   . اين مردم دو مشكل دارند«: ماللي جويا، زن قهرمان افغان، به تايمز گفت

مـن تهديـدات   . آنها به حقوق زن عقيده ندارند. زن استم، دوم اينكه من به دموكراسي اعتقاد دارم
مرا بكشند، اما نميتوانند آنها ميتوانند . زيادي دريافت نموده و حرف هاي ركيك بيشماري شنيده ام

اين حادثـه بـراي كشـور    «مي نويسد كه  2006ما مي  9تايمز بتاريخ  ».صداي مرا خاموش سازند
هاي غربي آزار دهنده است كه با تجاوز به افغانستان طالبان را سقوط داده و بعـداً دموكراسـي را   

اتالني بود كه مصيبت عظيمي بـر  تحفة غرب به افغانستان آوردن دوبارة جانيان و ق ».مستقر ساختند
ما از همه هموطنان نجيب و دلسوز تقاضا مي كنيم كه به حمايت . مردم و كشور ما تحميل نمودند

 خيزند و صداي خود را عليه جنايات خونخوران و انسانكشـان بـه سـمع جهانيـان     ماللي جويا بپا
  .برسانند
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  2006ورجنيا، مي ، ماللي موسي نظام

  خانة ملتزن ستيزي در 

  قانون توسط قانونگزاران يپامال
 

ولسي جرگه توسط اكثر رسانه هاي خبري  خورد وحشيانه در و زد آور و تاثرانگيز خبر خجالت
گفته ميشود كه گويا ايرادي توسط يكي از وكال بنام ميرمن شـكريه بـاركزي   . در دنيا منتشر گرديد

بـراي اشـغال    پشـاور  هجوم رهبران تنظيم هايثور، روز  8در مورد استقبال و بزرگداشت بيمورد 
كابل پايتخت باستاني افغانستان و تخربب اين شهرزيبا با اعمال قوه، استعمال راكت و توپخانه بـه  
منظور كشتار تقريبي پنجاه هزار غير نظامي بيگناه جنگ ديده و تجـاوز بـه نـاموس هـزاران زن و     

ماللي جويـا قهرمـان ـ زن دليرافغـان، مثـل       .طفل بي پناه افغان در ملك خودشان، صورت گرفت
هميشه از تفكيك مجاهدين برحق، يك و نيم مليون شهيد راه آزادي و رهبران تنظيمي ناكام كه بـر  

 .ويرانه هاي پايتخت بازهم به قدرت رسيده اند، ياد نمود
 ثور، رئيس جمهور كرزي روز معـارف را تجليـل   8روز سياه  جاي تعجب و تاثر است كه در

دختران افغان كه با البسة ملي زيبا و سرشار از نعمت آزادي، پروگرام هـاي گونـاگوني را    .مينمايد
با حمل بيرق هاي ملي و پر افتخار افغانستان حمل مينماينـد، نبايـد در روز تـاريكي كـه يـادآور      

 .نمايندشان ميباشد، جشن معارف و آزادي را برگزار  كشتار و بي ناموسي هزاران خواهر بيگناه
را بـا ادارة ضـعيف و طـرف گيـري      )!(اينكه حق گويي و بازخواست خانة قانون گزاران ملت

قانوني رئيس ولسي جرگه، به مركز تشنج با استعمال الفاظ ركيك، پرتاب بوت و چپلـك و بوتـل   
 :آب بريكزن، نمايندة مردم واليت فراه مبدل ميسازد بايد عللي موجود باشد

افغان در امور مملكت خجالت و خفـت بـراي اكثريـت طرفـدار مـرد       حصه گيري زنان: اول
علي الخصوص كه مانند ماللي جويا انتخـاب او بـر    ساالري بوده و حضور آنان در ولسي جرگه،

 .مبناي ارادة مردم صورت گرفته باشد، كامال از تحمل آنان بدور ميباشد
ندين هزار ساله بـا حقـايق عريـان    حقيقت هميشه تلخ بوده، حقيقتي به ويراني پايتخت چ: دوم

شهر زيباي كابل كه نتيجتـاً ظهـور    ناكامي در ادارة مملكت و ايجاد صلح، كشتار و تقسيم و تركة
. طالبان عقب گراي بي معرفت را سبب گرديد، براي مجريان آن ترس و بي امنيتـي خلـق مينمايـد   

تالش هاي مزبوحانه بـراي   اگر. چنانچه وحشت هميشه سبب قتل صاحب خانه توسط دزد ميگردد
كتمان حق گويي و بازخواست باشد و خداي ناكرده صداي ماللي جويا خفه گردد، ايـن از خـدا   
ناترسان با صداهاي ماللي ها كه از حلقوم ملتي به نام افغان آواي ابدي داد خواهي سر خواهد داد 

 چه خواهند كرد؟
پيشرفت و انسجام در امور ميباشـد،   قيت،وظيفه شناسي و دسپلين اداري كه زيربناي موف: سوم

به كرسـي وكـالي ملـت     اين گروه را يا خريد آرا. در نزد اكثر وكالي ولسي جرگه موجود نيست
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 .نشانيده است و يا زور و تفنگ
قانوني كه خود در زمرة همان تنظيم هاي جنگجوي سـابق محسـوب ميگـردد چيـزي در اثـر      

رة چنين تشكيلي ناكام ميباشد و چيزي هم جنجال را به نفـع  نداشتن تجربه، اهليت و كفايت در ادا
 .گروپ و گروه منسوب به خود تخصيص ميدهد

نتيجه اين ميشود كه خانة قانون گزاران افغان با زن ستيزي و حق نشنيدن به دوزخ شـرم آوري  
  .مبدل ميگردد

 واي به روزي كه بگندد نمك       هرچه بگندد نمكش ميزنند
  

ولسي جرگه حاكي ازين حقيقت تلخ است كه عده يي از زنان وكيل يا از ترس و اخبار داخل 
چون در زندگي هميشه با سيلي زور مواجـه بـوده   (يا ازعدم كفايت تصميم گيري و ابراز شخصيت

اينان كه تا به خانة قانون رسيده اند بايد بـا  . از ماللي جويا و حق گويي طرفداري نمي نمايند) اند
 .، با زن ستيزي و حق شكني به مبارزه برخيزند و نام نيكي در تاريخ بجا گذارندپشتيباني ازو

  !به اميد روزي كه زن محروم و مظلوم افغان آواي ابدي دادخواهي و حق طلبي بلند نمايد
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  2006مي 8 ،برمنگهم، رنگــارگ .ا .م

  دهد كه پارلمان از دموكراسي مي» خوبي بسيار«درسي 
 

 جريانِ بحـث بـر   محترمه ماللي جويا در افغانستان بر دادند كه نمايندگان پارلمانِ خبر راديوها
نخسـت   .بوتلهاي آب وحتي بوت وچپلك حوالـه نمودنـد   بوديجة دولت خشم گرفتند وبه سويش

آناني كه ميخواهند خاموشش كنندازگفته هاي اواين همه ترس دارند؟  ببينيم اين زن چه دارد وچرا
نقطة ضغيف كسي نيست چرا اين همه حساسيت نشان داده ميشـود واگرگفتـه    ميگويداگرآنچه او 

بيگناه  دربرابرِكساني ميگذارد كه ازآنچه ديروز انجام داده اند در برابرِهزاران قربانيي هايش آيينه را
 احساس سرافگندگي ميكننـد درايـن صـورت آيـا بهترنيسـت بـه جـاي آيينـه خـودرا بشـكنند          

 قانوني ازتمـامِ ايـن اتهامـاتي كـه اوبرايشـان وارد ميكنـد مردانـه دفـاع         ودرحضوريك محكمة
وقتي  معمول ديموكراسي همين است كه. نمايندوخود وديگران را ازاين دغدغة خاطر نجات دهند

دفـاع   اتهامي بركس واردشد آن كس اتهام زننده را به محكمه ميكشاند ودرحضورمحكمه ازخـود 
گلو پندانـدن   مسأله به همين سادگي است اما، رگ. أن اووجودنداردوثابت ميكند كه آن اتهام درش

ديموكراسـي   وسروصدا ايجادكرد ن ومخالف خود را با بوت وچپلك خاموش كردن نه درقاموسِ
جززبـان هـيچ    مي گنجد ونه درعرف عامة مردم خاصتاً آنگاه كه طرف دعوا زنـي باشـد كـه بـه    

   .ندارد اي ديگر حربه
ابـل گفتـه انـد كـه پـس از ورود      تمام مـردمِ ك  ها ماللي جويا نگفته است بلكهدوم، اين را تن

شـما  . كشته شده اند وصدها خانه ويران گرديده اسـت  هاي گوناگون مجاهدين هزاران بيگناه گروه
 نشـر » نويسـند  مـي  خـونِ خـود   كابليان با« به صورت منظم زيرِعنوان »روزگاران«اي را كه  سلسله

آخرصـداي  . كه مردم متحمل چه تلخي ها ومرارت ها گرديده اند بفرماييد تا بدانيد نمايد؛ مرور مي
بازورخاموش كرد وهمين كه كسي گفت برمـردم در دورانِ قـدرت شـما     حق طلبي را كه نميشود
آن شما و فقدانِ كنترولِ شما برزيردستانِ تـان بـوده اسـت سروصـدا راه      ستمها رفته است وعاملِ

» .دادوبيداد اين ازخدا بيخبران را ببينيد كه به مجاهدين واسالم اهانت مـي نماينـد   اي«بيندازيد كه 
 همين خلوت بـر شـما نهيـب   . ازشما ميخواهم فقط چند لحظه با وجدانِ خود خلوت بفرماييد من

بـراي   خواهد زد كه اگراين چنين اسالم را روكش گناهان خويش بنماييد وامـروز ازحسـاب دادن  
كـه بـراي    و وجدان چـه خواهيـد كـرد؟ آنـاني    ) ج(خدا برابر ها بگريزيد فردا در مردم بدين بهانه

مجاهدين تـوهين شـده اسـت     گريزازسخنانِ ماللي جويا تاالر ِپارلمان رابد ين بهانه كه به اسالم و
   .وازهمان شَبح پا به فرارميگذارند ترك ميگويند درحقيقت امرازوجدانِ شكنجه گرخود درعذابند

 انتخابات براي چنـد لحظـه از   استفاده از زور را در اگرمسألة اعمالِ نفوذ و( جويا سوم، ماللي
مردم و ازا عتماد آنان بـه همـان پيمانـه برخورداراسـت كـه       نيزنمايندة) بگذاريم كنار بحث خود

پرتاب كردن به سوي او درحقيقت امرچپلك پرتاب كـردن بـه سـوي     ديگران و بدين دليل چپلك
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نماينـدة  . خود دانسته رداي وكالـت خـود را برشـانه اش افگنـده انـد      او را امين مردمي است كه
در پارلمان يا هنگام ابرازِنظردربيرونِ ازآن بايد مصؤونيت كامل داشته باشـد و   پارلمان هنگامِ بحث

  كند آزادي ازاوسلب شود او نميتواند بد رستي از مردمي كه اورابرگزيده اند، نمايندگي اگراين
زيرا كه، ديموكراسـي   هارم، نمايندگانِ مردم بايد ممثل ونمايندة تحملِ نظرات مخالف باشندچ

ازسيستمِ ديموكراسي حـذف   تنها دروجود مخالف است كه تبارزميكند وا گرشما وجود مخالف را
انـدركاران وخاصـتاً رياسـت شـورا اگـرمجلس را       دست .نماييد آنرا به جوزي پوچ بدل كرده ايد

ازموضوعِ اصلي بحث خارج ميشـود بـه اويـادآوري     داره نمايند به مجردي كه يك وكيلدرست ا
ندارد كه به صحبت هاي خـارجِ موضـوع بپـردازد زيراكـه،      ميكنند كه شورا نميتواند واصوالًٍ حق

   .شورا از وقت ومعاش خود دربرابرِمردم مسؤليت دارد وهر كار را در موقعش بايد انجام دهد
ـ  آغازكارجنـاب كـرزي، بـرايش نوشـته بـودم كـه اوبـراي اينكـه بازيچـة           انپنجم، من ازهم

نشود بايد دست به تشكيل يـك حـزب سياسـي بزنـد و بـا گـردهم آوردنِ        جنگساالرانِ قدرتمند
اين  فرصت طلبان نجات دهد اما، او حكومتهاي ائتالفي و شر از خويشتن را عناصرهمراي وهمدل

بوديجـة پيشـنهادي آن را بـه موقـع      او شكايت دارد كـه شـورا  اينك وزارت مالية  كار را نكرد و
بازسازي به عهدة تعويق مي افتد ولي اينان فراموش ميكنند كـه   و بدين ترتيب كار تصويب نميكند

 .معرفي كند شورا پنج تاي ديگر يك ماه نميتواند به جاي پنج وزير رد شده از در كرزي نيز جناب
او  چنـد وزيـر   همدل ميداشت خوب ميدانست كه ممكن يك يا واو به دورِخود تيمي همراي  اگر
 .اين همه كندي نميشـد  بازسازي دچار آماده ميداشت كه كار اين چند تاي ديگر بنابر  شوند و رد
گرفت اين است كه روشـنفكران و قلـم بدسـتان افغانسـتان      اين حالت بايد اما، نتيجه اي كه از و

كجروانِ شورا و حكومـت   اعمال بيرون از دولت عمل نموده بر ميتوانند به عنوان يك گروپِ فشار
 اين وظيفة اساسي را آنان نيز نابساماني هاي اجتماعي انگشت انتقاد بگذارند ولي حيف كه و ديگر

متأسفانه قطب نما بدست كسـاني اسـت    .زباني گرديده اند گذاشته مصروف بحثهاي قومي و كنار
 اشخاص و افراد قصيده سرايي كنم امـا، در  مدح كرده ام كه درمن عادت ن. كه خود بيراهه ميروند

بـه يـادش    شـعرحافظ را  كـنم و  ِاحترام خـم مـي   سر پايمردي خانم جويا صميمانه برابر جرأت و
                  :دهم كه مي

  
  بيمِ موج وگردابي چنين هايل شبي تاريك و

  ها ا دانند حال ما سبك بارانِ ساحــلكجــ
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 21/05/2007، سيستاني

  !را فرياد بكشيم آن ماللي جويا درد مشترك ماست،
 

در سراسـر   »سـي  بـي  بي«مي از طريق  21ان امروز مانگيز تعليق ماللي جويا در پارل خبر حزن
همه افغانان عدالت پسـند   جهان پخش گرديد و

بـه  . وحيـرت فروبـرد   وبا وجدان را در تعجـب 
وزيـر  تعقيب سلب اعتمـاد آقـاي دادفراسـپنتا،    

قهرمان زن  افغانستان، اينك ماللي جويا، خارجه
ــي در   ــاران تنظيم ــم جنايتك ــه خارچش افغان،ك
پارلمان افغانستان بود،نيز آماج توطئه اي از قبل 
ترتيب شده عناصر واقعاً غير ملي قرار گرفتـه و  

سـوال  .قرارداده اند او را در حالت تعليق وظيفه
مـان بـه   اينست كه مگر ماللي جويا با رأي پارل

وكالت مردم برگزيده شده اسـت كـه بتـوان او    
رامانند يك وزير حكومت مورد سوال و سـلب  

  اعتماد قرارداد وخلع صالحيت كرد؟
آنكه متهمين بـه   واقعيت اينست كه پس از 

 جنايات جنگي در پارلمـان منشـور مصـالحه و   
 ،رساندند بخشودن مجرمين جنگي را به تصويب

ماللي جويا كه بشدت مخالف چنين تصويبي بود، تصميم گرفت تا به تنهـائي قضـيه جنايتكـاران    
ماه اپريل گذشـته   امريكا در او اين مسئله را در سفرخود به استراليا و .جنگي را روي دست بگيرد

زيوني در مصاحبه اي از تلويزيون آريانا افغانستان اعالم داشت و در سخنرانيها ومصاحبه هاي تلوي
اسـناد وشـواهد    خود از هموطنان عدالت خواه ومتضرر خود در داخل وخارج تقاضا نمود تاهركه

يا صوتي ويا نوارهاي فلمي در اختيار داشته باشند در دسترس او قرار بدهند تا او بتواند اين ،كتبي
ـ     اسناد راعندالموقع ه بشـريت  به دادگاه بين المللي الهه پيش كند ومـرتكبين جنايـات جنگـي علي

  .افغانستان را به پاي ميز محاكمه بكشاند
آناني كه خطر كشانيدن خود را در يك چنين دادگاهي حس ميكردند، در زير چتر جبهه ملـي   

به اين فيصله رسيدند تا صداي ماللي جويا،اين فرياد مظلومان افغانستان را بهرشكل وبه هر رنگـي  
پليد وناپسـندخود رسـيدند وبـا تعليـق وي      اين نيتآنها باالخره به .خاموش كنند،كه ممكن باشد

  . توانستند براي مدتي در پارلمان صداي آتشين وي را خاموش كنند
ماللي جويا آفتابي است درخشـان  ! دو انشگت پنهان كرد؟ هرگز نه ولي آيا ميتوان آفتاب را با
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الت را روشـن  كه ابرهاي سياه وتاريك خيانت وجنايت را عقب ميزند وبـانور خـود اسـمان عـد    
ماللي جويا اكنون در ميان مردم افغانستان ومردمان سراسر جهان به يك چهرة شناخته شده، . ميكند

 او را نميتوان با اين توطئـه هاودسـايس   نترس وشجاع وعدالت خواه تبديل شده و همه ميدانند كه
  .مبارزه براي تحقق عدالت وافشاي جنايتكاران جنگي خارج ساخت ازميدان
در مـورد پارلمـان افغانسـتان     »طويله«اطالق اصطالح  ميكه برماللي جويا وارد آمده است،اتها

 اما من خود از زبـان ماللـي جويـا در   . عنوان شده وماللي جويا هم از گفتن آن انكار نكرده است
 تلويزيون آريانا افغانستان كه از امريكا پخش ميشود، شنيدم كه ماللي جويا، در مصاحبه اوبا رئيس

را بكار برد وعالوه نمود كه بـا   »استثنا«عده اي از وكالي مردم دوست وبرحق پارلمان كلمه  مورد
  .آنها مناسبات حسنه دارد ومنظور اوآنها نيستند

كه ماللي جويا نخواسته برزبان بياورد و من ميخواهم ياد آور شوم اينست كـه مگـر در    چيزي
ماللي جويا مورد فحش ودشـنام هـاي ركيـك ودور از    همين پارلمان يكسال قبل در هفتم ماه مي 

كرامت انساني قرار نگرفت؟ مگرفراموش شده كه در همين پارلمان بر روي ماللي جويا بـا بوتـل   
وكفش حمله صورت گرفت؟ مگر او بارها از طرف كساني كه متهم به جنايـات   هاي آب و چپلك

و به عنوان يك وكيل ويك خانم براي جنگي اند، به مرگ وتجاوز جنسي تهديد نشده است ؟پس ا
چنين وكاليي چه بايد ميگفت؟ آيا او هم ميتوانست حركـات بالمثـل وحـرف هـاي بالمثـل بيـان       
 ،كند؟البته كه نه، زيرا خانم ها معموالًدر برابر چنين حركاتي جز ريخـتن اشـك عجـز وبيچـارگي    

نه تنها پارلمان را ترك نگفت، بلكـه  كارديگري كرده نميتوانند، اما ماللي جويا با شهامت بي نظير، 
  ».تواند هيچكسي صداي مرا خاموش كرده نمي« :درپاسخ به خبرنگاران اظهار كرد 

در پارلمان، اثرات  هاي به ماللي جويا دادن فحش ها و احترامي طبيعي است كه مجموعي اين بي
ر خانـه ملـت بـيش از    باشرف برجا گذاشته و او هم كه د منفي خود را در ذهن اين خانم نجيب و

باوجودي كه به همين پارلمان منسوب است، آنرا بـه اصـطبل   ،همه خود را توهين شده يافته است
 ،د كه عالوه برارتكاب جنايات جنگيحيوانات تشبيه كرد تا بدينوسيله جواب وكيالني را داده باش

  .ميزنددر خانه ملت نيزدست به حركاتي ميزنند كه ازحيوانات اصطبل هم سرن اكنون
ديگر وكيالن محترم كه چنين هتك حرمـت را نسـبت بـه ماللـي جويـا       چرا رئيس پارلمان و

شنيدند وديدند از ماللي جويا به دفاع برنخاستند وكسي را به جرم گفـتن تـوهين بـه يـك وكيـل      
پارلمان وآنهم يك وكيل زن حقيقت گـو، شـجاع ونتـرس كـه او وهمنوعـانش در طـول تـاريخ        

وكيالن با وجدان ميدانند كه در پارلمـان هيچگـاهي   . د،مورد مواخذه قرار ندادندمحروميت ديده ان
 از طرف رئيس ولسي جرگه براي ماللي جويا حق سخن گفتن واظهار نظر داده نشـده ونميشـود و  

وهمـه افغانسـتان رادر پارلمـان     امكان بيان دردهاي مردم مصيبت ديده فراه هيچگاهي ماللي جويا
تنها در مصاحبه هاي تلويزيوني چنين امكاني را يا فته ميتواند و از طريق امواج اين و  نيافته است،

هاي جمعي است كه هرچه بلندتروآتشين تر فرياد ميزند تا مردم افغانستان وجهان صـداي او   رسانه
  . را بشنوند
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ـ   آور خنده ي از است كه برگناه جنايتكاران جنگي در همين پارلمان خط عفو كشيده ميشـود، ول
انتقاد تلخ يك وكيل زن به جوش وخروش مي آيند وبراي ترساندن وخاموش ساختن وي، جلسـه  

ر انتقـاد ماللـي جويـا    اگ.قرار ميدهند) ؟(تشكيل داده ميشود و او را درحالت تعليق يعني مشروط 
ن افشاروتجاوز بردختران آ شود، پس قتل دسته جمعي مردم آميز تلقي مي توهين آور واين همه درد

بدستور برخي از رهبران تنظيمها كه هم اكنون در پارلمان لم داده اند، بايد به مراتـب تـوهين    محله
آميزترونارواتراز يك انتقاد تلقي شود و ميبايستي چنين جنايتكاراني هرچـه زودتـر از پارلمـان بـه     

يـرا كـه   درحـق آن جنايتكـاران صـورت نميگيـرد، ز     ولي چنين فيصله يي! بيرون انداخته ميشدند
، نه زن، واكنون هم اگر همـين انتقـاد از سـوي يكـي از     شوند گفته مي )؟(مرتكبين آن جنايات مرد

رهبران تنظيمي در پارلمان صورت ميگرفت، يقيناًهيچكسي آنرا اينقـدر جـدي نميگرفـت وتـوهين     
ه تلقي نميكرد، ولي چون ماللي جويا يك زن است و زن در جامعه مردسـاالر مـا از مقـام شايسـت    

براي ترساندن زنان وخاموش كردن صداي حـق طلبانـه آنـان،     انساني برخوردار نيست،اينست كه
  .چنين فيصلة مضحكي صورت گرفت بطور سنتي وتصنعي

ماللي جويا وكيل مردم رنج ديده وستم كشيده اما شجاع واليت فـراه اسـت، كـه در دفـاع از     
كجاي ديگركشور كمتر قرباني نـداده انـد    طرد دشمنان ودفاع ازنواميس ملي از هيچ استقالل وطن

وحق گـوي آنهـا، از    وكيل برحق ،وبنابرين به هيچكس حق نخواهند داد كه سرنوشت ماللي جويا
آنها بزودي از ماللي جويا به عنـوان شـرف وحيثيـت    . سوي متهمين به جنايات بشري رقم بخورد

. ران پارلمان نشين خواهند دادخود به دفاع برخواهند خاست و جواب محكمي به دسايس جنايتكا
هرچـه   ،صداي مظلومان افغانستان ودرد مشترك همـه ماسـت   ،مردم ستم ديده افغان، ماللي جويا

رساتر بايد فرياد كشيد واز او بخاطر صداقتش در گفتار وشجاعتش به حيث يك زن بايد حمايـت  
 .نمود

  !ماللي جويا،كوبنده باد فرياد مظلومان وطن زنده باد
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  اسوشيتيد پرس
  كابل  ،2006مي  15

  ضيا افضلي: ترجمه

  شوراي ملي افغانستان يكتن از زنان عضو

  !دهد حتمالي، تغيير محل اقامت مياخاطر خطر ه هر شب ب
 

قبـل   يكتن از زنان جوان عضو مجلس شوراي ملي افغانستان كه در جريان لويه جرگه دو سال
خطاب نمود و هفتهء گذشته نيز از موجوديت جنگسـاالران  » جنايتكار«به جنگساالران مقتدر قومي 

در عضويت مجلس شوراي ملي سخن گفته بود، اكنون در اثر موجي از تهديدهاي مرگبـار، شـبانه   
  . به جاي ديگري منتقل ميشود

ساله ميگويد كه ماموريت وي در زمينهء بهبـود بخشـيدن در وضـع زنـان و      28ماللي جوياي 
وي ميگويـد كـه   . يتكارانيست كه در عضويت مجلس شوراي ملي افغانستان قرار دارندافشاي جنا

  . وي با وجود هرنوع خطري به اين اظهاراتش ادامه خواهد داد
نكـاتي را بـر عليـه     2003جويا پس از اينكه براي نخستين بار در جريان لويه جرگـه دسـمبر   

بر اساس گفتهء ماللي جويا هفتهء گذشته . رفتجنگساالران ايراد نمود، مورد توجه جهانيان قرار گ
براي نخستين بار از زمان گزينشش به عنوان عضو مجلس شوراي ملي، به وي وقـت داده شـد تـا    

  . صحبت نمايد
بـه نظـر مـن    «: جويا در جريان گفت و شنودي با گزارشگر اسوشيتيد پرس چنين ابراز داشـت 

زمانيكـه مـن بـه    . ر در شوراي ملي صورت بگيردافشاي جنگساالران كار خوبيست، حتا اگر اينكا
  » .پارلمان آمدم، آنها دانستند كه من همان شخص دوسال قبل هستم

فرماندهان و رهبران ديگر مجاهدين كه بيشتري از آنها متهم به ارتكاب جنايـات بشـري عليـه    
جلـس شـوراي   شماري از اعضاي م. غيرنظاميان افغان اند، غوغا سردادند و از مجلس بيرون شدند

ملي بوتل هاي پالستيكي آب را بطرف جويا پرتاب نمودند و نزاع مختصري ميان عاميـان جويـا و   
اين كشمكش جراحتي به دنبال نداشت اما جويا گفت كـه دشـنام هـاي    . مخالفينش بوقوع پيوست

ت آنها در محل پارلمان بـه وي كلمـا  « : جويا به گفتارش چنين افزود. ركيكي نثار وي شده است
  » . ركيكي نثار داشتند و حتا گفتند كه ما به جويا تجاوز جنسي خواهيم نمود

 –جويا در مورد اضافه نمود كه نماينده گان مجاهدين عضو مجلس بـا بيـداد اظهـار داشـتند     
چنانچه به گمان اغلب اين پالن قبالً ترتيب گرديده بود تا به ماللي جويا اجازه صحبت داده نشـود  

  . كسي اجازه نخواهند داد تا بر عليه مجاهدين چنين صحبت نمايدكه ديگر به  -
عالم ايزدي يكتن از فرماندهان سابق مجاهدين مزار شريف، ايـن ادعـا را تكـذيب نمـود كـه      

وي اذهـان  . نماينده گان مجاهدين مجلس سنا گفته اند كه به جويا تجاوز جنسـي خواهنـد نمـود   
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وي بـه گزارشـگر اسوشـيتد    . پارلمان را ترك گفتـيم  داشت كه ما بشكل قانوني به غرض اعتراض
ما نگران وحدت مجلس شوراي ملي هستيم، زيرا جويا همواره با گفتار هايش «: پرس اظهار داشت

مـا برعليـه شـوروي و القاعـده     . مجاهدين گروه كـوچكي نيسـت  . وحدت پارلمان را برهم ميزند
  ».ما بخودي خود اينجا نيامده ايم. مان باشيممردم افغانستان بما راي دادند تا در پارل. جنگيديم

: گفـت  و در مقابل پرسشي كه آيا مجاهدين ماللي جويا را تهديد مرگبار نموده اند چنين پاسخ
مـا هيچگـاهي   . مـا مسـلمانيم  . هيچ يكي از مجاهدين ماللي جويا را تهديد به مرگ نكرده اسـت «

  » .ن بگيريمنميخواهيم كسي را به قتل رسانيم و خونش را به گرد
عليرغم اين موضوع، جويا گفت كه تهديد هاي مرگباري را كه پس از نخستين خطابـه اش در  

به وي گسيل داشته اند، نميتواند بشمارد اما از هفتهء گذشته بدينسـو   2003جريان لويه جرگه سال 
  . چندين مورد تهديد ذريعهء تلفون به دفتر كارش مواصلت ورزيده است

اما پس از صحبت هفتهء اخيرش وي هر شب . كبار محل اقامتش را تغيير ميدهدجويا هرهفته ي
  . به تغيير محل اقامت اقدام ميورزد و همواره با سه محافظ مسلح همراهي ميشود

محمد اسماعيل قاسميار رئيس سابق دادگاه عـالي افغانسـتان و پروفيسـور قـانون اساسـي در      
جويا در زمينه پروسه سياسـي افغانسـتان مـوثر اسـت و     به نظر وي حضور : دانشگاه كابل ميگويد

  . كمك ميكند تا زمينه براي آزادي بيان بهتر و آزاد تر گردد
وي حق دارد تا عقايدش را بيان دارد و بعداً به اشخاصي كه در مخالفت بـا عقايـد وي قـرار    

 :گفتـارش چنـين افـزود    وي بـه . دارند نيز بايد اجازه داد تا بيايستند و نظرياتشان را بيان بدارنـد 
  » .بردباري و تحمل الزم است به ويژه در پارلمان كشور«

جويا در گفتارش مجاهدين خـوب يعنـي آنهاييكـه بـه خـاطر رهـايي افغانسـتان از چنگـال         
جنگيدند، و مجاهديني كه باعث ارتكاب جنايـات بخـاطر قـدرت و     80اشغالگران روسي در دهه 

مـورد  : قاسميار بي آنكه از عدهء خاصي نام ببرد اظهار داشـت . ثروت گرديدند، از متمايز ساخت
قبول همگان است كه شماري از نماينده گان پارلمان افغانستان متهم به ارتكاب جنايات جنگـي و  

  . نقض حقوق بشر در گذشته بوده اند
جويا به گزارشگر اسوشيتد پرس گفت كـه پـدرش پـاي راسـتش را در جريـان همراهـي بـا        

دست داد، اين حقيقـت دارد امـا مـن هيچگـاهي از ايـن موضـوع يـاد نكـرده ام و          مجاهدين از
  .نميخواهم مردم چنين بپندارند كه وي بخاطر تالفي جراحات پدرش عليه جنگساالران، ميرزمد

وي از اينكـه در تمـام افغانسـتان    . جويا همچنان پرشور در مورد حقوق زنان صحبت ميكنـد  
جنگساالران و جنايات كنوني كـه برزنـان روا داشـته شـده اسـت،      جنايات  كسي ديگري بر عليه 

روزي برسد تا جنگساالران به پاي محكمـه كشـانيده    وي اميدوار است تا . نميگويد، متعجب است
آنهـا  «. گفـتن ادامـه خواهـد داد    وي اظهار داشت كـه بـه   . شوند تا جراحات اين ملت التيام يابد

  » .خواهد رسيد مرگ همه روزي فرا . هرگز نخواهم هراسيددانند كه من ساكت نخواهم شد و  مي
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  كميته دفاع از ماللي جويا
  

  سيمناري اشتراك ماللي جويا در

  پارلمان ايتاليا پايتخت اسپانيا و مادريد در

  
، ماللي جويا همراه با هيئتي مشتمل بر حنيف اتمر وزير معارف، رحـيم  2006مي  17به تاريخ 

رودك وزير دفاع، عبداله عبداله، شكريه باركزي و چند تن ديگر از مقامات دولتي جهـت شـركت   
ايـن سـيمينار   . وارد مادريـد شـد  » آينده اسپانيا در افغانسـتان «المللي تحت عنوان  در سيمينار بين

شتركا بوسيله وزارت هاي دفاع و خارجه اسپانيا ترتيب داده شده بود و در ابتـدا قـرار بـود كـه     م
جويا تنها عضو هيئت افغاني در ايـن سـيمينار   . آقاي كرزي و رنگين سپنتا نيز در آن شركت ورزند

سـتقبال  سخنراني جويا مورد ا. پرده بيان داشت را بي اش حقايق تلخ افغانستان  بود كه طي سخنراني
وزراي دفاع و خارجه اسپانيا هركدام شخصا با جويـا مالقـات    گرم شركت كنندگان قرار گرفت و 

داشتند و از وي تقاضا كردند كه در سيمينار هاي بعدي نيـز شـركت    نموده همبستگي شانرا اعالم 
اي  و عـده  بعد از سيمينار تعداد زيادي از شركت كننده دور جويا حلقـه زده  در وقفه كوتاه . ورزد

. سخنان خودت تصوير واقعـي از وضـع افغانسـتان را متبلـور ميسـاخت و بـس       ميگفتند كه فقط 
، عبداله وزير سابق خارجه »ائتالف شمال«جويا در مورد نقش خرابكارانه و خاينانه  افشاگري هاي 

متوجـه    اش نمايان بود و همه شركت كننـدگان  افغانستان را خشماگين ساخت كه آثار آن در چهره 
  . داشت وي همچنان بگومگوهايي با جويا داشت كه جوابهاي دندان شكن دريافت . آن شدند

بعضي مقامات  يكي از ترتيب كنندگان كنفرانس كه نخواست نامش ذكر گردد فاش ساخت كه 
جلـوگيري صـورت    فراوان داشته اند كه از شركت جويا در ايـن سـيمينار    دولت افغانستان تالش 

اسپانيا، پارلمان ايتاليـا نيـز از    سيمينار از طريق مطبوعات  با انتشار خبر شركت جويا در اين . گيرد
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ايتاليـا را از وضـعيت جـاري افغانسـتان       مي پارلمان جديد  25وي دعوت بعمل آورد تا به تاريخ 
از مادريـد راهـي روم    افغاني به كابل برگشتند، وي  بناء درحاليكه ساير اعضاي هيئت . مطلع سازد

ديـدار   ش نيز پارلمان آنكشور، با تعدادي از مقامات و هواداران در ايتاليا در كنار سخنراني در . شد
مي جويا به كشور برگشت كه مورد استقبال گرم صـدها تـن از    27تاريخ  باالخره به . هايي داشت
 .گرفت قرار  هوادارانش 
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  2006فبروري  25  ،اهللا تركاني نعمت

  ماللي جويا اسطورهء شجاعت
 

او زني اسـت كـه در    .جويا آشنا شدبود كه جهان براي نخستين بار با نام ماللي  2003دسمبر 
نماينـده هـاي   . اي دارد العـاده  نظير و شـهامت فـوق   تاريخ معاصر مبارزات زنان دنيا شخصيت بي

در ميـان ايـن   . انتخابي و انتصابي از سراسر افغانستان براي تصويب قانون اساسي جمع شده بودند
افغانستان چه به اشاره مقامـات دولتـي    نمايندگان تعداد زيادي از جنايتكاران جنگي و قاتلين مردم

اي وطـن پرسـت،    براي هر بيننـده . چه به زور پول و چه به زور تفنگ به اين جلسه راه يافته بودند
هر انسان با احساس چنين وانمود ميشد كه سرنوشت وطن و مردم بدست همچو كساني بـه كجـا   

يكبار زني رشـته  . اي خود دم نمي زدند اما اگر بودند هم كساني از ترس و بيم آينده. خواهد كشيد
چرا مشروعيت اين نهاد را زير سوال ميبريد؟ جنايتكـاران را  . كالم را بدست گرفت و فرياد برآورد

ي وطـن را بـه   هاي قدرت طلب اين ها زن ستيز بودند اين ها با جنگ. همه در يك كميته جمع كنيد
 .ويرانه مبدل ساختند

سـخني كـه زده ميشـود همـه بايـد در      ... «صداي رييس مجلس صبغت اهللا مجددي بلند شـد  
 » .بايد به كسي تعرض نشود. چوكات ادب و اخالق باشد
اين مالي پير تا حال معني و مفهوم ادب و اخالق را ندانسته و آنچـه  !! چه ادب و چه اخالقي

ادبـي اسـت اگربگـويي چـرا      مگـر بـي  . داو آنرا بداخالقي ميداند با هيچ معيـار پيمـايش نميشـو   
اي بزرگ ملت راه داده ايد؟ آيـا ادب   جنايتكاران، قاچاقبران، زن ستيزان ودشمنان مردم را به جلسه

دوسـتم، سـياف،   . و اخالق معني غير از آن دارد كه حرف حق را بيان كني؟ مجلس بهـم ميريـزد  
يد كه كسي با همين سادگي ضـربه بـر   آ باور شان نمي. رباني و چوكره هاي شان به خود ميخورند

ريـيس  . روان و مغز شان وارد كند و با سر و صدا فراوان در جلسه خشم خـود را بـروز ميدهنـد   
مجلس دوباره ميگويد همشيره همين قسم سخن كس ميزنه كـه بهمـه برخـورد كنـه؟ بايـد عفـو       

غت اهللا بلنـد  و زمزمه زني ديگر كه سـمبول وار در جلسـه نشسـته اسـت بگـوش صـب      ... بخواهي
 ... او را پيش كرده اند... ميشود

حـرف حـق كـه انكـار     . دهد و ايستادگي ميكند اما شير زن افغان هيچگونه ترسي بدل راه نمي
مگر همين ها نبودند كه بنام جهاد كيسه هاي خود از دالـر امريكـايي و ريـال سـعودي پـر      . ندارد

اي  درت دولتي شهر زيبايي كابل را بـه ويرانـه  مگر اينها نبودند كه بخاطر بدست آوردن ق. ساختند
در تاريخ سرزمين ما كسي بياد ندارد كه حتي سفاكترين حكمـران هـا، شـهر خـود،     . تبديل كردند

مگر همين هـا نبودنـد كـه وطـن را بـه      . مردم خود و مدنيت خود را به خاك يكسان نموده باشند
مگر اين هـا  . هستند دو دسته تقديم ميكنندپنجابي هاي پاكستان، كه تا گلو در بحران هوويت غرق 

نبودند كه شوراي مردم را ضد اسالمي و تاريخي ميدانستند؟ پس براي چه منظـور حـاال در راس   
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كميته هاي اين شورا قرار گرفته اند؟ عقل سليم و منطق ميگويد كه اين ها بايد در يك كميته جمع 
 . افغانستان چيست؟ شوند و ديده شود كه پيشنهاد آنان براي آينده اي

او را به مرگ تهديد ميكنند ولي او مرگ را هزار بـار از  . ماللي جويا زني است با پشتوانه مردم
او ميداند و مردم هم حس كرده اند كه اين سخنان بـه  . زندگي كردن با ذلت و خواري بهتر ميداند

اش ماللـي جويـا را    يسياف سه دقيقه وقت ميگيرد و طي سـخنران . چه كساني برخورد كرده است
اي  سياف حرف ديگري ندارد و اين همـان لحـن و بهتـان هـاي گذشـته     . كمونيست معرفي ميكند

به جواب اين شير زن سياف . اوست كه هر كس مقابله با او ميكند، او را كمونست و كافر ميخواند
. ا نديـده اسـت  اش الف ميزند و دروغ هاي سر هم ميكند كه تاريخ نظيـر آنـر   از كرده هاي ناكرده

هرگز نمي گويد قصرها و باغ هاي باباي ملت را با كدام پول هـاي ميـراث از پـدرش خريـداري     
صد ها پير جوان زن و اطفال هـزاره را بـه امـر و بـه فتـوي كـدام سـازمان جهنمـي         . كرده است

 . وجاسوسي بيگانگان بقتل رسانده
حمل نميكند و چرا مـانع سـخنراني   سوال اينجاست كه چرا در پارلمان مالالي جويا را كسي ت

هايش ميشوند؟ هشتاد فيصد نماينده هاي پارلمان همان جنگساالران و جنايتكاران جنگي انـد كـه   
با تطميع، تقلب و يا شانتاژ مردم به زور تفنگ، در پارلمان راه يافته اند زناني هم به دستور امريكـا  

  .كامال نمايشي به پارلمان آمده اند و براي نمايش حقوق زن، آزادي زن و حراست زن بشكل
اش بدون تبليغات پر سر و صدا، نشر پستر هاي چند متره، دادن رشـوه   اي مردمي او با پشتوانه 

در . اش به پارلمان كشـور راه مـي يافتـه    و مهماني هاي پر مصرف و با اتكا به زور انديشه مردمي
جنايتكـاران سـوگند يـاد كـرده انـد كـه       . نخستين جلسه پارلمان خيمه شب بازي ادامه مي يابـد 

ريـيس پارلمـان ميگويـد    . بروي ميز ها لجوجانه با مشت ميكوبنـد . سخنراني ماللي را اخالل كنند
زيرا شما ما را به مـردم معرفـي   . زيرا شما حقيقت ميگوييد. همشيره حرف شما را كسي نمي شنود

 . امر به قطع مگروفون ماللي جويا ميدهد. زيرا شما ميخواهيد ماهيت اين شورا را افشا كنيد. ميكنيد
اش را باز خواني ميكند و صدايش را صد بار بلنـدتر   ماللي جويا در جمع خبرنگاران متن بيانيه

 . رساند به گوش جهانيان مي
ام به خاطر انديشـيدن بـه مـردم سـوگوارم صـرف       من اگر فكر كنم يك لحظه از زنده گي....«
ام بيهوده بوده و چي بمانـد   هروزي آنان و آزادي شان نيست، زنده گيشود و هر گامم بخاطر ب نمي

او هر چه ميگويد آفرين و تهنيت هزاران يتـيم، بيـوه، مهـاجر،    » ..به زنده گي پارلماني و امتيازاتش
در سرتاسر جهان آنانيكه بخاطر مـردم رنجديـده افغـان فكـر     . انگيزد سوگوار و روشنفكر را بر مي

ينده شان هستند، به ماللي جويا ميبالند و برايش صبر، حوصله، موفقيـت و طـول   ميكنند و نگران آ
  . عمر استدعا ميكنند

  )سايت افغان موج(
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  2007اكتوبر  10 ،سيستاني

  !تواند صداي مرا خاموش كند هيچ كسي نمي :جويا
 
ماللي جويا، شهرتش را به عنوان يكي از فعالين حقوق زنان با انتقاد از قدرتمنـد تـرين گـروه    

لويـه جرگـه    نظيـري در  وي با شجاعت بي. بدست آورد ،هاي مسلح در افغانستان، يعني مجاهدين
جنايتكاراني كه شهر كابل را به ويرانـه مبـدل كـرده    ، عليه 2003قانون اساسي افغانستان در دسمبر

اند، سخناني را بيان كرد كه تا آن روز هيچ يكي از مـردان افغانسـتان جرئـت گفـتن آن را بطـور      
فرماندهان جهادي نداشتند و تا اكنون هم ندارنـد و از همـان وقـت تـا اكنـون       حضوري در برابر

خون او تشنه اند و از هيچگونه اتهـامي عليـه او   ه ب هاي افراطي جهادي رهبران و فرماندهان تنظيم
  . دريغ نورزيده اند تا بدينوسيله سخنان او را خنثي كنند و خود را تسلي بدهند

مـتهم ميكننـد، مگـراو    » راوا« ماللي جويا را همچنان به عضويت در سازمان انقالبي زنان افغان
من يك آزاديخواه هسـتم  . گروه سياسي نيستم من وابسته به هيچ«: گويد اين اتهام را رد كرده و مي

هاي پاك  بنابرين ماللي جويا ديگر در قلوب تمام انسان و ».و حاضرم براي آزادي و حقانيت بميرم
و شريف افغانستان جاي دارد و نه تنها مردم فراه و زنان درد رسـيده افغـان او را چـون مردمـك     

دفاع از حقوق زنان نيز او را دوسـت دارنـد و بـه    المللي  چشم خوددوست دارند، بلكه مجامع بين
المللي را به او اعطا كرده اند كه براي افغانستان مايـه افتخـار وغـرور     همين علت جوايز معتبر بين

   .است
واقع توهين به مردم شريف واليت فراه است و مردم فراه  پارلمان در در ،توهين به ماللي جويا

ليه چنين حركاتي خالف شأن و حيثيت افغانستان در پارلمـان  حق دارند صداي اعتراض خود را ع
اگر جلو چنين حركاتي گرفته نشود، طبعاً تا ختم دورة پارلمـان ماللـي جويـا نخواهـد     . ابراز كنند

 موكلين خود را در خانه ملت كه جايگاه ابـراز درد هـا ومشـكالت    ها و نظريات توانست، خواسته
  . ملت دردكشيده ورنجديده است، ابراز كند

گروه مجاهدين صادق و مجاهدين كـاذب تقسـيم    ماللي جويا، هنگامي كه مجاهدين را به دو
مجاهدين كاذب را متهم به كشتار هزاران شهروند افغـان نمـود، دفعتـاً بـا سـر و صـدا و        كرد و

مجاهـدين، بوتـل هـاي آب    هياهويي شماري از اعضاي مجلس روبروشد و بالفاصله شـماري از  
  .معدني را بسوي او پرتاب كردند

حقيقت اينست كه شهر كابل به حيث يك واقعيت انكار ناپذير توسط تنظيم هاي جهادي طـي  
ميالدي به خاكدان مبدل شد وبيش از پنجاه هزار از باشندگان غيرنظـامي   1996تا  1992هاي  سال

ابل از خانه و كاشانة خود در داخـل و يـا خـارج    شهركشته شدند وبيش از يك ميليون از اهالي ك
تلخ حال اگركسي از روي وطـن دوسـتي بـه حـال ايـن       آواره شدند، با بخاطر آوردن اين حقايق

مملكت بخواهد اعمال كساني را كه يك شهر تاريخي و يك پايتخت را بيرحمانه و به ويرانه مبدل 
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آنهايي كـه باصـطالح بـه     به انتقاد بكشد، دفعتاًساختند و تمام دار و ندار مردم را به غارت بردند،
كاله خود پر دارند، بخود ميخورند و داد و فرياد راه مي اندازنـد تـا مـانع افشـاي بيشـتر اعمـال       

در حق شـهريان كابـل، خـود را     برخي از اين تيكه داران جهاد، با همه سفاكي. سخيف آنها نشود
خود را، انتقاد از مقدسات ديني تعبيـر ميكننـد وهنـوز    محور اسالم واسالميت جا ميزنند وانتقاد از 

هم تصور ميكنند كه مردم فريب ادعاي دين ساالري آنها را خواهند خورد و بدانها بـاور خواهنـد   
كشـتار و   از كابـل نمـوده و   جمله رهبران جهادي كـه بارهـا اعتـراف بـه ويرانـي شـهر       از. كرد

آنرا بجا و برطبق برنامه وانمود ميكنـد، يكـي هـم     هاي خود هيچگونه پشيماني ندارد، و ويرانگري
عبدالرب رسول سياف، نماينده مردم پغمان در ولسي جرگه است كه با لحن تندي اظهـارات   آقاي

در مجلسي كـه در  «: او گفت. ماللي جويا را مورد انتقاد قرار داد و آن را اهانت به دين تلقي كرد
   ».به ما اجازه حضور در آن مجلس را نمي دهد آن به اركان دين استهزا صورت گيرد، دين

اما ماللي جويا از آن زناني نيست كه بيش از اين، زورگوئي ناقضـان حقـوق بشـر واز جملـه     
ناقضين حقوق زنان را تحمل كند، او بارها در مصاحبه هايش با صراحت گفته است كه او ازهـيچ  

ماللي جويا پـس   .ز بيان حقايق نخواهد شدجنايتكاري ترس ندارد وهيچ حركت نامردانه، مانع او ا
 ».او تا هميشه به سخن گفتن در مورد حقايق ادامـه خواهـد داد  «: گفت از آن رخداد به خبرنگاران

  ».تواند صداي مرا خاموش كند هيچ كسي نمي«: افزود او
 ماللي جويا ميگويد كه ماموريت وي در زمينهء بهبود بخشيدن در وضع زنان و افشاي به قـول 

وي ميگويـد كـه   . وي جنايتكاراني است كه در عضويت مجلس شوراي ملي افغانستان قرار دارند
ماللي جويا اهل معامله نيسـت و رك و  .با وجود هرنوع خطري به اين اظهاراتش ادامه خواهد داد

بـه تعقيـب   . دارد، چيزي كه باعث محبوبيتش بين طرفدارانش شده است صريح نظراتش را بيان مي
ها و محافل متعدد در آنجـا،   و سخنراني در گردهمايي 2006 جويا به كانادا و امريكا در مارچسفر 

شائبه اكثريت هموطنان ما مواجـه شـد، از جانـب ديگـر      اگر از يكسو وي مورد استقبال گرم و بي
انه اعتراض مخالفينش كه بيشتر از وابستگان شوراي نظاراند را به همراه داشت كه با استفاده از رس

 ».هايشان به نقد وي پرداختند

، جوانترين عضو پارلمان يا ولسي جرگه افغانستان است كه بي باكانـه و شـجاعانه   ماللي جويا
عليه كساني كه وي آنان را ناقضين حقوق بشر و عامالن تيره روزي افغانسـتان ميخوانـد، صـداي    

هره دوسـت داشـتني و قهرمـان    وي براي طرفدارانش به مثابه يك چ. اعتراضش را بلند كرده است
 .مطرح است

ناميد و يـك نشـريه افغـان در كانـادا در مـوردش       »ترين زن افغانمشهور«وي را  »سي بي بي«
اي تازه اسـت؛   اجتماعي معاصر افغانستان پديده -ي سياسي گمان در عرصه ماللي جويا، بي«: نوشت

باكانه نداي دادخواهي ملتش  انه و بيزيرا تا به حال كسي از جنس زنان نتوانسته است چنين متهور
 ».را در فضاي حاكميت تفنگ سر دهد
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  سفر جويا به كانادا و امريكا
 

جويا سفري به امريكا و كانادا داشت، يكتن از هوادارانش حميـد انـوري در    2006در فبروري
اسـطوره مقاومـت   در كانادا و شهر الس انجلس امريكا و نواحي آن؛ از اين «: نويسد اين مورد مي

استقبال شانداري به عمل آمد و افغانهاي خارج از كشور كه به سرنوشـت كشـور و مـردم خـود     
هاي پرشور خيرمقدم؛ به اين نمونه شجاعت و شهامت و به اين نمونـة كامـل    عالقمند اند؛ با بيانيه

ـ  روزنامه واشنگتن پست درنوشته» .زن افغان؛ قدومش را گل باران كردند صـداي  «وان اي تحت عن
مـن جنايتكـاران و   «: از زبـان جويـا مينويسـد   » افغاني كه ترس و وحشت خاموشش نخواهد كرد

فرمانروايان مواد مخدره را كه افغانستان را به اين سيه روزي نشاندند، افشـا نمـوده و از فرصـت    
ـ   2006سپتامبر  اخير جويا در ».كمي كه اين دموكراسي خلق نموده استفاده مينمايم ه دعـوت  بنـا ب
در اتاوا شـركت نمـوده و بـه ارتبـاط وضـع       حزب دموكراتيك نوين كانادا، در مجلس آن حزب

تن اشتراك داشـته كـه سـخنراني     1800درين كنفرانس، بيش از . ناهنجار افغانستان صحبت نمود
وقتيكه تمام ملـت  «: وي طي سخنراني خود گفت. سابقه استقبال نمودند جويا را با شور و شعف بي

زير سايه تفنگ و جنگ ساالري دست و پا ميزند، چطور زنانش ميتواند از آزادي هاي اساسـي  در 
بهره مند شوند؟ بر عكس تبليغات در بعضي مطبوعات غربي، زنان و مردان افغان به هيچوجـه آزاد  

  )سايت ويكي پديا :رك( ».نشده اند
  

سـفري بـه    2006ماه سـپتمبر   اواخر تيك نوين كانادا دركراماللي جويا بنابه دعوت حزب دمو
آنجـا كـه    هاي شورآفرين خويش مستمعين خود را به تحسين واداشت  در سخنراني كانادا نمود و

صحبت جويـا ماننـد يـك    «: پروفيسور دينس رانكورت يكي از استادان پوهنتون اتاوا اظهار داشت
  ».تيغ بران بود كه شرائين شبكة تبليغاتي امريكا ـ كانادا را قطع كرد

داكتـر   ايـن شـيرزن افغـان را بـه كانـادا ازقلـم دانشـمند افغـان         ،ماللي جويـا  گزارش سفر
  :ميرعبدالرحيم عزيز بخوانيم كه نوشته است

بنا به دعوت حزب دموكراتيك نوين كانادا، محترمه ماللي جويا وكيل فراه در ولسـي جرگـه   «
نموده و به ارتباط وضع نا هنجـار  به مجلس آن حزب در اتاوا شركت  )2006دراواخر ماه سپتمبر (

سخنراني جويا را بـا   تن اشتراك داشتند كه 1800درين كنفرانس، بيش از . افغانستان صحبت نمود
وقتيكـه تمـام   «: زن قهرمان افغان طي سخنراني خـود گفـت  . شور و شعف بيسابقه استقبال نمودند

نـانش ميتوانـد از آزادي هـاي    ملت در زير ساية تفنگ و جنگ ساالري دست و پا ميزند، چطور ز
اساسي بهره مند شوند؟ بر عكس تبليغات در بعضي مطبوعـات غربـي، زنـان و مـردان افغـان بـه       

جويا در مورد مرگ عساكر كانادائي اظهـار تاسـف نمـوده و از موقـف      ».هيچوجه آزاد نشده اند
جويـا  . نمـود  حزب دموكراتيك نوين كانادا براي خروج عساكر آن كشور از افغانسـتان حمايـت  
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من فكر ميكنم اگر كانادا واقعاً ميخواهد مردم افغانستان را كمك نموده و تغييرات مثبتي را «: گفت
سبب شود، بايست مستقالنه عمل نمايد نه اينكه آلت دست در اجراي طرح هاي حكومت امريكـا  

ي يابد و بعـد  كشورش به كمك احتياج دارد تا از فساد رهائ«جويا خاطر نشان ساخت كه  ».گردد
از سال ها جنگ و خشونت دوباره اعمار شود، الكن عسـاكر خـارجي تحـت ماموريـت كنـوني،      

: جويا نظر خود را به يك جملـه خالصـه نمـود    ».باعث صلح و استقرار در افغانستان نخواهند شد
 . هيچ ملتي آزادي را به يك ملت ديگر هديه كرده نميتواند

جويـا  . ن هاي مكگيل و اتاوا بيانات هيجان انگيزي ايراد نمودشير زن افغان همچنان در پوهنتو
تن از محصلين و فعالين سياسي بيانية جذابي تقـديم حاضـرين    450در پوهنتون اتاوا و به حضور 

صحبت جويا ماننـد  ": پروفيسور دينس رانكورت يكي از استادان پوهنتون اتاوا اظهار داشت. كرد
ما از طريق جريان تقلبي و . ة تبليغاتي امريكا ـ كانادا را قطع كرد  يك تيغ بران بود كه شرائين شبك

به اصطالح دموكراتيك و بر مبناي روابط قدرت و طرح جيواستراتژيك، بقـدرت رسـانيدن جنـگ    
عساكر كانادا به اهداف سياسي خـدمت ميكننـد و   . ساالران و متخلفين حقوق بشر را كمك كرديم

دريـن روز هـا مـن مفتخـر نيسـتم كـه       . از دورة طالبان ساخته اندزندگي مردم افغانستان را بدتر 
پروفيسـور   ".حكومت من تابع جاه طلبي هاي امريكا در تسلط بر جهان شده است. كانادائي باشم

رانكورت تاكيد نمود كه جويا بجز تقبيح و تكذيب دروغ و كمك به مردم خود، انتخـابي ديگـري   
زندگي جويا فريادي است براي عدالت . بي بضاعت دفاع ميكنداو از زنان، كودكان و مردم . ندارد

 . و رفاه همگاني
سياست مدار با شهامت افغان در كانـادا  : اتحادية ملي مستخدمين عامه در گزارش خود نوشت

درين گزارش ذكر شده است كه جوانترين عضـو پارلمـان   . بصراحت و بي پرده صحبت مي كند 
ا، اذهان عامه را در مورد حقوق زن و موجوديـت اعضـاي جنايـت    افغانستان حين سفرش به كاناد

شهامت و خلوص نيت جويا در مبـارزه اش عليـه جنـگ    . كار در پارلمان كشورش روشن ميسازد
ساالران كه حاال عاليترين مقام هاي قدرت را در دست دارند باعـث شـده اسـت كـه او را لقـب      

  . بدهند »مشهور ترين زن افغان«
هر روز من به چشمان جنگ ساالران و قومنداناني مـي بيـنم   «: نويسد جويا مي گزارش از قول

نها اجـازه داده شـد   ٱكه امر قتل صد ها هزار تن افغان را صادر نمودند و متعجب ام كه چطور به 
در زمـان  . جويا همچنان دردفاع از حقوق زن بدون ترس صحبت ميكند ».كه نمايندگان مردم باشند

او آمـر موسسـة بنـام ارتقـاي     . يك مكتب مخفي و زيـر زمينـي را اداره ميكـرد   حاكميت طالبان، 
بعقيدة جويا، درين دورة به اصطالح دموكراسي، صرف حيات . توانمندي هاي زنان افغان هم است

فيصد نفوس زنان هنوز هم زير ظلم و ستم دسـت   99. يك فيصد از نفوس زنان تغيير نموده است
جويا نزد ميليون ها تن از مردم افغان عزيز و گرامي است، دالالن قـدرت  با وجوديكه . و پا ميزنند

  .و جنگ ساالران روز شماري ميكنند تا چطور جويا را از صحنه بردارند
) ؟(شـوراي ملـي   : از قول جويا چنين نوشت) The Middle East Times(ميدل ايست تايمز 

جويـا  . بان و قاتالن ائتالف شـمال اسـت  متشكل از كمونيست هاي سابق، دالالن مواد مخدره، طال
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بليـون  . فيصد وكال را متخلفين حقوق بشر اعالم نموده است 70متذكر شد كه سازمان حقوق بشر، 
هـاي مـامورين    ها دالريكه براي انكشاف و اعمار مجدد دريافت گرديده، راه خود را بسوي جيـب 

وطنانش بحالت نا اميد كننـده بـاقي   فاسد پيدا كرد آن هم در لحظاتيكه حيات و شرايط زندگي هم
 . مانده است

  : جويا در صحبت خود احصائية ذيل را به حاضرين پيشكش كرد
 . زن نسبت فقدان طبابت هر روز از بين ميروند 70تا  50طفل و بين  700 �
 . تن از زنان حين والدت حيات خود را از دست ميدهند 1900تا  1600بين  �
 . سال است 45حد اوسط عمر كمتر از  �
 . فيصد نفوس كشور بيكار اند 40 �
را در شاخص انكشافي ملـل متحـد    175كشور عقب مانده، افغانستان نمرة  177از زمرة  �

  . دارد
 92افغانسـتان  . توليد مواد مخدره: در مقايسه، افغانستان صرف در يك ساحه مقام اول را دارد

درين معاملة ضد بشري، اكثر مـامورين عاليرتبـة دولـت    . ليد ميكندفيصد مواد مخدرة جهان را تو
  . شامل اند

ما به اين عقيده ايم كه سفر جويا به خارج و توضيحات وي در مورد واقعيـات افغانسـتان بـه    
مردم سائر كشور ها كه معلومات كمي در باره افغانستان دارند، بهترين خـدمت بـه كشـور تلقـي     

افشـاي  . ازين طريق خدمات با ارزشي به مردم و كشـور خـود انجـام دهـد    جويا ميتواند . ميگردد
هويت افراد ناسالم جامعه و حمايت نيرو هاي حاكم خارجي ازين ناخلفان ميتواند ضربة محكمـي  

جويا به مبـارزات خـويش ادامـه خواهـد داد و كليـه مـيهن       . بر فرق خائنين به كشور وارد آورد
   ».خواهند كرد دوستان هم از مبارزات وي حمايت

  !پيروزباد ماللي جوياي عزيز زنده و
              )2006پتامبر  س 25 ،»آنالين جرمن-افغان«سايت (
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  2006مي  27، حكيم نعيم
  

  نقاب ژورناليست رازق مامون، نوكر ارتجاع در
 

، بـه  2006مـي   9بعد از مشاهده مصاحبه خانم ماللي جويا با تلويزيون طلوع كـه بـه تـاريخ    
گردانندگي رازق مامون انجام يافته بود، نميدانم براي چندمين بار براي ملت پـر درد مـان كـه در    

اينبـار نـه   . چنگ اهريمن هاي سياه و سرخ چه بي نقاب و چه با نقاب، نفـس ميكشـند، گريسـتم   
سيافي بود كه به نام خدا و دين به جوياي عزيز بتازد و نه هم نابخردان سرخ دست و سياه مغـزي  

شـان   »دموكرات«اينبار يكي از همفكران به ظاهر . كه در تاالر پارلمان به خانم جويا دشنام ميدادند
مرد ميدان گستاخي بود كه زير ماسك ژورناليست و تحت نام مصاحبه كننده، عقده مندانـه و بـي   

با پرسش اولين سوال هر بينينده آگاه ميدانست كـه  . حرمتانه، در تالش استنطاق جوياي گرامي بود
كران آقاي مصاحبه كننده در جستجوي آنست كه به باداران رنگارنگ خود بفهماند كه يكـي از نـو  

به درد بخور شان است و صاحب جاه و مقامي گردد كه هتاكي هاي بيشرمانه اش و قطـع نمـودن   
خوشبختانه كه خانم جويـا بـا پاسـخ    . صحبت هاي خانم جويا در هر ده ثانيه شاهد ادعاي ماست

هاي نهايت حرمتانه و منطقي مانع اين آرزوي پليد آقاي مصاحبه كننده شـد كـه از حركـات غيـر     
 1.هويدا بودو حالت به هم خوردهء آقاي مامون در اواخر مصاحبه به خوبي واضح و  ارادي

  ! آقاي مامون
زيـرا نميخـواهم شـما را در    . هاي قبول شدهء ژورناليستي يادآوري كنمخواهم كه از معيار نمي

گـويم  فقط ميخواهم ب. رديف يك ژورناليست قرار دهم تا توهيني نباشد به ژورناليستانِ واقعي دنيا
هـاي قبـول    كه به مانند هر جامعه ديگر، در جامعه افغاني ما هم انسانها پابندي بـه اصـول وارزش  

شـما ميتوانيـد   . شدهء انساني را از يك انسان ديگر توقع دارند و متاسفانه كه شما هم انسان هستيد
خـانم جويـا داشـته     از خانم جويا نفرت داشته باشيد، شما ميتوانيد افكار و انديشه تماماً متضاد با

گان ن، يك زن و آن هم يكي از نمايندباشيد، كه داريد، فقط هيچگاهي نميتوانيد در مقابل يك انسا
و آنهم در مقابل . واقعي اين ملت به آن شكلي كه پاي تان تقريباً به شانه تان بلند شده بود، بنيشنيد

  . چشم هزاران بيننده تلويزيون
ها از نمايندگان واقعي ايـن   دوسته ماللي جويا ها و رمضان بشريد كفراموش نكن !آقاي مامون

و نه هم بـه كمـك    »طالي سفيد«ملت اند كه نه به زور تفنگ، نه با پول قاچاق الجورد و زمرد و 
ماللـي جويـا هـا، رمضـان بشـر      . مستقيم و غير مستقيم كشور هاي بيگانه به پارلمان راه يافته انـد 

دوست ها از اندك نمايندگان راستين مردم مظلوم و پر درد ما اند كه بي حرمتـي در مقابـل شـان    

                                                
دوستان عالقمند ميتوانند فلم مصاحبه خانم جويا با تلويزون طلوع را از وب سايت كميته دفاع از ماللي جويا  ١

)www.malalaijoya.com( به دست بياورند.  
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  . توهين ايست نا بخشودني به هزاران انسان اين خطه باستان
هر چند مسايل زيادي را با هتاكي هاي عوام فريبانه در قالب سوال وبعضاً هم بـا   !آقاي مامون

جهادي و قبيله يي تـان در جريـان مصـاحبه مطـرع      -طراويده شده از منطق خادي  »پند و اندرز«
فقـط  . كرديد، كه خوشبختانه خانم جويا با خونسردي و با اسـتدالل عـالي برايتـان پاسـخ گفـت     

بمثابهء ِ يك جوان داغديده از نسل خون و درد، ميخواهم نكاتي را كه افشاگر  نگارندهء اين سطور
  . چهره واقعي شماست در اين مقال روشن سازم

كه هدف شان آن عده از مجاهديني است كـه بخـاطر   «زماني كه خانم جويا به پاسخ تان گفت 
 ».انـه بودنـد  قدرت جنگيدند و بخصوص سران شان كه روشن كننده آتش جنگ هاي قـدرت طلب 

كه به خاطر قدرت همه مي جنگنند و مبارزه ميكنند، پس ايـن يـك   «شما خاينانه و بيشرمانه گفتيد 
بسيار خوب، پس اگر شكم دريدن ها، ويراني ها، قتل و قتالِ هزاران انسـان بيگنـاه    »جنايت است؟

ميالدي، جنايـت نبـود،    90، در دهه »مبارزه به خاطر قدرت«در جنگ هاي تباه كننده به زعم شما 
هـر روز بـا يـك پهلـوان خونخـوار       »قهرمان ملي«پس جنايت به نظر شما چيست؟ آيا زماني كه 

آخـرين پهلـوان   «همفكرش درگير ميشد ودر نتيجه آن هزاران انسان بيگناه به خاك و خون ميافتاد، 
  كرد؟  رد يا جنايت ميك به خاطر قدرت مبارزه مي »زبان سياسي منطقي«با يك  »خراسان

فراموش نكنيد كه حتي كودكاني كـه در سـرك هـاي كابـل از بـام تـا شـام در        ! آقاي مامون
هم نيستند، ميتوانند برايتـان درس   »محقق«و  »نويسنده«، »شاعر«بيچارگي گدايي ميكنند و مثل شما 

ارم كه يكـي از  نگارنده خوب به خاطر د. دهند كه فرق بين جنايت و مبارزه بخاطر قدرت چيست
زمـاني در يكـي از   ) برادر خوانده گلبدين حكمتيـار (الدين اربكان  رهبران سياسي تركيه آقاي نجم

ميالدي كه در آن وقت رهبر حزب رفاه تركيه بود،  1994صحبت هايش در پارلمان تركيه در سال 
به قدرت مطلق تك حزب رفاه به قدرت خواهد آمد، فقط نميدانم مرحله انتقالي ايكه ما را «: گفت

فقط همـين   ».حزبي خواهد رساند توام با خشونت و خونريزي خواهد بود و يا با نرمش و مصالحه
يك جمله يكي از عواملي بود كه حزب رفاه از طرف محكمه عالي قانون اساسي تركيه منحل شد، 

به زبان آوردن  توجه كنيد، كه تنها) 2. (و خود آقاي اربكان به مدت مديدي از سياست منع گرديد
مبـارزين  «خشونت و خون، حتي در كشور هاي نيمه دموكراتيك چـي عواقـب وخيمـي را بـراي     

 »مبـارزه بـه خـاطر قـدرت    «در قبال دارد و شما كه وحشيانه ترين جنايـات را زيـر نـام     »قدرت
بـراي   »ژورناليسـت «و  »شاعر«، »نويسنده«ها زندان زير ماسك  بخشيد به عوض سال مشروعيت مي

شما هرچند گاهي بـا مراجعـه بـه تـاريخ ميخواسـتيد      . مردم مظلوم ما هنوز هم ياوه سرائي ميكنيد
فراموش نكنيد كه تاريخ تنها قضاوت ميكنـد ولـي هيچگـاه    . باداران سرخ و سبز تانرا برائت دهيد

در  عاملين جنگ ها، بدبختي ها، و خيانت هاي قـدرت طلبانـهء خانـدان محمـدزائي    . عفو نميكند
. اوراق زرين تاريخ ما هميشه نفرين شدند و تا جاودانگي اين سرزمين باستان نفرين خواهنـد شـد  

سال اخير، با نوكران قلم بدست و تفنگ بدسـت شـان    25فقط فراموش نكنيد، كه عاملين جنايات 
  . هنوز هم به گرده مردم ما سوار هستند

هيچكسـي در  «ه ادعا كرديد كه گويا همچنان در يك قسمت مصاحبه با چشم پارگي و مغرضان
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افغانستان از جرم و جنايت مبراء نيست و اين ملت است كه باهم ميجنگند، پس كابل را كي ويران 
   ».كرد؟ مردم بودند كه جنگ كردند و كابل ويران شد

شما كه اينطور خاينانه تالش ميكنيد كه پاي ملت مظلوم ما را به جنايات خود يـا  ! آقاي مامون
را برائت دهيد، در مقابل چي امتيازي را بدست مياوريـد؟   تان »رهبران«ارن تان شريك سازيد و باد

صميمانه از شما خواهش ميكنم كه القل براي يك بار هم اگر ميشود، پاداش بيشرمي هاي زبونانـه  
بتر و براي مـردم مـا جـال    »تحقيقي«و  »ادبي«تانرا نوشته كنيد كه از نوشتن صد ها هرزه نامه هايي 

نوشته كنيد كه چند فيصد از پول هاي قاچاق مواد مخـدر برايتـان وعـده داده    . مفيدتر خواهد بود
و آيـا در  . براي شوراي نظار داد، چقدر بـود  »سيا«شده است؟ و يا حق تان از مليون ها دالري كه 

فته بـود،  درازاي اين همه چشم پاره گي، از پول هاي كه سياف از احمد بديب و تركي الفيصل گر
چيزكي نصيب تان شده است؟ يا خير؟ يا مسئله وزارت يا سـفارت درپيشروسـت؟ فـرق نميكنـد     

  . فقط نوشته كنيد. نوشته كنيد »آريائي«ميتوانيد با فارسي ناب 
در مورد ادعاء تان بايد بگوئيم كه حساب مردم ما ا ز تمام آن جنائتكاران بيگانه پرسـت چـي   

به شمول شما، همه ميدانند كه كه تمام مجرمان سه دهه اخيـر يـك   . تفنگدار چي قلم دار جداست
فـرض كنـيم كـه ادعـاي شـما      . تعداد معدودي بودند و هستند كه كشور ما را رهين گرفته بودند

، پس بايـد بعـد از جنـگ دوم    »و اين مردم هستند كه ميكشند و شهر ها را ويران ميكنند«بجاست 
چرا يك تعداد معدود كه عاملين آن همه قتل عام و . جهاني تمام مردم آلمان بايد محاكمه ميشدند

نسل كشي بودند، در محاكمه نورنبرگ محاكمه شدند و از جمله وزيـر خارجـه رژيـم فاشيسـت     
يد هيچ كسي را هم شخصاً نكشته بوده باشد، از اولين كساني بود كـه اعـدام شـد؟    هيتلري كه شا

نخير آقاي مامون، همانطوري كه هيچگاهي نميتوان قساوت و جنايـات بربرمنشـانهء جنگسـاالران    
افريقا را بدوش مردم فقيروحقير آن قاره سياه انداخت، حساب مردم فقير و عـذاب ديـده پنجشـير    

يتكار معلوم الحال كه سنگريزه هاي آن دره زيبا نيز از نام هـاي شـوم شـان شـرم     نيز از مشتي جنا
  . دارد، جداست

در زمان جنگ با شوروي و انگليس هم مردم ما چندان «برخالف اظهارات كاذب تان كه گفتيد 
يك پارچه نبودند، تاريخ افغانستان نشان ميدهد كه هيچ چيزي در اين كشـوريك پارچـه نبـوده و    

ميخواهم ياد آور شوم كه تاريخ واقعي افغانستان نشان ميدهد كه مردم ما بـاوجود   »م نيستحال ه
بيگانه پرست، خاين و خود ساخته هميشه يك پارچه و متحد بوده انـد   »قهرمانان«اميران، شاهان و 

ن فراموش نكنيد كه اگر امير دوست محمد، يا امير عبدالرحمن بخاطر منافع شوم شا. و خواهند بود
با اجنبيان ساختند و تفرقه انداختند، هزاران انسان اين سرزمين از بلخ تـا كنـدهار و از هـرات تـا     

در مقابل اشـغالگران فرنگـي متحدانـه و يـك پارچـه       »يك مشت گندم بريان و تلخان«ننگرهار با 
د و بـزرگ  و يا بازهم اگر امير مسعود يا امير سياف يا امير گلبدين با ديگر اميـران خـور  . جنگيدند

سوسـيال  «همفكر شان به باداران خارجي شان سر خم كردنـد، ميلونهـا قهرمـان واقعـي بـر ضـد       
به همگان روشن است كه تنـي چنـد از   . هاي وطني و باداران روسي شان مبارزه كردند »فاشيست

برتري خواهان قبيله يي چه پشتون و چه غير پشتون، به كمك سـازمان هـاي اسـتخباراتي بيگانـه،     
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خـود سـاخته شـان     »رهبـران «هميشه در تالش هستند كه با مراجعت به خيانـت و جنايـت هـاي    
افتخارات مردم ما را جعل كنند و مردم ما را فاقد افتخارات تاريخي، بينش و دانش سياسي، اتحاد 

كه انگلـيس هـا وجاسوسـان     »تاريخ افغانستان نشان ميدهد«بلي، . و همبستگي مردمي جلوه دهند
زماني مردم ما را دزد، وحشي، و غير قابل اصالح ميخواندند تـا قسـاوت و بـي رحمـي     شان هم 

بـا  . اميران خود ساخته شان را دو چندان ساخته، مردم ما را براي هميش در اسارت خود نگهدارند
  . صد دريغ و درد كه تاريخ تكرار ميشود

  : يك سخن به جاي پس گفتار
جتناب از مداخله در كار تان، ميخواهم خدمت شـما آقـاي   با حفظ احترام به آزادي عمل و با ا

سعد محسني رئيس تلويزون طلوع، صميمانه به عرض برسانم كه همانطوري كه شما هم واقفيـد و  
شصت در صد از مردم كشور را جوانان زير بيسـت  «در اظهارات تان با بي بي سي بيان داشتيد كه 

به عوض اين همه انسان هاي مشكوك، قبيله گـرا و  پس چه بهتر است تا  2»سال تشكيل مي دهند،
تجربه شده به جوانان و چهره هاي جديدي كه با توانائي و استعداد سرشار و پابندي بـه اصـول و   
ارزش هاي مدرن انساني ميتوانند به مراتب خوبتر و بهتر باشند، فرصت داد، تا باشد كه مـردم مـا   

به خيانت، چاپلوسي، و عوام فريبي خو گرفتـه انـد و از    القل در پرده تلويزون، از ديدن آناني كه
  . تاريكي با بيشرمي استقبال ميكنند، رهائي يابند

  
  
  
  

                                                
   1998جنوري،  17روزنامه تركي زبان حريت، چاپ استانبول،  ٢

  2006مي  13، »'ان سياه و دلرباي دخترچشم'عشق به وطن و عشق به : رپ افغاني«وب سايت فارسي بي بي سي،  3
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  1385جوزا  25، محمد شريف بقايي
  

  آيا ميشود صداي حق را خاموش كرد؟
 

در دوران جهاد بهر دري سر زده و از هر دسترخواني استخواني جويده و حـاال  ... رازق مامون
دوسـتم هـم    . صفحه انترنت را باز ميكنم ... سياف منتظر پسمانده ايست به درگاه رباني، فهيم و هم   

بيسـت پـنج    خـوب  . بايد پنجاه افغاني در بدل يكنيم ساعت كار انترنت بپردازيم. امروزبا من است
. آمدروي صفحه  » ماللي جويا«اتفاقا سايت . اش را من مي پردازم و بيست پنج ديگرش را دوستم

نوشته اي كليك نمـود و   روي . ي انترنت نوشته بود شايد هم دوستم آدرس اين سايت را بر صفحه
ماللي جويـا عضـو مبـارز     . خيلي جالب بود. مصاحبه اي ماللي جويا در تلويزيون طلوع ظاهر شد

واهللا اي،  چـه مصـاحبه  . مينمـود  مصـاحبه  ) رازق مامون(پارلمان و دختر دلير افغان با شخصي بنام 
التين و ژست هاي مضـحكي   خجالت به رازق مامون، با ريش و بروت امريكايي . خجالت آور بود

من و دوسـتم نديـده و نشـنيده     اين مصاحبه را در تلويزيون طلوع هر دوي ما يعني . كه در مياورد
ام بـا   تلويزيوني را كـه پـدر بيچـاره    با خودم گفتم خيلي خوب شد كه نديده بودم و گر نه . بوديم

قواره هاي كه امروز بعضي از نـو   شايد باور نكنيد، من از اين . قرض و فرض خريده بود ميشكستم
شخصيتي دست و پا كننـد خيلـي    به جا رسيده ها، بخود ميگيرند و خود را بر رخ مردم ميكشند تا 

  . بد بر و بيزارم
  بالخـره . اين و آن پرسيدم اين طرف و آن طرف گشتم و از» رازق مامون«فرداي آنروز بدنبال 

بالخـره  . اين طرف و آن طرف گشـتم و از ايـن و آن پرسـيدم   » رازق مامون«فرداي آنروز بدنبال 
دوستي برايم گفت رازق مامون نويسنده، شاعر و محقق است كه در دوران جهاد بهر دري سر زده 

و سياف سر را روي دسـت   و از هر دسترخواني استخواني جويده و حاال هم به درگاه رباني، فهيم
بـاز بـا خـودم    . هايش گذاشته و منتظر است كه با پسمانده اي اگر از آنان مانده بود سدجوع كنـد 

اگر اين جوان درد رسيده اي مبارز ماللي جويا در مقابـل سـوال هـاي پـي هـم و      . گفتم اي نامرد
ز افاده فروشي و طمطـراق،  ات پر ميشد ا شد شايد دم از نبوغ ميزدي و آينده اي ات مات مي كليشه

  . كه خوشبختانه نشد و كور خوانده بودي
در . هفته ها ازين موضوع گذشت تا اينكه به تاريخ پانزده اي جوزا به اسالم آباد پاكستان رفتم

روز هاي گرم آنجا، در خانه دوستم كار ما سر زدن بـه انترنـت و ديـدن سـايت هـاي افغـاني از       
بـر خـورد نمـودم كـه     ) رازق مـامون (اتفاقا به يكي از نوشته هاي . نويسنده گان مشهور وطن بود

آقاي نويسنده با همان طمطراق و ژستي كه در مقابل ماللـي  . بود» خطر هرات نخوابيده«عنوان آن 
اين بار هم با سبك به خصوصي دهن باز كرده و در هر جمله اش خيال ميكـردي  . جويا گرفته بود

نقـش غيـر فعـال و    : ... مـامون مينويسـد  . يش را كج و وج ميكنـد دستك پراني نموده و شانه ها
در هرات كـه فصـل تـازه اي از بـاج     !!! تماشاگرانه اي دولت در برخورد با گرو هاي مرموز فشار
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گيري هاي سياسي را به نفع حلقات ضد افغانستان گشوده اند، انگيزهاي پشـت پـرده را فربـه تـر     
  ... ميكند

كلماتي كه به نوشته اش موجود است اين چنين اسـتنتاج ميشـود    صرف نظر از مجمل بافي در
كه در وقايع محرم هرات دست عوامل بيگانه دخالت نداشته و در هرات و يا در شهر هـاي ديگـر   

در ادامه اي تحليـل اش  . افغانستان گرو هاي مرموزفشار بر سرنوشت و مقدرات مردم بازي ميكنند
از دو سال از بركناري موصـوف از واليـت هـرات دسـت     حضور اسماعيل خان را در هرات پس 

نخورده ارزيابي نموده و او را متهم به بي مباالتي در امر كشف و عوامـل بحـران هـرات خوانـده     
آقاي مامون مثل همه مشاورين سرسپرده اي امريكائيان و نـوكران زرخريـد شـان در طـول     . است
اش را هشدار ميدهد كه همين حلقه هاي بنياد گرا اش دولت و نيرو هاي پشتيبان امريكائي !!! مقاله

در روز محرم در شهر كابل هم به شكستن كست هاي تايپي موتر ها مبادرت ورزيدند و شـايد در  
  ... شهر هاي ديگر افغانستان هم بزودي چنين وقايع اتفاق بيفتد

بـراي گـرفتن   هـر كـس   : از موضوع دور نرويم همين آقا بود كه به ماللي جويا تفهيم مينمـود 
تو ماللي جويا هميشه يك حرف داري و آن . افغانستان را مردم آن خراب كردند... قدرت ميجنگد

در افغانستان جنايتكار موجود نيست اين رهبران مجاهديني اند كـه  . هم محاكمه جنايتكاران جنگي
خت و سـر  وطن را از سلطه اي شوروي نجات دادند و خالصه آنچه در چانته اش داشت بيرون ري

انجام آن شير زن از دورترين و عقب افتاده ترين واليت افغانستان فيلسـوف جهـادي هـا را مـات     
تخمـي را كـه جهـادي    . آري به تاييد رازق مامون افغانستان به قتلگاه فرصت بدل شده است. كرد

در . دههاي بي فرهنگ، بيخدا، تشنه قدرت، تشنه كلدار و دالر امريكائي كاشته اند، ثمـر خـوب دا  
هرات گرو هاي فشار اسماعيل خان، در قندهار گرو هاي مالعمر، در مزارشريف گرو هاي دوسـتم  
كمونيست، در كابل گرو هاي سياف وهابي، در بدخشان و تخار گـرو هـاي ربـاني و در لغمـان و     
 ننگرهار گرو هاي حكمتيار پنجابي منتظر فرصت نشسته اند تا در چشم بهم زدن شهر ها را ويـران 

  . كنند زنان جوان را چپاول و جوانان را از دم تيغ بكشند
آقاي رازق مامون شما خبر داريد و حتمي فهميده ايد كه درين وقايع دست بيگانه اي در كـار  

وقتي . پس چرا عالج آنرا انقالبيون داخلي نكنند. نيست و همگي اين وقايع ريشه اي داخلي دارد؟
ناقضين حقـوق بشـر، حقـوق زن و كسـانيكه      ،هيروين ساالران جنگساالران،: ماللي جويا ميگويد

دست هاي اهريمني شان بعد از شكست غول كمونيسم به خون شصت و پنج هـزار مـردم بيگنـاه    
چـرا اخـم بـه ابـرو     . كابل آغشته است، بايد بيك كشتي انداخته و در اوقيانوس هـا رهـا شـوند   

مي شناسيد؟ و لجوجانه براعت آنان را طلـب  مياوريد؟ چرا زهره كفك ميشويد؟ چرا دست از پا ن
  نميكنيد؟ . ميكنيد

من جوان بيست چهار ساله ام از روزي كه تولد شدم دربدر به دنبال امنيت آرامي، تحصـيل و  
هنوز هم بايد آواره، بيچاره، دسـت نگـر   . كسب دانش از ايران به پاكستان و باز به افغانستان آمدم

ا كتاب خوانديد و اكنون صاحب تحليل درست از اوضاع وطـن و  شرم است اگر شم. بيگانه باشم
شـما  . مردم آن هستيد چشم خود را بسته و دهن خود را باز نكنيد ببيند بفهميد و بگويد بهتر اسـت 
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خون دو و يا چهار مليون شهيد را به رخ دختر جواني ميكشيد كه او خود شاهد بـوده، فاميـل اش   
!. پس كه خوب است؟ شما همه را بد ميگويد: ا با سماجت ميپرسيدشما از ماللي جوي. قرباني داده

مجاهدين كه پس از شكست كمونيست هـا تفنـگ را   ... جوابي ازين بهتر است كه او پاسخ ميدهد
شايد شما باور نداشتيد كه مجاهدين بر حـق و  . دور انداخته و براي آبادي وطن دست بكار شدند

بگفتـه  . ر هموطن همدين و همخون خود را ننـگ ميدانسـتد  مجاهدين راه خدا ديگر جنگ در براب
شما افغانستان بيست و شش مليون مجاهد داشت اما اضافه از صد رهبر، قومندان و يا سـر دسـته   

شما خبر داريد كه همين حاال بانك هاي امارات بنام مستعار توفيق پسر رباني مليـون هـا   . نداشت
گروه هـاي مسـلح   . م، فهيم به قاچاق هرويين دست دارندهمين حاال سياف دوست. دالر ذخيره دارد

احمـد شـاه     قهرمان ساخته و پرداخته. دزدان شبگرد همه از دستكه انور دنگر چور وچپاول ميكنند
. مسعود مليارد ها دالر را بنام هاي برادران اش در بانك هاي سويس و عمارات ذخيره كرده اسـت 

امـا حـاال صـاحب هـزاران     . دو جريب زمين ميراث برده بودنوراهللا عماد از پدر يك خانه گلي و 
جريب زمين درجه يك ده ها قصر به ايران، جرمني، دوبي و واليـت هـرات اسـت حكمتيـار نـيم      
ساختمان هاي كارخانو پشاور را ساخته و يا خريداري كرده سياف تقريبـا نيمـي از امـالك بابـاي     

رهبـري  . د در راه ريـا و دروغ از هـم فـرق دارد   جهاد در راه خدا و جها. ملت را خريداري كرده
چنانكه شما ميدانيد يكي از عزيزان آنان در جنـگ  . جهادي هاي ما پيروزي اسالم را ارمغان نياورد

كـه بـا اداره، تمويـل،    . اين رهبري امريكا، مرتجعين عرب، آي اس آي پاكستان بود. ها شهيد نشد
هر كدام هدف غايي خـود  . داد نه حزب خلق راآموزش و رهبري اين رهبران شوروي را شكست 

  . را تعقيب مينمودند
. اگر شما آقاي مامون اجازه ميداديد كه ماللي جويا درست به سواالت شما پاسـخ ارايـه كنـد   

بلي شما هر لحظه از سر بيرون شده ديوانه وار بـه مدافعـه اي   . شايد او ديگر چه گفته هاي داشت
او ميگفت ـــ  : پس شوروي را كه شكست داد: ي شما سوال كرديدوقت: جنايتكاران مشغول بوديد

جناب نويسنده اي چيره دست برويد به حقايق بعد از جنگ، از زبان من نه، از زبان ژورنالسـتان و  
از پالن هاي . ويداستراتيژست هاي امريكا، روس، انگليس و از خاطرات جواسيس آي اس آي بشن

سرخ، از راكت هاي استينگر، بلو پايپ از چندين مليارد دالـر   حالل امپراطوريضمبرژنسكي براي ا
و بالخره از شهامت مردمي كه بـه بهـاي خـون كودكـان و     . كمك هاي نقدي دول عرب و امريكا

من حاضر نيستم كه حتي يك قـدم بـه نفـع كسـانيكه بعـد از      . جوانان، افغانستان را آزاد ساختند
  . و خانه مردم را خراب نمودند، عقب نشيني كنمپيروزي عليه يكديگر، اعالم جهاد كرده 

تغييرات ساعت به ساعت در كشور هاي همسايه و منطقـه،  :... آقاي مامون شما عقيده داريد كه
و تغييرات ديپلوماسي ... در افغانستان خواهد بود) دير يازود(قاعداتا پيش زمينه اي تغييرات مشابه 

بيايـد ايـن   ). افغانسـتان در جنـگ گـاز   . (ز و نفت اسـت بر مبناي معامله بخاطر تصاحب منابع گا
محاسبه اي شما را يكبار ديگر به جنگي كه اياالت متحده و روس در وطن عزيز ما افغانسـتان بـه   

وقتي با خانم جويـا  . راه انداختند و بالخره يكي از اين دو جهانخوار پيروز گشت بي ارتباط ندانيم
. »ن اينكه جهادي ها بايد محاكمه شـوند آما يك گپ داريد و ش«چند بار گفتيد . مصاحبه ميكرديد



  |روزگار ما                                                                                                                 شجاعت ي اسطوره ماللي جويا، 142
  

نه؟ اگر من، شما، ماللي جويا نگوئيم، دنيا ميگويد و تـاريخ قضـاوت ميكنـد كـه      درست است يا
پالن روس ها توسط خلقي پرچمـي هـا و پـالن    . روس ها رفتند جاي آنان را امريكائي ها گرفتند

منتهي با خـون چهـار مليـون    . مرتد مجاهدين تطبيق شدامريكائي ها توسط همين رهبران خاين و 
 . انسان بيگناه

؟ از شما ميخواهم به حيث يك انسان به حيث يك افغان .دست چه كساني به خون آلوده است
بگذاريد هزاران . اجازه ندهيد به ماللي و امثال او توهين شود. و به حيث يك تحصيلكرده بنويسيد

براي بازسازي اين وطن ويران جهاد اعـالن نمـوده و آينـده اي     انسان وطن پرست متحد شوند و
در خاتمه ميخواهم به شما نويسنده مزخرفات . اميد بخشي به مردم ستمديده اي ما به ارمغان آورند

عـي و دسـت   يبگويم، كه خواهي نخواهي امريكا و متحدين غربـي آن، بـراي تصـاحب منـابع طب    
چون جنگ تروريسم، اشاعه ديموكراسـي، آزادي و غيـره    ناخورده وطن مابا دسيسه هاي گوناگون

اين تجاور را توسط خاينيني چـون سـياف، ربـاني، حكمتيـار،     . و غيره به تجاوز مبادرت ميورزند
دوستم، قانوني، اسماعيل، كرزي، چكري، مسعود خيل ها و امثال آنان در بدل دالر سـبز رسـميت   

  .وطن زار است ميبخشند و اگر آنان زنده باشند حال مردم و
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  ساحل رشتيا احمدي
 

  زورگويان انسان نما ماللي جويا و
 
محبوبيت روز افزون خانم ماللي جويا در داخل و خارج كشور و صراحت و جسـارت وي در  
بيان حقايق تلخ كشورمان هر چند اخراج خانم جويا را از پارلمان مملو از خـوانين جنـگ وبنـگ    

. زمـاني ايـن عمـل انجـام شـده، قابـل دقـت اسـت         بازهم مقطـع قابل پيش بيني ميساخت ولي 
آشكاراست كه پارلمان با اطرافيان كرزي در يك جدال قـدرت كـه ازطـرف كشـور هـاي دور و      

امريكا و كشور هاي غربي كه در هر دو طرف نفوذ دارنـدو بـه قـول    . نزديك، آغاز شده قرار دارد
خواهان يك توافق كه منافع هر دو جنـاح و   »دارباب بايد نوكرانش را آشتي ده«آقاي بشر دوست 

واضحاً منافع جناح حـاكم در پارلمـان بـا آن تركيـب     . كشورهاي ذيدخل را در نظر بگيرد، هستند
به غيراز بلند بردن معاشات و امتيارات شان، يكـي هـم اخـراج خـانم جويـا،       »مشهود بالفسادش«

بناً با ختم ايـن مسـله در آينـده بسـيار      .است نماينده واقعي هزاران انسان درد ديده كشور مابوده 
نزديك مردم ما شاهد حل اختالف پارلمان با باند كرزي به نفع تيم كـرزي كـه همانـا دوام آقـاي     

فقط با هزاران دريـغ و درد كـه در مـيهن مـان     . سپنتا در سمت وزارت خارجه است، خواهند بود
چنانچـه، اخـراج   . نام قانون صـورت بگيـرد  رسم بر آنست كه هر زور گويي و بي قانوني بايد به 

قانون اساسي و ماده هفتاد اصولنامه كـاري ولسـي    102خانم جويا ازپارلمان نيز به تاسي از مواد 
  .جرگه اعالن شد

 :قانون اساسي چنين است  102ماده  
هر گاه عضو شوراي ملي به جرمي متهم شود، مامور مسؤول از موضوع به مجلسي كـه مـتهم   «

 .اطالع ميدهد و متهم تحت تعقيب عدلي قرار ميگيرد است، عضو آن
در مورد جرم مشهود مامور مسؤول ميتواند متهم را بدون اجازه مجلسي كـه او عضـو آن مـي    

 .باشد تحت تعقيب عدلي قرار دهد و گرفتار نماييد
سـت  در هر دو حالت هر گاه تعقيب عدلي قانوناً توقيف را ايجاب كند، مامور مسؤول مكلف ا

  ».موضوع را بالفاصله به اطالع مجلس مربوط برساند و تصويب آنرا حاصل نمايد
يعني پرونده جرمي متهم اوالً از طرف ارگان هاي قضايي به مجلس مربوطه اطالع داده ميشـود  
و يا در صورت جرم مشهود، بعد از قرار گرفتن تحت تعقيب عدلي به مجلس مربوطه اطـالع داده  

  . هم از طرف ارگان هاي قضايي محاكمه ميشودميشود و بعدآً مت
وني و با بلند كردن دست هايشـان  يكساني چند با ديدن قسمت هاي از فلم يك مصاحبه تلويز

خنده آور است كـه  . بدون كدام تحقيق نميتوانند در مورد يك نماينده انتخابي مردم تصميم بگيرند
بعوض اينكه از طرف ارگان هاي قضايي تثبيت جرم صورت گرفته به پارلمان  »قانونمند« در كشور

تاتثبيت جرم نموده به مـاده هفتـاد اصـولنامه    ! سارنوالي اطالع ميدهده اطالع داده شود، پارلمان ب
 :كاري ولسي جرگه همانطوري كه در سايت انترنتي بي بي سي آمده است
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ده باشـد، رئـيس مجلـس صـالحيت دارد     در صورتي كه يك عضو مجلس مرتكب جرمي ش«
 ».عضو متهم را براي يكروز از شركت در جلسه محروم سازد

اين اصـول  «بازهم بنابر گزارش بي بي سي، بعضي از اعضاي مجلس ولسي جرگه گفته اند كه 
 ».نامه به وسيله آنانتهيه شده و با توجه به شرايط مشخص، قابل تغيير است

اول اصولنامه كاري ولسي جرگه را تغير ميخورد، بعـداً تصـميم    بسيار خوب، پس الزم بود كه
جاي دنيا اول در مورد يك مسله پيش از اينكه زمينه قـانوني مسـاعد نباشـد     در هيچ. گرفته ميشد

 .اول بايد قانون ساخت، بعداً بايد تصميم در عمل آن گرفت. فيصله صورت نميگرد
با اخراج يك نماينده مـردم  . ل شخصي استفراموش نشود كه جرم در بسياري موارد يك عم

 .از پارلمان، شخص نماينده را نه بلكه مردمي كه به او راي دادند، جزا داده ميشود
با تكيه به گقته هاي باال، هيچ كشور دنيا را نميتوان سراغ كرد كه يك عضو انتخابي مجلس بـه  

عاً به جز از كشـورهاي كـه اسـير    طب. اين شكلِ مضحكانه و نا عادالنه از مجلس اخراج شده باشد
 .پنجه خونين اهريمن هاي انسان نما هستند

 و »نمايندگان مـردم «در رابطه به اينكه تني چند طوطي وار قلقله ميكنند كه گويا خانم جويا به 
موجوداتي چنـد بـا    2006مي  8توهين كرده است، بايد گفت زماني كه به تاريخ  »كرامت انساني«

م آورترين الفاظ به يك زن، به نماينده واقعي مردم توهين كردند، چرا زبان هـا  چوب و بوتل با شر
چي شـد كـه   . آن زمان الل شده بود؟ عادالنه بود كه اگر جويا اخراج شد آنها هم جزايي ميديدند

تنها عده اي قاتل و دزد بعد از آن همه خون و خيانت كرامت انساني پيدا كردند وبس؟ آيا به يك 
ر است با ركيك ترين الفاظ فحش گفتن توهين به كرامت انساني است و يا اينكه خـانم  زن كه ماد

جويا با احساس ازدرد و داغ بيكران مردم ما گفت كه حيوانات معصومي كه هميشه در خدمت مـا  
 هستند، از انسانما هاي درنده خو بهتر است؟

نفس ميكشند و كرامت انساني را آنهاي كه در دنياي كوچك قبيله يي شان جاهالنه و مغرورانه 
در جبين سياف، دوستم، محقق و قانوني ميبينند، بايد بدانند كه حيوانات در دنياي استعماري غرب 
كه مدرنش خوانند از انسانهاي كه در كشور هاي جهان سوم زنده گـي ميكننـد بـه مراتـب برتـر      

دريافت ميكند كه زيادتر از عايـد  دالر كمك مالي  2در اروپاي غربي هرگاو روزانه . زيست ميكنند
كجاست پارلمان واقعي مردم افغانستان كه بـه كرامـت انسـاني    ). 1(روزانه نصف نفوس دنياست 

كـدام  . بيوه زنان و يتيمان بيچاره اي كه از بام تا شام در سرك هاي كابل گدايي ميكننـد، بينديشـد  
از عوايـد   »مارشـال صـاحب  «پ هـاي انسان با درك و با وجدان ميتواند انكار كند كه مصارف اس

 .ساالنه صد ها فاميل شهيد و معلول مان دها مراتبه بلندتر نيست
تا جـايي قابـل درك    »جويا از همه انتقاد ميكند«كساني كه آگاهانه و يا نا آگاهانه ميگويند كه 

ي كه در جوامع داراي ساختار و ذهنيت قبيله يي كل عبارت است از قبيله و قوم مشخص فرد. اند
خان قبيله و  »همه«منظور از  »همه را ميگويي«يا به عباره ديگر وقتي گفته ميشود . به آن تعلق دارد

ـ مامثال اگـر خـانم جويـا بـه غيـراز       به طور. يا رئيس قوميست كه فرد مذكور به آن تعلق دارد ر ي
مسعود جنايات و خيانت هاي ديگر اميران خود ساخته را افشا ميسـاخت، مسـعود پرسـتان سـينه     



  |روزگار ما                                                                                                                 شجاعت ي اسطوره ماللي جويا، 145
  

چاك امروز هيچ مشكلي با خانم جويا نميداشتند و شايد هـم از طرفـداران آتشـين خـانم جويـا      
يد، امـا  اصالً اين خانم حقايق را ميگو«ه نگارنده به كرات شنيده و خوانده ام كه گفته شد. ميبودند

يكي از آن جانيان سرخ دست و خون آشامي بوده اسـت كـه مـردم     »همه«آن  ».همه آنطور نيست
 .زجر ديده مان با نام هاي شوم شان خوب آشنا اند

فرامـوش   »ماللي جويا تا هنوز چي كرده«به عنوان سخن آخر، نابكاراني كه خرده ميگيرند كه 
الت خواهي و دگر انديشي بـا بـر افـراختن    نكنند كه تاريخ نشان ميدهد كه سر آغاز هر جنبش عد

 .درفش افشا گري و مقاومت آغاز شده است
از دادن چوكيش به يك سفيد پوست امريكـايي، صـرف بـه     1955اگر رزا پاركس در دسامبر 

خاطر اينكه رنگ پوستش سفيد بود، امتنناع كرد، هر چند جريمه شد و زندان ديد، ولي با آن عمـل  
نبش حقوق مدني در امريكا بود و امروز يك قهرمان و مادر جنـبش مـدني   شجاعانه اش آغازگر ج
ماللي جويا نيز در مقابل چشم اميران و شاهان خود ساخته و فروخته شده . امريكا محسوب ميشود

آغـازگر يـك دوره تـازه از     با صداقت و شجاعت سرود آزادي و عدالت خواهي را بلند كرد كـه 
وراق زرين تاريخ معاصر كشور مان سـند محكمـي باشـد برادعـاي     بگذار ا. تاريخ ميهن مان است

  .باال
  UNICEF.orgبرگرفته از سايت انترنتي 
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  )2006 جنوري 10( 1385جدي  21، پشاور، سميع اله نديم

  ماللي جويا و روشنفكران بيمارتر از وطن بيمارم
 

از (ي  نوشـته » آقـاي انجنيـر زكريـا   «( در دفاع از ماللي جويا و رد ارجيف شخصي موسوم به
من به عنوان پـدر  . جرمن آنالين خواندم -كاسه تا نيم كاسة انجينر زكريا را در سايت وزين افغان 

ساله با داغ شهادت سه پسرم به دست جنايتكاران گلبديني و سيافي و هنوز آواره و دربـدر در   55
طالبان وحشي و قرون وسـطايي را نمـي گـذارد از    پاكستان، كشوري كه در برابر چشمان ناباورم 

 30صحنه كنار برود، سال هاست كه ميسوزم نه صرفاً از اندوه پسران شهيدم بلكه از طلسـمي كـه   
سال است شرف و وجدان بسياري روشنفكران و قلمبدستان وطنم را زهري و آلوده و پـر كثافـت   

وانم كه چگونه اكثريت قلمبدسـتان مـا از   سال است كه مي بينم و هيچ كاري نميت 30. كرده است 
و عوامل پرچمي و خلقـي آنـان خـالص نشـده     » ائتالف شمال«ا يا حتي طالبان و ه جادوي روس

  .خوش به رضا و آرام قيضة جنايتكاران بر دست و دهان خود ميبندند
اين قصه سري دراز دارد و من چنان از روشنفكران بيمار، بيمـارتر از وطـن بيمـارم نـا اميـد       
فقـط بـراي روشـن شـدن     . ام كه نه ميخواهم و نه ميتوانم به جوانب مختلف مسـئله بپـردازم   شده

از تجـاوز غالمـان   : كـه  –موضوع به اين اشاره اكتفا مينمايم به عقيده خودم آنرا اثبـات مينمـايم   
اني بـه  دي پاكستان تا به امروز چه فجايعي كه بر سر مردم ما نرفته و نمي رود، فجايعي كه كسجها

  .ناميدند »هولوكاست كوچك«را  نآ 75تا  71درستي سا لهاي 
اما كدام نويسنده، شاعر و به اصطالح پژوهشگر ما در افشاي آنان و عـامالن آنـان بـه خـود      

ويش دانست و ميدانند كه قضيه را تا سطح بـه محاكمـه   نوشتن را داد و وظيفه وجداني خ زحمت
كشاندن جنايتكاران اسالمي دنبال كنند؟ مگر داغ ننگ بدتر از اين بر يك روشنفكر بوده مي توانـد  

كه از بخـت بـد ملـت و     -كه مهمترين و رساترين صداها در مورد افشاء و محكوميت جنايتكاران
صداي بيگانگـان و   -ان و مقامات كليدي دولت لميده اندبنابر صوابديد سي آي اي امروز در پارلم

مثالً مجمعي از روشنفكران افغاني؟ مسئله وقتي از اين  مشخصاًصداي ديده بان حقوق بشر است نه
دربرابر اعمال غير انساني سـران  دردناكتر و خجالت آورتر ميشود كه اوالً روشنفكران پر مدعاي ما 

شـار  تان» ديـده بـان حقـوق بشـر    «گزار شـهاي   نجنبيدند و و قتييك بارهم از جا » ائتالف شمال«
هم اكثر آنان از سر محافظه كاري و هراس مرگبار لب از لب نمي گشايند تـا مبـادا بـا     باز يابد مي

 غيـره را از  و »بي بي سي« ،»صداي امريكا« ،»راديو آزادي«جنايتكاران در افتند، تا مبادا تربيونهاي 
  .دست ندهند

جان نميدهنـد و  » مطرح شدن«و » مطرح بودن« اي از اين آقايان و خانمها بگويند كه شايد عده
خيلي خوب، اگر واقعاً چنين است بفرمايند تا بـه  . نيستند  در قصه استفاده از اين و آن رسانه مهم

حال در كارنامه قلمي خود چند تا نثر يا نظم كه مسـتقيماً جنايتكـاران را آمـاج قـرار داده باشـد      
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ارند؟ بفرمايند كه اگر زباني و تحليلي مطلقاً ضد جنايتكاران مذهبي داشته باشـند چطـور ممكـن    د

 است ستارة راديوهاي فوق الذكر شوند؟
را مطـرح   –كه انگيزه نوشتن اين چند سـطر اسـت    –همين جاست كه ميخواهم سوال اصلي 

ت پيش پـا افتـاده در رسـانه    كدام يك از روشنفكران مشهور كه سر و كله شان به هر مناسب: سازم
هاي رسمي و محافظه كار و بـه نحـوي ازانحـا متمايـل بـه جنايتكـاران، پيداسـت، از موضـعي         

 وطنپرستانه و مترقي به دفاع از ماللي جويا برخاستند؟
اگر اين سقوط بيسابقة مفهوم روشنفكر و روشنفكري در كشور نيست پس چيست كه در همـان  

سـياف و   ،امريكا معرض پليدترين حمالت از سوي بانـد هـاي ربـاني   هنگامي كه ماللي جويا در 
حـزب وحـدت   «ود از رهبران ميدهند كه خ» شجاعت«قانوني قرار دارد، به خانم سيما سمر جايزه 

ميباشد اما صداي از روشنفكران شله بخور خواب رفتة بي وجـدان مـا بـاال نمـي شـود،      » اسالمي
در واقع تمجيد از آقايان كريم خليلي و محقق نيـز هسـت    اعتراض نمي كنند كه اعطاي اين جايزه

صرفاً به ماللي جويا ميزيبد و نه هرگز به زنـان سـركاري و بـدتر از آن زنـان      »شجاعت« و صفت
 وابسته به اين وآن باند جنايتكار؟

شـدن  » قهرمان ملي«در برابر  فكرميكنم اين توقع خيلي خيلي باال باشد چرا كه روشنفكراني كه
كننـد چطـور    شدن جنايتكاري مثل احمد شاه مسعود سكوتي سـنگ آسـا اختيـار   » عليه رحمه« و

 شدن با مسايلي ازين قبيل سرغيرت آيند؟» بزرگ«ممكن است در ارتباط 
برگرديم روي نوشته ذكريا كه خود نمونة جالب و نسـبتا جـامعي از فسـاد و خفـت دامنگيـر      

لي آقاي ذكريا در آنجاست كه از يكسو شرم ميكند فساد و تباهي اص. روشنفكران به حساب ميرود
 خواننده سر فرو شده در آخورجنايتكارانش را ببيند و از سوي ديگر بـر ماللـي جويـا ميتـازد كـه     

بـه يـك    –مگر همين نكته كافي نيست بدانيم روشنفكر افغان عموماً » !زبان انگليسي هم نمي داند«
م نظيري گرفتار است و آنقدر حقير و بيمايـه مـي شـود    به انحطاط ك –عده قليل آنان كاري ندارم 

كه طرف منازعه خود را به خاطر انگليسي ندانستن هم مي خواهدمنكوب و مغلوب كنـد؟ معلـوم   
ولي از قـرار معلـوم ماللـي جويـا     . اش نيست زبان انگليسي زبان مادري ذكرياست يا زبان پدري

و به مثابه دختري كه از تولـد تـا بيسـت و چنـد     برخاسته از يكي از عقبماند ه ترين مناطق كشور 
فرصـت   ،تمام رنجها و محروميت هـاي آن بـه سـركرده    مهاجرت در خارج و داخل با سالگي در

مكتب خواندن به طور منظم رانداشته چه رسد به آنكه به اروپا و امريكا بـراي تحصـيل بـرود يـا     
ر چه گفته كه ماللي جويا بـه انگليسـي   اگ. حتي در پاكستان در مكتبي انگليسي زبان درس بخواند

پوره نديده و از انگليسي هم بـويي نميبـرد،    ولي فرض كنيم او روي مكتب را هم ،سخنراني داشته
آيا اين را مي توان نكته هاي منفي و قابل اعتراض و گناه در شخصـيت او حسـاب كـرد؟ آيـا از     

و ايران در زباله داني ها ميلولند و يا در هزار دختر و پسر افغان كه در كوچه هاي پاكستان  هزاران
جمهوري محترم اسالمي افغانستان با گدايي و كثافات جمع كردن شايد چيزي براي شكم خـود و  

  محكوم اند و بايد انتقاد شوند؟  ،خانواده عذاب كش خود به دست آرند
در دولـت   از نظر روشنفكري كه در خود فروختگي به دستگاه هاي ارتجاعي حاكم و حاميـان 
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او به عنوان نماينده خـوب كادرهـاي دسـتچين    . جهاني آن عادت دارد، بلي» سي آي اي« ،كرزي
تنها او و مشخصا ذكريـا نـام از يـاد    . اشخاص را با معيار زبان انگليسي تول و ترازو مي كند ةدش

نشـانده   »سـي آي اي «برده كه ماللي جويا از قماشي نيست كه امروز در مقامات كليدي به اشـاره  
مطبوعاتي هم به جاي كلمات عـادي فارسـي كلمـات     شده باشد يا شود كه بعد در كنفران سهاي

  !اش جلوه دهد» فضيلت«انگليسي بپراند تا بيسواديش را 
خوشبختانه اكنون ماللي جويا در خـارج از كشـور تمـام    ( ه انگليسي نميداندماللي جويايي ك

، خـروش  )ايراد ميكنـد  افغانفصيح تر از دپلوماتان بيسواد  را به انگليسي مصاحباتش سخنرانيها و
گلبـديني هـا و   » ائتالف شـمال «در قفس درندگان  جويا. مين است ه ترين مردم در كره زستمديد

جويا ،طالبان از دل مردم سخن گفت، جويا قهرمان مردمش و معتبرترين نام در سراسر گيتي گشـت 
انه خنجريست كه به پاره كردن ماسـك خاينـان تروريسـتي    تا امروز يگ ،بدون آنكه انگليسي بداند

دستهاي خو ن آلود و تفنگچه زير بغل شان را از ديـد مـردم    ادامه ميدهد كه ميخواهند با نكتايي و
و با اين هم روشنفكران وابسته به جنايتكاران مذهبي يا پرچم و خلق امـروزدر دهـان   . پنهان دارند

» سـي آي اي «داستان افغانسـتان جـارزده ميشـوند، انگليسـي و      دارند و استادان بي بديل شعر و
استخوان زبا نهاي ديگر را ميدانند و از سوي رسانه هاي سركاري نظير ذكريا بـراي آنـان مديحـه    

و از همين جاست حد فاصل عميق و پرنشدني بين ماللي جويـايي كـه انگليسـي    . سرايي مينمايند
وعافيت طلبي كه انگليسي ميدانند ليكن رسم شـرافتمندي را  نميداند و روشنفكران مداراگر، خاين 

نميدانند و نمي دانند كه لوليدن به پاي جنايت پيشگان از هرفعلي چـه زخـم ننگـين و ناسـور در     
و نيـز و   ،نوعش و سازش با دولت نصب شده و تحت حمايـت هسـت  » سي آي اي«پيشاني شان 

يا و نه جنايتكاران بنيادگرا، نه ميهن فروشان پرچم مخصوصاً نميدانند كه امروز تاختن به ماللي جو
 .وخلق و نه دولت از سر تا پا بو گرفتة كرزي، چه بدذاتي و فرومايگي خاينانة روشنفكرانه است

يا از نظر من هر  اميد از حر فهاي من چنين احمقانه برداشت نشود كه مخالف زبان انگليسي ام
مرادم اين بوده كـه ببينـيم روشـنفكران    . ي ناپاك بند استكس كه اين زبان را بداند پشتش به جاي

و شركاء را بـا بـه    »ائتالف شمال« شعور مبارزه ضد حقير ما چگونه فقر دردناك آگاهي، شرافت و
و نكتة آخري اينكه كاش آقاي يار گل آصفي در . رخ كشيدن سرمايه زبان انگليسي شان ميپوشانند

جويا، به جاي اين كه با اثبات انگليسي دانسـتن وي بـه پاسـخ    ارتباط به مسئله انگليسي ندانستن 
را بـه روي منتقـد    بيمقدار و خجالت آور» ادقانت« برخيزد، خفت و سخافت و حقارت نهفته در اين

  .بيشرم ميكشيد
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  19/3/2008، كاليفرنيا، معصوم مشايع

  گان اخواني ماللي جويا و فرومايه
 

نصير خالـد از   شخصي زير نام »سرنوشت«هاي جنايتكار و وطنفروشان بيمايه  در سايت اخواني
تورنتوي كانادا دشنامنامة را، به نام زني مبارز شخصيت بين الملي افغانستان به نشر سـپرده كـه دل   
خواننده را هر چند مخالف ماللي جويا هم باشد به درد ميĤورد و يكبار نه صد بار بـه چنـين قلـم    

اين نوشته با اغالط اماليي و انشايي فـراوان را ميشـود بـه يـك آدم     . نفرين ميفرستدهاي شيطاني 
 .بيسواد و فاقد خرد نسبت داد

ويزيون آريانا و با مسكينيار مصاحبه انجام داد همـه كـس   لوزيكه ماللي جويا در مصاحبه با تر
ران مسعود و شـركايش  ميفهميد كه آتش را يكبار ديگر در دل رباني، سياف، دوستم، خليلي و براد

البتـه تنهـا ماللـي جويـا نيسـت كـه خـواب        . در ميدهد و خواب خوش را بر آنان حرام ميسازد
مجرمين جنگي و مافياي بين المللي قاچاق هيروين و سنگ هاي قيمتي را حرام كـرده   ،جنايتكاران

ي شيطان به داد است و در حقيقت هم مردم افغانستان و هم جامعة بين الملل از دست اين نطفه ها
گـي   وچهكهاي  ه، جاي خود را به دشناماما جالب اينجاست كه ديگر حرف منطق و مبارز. آمده اند

داده و اين مردم با !!...) لچر، كفن كش، عجوزه، تفرقه افكن، جاسوس آي اس آي(و بازاري چون 
 .ميسازنددست و پا كردن چند جملة عوامفريبانه ماهيت ارتجاعي خود را بر مال 

با يك نام و نشان ايراني كه در دامان خميني پرورده شده و ) مهسا طايع( خانم اخواني ديگري
تا حال به ساز ايراني ها ميرقصد مثل يك گدي گك كـوكي بـه جـواب رفيـق ايرانـي اش و بـا       

تة نجات جنايتكاران؛ بلبل مزرعه گرديده و بـه اصـطالح   شسناريوي از پيش ساخته شده توسط فر
بيخبـر از آنكـه   . ر پله ترازوي جنايتكاران مينشيند كه اگر خدا خواست پله شانرا سـنگين بسـازد  د

مردم افغانستان به چرنديات اين فروخته شده گان بدنام و وطنفروش تـوجهي نداشـته و قهرمانـان    
با دادن جواب به چوچه بوش نصير خالد بعـدا بـه   . خود را چون مردمك چشم خود حفظ ميكنند

 .طايع خواهم پرداختمهسا 
روا و دور از اخالق يك افغان اصيل مثـل لوچـك هـاي سـر     عد از دشنام هاي نانصير خالد ب

ربـاني، سـياف،   .. هاي چنداول براي پاك كردن مرداري هاي بااالثر يك  چوك سپاه گمنام و كوچه
) لچـري (ويسـد  حكمتيار، دوستم، مال عمر، اسماعيل خان و برادران مسعود و خليلي با پر روي مين

يعني سردادن دو و دشنام به آدرس نمايندگان مردم در لويه جرگه اضـطراري و بخصـوص انتقـاد    
كه براي بسياري كه تازه از زير سلطة اجيـران طـالبي رهـائي يافتـه      -شديد الحن از استاد سياف 

. بي معنـي كـرد  اول بايد كلمه لچر را از زبان بيمايه اين نوكر سياف وهـا  -بودند، حادثة نوي بود 
اندكي توجه به خود جلب كرد آوردن پيشاوند استاد به عبدالرسول سياف كه بعـدا  ... «.بعد از آن 

استادي سـياف در  : بنا بر دستور وهابي هاي سعودي عبدالرب سياف گرديد؛ ازين سرسپرده پرسيد
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دارايي هـاي   كشتار مردم هزاره و چور و چپاول افشار و دشت برچي است و يا در چور و چپاول
شايد هدف نصير خالد استادي را به مقام ايشان بخاطري مياورند كه در فروش . مردم بيدفاع پغمان

هزاران زن و دختر افغان به اعراب صاحب پنجصد مليون دالـر شـده اسـت و حـاال نـه خـدا را       
لـي جويـا   ميشناسند و نه رسول برحق او را و فقط با حفظ چوكي استادي در درون پارلمان به مال

فحش ميدهند و در خارج پارلمان گروه هاي انتحاري خود را براي قتل وي از شهري به شـهري و  
 .از كوچه اي به كوچه اي سوق ميدهد

چقدر بيشرمانه است كه بگوييم مردم افغانستان را سياف، رباني و يا هم مسعود از زيـر سـلطة   
وده ميداند كه نود فيصد خاك افغانستان تـا  براي خدا يك طفلي كه در گهواره ب. طالبان نجات داد

امريكا زير سلطة طالبان بود و مسعود با تمام سرمايه هايكه اتحاديـه اروپـا،    52رسيدن طيارات ب 
روسيه و ايزان برايش ميرساند غير از درة پنجشير و افتخارات شما؛ كوه هاي هندوكش جاي پـاي  

ان توانسته بود كه آخرين اميد هاي ايـران و روسـيه   البته كه درين مسابقه اي نظامي پاكست. نداشت
اما بعد از ترور مسعود و آن هم به دست ياران و همسـنگران اش افتخـار   . را به خاك يكسان كند

اين پيروزي به نام فهيم، دوستم كمونست و سگ زنجيري ايران خليلي ختم شد و صـد مـرگ بـه    
 .ي به دست جنايتكاران دادامريكا كه باز هم مردم ما را در منجالب بد بخت

صرفنظر از هجويات اين اخواني بيخرد، يكبار ديگر نوشته ايكه جعل و انكار تاريخ اسـت را  ...
 ،در راس ادارة اي اس اي پاكستان در پي شكسـتهاي مفتضـحانه   ،به رويش ميكشم دشمنان خاك

ـ   ،غرض ايجاد نفاق و شقاق در صفوف متحد ملت افغانستان د تـا بـا اغـواي    تالش بـراين نمودن
بگونه مشخص آنها سـعي بـراين   . جبهه مقاومت را ائتالف شمال بنامند ،ذهنيت جامعه بين المللي

اما ايـن  . افغانستان جلوه بدهند داشتند تا تجاوز خود را جنگ بين قوم پشتون و ديگر اقوام شريف
نقـش بـر آب    ،داشتطرح، با درايتي كه در مقام رهبري جبهه مقاومت ملي مردم افغانستان وجود 

شد و تمام اقوام افغانستان در كنار هم بر عليه نيرو هاي اشغالگر تا لحظات پيروزي جنگيدندنبايـد  
فراموش كرد كه در جبهه مقاومت ملي مردم افغانستان يا بگفتة پاكسـتان و اجيـران شـان ائـتالف     

سـاكن ان درمحـور   اكثريت مردم متدين و سلحشور كشـور شـامل تمـام اقـوام      ،شمال افغانستان
شما وقتي مي گوئيد ائتالف خاين شمال، خانم جويا، شما بـه اضـافه از   . مقاومت جمع شده بودند

نصف نفوس افغانستان توهين ميكنيد آيا از اين گفته هايتان اينكه پاكستان، ايران، روسـيه و چـين   
نيد اين مـرز و بـوم   احساس شرم نميك... «چه در گذشته و چه در حال مثل يك افعي براي بلعيدن 

ميخواهم اگر بد كاسه ليسان خميني و خامينه اي نيايد يـك  . دهن باز كرده اند شك و شبهة نيست
موضوع را به بحث بگذارم و آن اينست كه وقتي موضوع افغانستان به ميان ميĤيد؛ چرا نماينـدگان  

ا نـامي از ايـران   چـر !! رباني، سياف، دوستم و خليلي تنها موضـوع پاكسـتان را پـيش ميكشـند؟    
نميĤورند؟ اگر در پاكستان هفت تنظيم تشكل يافت در ايران يكي اضـافه تـر از آن يعنـي هشـت     

. اگر در پاكستان يك و نيم مليون پناهنده بود در ايران دو مليون پناهنـده بـود  . تشكل به وجود آمد
ن، در مقابـل جنـوب   اگر به گفتة شما تشكل جبهة شمالي از بدو بيرون شدن روس ها از افغانسـتا 

 .شكل نگرفت
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چرا همه زير دار . چرا قهرمان شما شعار ميداد كه جنگ را تا سرحدات پاكستان خواهم كشاند
ها فعال بنام جبهة متحد شمال از دزد گرفته تا جنايتكار و قاچاقبر مـواد مخـدره بـا هـم      گريختگي

پـوهنزي و زده كـونكي، از    چرا دو ماه است كه به خـاطر سـه كلمـة پوهنتـون،    ! يكجا شده اند؟
من ازيـن آقـاي   . واصف باختري گرفته تا رهين، زرياب و ناظمي و ديگر وطنفروشان نوحه ميكنند

دو ماه نوحه كنيـد پـس بـراي يـك      ،اگر بنا باشد كه به خاطر سه كلمه شمايان: نصيرخالد ميپرسم
نوحـه و زاري سـپري    قانون اساسي و يك سرود ملي كه خار چشم شما شده بايد عمر خود را به

آري نيرو هاي ملي كه تا آخرين لحظة مقاومت اعم از پشتون، تاجك، هزاره، ازبك و بلـوچ  . كنيد
براي بيرون راندن روس ها جنگيدند خبر نداشتند كه در بطن شان نطفة حرامي بنـام جبهـة شـمال    

را دامن ميزنـد   شكل ميگيرد كه حتي براي بدست آوردن دل امريكا هر تفرقة كه خواست اش بود
 .و نوكر منشانه به درگاهش ايستاده ميشود

پرچمـي،   خانم ماللي جويا بخاطري ايتالف خاين شمال ميگويد كه خايين، جنايتكاران خلقـي 
قاتلين شصت هزار مردم بيدفاع كابـل، ويـران كننـدگان شـهر زيبـاي كابـل، نـوكران امريكـا و         

اگـر  . نصف نفوس افغانستان مطرح بحث نيستموضوع . آي پاكستان در آن جمع شده اند.اس.آي
روي سـياه شـان تـف     اين اشخاص در محكمة عدل و اسالمي حاضر شوند صد فيصد مردم ما بر

 .مياندازند
اين آقا ديوانه وار باز هم خواست مردم افغانستان را بعـد از شكسـت كفـر و كمونيسـم دورة     

ان رد جنايـات ربـاني و سـياف را گـم     طاليي عصر مجاهدين خوانده و با پيش كشيدن آمدن طالب
 :من صرف دو سوال ازين آقا ميكنم. ميكند

همـين ربـاني حكمـرواي ارگ    . روزيكه طالبان از طريق قندهار داخل خاك افغانستان شـدند 
و همين قهرمـان كوهپايـه هـاي    . شاهي نبود كه به استقبال شان رفت و وعدة هر نوع همكاري داد

همين برهان الدين خـان  . نبود كه در ميدانشهر با آنان مذاكره كرد هندوكش يعني احمدشاه مسعود
رباني نبود كه از جنرال حميد گل موسس جريان طالبان دعوت كـرد كـه درغيـاب وي از اردوي    

خيال ميكنيد تاريخ هم مثل گپهاي شما مفت است كه خيلـي زود فرامـوش   . افغانستان رهبري كند
 .شود

بردن حكمتيار كمك كرديد و پاكستان براي برداشتن شـما و منـافع   طالبان را شما براي از بين 
سوال ديگري كه خلق ميشود اينست كه طالبان بنا بـر  . اينست منطق تاريخ. ايران به آنان ميدان داد

بفرمايد يا با آنان مذاكره كنيد و . گفته خواهر مسلمة شما مهسا طايع پشت درب كرزي ايستاده اند
چرا زير لحاف هاي خود آرميـده ايـد؟   . و وطن را از لوث وجود آنان پاك كنيديا با آنان جنگيده 

مگر به گفتة امريكـا و شـركاي آن خطـر    ! مگر همين مردم جنوب در شكست روس باشما نبودند؟
اگر وطنپرستيد بفرمايد اين گز و اين هم ميـدان و  . تجزية افغانستان با آمدن طالبان را درك نميكنيد

كاشـكي شرمسـاري ازيـن زيـادتر     . ي ايران و روسيه هستيد گناه شما به گردن شمااگر نه فروخته 
نصيب اين نوكر و مردار خور امريكا نميشد كه ماللي جويا را دشنام گوي مينامد ولي خـودش بـا   

نه تنها او بلكه سياف و ربـاني هـم در   . كثافت كاري زنندترين كلمات را به آدرس او صادر ميكند
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و خود را حواله كردند و آن عروسك پشت پرده اي شان با حماقت در ميتنگ پـر  ولسي جرگه به ا
حـاال شـما فكـر كنيـد در     . و مرگ به ماللي جويا گفت !! مصرف جنايتكاران مرگ به حقوق بشر

پارلماني كه يكي از نماينده هايش مرگ به حقوق بشر بگويد و يكي ديگرش ناسزاي كوچـه گـي   
ثار كند و يك ديگر با بوتل به صـورت رقيـب اش بزنـد و فرزنـد آن     به يكي از نمايندگان ملت ن

ديگرش به ناموس مردم تجاوز كند و ديگري از آن چاچاقبر مواد مخدره باشد و صد ها مثال غيـر  
گرچه ماللي جويا خودش به زبـان  !!!!. انساني ديگر؛ اين پارلمان با طويله حيوانات چه فرقي دارد؟

ي از مصاحبه اي مرا باقطع مكروفون سانسور كرده اند و مـن حرمـت   خودش اقرار ميكند كه بخش
 .آن عده از وكالي دموكرات را كه در سنگر حق و عدالت قرار دارند محترم ميشمارم

آيـا در پغمـان كـه يـك     . شما يكبار فكر كنيد و من وطنداران ام را به يك نكته متوجه ميسازم
كسـي  . در كوچه و پس كوچه اش ايسـتاده اسـت  پلتن ريش و پشم سياف با تفنگ هاي خودكار 

در فيض آبادي كه تفنگداران ربـاني در پرتـو ديموكراسـي    !! يكنفر ديگر! ميتواند بگويد سياف نه 
امريكايي و در روز روشن زني را به حكم چند ثنا گـوي خـود بـدون جكـم محكمـة اسـالمي و       

ودر روز روشن به ناموس . تاده اندشواهد اعدام ميكنند و لشكر چنگيزي اش به درب هر خانه ايس
مردم دستجمعي تجاوز ميكنند و دختر سيزده سالة را بعد از تجاوز دستجمعي به سـگ جنگـي اي   

تو رباني تا به آرنج هايت به خون مردم بيگنـاه و تخريـب   : معامله ميكنند، كسي ميتواند كه بگويد 
ا چـه وقـت روح اهـريمن انـد و بـر      مدنيت هزار سالة ما آلوده است؟ پس اين نطفه هاي حرام ت

ماللـي جويـا حـق بلنـد     . من حق پرسان نـدارم . سرنوشت مردم مهر ديموكراسي امريكا را ميزنند
كردن صدايش را ندارد؛ بگذار كه از درون گور هاي دستجمعي پل چرخي و دشت چمتلـه يكـي   

افغاني االصل مهسا طـايع   اتفاقا يك چنين تعبيري از زبان خانم ايراني.برخيزد و به داد مردم برسد
  . هم بيرون ميشود

او هم ميگويد در روز هاي آخر لويه جرگه روزيكـه ديگـر سـياف، ربـاني، دوسـتم و رفقـاي       
بودند يكبار صـداي ماللـي جويـا     خليلي در راس كميسيون هاي تسويد قانون اساسي قرار گرفته

كميسيون ها  كاران چون اختاپوتبلند شد كه مشروعيت اين لويه جرگه زير سوال است زيرا جنايت
اما اين خـانم هـم همـان    ... اينها جنايتكاراند اينها را تاريخ نميبخشد. را در چنگال خود گرفته اند

ماللي جويا نگذاشت كـه مـردم از وقـايع پشـت     ... يردگرهبران جنايتكار خود را بكار مي طرز بيان
فروش ميهن ما به امريكا و شـركاي غربـي    واه واه به پشت پرده اي كه واقعيت. پرده باخبر شوند

. و آن هم به دست همين جنايتكاران كه هم اكنـون سـگ زنجيـري امريكـا و شركاسـتند     . اش بود
ماللي جويا درايت آنرا دارد كه چه در محافل ملي و چه بين اللملـي مـرگ بـه امريكـا بگويـد و      

اما شـما هسـتيد   . لتي دل خوش نكندگاهي به معاش يكنيم هزار دالر امريكايي ها در مقام هاي دو
كه مثل سگ هاي زنجيري به درب خانه اي جورج بوش پاسباني ميكنيد شـما صـد بـار خجالـت     

 .بكشيد و يكبار بميريد بهتر است
به اين سوال نصير : »...از عقده هاي دروني، سال ها قبل را در نظر بگير كه چگونه وابسته  جداً

و همفكرانت افغانستان را بـه حمـامي از   ) تو(يعني برادران طالب  خالد توجه فرمايد هاي پاكستان
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در آنزمـان تـو كجـا    . خون مبدل نموده و سياست زمين سوخته را در ميهن آبائي ما تطبيق كردنـد 
؟ تو و باداران پاكستاني ات ...«بودي كه مقاومت دليرانه ملت افغانستان و يا به گفتة در همين يك 

. ابر سپاه جهل و ناداني به چالش ميگيري پرگراف اتحاد شمال تعريـف شـد  ائتالف شمال را در بر
اين اتحاد غير از چند نفر دزد گردنه هاي هندوكش كه هم از اتحادية اروپا كمـك ميگرفتنـد، هـم    
روسيه پايگاهاي تاجكستان را به دسترس شان گذاشته بود و هم ايران از زمين و آسـمان بـه آنـان    

زيرا اگر مراد از دوستم در اتحاد شمال باشـد  . كسان ديگري بوده نميتواننداسلحه و پول ميريخت 
و عبدالعلي مزاري؛ آنان هركدام به دامان باداران تركي و ايراني خود پناه برده و در انقره و تهـران  

.. پس اتحاد شمال عبارت از اتحاد مسعود، رباني، فهـيم، قـانوني، عبئـاهللا و   . آب خنك ميخوردند
دست آورد ايـن ايـتالف دريـن    : حاال سوالي كه طرح ميشود اينست كه. كش ديگر بود چند كفن

بياييد محاسبه كنيد از كابل گرفته تا مزارشريف، شمالي، باميان و ديگر شـهر هـاي   ! دوره چه بود؟
افتخـارات  . از كشته پشته هـا بوجـود آمـد   . تعليم و تربيه به صفر ضرب خورد. وطن ما ويران شد

آنوقت نه ماللي جويا بود و نه من و به گفتـه شـما   . نجصد سالة ما به خاك يكسان شددوهزار و پ
هر كدام ما به دامان آي اس آي پناه گرفته بوديم و آخراالامر دزد سوم يعني امريكاي جهانخوار بر 

صد بـار  . پس هزار مرگ برافتخارات جبهة متحد شما. سرنوشت ما مسلط شد و شما پاسبان امريكا
به جبهاتي كه براي تجزيه افغانستان به اشارة امريكا و متحدين اش آب را گل الود كـرده و  لعنت 

 .به شكار ماهي مبادرت ميورزند
با آن زبان شيرين ايراني كه بـا دوسـتان ايرانـي    : در بارة خانم مهسا طايع هم مختصرا ميگوييم

آن فرشته گكي كـه تـازه در   . تان صحبت ميكرديد ميتوانيد با خود خانم ماللي جويا صحبت كنيد
ا ايستاده و با ياران اخواني اش به آتش نفاق و شقاق ميان مليـت هـاي وطـن    . آي.دروازه اي سي

. دامن ميزند و آن نره خر ايراني كه گستاخانه به مقدسات ميهن ما ميتازد و شما را هم اغفال ميكند
دوم بـه  . سـنده و شـاعر خطـاب ميكنـد    اول به خـاطر اينكـه او شـما را نوي   . ميتوانيد افتخار كنيد

خاطريكه شما خود از آنچه هستيد و بوده ايد خيلي بزرگتر جلوه داديد و سوم آنكـه شـما جـوان    
هستيد و خدا ميداند تا رسيدن به سن پختگي كدام عوامل سياسي و محيطي شما را هـم بـه يـك    

سـت مثـل ربـاني و سـياف و     شما زن را از ديده اي مـردان مينگريـد در  . جناور درندة تبديل كند
بگذاريد كه آنان با تغيير روحيه مردانة شان عطش مبارزه را در مغز كوچك شما خشك كننـد كـه   

شما آزاد هستيد كه در مورد سـپاه پاسـداران جهالـت ايـران، سـپاه      . اين نه محال است ونه خيال
هشـت افكنـي و تربيـه    سركوبگر زنان به نام اسالم، سپاه ضديت با مهاجرين افغانسـتان و سـپاه د  

ولي افتخاري را كه بنام ماللي ها، عايشه هـا، رابعـه هـا،    . طالبان در افغانستان دست به كمر بزنيد
. نميتوانيـد فرامـوش كنيـد   . مخفي ها، سيما ها و شكريه ها و هزاران زن مبارزي كه اين وطن دارد

تا دل تان نرم شده و فريـاد زن   بهتر است اگر دل پردردي داريد يكبار به زيارت امام خميني برويد
  !ايراني را با آواز رسا بشنويد كه ميگويند مرگ به جمهوري اسالمي
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 ساحل رشتيا احمدي

  ماللي جويا و دلقكان بيسواد
 

تني چند از دلقكان بي مايـه بـا بيشـرمي و گسـتاخانه      ،ون طلوعيتلويز »زنگ خطر«در برنامه 
) 1( »استيضـاح «ي مصاحبه خانم جويا با تلويزون طلوع را بيسوادانه بـه   قسمت هاي سانسور شده

بـا   ،گرفتند تا بادارانشان را كه در اين اواخر سخت در جنگ بخاطر خدمت به عوامل خارجي شان
زيرا آشكار است كه هر توهيني بـه خـانم جويـا دشـمنان     . لحظه يي خوش سازند ،باند كرزي اند

 .خوش ساخته و خواهد ساخت خوشبختي مردم ما را هميشه
با در نظر داشت اين حقيقت آشكار كه قدرت محوري در پارلمـان در دسـت جنائـت كـاران     

امروز قرار دارد و ارتباطات تنگاتنگ پنهان وآ شـكار و پيونـد    »ملي« ائتالف شمال ديروز و جبهه
 ،ه همگان روشـن اسـت  نيز هم ب ،دارد »ملي«هاي قبيله يي كه تلويزون طلوع با خوانين اين جبهه 

بيسوادترين انسـان   ،جنائت كار ترين ،پس بايد كه طلوع با هر ابزار ممكن مشتي از خونخوار ترين
حساب اقليت اندك كه نماينده هاي واقعي مردم انـد از ايـن   (لميده اند  هاي را كه كه در پارلمان

 .جار بزند »خانه ملت«م و پارلمان مملو از جنائت و خيانت را ه »نماينده مردم«) جمع جداست
خانم شـجاع كشـور مـانرا     ،اظهارات خانم جويا »زنگ خطر«اگر واقعاً طلوع و دلقكان برنامه 

چرا سخنان خانم جويا را كـه در مـورد    ،ميپنداشتند و ميپندارند »خانه ملت« توهيني به اصطالح به
در قدم اول در مصاحبه ي كه با آقاي حيـدري داشـت سانسـور كردنـد؟ اگـر       ،پارلمان گفته بود

ميگذاشتند كه خانم . بهتر بود ميگذاشتند تا مردم قضاوت ميكرد ،به پارلمان وجود داشت »توهيني«
 جويا چرا به پارلمان طويله خانه گفته است؟ اينكه بعـد از مـدتي بيسـواداني چنـد مضـحكانه از     

هيچ گاهي  ،آن مصاحبه به خاطر اهداف شوم باداران شان استفاده كردند قسمت هاي سانسور شده
از محبت عميق مردم مان به نماينده واقعي شان نخواهد كاست و دشمنان آزادي اين ديار باسـتان  

زيرا مردم ما نيرنگ بازان حرفوي را كه تكنيك هـاي فريـب و توطئـه را از    . هميشه كور خواندند
 »قهرمـان ملـي  «آيا كي انكار خواهد كرد كـه  . آموخته اند خوب ميشناسندقهرمانان دروغين شان 

 .، دروغ و توطئه شهرت جهاني نداشتشان در جنگ افگني
طويله جايي اسـت كـه در آن   «كه يعني  ،با در نظر داشت تعريفي كه از طويله ارائه شده است

سالهاست هزاران انسـان   ،»دحيوانات اهلي از قبيل بز، گوسفند، گاو، خر و اسپ نگاهداري مي شو
جنائـت و خيانـت مشـتي از     ،ستم ،در اين وطن از غور تا فارياب از بدخشان تا ننگرهار بنابر ظلم

بز گوسفند در زير يـك سـقف زنـده     ،خائينان و جانيان مجبور هستند با حيوانات شان از قبيل گاو
ترين واليات شمال تولـد و بـزرگ    نگارنده كه در يكي از دور افتاده ترين و عقب مانده. گي كنند
بـين دو پهلـوان قومنـدان كـه      ،خوب به خاطر دارم كه زماني به خاطر يك بودنهء جنگي ،شده ام

جنگ سختي در گرفت و هزاران انسـان آن محـل بـه قريـه مـا       ،شايد هم فعالعضو پارلمان باشند
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 ها انسان نبودند و نيستند؟آيا آن . مهاجر شدند و صد ها فاميل در طويله ها زنده گي ميكردند
موجوداتي به پارلمان راه يافتند و پارلمـان را بـه   «نگارنده تماماً به نظر خانم جويا كه گفته اند 

گـاو   ،زيرا طويله خواندن اين پارلمان فعلي توهين بزرگي است به بز. مخالفم» طويله تبديل كردند
فراموش نبايد شود كـه  . دروغگو و چاپلوسقاتل و خائين اندو ونه مكارو  ،و گوسفند كه نه جاني

كه هر چند بـه دو   ،آيا ميشود كه موجودي را. انسان ميسازد ،انسان را عملكردش در جامعه انساني
  و يك زن را به يگ سگ تعويض ميكند انسان خواند؟ ، پا راه ميرود

شـترك  هاي را از يك مقاله ي آقاي جوشوا رايت كه يك كارمنـد كميسـون م   ميخواهم قسمت
تحـت   ، 2006فبروري سـال   17انتخابات افغانستان در جريان انتخابات پارلماني بوده و به تاريخ 

ترجمه نموده خدمت تـان تقـديم    ،نوشته شده» چطور اتفاق افتاد؟ ،جنگساالران در پارلمان«عنوان 
مـاني افغانسـتان   دارم تا سندي باشد بر ادعاي بال تقريباً تمامي اخبار و گزارشات از انتخابات پارل

در رسانه هاي غربي مثبت و موفقانـه بـودن آنرانشـان داد و يـك موفقيـت بـزرگ بـه امريكـا و         
فقط افغانها و ما خارجي هاي كـه در افغانسـتان   . متحدينش در جنگ بر عليه تروريزم خوانده شد

در قـانون   هرچنـد . ابعاد واقعي انتخابات پارلماني را نيـز بـه خـوبي ميـدانيم     ،زنده گي ميكرديم
مربوط به يـك گـروپ مسـلح     ،فرمانده و يا عضو ،انتخابات فغانستان گفته شده است كه هيچ فرد

ولي با اين هم . غير قانوني نميتواند خودرا به به پارلمان و يا يك مرجع ديگر انتخابي كانديد نمايد
 .راه يافتند صد ها تن از كساني كه گروپ هاي مسلح در اختيار داشتند در ليست كانديد ها

طبعاً واضح بود كـه افغانهـا    ،هزاران شكايت و اعتراض در مورد كانديدها براي ما رسيده بود
قاتل و جنايت كار جنگي بـه   ،كه سالها قرباني جنگ و خشونت بودند نميخواستند كه صد ها دزد

فقط نميشد هـيچ  . مراجع انتخابي راه پيدا كنند كه اين خود نشان ميداد كه افغانها تشنه عدالت اند
نگرانـي  . كاري كرد زيرا پروسه رد صالحيت كانديد ها وابسطه به پروسه جمع آوري سـالح بـود  

فزاينده وجود داشت كه در صورت رد صالحيت زور گويان و جنائت كاران امنيت انتخابـات بـه   
ن همچنـا . خطر خواهد افتاد و رد صالحيت شده گان به فتنـه افگنـي و نفـاق دسـت خواهنـد زد     

آنها را تشـويق   ،كميسون جمع آوري سالح ميخواست با دادن امتياز كانديد شدن به جنگ ساالران
 .هر چند نتايج مطلوب را در قبال نداشت. كند كه به پروسه جمع آوري سالح بپيوندند

سـاالران  و عدالت را گرفت كه در نتيجه جنگامنيت و استقرار مقدمتر عنوان شد و جل ،بازسازي
ولي قابل ياد اوريست كه مردم افغانستان بعد از سال ها جنگ و . مهم انتخابي راه يافتند در مراجع

  ».سياه روزي به يك عدالت انتقالي كه جنايات جنگي را بررسي كند سخت نيازمند اند
اين مقاله ي آقاي جوشوا رايت به خوبي نشان ميدهد كه چي موجوداتي با تهديد اينكـه گويـا   

م و لو كه نـوكران بيسـواد شـان آنهـا را     ،ر برهم خواهدخورد به پارلمان راه يافتندامنيت و استقرا
 .مينامند كه خود توهين بزرگي ايست به مردم داغديده مان »گان ملت يندهنما«

  )2006فبروري  17سايت خبري افغانستان واچ، تاريخ (
را اسـتهزا ميگويـد بـه    ) استيضـاح ( »زنـگ خطـر  «فقط بخاطري كه گرداننـده ي  . هدف نگارنده استهزا است) 1
  .نوشته شده است ،كه به جناب عالي قابل درك باشد شكلي
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  2008 /1/3، رستاخيز فريد
  

  جانيان و خاينان گر مشاطه ،»طلوع«

  شد سانسور» طلوع« تلويزيون در جويا ماللي
 

از شـبكه تلويزيـوني اي بـي سـي      »خبرنگار در خارج«ترجمه برنامه  »طلوع«ديشب تلويزيون 
كـه   به نمايش درآمده بـود در آستراليا  2006نوامبر  16اين برنامه به تاريخ . آستراليا را پخش كرد

  .پخش كرده بود 2007مي  13را قبال به تاريخ  ترجمه كامل آن »طلوع«تلويزيون 
كـاركرد خـانم حبيبـه    اين برنامه بشكل مستند كوتاه سه بخش را در بر دارد كه اول به معرفي 

سرابي والي باميان ميپردازد و در بخش دوم مصاحبه و تـالش هـاي ماللـي جويـا را بـه نمـايش       
در ) 1386حـوت   8(امـا ديـروز    .ميگذارد و باالخره بخش آخر گزارشي از افريقاي جنوبي است

وديم كه بخش فاميل مشتاقانه منتظر ب ما همه اعضاي »طلوع«جريان نشر مجدد اين برنامه از طريق 
بخـش خـانم جويـا را     »طلـوع «مربوط ماللي جويا را تماشا كنيم، اما مبهوتانه متوجه شـديم كـه   

  .سانسور كرده و به تعقيب گزارشي در مورد حبيبه سرابي، گزارش افريقاي جنوبي آغاز گرديد
ـ   »جبهه ملي«در خدمت  »طلوع«همه ميدانستند كه   ـ    يقرار دارد، اما تصـور نم ن كـردم بـه اي

دست به سانسور بزند در حاليكه همه روزه ظاهرا با كـريم خـرم وزيـر     صورت مفتضح و بيشرمانه
و لوي سارنوال جبار ثابت درگيري دارد كـه گويـا اينـان    ) بخوانيد ضد فرهنگ(اطالعات فرهنگ 

عمـال بـدتر از دو    »طلـوع «امـا خـود   !! مانعي در برابر آزادي بيان و مطبوعات در كشـور هسـتند  
  .ني مفلوك، در خدمت منافع جنگساالران و ستمكاران زيركانه كار ميكندگلبدي

البته سانسور امروزي ماللي جويا در طلوع پديده جديدي هم نيست، همه به خاطر دارنـد كـه   
بار ها كوشيده اند ماللي جوياي عزيز را به زعـم خـود مسـخره     »زنگ خطر«چطور دلقكان برنامه 

كنند و باري هم با توطئه همين تلويزيون جنايت ساالران بود كه زمينه اخـراج غيرقـانوني ماللـي    
  .جويا در پارلمان گرگان مطرح و عملي شد

اما چرا ماللي جويا سانسور ميشود؟ پاسخ براي همـه روشـن اسـت، چـون ماللـي جويـا بـا        
استقامت و شهامت و مبارز هاش عليه تمامي دشمنان وطن ما همچون تيريست كه قلـوب سـياه و   

و ساير دشمنان وطن را هـدف گرفتـه، هركـدام از     »جبهه ملي«پرطينت جنايتكاران و وطنفروشان 
ايستادگي يك افغان وطندوست و مبارز و آنهم از جنس زن كه ماسك هاي شانرا دريده و ميـدرد،  

انته ندارند، سفيران فرهنگي شان را به كار ميگمارند كه همانـا  چيپيچند و چون چيزي در در خود م
مثـل   »طلوع«در ) نمي خواهم با روشنفكر ناميدن اينان به اين مقوله توهين نمايم(تحصيل كرده ها 

ـ  .... پرتو نادري، سميع حامد و  رهنورد زرياب، ه ايـن  اند تا در كنار ايرانيزه كردن افغانسـتان، علي
دختر قهرمان تبليغات راه اندازند و تا ميتوانند هر خبري در ارتباط به وي را زيـر قيچـي سانسـور    

بينندگان شكنجه شنيدن سخنان خاينانـه، جنگسـاالر    هولي در همين طلوع همه روز .شان قرار دهند
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جعفـر  پسند و يا در بهترين حالت خنثي كساني چون صديق چكري، ملك ستيز، شكريه بـاركزي،  
رسولي، فهيم دشتي، خليل رومان، دين محمد مبارز راشدي، فاضل سانچاركي، بشير بيـژن، هـالل   

 سـنجر، محـي   الدين هالل، فوزيه كوفي، جنرال عظيمي، احمد ضيا رفعت، وحيد مژده، صبغت اله
الدين مهدي، صالح محمد ريگستاني، احمد سـعيدي، داوود سـلطانزوي، قدريـه يـزدان پرسـت،      

باختري و دههاي ديگر را بايد متحمل شوند، و هيچگونه محـدوديتي بـراي اينـان     منيژه ستانكزي،
  .روان اند »طلوع«ننگين  وجود ندارد چون همه در خط سياست

درين روزهـا متـواتر كـف بـر      بخاطر چند كلمه »طلوع«زرياب، پرتو نادري و همجنسانش در 
ويا حل قضيه افغانستان در اسـتفاده از همـين   آورند و طوري هياهو راه انداخته اند كه گ يدهان م

، خود فراموش ميكنند كه قبل از اينكه كريم خـرم، نابخردانـه و فاشيسـت وار    است كلمات نهفته
شخص رهنورد  چند خبرنگار را بخاطر كاربرد اين كلمات مجازات كند، اين عمل بيشرمانه بوسيله

عملي شده بود و به همه گزارشگران اين تلويزيـون اخطـار داده بـود     »طلوع«زرياب در تلويزيون 
  .ده دالر از معاش شان كسر خواهد شد... و  »شاروالي«، »پوهنتون«كه درصورت كاربرد كلمات 

طلوع دروغ گفت، در صـورتيكه دوسـتانيكه بـا آن تلويزيـون كـار       »گفتمان«اما وي در برنامه 
   .متذكر شده اند و در واقعي بودنش شكي وجود نداردبار  كردند، اين نكته را بار مي

، با برنامه هاي تجارتي و جوانان پسندش، تالش ميورزد كه نقش فلـم هـاي   »طلوع«تلويزيون 
تجارتي و مبتذل سينماي هند را در افغانستان بازي كنـد و مـردم و مخصوصـا جوانـان را بسـوي      

ه فكر سياست آزاديخواهانه و مبارزه بخاطر رهايي دنياي رويا ها و تخيالت واهي بكشاند تا مبادا ب
شـايد  . شان شوند »جامعه جهاني«افغانستان از چنگال خاينان جهادي، طالبي و بادارن امريكايي و 

كمك يك ميليون دالري سفارت امريكا در كابل به اين تلويزيون كامال برنامـه شـده و در خـدمت    
طبق سياست امريكا در افغانستان تا كنون عمل كـرده  همين هدف بوده باشد كه بسيار به صدق دل 

  .است
مبـدل شـود و بـه مـردم      ]1[ »عامل ثبات وضعيت اجتماعي موجود«دقيقا ميخواهد به  »طلوع«

زندگي همين است و بايد با آن بسـازند، سـياف و ربـاني و قـانوني و مجـددي و      : تداعي كند كه
ير جانيان بايد بر سر قـدرت باشـند و ايـن    حضرت علي و محقق و خليلي و كرزي و دوستم و سا

  .است كه ما بايد آنرا پذيرا شويم »نظم نوين جهاني«حكم دموكراسي امريكايي و 
اگر كساني همه چيز در دست دارند و با خـاطر آرام بـه چـور و چپـاول ميپردازنـد و كسـي       

 هقاطع مـردم مـا در تيـر   قابل اكثريت چشم تان ابروست، اما در م نميتواند برايشان بگويد كه باالي
ميزنند، اينها همه بايد پذيرفتني باشـد چـون    بار دست و پا روزي و فقر و هزارگونه مصايب فاجعه

راه درازي داريم بنا نبايد با مقاومـت بـا    »نهادينه شدن دموكراسي«هستيم و تا  »دموكراسي نوپا«ما 
براي بهتر شـدن وضـعيت تـالش شـانرا      »وزراي محترم«!! اين وضعيت جلو اين حركت را بگيريم

  !!هم وجود دارد كه به فضل خداوند كريم مرفوع خواهند شد »اشتباهاتي«اما  ،ميكنند
در ادامه شخصيت سازي هايش، پياپي تالش ورزيده كه ستمكاران جاني را طي برنامه  »طلوع«

جلـو داده آنـان را سـفيده    و غيره، انسانهاي شريف و نرمـال   »مهمان يار«، »ها چهره«هايي زير نام 



  |روزگار ما                                                                                                                 شجاعت ي اسطوره ماللي جويا، 158
  

هـاي   چهـره «چنانچه از تصاوير معرفي برنامه هويداسـت بايـد اصـال     »ها چهره«برنامه . مالي نمايد
درين برنامه اكثرا كثافاتي از نـوع داكتـر عبدالـه، عبـدالحق علـومي، حفـيظ       . ناميده ميشد »خاين

رزاق مـامون، عطـا محمـد،    منصور، داوود داوود، همايون جرير، لطيف پدرام، گل آغا شـيرزوي،  
دعـوت ميشـوند و   ... وحيد مژده، حاجي دين محمد، روان فرهادي، انور جگدلك، ولي مسعود و 

بدون اندكترين اشاره و يا پرسشي در مورد گذشته ننگين هركدامشان، تالش صـورت ميگيـرد بـر    
  .مرداري هايشان چونه پاشي صورت گيرد و شخصيت تراشيده شوند

سخن بـه عمـل    »آزادي مطبوعات«ه در افغانستان بصورت گوشخراش از طي چند سال گذشت
آيد، اما اين آزادي فقط تاآنجايي تحمل ميشود كه منافع دولتمداران وباداران امريكـايي شـانرا    يم

اسـتفاده   »طلوع«تامين كند، و از اين جو براي رويكار آمدن سمارق وار چينل هاي تلويزيوني مثل 
صورت گرفت كه به هيچوجه بازتاب گر خواستها، آالم و آرزوهاي توده هاي ميليـوني افغانسـتان   

 »قهرمـان ملـي  «هنوز هم هيچ نشريه يا نويسند هاي جرئت نـدارد كـه شخصـيت    . بشمار نميروند
خاينان، احمد شاه مسعود را مورد سوال قرار دهد چون با تعقيب و تهديد و حتـي مـرگ مواجـه    

سرنوشت تلخ پرويز كامبخش كه در دست قرون وسطاييان جاهل اسير اسـت، لجـن   . واهند شدخ
  .پاشي به آزادي بيان را به بهترين وجهي به نمايش ميگذارد
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  )2006سپتامبر (وشنگري سايت ر

و حتي  اتحاد شمال، به اندازه طالبان ستيز ساالران زنجنگ :ماللي جويا

  دمكراسي هستندبيشتر از آن سبع و ضد 

 
. ، در دوره كنوني بـود است دشمن دشمن، دوست من، ي تاكتيك ترين نمونه افغانستان برجسته

نمونـه   »اتحـاد شـمال  «رابطه طالبان ها و دولت آمريكا تنها نمونه اين تاكتيك در افغانستان نبـود،  
عليـه   »شـير شـير دره پنج «ا مجاهدين اسـالمي و  نخست روسيه و جمهوري اسالمي ب. بهتري است

، سـپس دونالـد   ]1[اين موقعي بود كـه طالبـان دوسـت آمريكـا بـود       .باختند طالبان نرد عشق مي
رقيب طالبان، عبدالرشيد دوسـتم و عطـا محمـد ديـدار كـرد و       ،ژنرال هاي ظفرنمون ،رامسفلد با 

ـ ،بر پايه اتحاد جديد با جنگ ساالراني كه  ،افغانستان نوين و دموكراتيك، بناي بـه   ،مندشمن دش
و اين اتحاد به نوبه خود و در سطحي باورنكردني و وحشت انگيـز  ] 2[ريخته شد شمار مي آمدند،

 ،يـا  ،دوست ، -به رشد نئوطالبان ها در افغانستان انجاميده است و حاال جنگ ساالران هردوطرف 
در تجارت مواد مخدر با هم به رقابت برخاسـته انـد، و بـار     -، آمريكايي يا ضد آمريكايي ،دشمن

  . ديگر مدارس دخترانه را به آتش كشيده و زنان را سنگسار ميكنند
ماللي جويا در سخنراني خود در كانادا بر ريشه فاجعه در افغانسـتان انگشـت ميگـذارد و بـا     

رهاي مصيبت زده خاورميانه كـه پديـده پنـاه گـرفتن در     چنان شجاعت قابل تحسيني كه در كشو
بـا  . سايه يك قدرت فاسد براي دفع فاسدي ديگر عادي شده است، با چراغ بايد به دنبال آن گشت

قواعـد  ،اشغال كرده اند كـه   ،شيرمرداني،وجود اين فضاي عمومي رسانه هاي بزرگ را نه او بلكه 
ف با يك قـدرت حركـت ميكننـد و بـه همـين جهـت       را مي شناسند،هميشه در سايه ائتال ،قدرت

ماللي جويا به دعوت حزب دموكراتيك نـوين  . بزدالنه از روبرو شدن با تمامي حقيقت مي گريزند
  .در يك گردهمايي سخنراني ميكرد

  
  زهره سحر خيز: برگردان

  
  به نام دموكراسي و صلح :ماللي جويا دركانادا

 
  دوستان عزيز 

ترين درودهاي مردم افغانستان را براي شما آورده ام و پيش از آنكه در مورد اوضاع  من گرم
كشورم صحبت كنم، اجازه بدهيد مراتب سپاس قلبي ام را نسبت به دوستان حزب دموكرات نوين 

New Democratic Party  ابراز دارم كه خواهران افغاني شان را به ياد دارند و مرا به اين
  . كرده اندگردهمايي دعوت 
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  ،دوستان شريف
پنج سال بعد از سقوط رژيم زن ستيز و ضد دمكراتيك طالبان، و تقريبا پنج سال بعد از حمله 
نظامي تحت رهبري آمريكا به افغانستان، ممكن است عالقمند باشيد از نتايج و دستاردهاي مثبت 

م افغانستان دو چندان در آتش در افغانستان برايتان سخن بگويم، ولي متاسفم كه بايد به شما بگوي
  . ميسوزد

اما . دولت آمريكا رژيم قرون وسطايي طالبان و اربابان القاعده اي آن را از ميان برداشت
را به قدرت برگرداند كه برادران عقيدتي طالبان هستند و به همان اندازه  »اتحاد شمال«بجايش 

  . طالبان ها و حتي بيش تر، سبع و ضد دمكراتيك هستند
و  »اتحاد شمال«كاري درباره تبه من به عنوان نماينده در مجلس اعظم 2003در دسامبر سال 

امروز، حتي سازمان ملل مي پذيرد كه . خطري كه آن ها براي افغانستان دارند صحبت كردم
  . تبديل شده است a narco-state افغانستان تحت حاكميت آن ها به يك دولت مواد مخدر

. بگويم متاسفانه در رنج مردم افغان هيچ تغيير اساسي صورت نگرفته استمن بايد به شما 
ساالري زندگي مي كند، چگونه زنان آن ميتوانند از تمامي يك ملت در سايه تفنگ و جنگوقتي 

آزادي هاي پايه اي برخوردار شوند؟ برخالف تبليغاتي كه در برخي رسانه هاي غربي برپا شده 
  . آزاد نكرده اند،است، زن و مرد افغاني را به هيچوجه 

  . اجازه بدهيد از واقعيت زندگي در كشور بالديده ام نوك كوه يخ را نشان بدهم
بنا بر گزارش سازمان ملل اين كشوري است كه با يك فاجعه بهزيستي به مراتب بدتر از 

زن به علت نبود خدمات بهداشتي جان خود را  50-70كودك و  700هر روز . سونامي روبروست
مرگ و مير كودك و مادر همچنان بسيار باالست، بطوريكه در هر صد هزار نفر . از دست ميدهند

  . سال است 45زير  Life expectancyاميد زندگي . نگام زايمان ميميرندزن ه 1900-1600
بنا بر بررسي اخير يونيفام، خودكشي در ميان زنان افغاني به طور وحشت انگيزي باال ميرود، 

زن در كابل خودكشي را تنها راه براي نجات از مصايب و فالكت خود  50000درصد از هر  65
  . غان قرباني خشونت جنسي و رواني هستندمي بينند و اكثريت زنان اف

درصد نيروي كار، بيكارند و اكثريت  40در كشوري كه بيش از هرچيز به بازسازي نياز دارد، 
 Humanافغانستان درليست توسعه انساني سازمان ملل . عظيم زير خط فقر زندگي ميكنند

Development Index  قرار دارد 175كشور در رتبه  177درميان .  
ميليارد دالر دريافت كرده است و سال  12ريشخند آميز آنكه اينها در كشوري روي ميدهدكه 

ولي اين پول عمدتا . ميليارد دالر ديگربراي آن درخواست شده است 10گذشته در كنفرانس لندن 
  . جيب جنگ ساالران را پر خواهد كرد تا بهتر بتوانند ملت ما را بيش از پيش سركوب كنند

سبعيت جنگ ساالران بنيادگرا همچنان ادامه دارد، حتي مقابل چشم نيروهاي اياالت  جنايت و
ساله و مادر  11ساله و مادرش و رحيمه  14به فاطمه  ،اتحاد شمال ،تفنگداران. متحده و ايساف

ساله را سنگسار كردند،  30اين كشوري است كه در آن امينه . ساله اش تجاوز كردند 60بزرگ 
ناديا انجمن به آساني قرباني خشونت شوهرش شد، زيرا شوهر مطمئن است كه  جايي است كه
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  . از او حمايت مي كنند ،اتحاد شمال،جنگ ساالران زن ستيز 
تحت حكومت طالبان اداره امر به معروف و نهي از منكر به سمبول بدآوازه ي سركوب بي 

لي امروز كابينه ي افغان به جاي اين حد وحصر بويژه عليه زنان و دختران افغان تبديل شده بود، و
كه بر نيازهاي فوري جامعه افغانستان متمركز شود، تصميم گرفته است اين اداره هولناك را مجددا 

  . بر پا كند
مستقر در اياالت  Committee to Protect Journalistsكميته حمايت از روزنامه نگاران 

روزنامه نگاران افغاني با شديدترين فشارها از ،:شتاي در سال گذشته اظهار دا متحده، در بيانيه
اين است واقعيت در . تهديد، ارعاب، حتي زندان و مرگ: جانب مقامات افغان روبرويند،از جمله

  . همان زمان كه آقاي كرزاي و ساير رسانه هاي غربي از آزادي بيان در افغانستان صحبت ميكنند
جنگ ساالران  2006در هفتم ماه مه . محكوم ميشوندآنها كه از عدالت سخن ميگويند به مرگ 

از  –و نمايندگان قاچاقچي به من حمله فيزيكي كردند، فقط براي اين كه حقيقت راگفته بودم 
   ،!فاحشه، او را بگيريد و به او تجاوز كنيد،:يكي از آن ها حتي فرياد ميكرد. جنايات اتحاد شمال

د كرزاي به جاي اينكه به مردم اتكاء كند تا جنايتكاران جنگي را به دادگاه ماپرزيدنت ح
 13از جمله، امسال او مقامات باالي پليس را به . بسپرد، پست هاي باال را به اين جانيان ميدهد

فرمانده سابق سپرد كه با قاچاق مواد مخدر، جنايات برنامه ريزي شده و ميليشيا هاي غير قانوني 
  . دارندارتباط 

ميليون افغاني كه به عنوان پناهنده ثبت شده  4به علت اين اوضاع اسفبار افغانستان است كه 
  . اند و در ايران و پاكستان زندگي مي كنند، مايل به بازگشت به افغانستان نيستند

  
  دوستان عزيز 

دولت آمريكا مداوما قول ميدهد كه اشتباهات گذشته در حمايت از بنياد گرايان را تكرار 
آمريكا با گشاده . ولي حقيقت موحش اين است آمريكا همان اشتباه را تكرار ميكند. نخواهد كرد

متكي است،  ،اتحاد شمال،آمريكا بر . دستي بسيار، بيش از هرزماني از بنيادگرايان حمايت ميكند
به جهنم تبديل كرد و هنوز هم بزرگ  1992 -1996مان نيرويي كه افغانستان را در سال هاي ه

  . ترين تهديد براي ثبات و صلح در كشور من است
آمريكا به صلح در ،كتي گانن كه كارشناس مسايل افغانستان است درست ميگويد كه 

ن ها كه تجارت مواد مخدر را اداره كساني كه هزاران نفر را كشته اند، آ. افغانستان عالقه ندارد
   .ند، در راس كشور قرار گرفته اندميكن

ها، تمام كساني كه به عدالت عشق مي ورزند، و سازمان هاي حقوق بشر بين المللي  افغان
ولي آن ها . خواهان محاكمه جنايتكاران جنگي و عروسك هاي دست نشانده سابق مسكو هستند

ه بطور شرم آوري مقامات باالتر را به آن ها تقديم ميكنند و براي آن را به عدالت نمي سپرند، بلك
  . ها فرصت فراهم مي آورند تا با حمايت آمريكا و متحدانش راه خود را به پارلمان باز كنند

. دولت آمريكا گلبدين حكمتيار را در ليست تروريست هاي فراري درجه يك گذاشته است
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درصد  70بر طبق گزارش ديده بان حقوق بشر، . ان داردنماينده در پارلم 34ولي حزب او 
پارلمان انباشته است از عناصري كه متهم به جنايت جنگي هستند، از جمله اعضاي رژيم دست 

  . اتحاد شمال،نشانده روسي، قاچاقچيان مواد مخدر، طالبان ها و جانيان 
  

  دوستان عزيز 
به اين علت است كه مردم ما به . اياالت متحده با علت اصلي تروريسم در كشور ما درگير نيست

  . ي كشورمان نگاه نمي كنند ،آزاد كننده،آمريكا به چشم 
اميدوارم گوشه كوچكي از مشكالت كه هم اكنون با شما در ميان گذاشتم، به شما نشان داده 

اوضاع در . رايان تروريست و خون آشام گرفتاراستباشد كه كشورم همچنان در اسارت بنيادگ
افغانستان و شرايط زندگي زنان بدطالع آن، تازماني كه جنگ ساالران خلع سالح نشوند و 
تروريست ها اعم از آمريكايي و ضد آمريكايي هر دو از صحنه سياسي افغانستان محو نشوند، 

  . بهبود نخواهد يافت
  آزادي را در يك . ند به يك ملت ديگر آزادي را اهدا كندمن فكر ميكنم هيچ ملتي نمي توا

آنچه امروز در افغانستان و عراق ميگذرد اين ادعا را . كشور، خود مردم بايد به دست آورند
  . اثبات ميكند

من فكر ميكنم كانادا و ديگر دولت ها اگر واقعا مي خواهند به مردم افغانستان كمك كرده و 
ند، بايد مستقال عمل كنند، نه اينكه به ابزاري در خدمت اجراي تحوالت مثبتي ايجاد كن

آنها بايد خود را با نيازها و آرزوهاي مردم افغان هم . هاي غلط اياالت متحده تبديل شوند سياست
جهت كنند و هرنوع حمايت از جنگ ساالران و واپسگرايان و عناصر نادان در درون سيستم را 

چنين سياستي آن ها مي توانند اعتماد مردم را به دست آوردند و نشان تنها بر اساس . متوقف كنند
  . دهند دوستان واقعي مردم افغانستان هستند

اگر دولت كانادا نتواند به جاي . ما عميقا از مرگ سربازان كانادايي در افغانستان متاسفيم
ن كانادايي بيش از پيروي از خواست هاي پنتاگون، سياست مستقلي در پيش بگيرد، تالش سربازا

  . هرچيز در خدمت دولت آمريكا خواهد بود ونه مردم افغان
ما مايليم دولت كانادا بر اين امر تاكيد كند كه جنايتكاراني مثل سياف، رباني، قانوني، محقق، 
. فهيم، مالراكيتي، خلقي ها و پرچمي ها از حكومت كنار گذاشته شده و به دادگاه سپرده شوند

مسبب ] طالبان ها[ كانادا بايد بدانند جنگ ساالران اتحاد شمال نيز به همان اندازه  سياستمداران
  . رنج مردم افغان و تراژدي كنوني افغانستان هستند

ولي من به . من به خوبي از سختي ها، چالش ها و مرگ آفريني نيروهاي ضد دمكراتيك آگاهم
چون قدرت و اسلحه دارند و تحت حمايت ممكن است روزي آن ها مرابكشند . مردمم ايمان دارم

      متشكرم. آمريكا هستند، ولي آن ها هرگز نميتوانند صداي مرا خاموش و حقيقت را مخفي كنند
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  2009اپريل  15، كامن دريمز
  الس راسبك/ ماللي جويا/ توسط ماتيس شيروس

  داكتر مير عبدالرحيم عزيز: ترجمه

  معذرت صاحب منصب امريكائي ماتيس شيروس

  به رهبر افغان ماللي جويا
 

ــل  21در  ، 2009اپريــــ
ــائي   ــب امريك ــاحب منص ص
مـــــــاتيس شـــــــيروس 

)MatthisChiroux(  بخــــاطر
امتنـاع از رفــتن بـه عــراق در   
تابستان گذشته، در شهر سـنت  
لويس ايالت ميسـوري مواجـه   

مانند . به تعقيب قانوني ميباشد
بسياري از مقاومـت كننـدگان،   
شــيروس ســاليان متمــادي در 
خــدمت عســكري بــود پــيش 
ازينكه به آن نتيجه برسـد كـه   
جنـــگ و اشـــغال عـــراق و 

ست است و اين افغانستان نادر
از تابستان سال گذشته بدينسو، او از فعالين اصـلي  . جرئت را يافت كه به وضاحت صحبت نمايد

 . در تشكيالت عساكر سابق امريكا، عساكر سابق مخالف جنگ عراق بوده است
  

زنـي   68جوانترين كسي است كه عضو پارلمان افغانستان شد، يكـي از  (ساله  31ماللي جويا 
؛ بعد از ينكه عليـه جنـگ   )انتخاب گرديد 2005چوكي، در سال 249است در ولسي جرگه داراي 

او يكي . ساالران و تندروان اسالمي در پارلمان صحبت نمود، عضويت وي به حالت تعليق درآمد
 250جويا همچنـان يكـي از   . كانديد جايزهء صلح نوبل شد 2005است كه در سال زني  1000از 

است، و كانديد جايزة سوكاروف بـراي آزادي انديشـه    2007رهبران اجتماع اقتصاد جهاني براي 
، او در برلين بود و در كميسيون حقوق بشر پارلمان آلمان 2007در . توسط پارلمان اروپائي گرديد

 . در رأس موسسة غير حكومتي ارتقاي توانمندي هاي زنان افغان قرار داردجويا . صحبت كرد
از اول تا پنج اپريل، شيروس به فعالين صلح در آلمان و فرانسه پيوست كه عليه ناتو، جنـگ و  

درشهر » نه به ناتو«ماتيس شيروس دركنفرانس ماللي جويا و
 2009اپريل  15تاريخ ه اشتراسبورگ فرانسه ب
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اپريل او به فعالين صلح اروپـا   26بتاريخ . اشغال افغانستان آشكارا صحبت نموده و اعتراض نمايد
 . ضد استفاده ميدان هوائي شان توسط قواي امريكا مبارزه ميكردند، مي پيوندددر آيرلند كه بر

اپريل در شهر ستراسبورگ فرانسه از ماللـي   4شيروس ميخواست كه در يك مظاهرة بزرگ در 
جويا نسبت جنگ و اشغال كشورش در انظار عامه معذرت بخواهد؛ اما قبل ازينكه به اجراي طرح 

اپريـل در   5در عـوض، در روز  . با يورش پوليس فرانسه بـرهم زده شـد  خود موفق شود، مظاهره 
چه انـدازه  «: متن تبادله آنها قرار ذيل است . كانگرس ضد ناتو در ستراسبورگ، معذرت خواست 

   »...متاسفم از خشونتيكه اردوي من انجام داده است
دوي امريكـا  نام من ماتيس است و هنـوز هـم صـاحب منصـب در ار    . سالم به همه : شيروس

و اين ماللي جويا است كه از افغانسـتان  . اميد كه براي مدت بيشتر درين وظيفه باقي نمانم. ميباشم
، براي يك مدت كوتاه من در اشغال كشور ماللي مساعدت كـردم كـه يـك    2005در سال . است

ر و سـتم  من نبايست از جـو . من بايست در آنجا نمي بودم. اين اشتباه من بود. عمل نادرست بود
امروز ميخواهم بسوي چشـمان ماللـي نگـاه كـنم و بـه شـما ماللـي        . بر مردمش حمايت ميكردم

ميخواهم بگويم كه چقدر متاسفم ازينكه اردوي من مرتكب جفا بـه مـردم و مملكـت شـما شـده      
من از نقشي كه بازي كردم از شما معذرت ميخواهم و من بـه شـما نشـان خـواهم داد كـه      . است

ه جهان ميتوانند به يك محلي بيايند كه اشتباه خود را بپذيرنـد، معـذرت بخواهنـد، و    كشورم و بقي
 . يك نوع مصالحه و آشتي را پيشكش نمايند

من زياد چيزي ندارم، جويا، كه به شما بدهم، الكن ميخواهم كه اينرا منحيث نشـانة مصـالحة   
ايـن دوسـتي تـداوم خواهـد     . كنمخو د و دوستي ما كه درين كنفرانس اتفاق افتاد به شما تقديم 

يافت و اميد كه دوستي ماللي و اينجانب بتواند به حيث نمونه براي ساير مردم در كشور هـاي مـا   
زيرا براي آنكه حكومات ما ميخواهند كه بجنگد، مردم ميتوانند بـا هـم دوسـت    . كاري انجام دهد

ميخواهم كـه بـه   . لح را تحميل نمائيمباشند، و ما ميتوانيم با امتناع از از نفرت و كشتن يكديگر ص
من ميخـواهم كـه اينـرا بـه     . المللي صلح است، تقديم نمايم ماللي يك سنجاق كبوتر كه مظهر بين
ــ خواهش كنم كه اينرا منحيث نشـانة آشـتي و   ) كف زدن(شما ماللي اهداء كنم و خواهش كنم 

ان هم شود كـه عـين راه را تعقيـب    دوستي جديد و متداوم ما بپذيريد و اميد كه الهام بخش ديگر
اگر عساكر امريكائي و ديگران ميتوانستند به عين محل بيايند و به خطاكـاري خـود واقـف    . نمايند

ميشدند، و از مردم معذرت ميخواستند كه آنها مقصر اند و جوياي دوستي مي گرديدند، آنوقت ما 
 ). كف زدن(ت ما عين كار نمايد ميتوانستيم كه صلح داشته باشيم، و فرقي نميكند كه حكوما

من چيزي ندارم كه به شما تقديم كنم به جـز  . من از اظهار تشكر عاجزم ــ برادرگرامي: جويا
و ميخواهم به شما . اين محبت را به شما و صميميت شما را به مردم خود ميرسانم. محبت مردم ما

بزرگـي ماننـد شـما عـذرخواهي      بگويم كه اين حكومت شماست بايد اولتر از همه به انسان هاي
آنها از شـما بخـاطر   . آنها براي يك موضوع غير موجه شما را مي فريبند و استعمال ميكنند: نمايد

و اين حكومـت شماسـت كـه    . يك جنگي كه باعث ازدياد رنج هاي مردم ما شده بهره مي جويند
مافيائي جنـگ سـاالران و   بايد از مردم افغانستان بخاطر تجاوز به سرزمين شان و تحميل حكومت 
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نه تنها به مردم افغانستان، بلكه همچنان به مـردم  . معامله گران مواد مخدره بر آنها معذرت بخواهد
عراق، زيرا آنها آن كشور را اشغال كرده و به مردم آن خيانت كردنـد و حـال هـم بـه جنـگ بـه       

ريكـا پـوزش بخواهـد كـه     حكومت امريكا اولتر از همه از مردم صلحدوسـت ام . پاكستان ميروند
ميكوشد نظر نامساعد در مورد مردم افغانستان ارائه دهد و بنام شما مرتكب هر نوع جنايت جنگـي  

 . مي شود
و ديروز در مظاهره، ميخواستم از جانب مردم خود درينجا بيانيه داده و پاليسي نادرست امريكا 

بدبختانه عين پاليسي ويران كننـدة  ) اتواعضاي ن(و خصوصاً ناتو را افشا نمايم، زيرا اين حكومات 
لطفـاً  . امريكا را براي هفت سال دنبال نموده اند كه بيهودگي و استهزاي دموكراسي را نشان ميدهد

اي كه ميتوانيد صداي تانرا عليه دالالن جنگ حكومت تان و عليـه امريكـا كـه ميخواهـد      تا اندازه
اي تانرا عليه روش نادرست ادارة اوباما بلند كنيد كـه  لطفاً صد. اشغال كند و اشغال كند، بلند كنيد

ميخواهد بيشتر عسكر به افغانستان بفرستد و بخـاطر مفـاد سـتراتژيك بـا طالبـان بيـرحم و سـاير        
 . تروريست ها مصالحه نمايد كه جنگ بيشتر را براي مردم من به ارمغان خواهد آورد

ي و مادي براي مردم دموكراسـي خـواه   و درين لحظة فاجعه انگيز ما ضرورت به كمك اخالق
آنها به تنهائي قادرند كه بر ضد تروريـزم  : افغانستان داريم كه يگانه بديل براي آيندة افغانستان اند

به ندا و رنج هاي مردم افغانستان كسي گـوش نميدهـد ـــ در آوانيكـه ايـن      . و تندروي بجنگند
اند ميكشند، در سوي ديگر اين طالبان و تروريست  عساكر مردم بيگناه ما را كه اكثراً زنان و اطفال
پس با خـواهر و  . ناتو به فاشيسم خود ادامه ميدهند/ هاي ائتالف شمال اند كه در زير لواي امريكا

برادران ما در افغانستان بپيونديد، خصوصاً مردميكه در آنجا داراي افكار دموكراتيك بوده كـه نـه   
 . ه خواستار يك افغانستان مستقل، آزاد و دموكراتيك انداشغال ميخواهند، نه طالبان، بلك

به اميد اينكه بـراي او  . من همچنان از جانب مردم خود يك تحفة كوچكي به ماتيس عزيز دارم
كف زدن حينيكه جويا بـه مـاتيس   (اين براي همة ماست . در آينده يك تحفة افغاني خواهم داشت

  ز شما تشكر ا: جويا). سنجاق صلح را اعطا نمود
  )برگرفته از سايت دفاع از ماللي جويا(
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  2008سپتامبر  25ژواك، پژانس خبري مكيه منير، آ

  !غيرقانونى است جويا يتعليق مالل: گل پاچا مجيدى
 

يى به ولسى جرگـه   اتحاديه بين پارلمانى كه شوراى ملى افغانستان نيز عضويت آنرا دارد، نامه
  . گسيل و خواستار اعاده حيثيت جويا شده است

رييس كميسيون مصوونيت و امتيازات ولسى جرگه، نيز بدنبال نامه اتحاديـه بـين الپارلمـانى،    
وظيفه جويا نماينده مردم فراه . غير قانونى خواندفيصله ولسى جرگه را مبنى به تعليق ماللى جويا، 

  لفظي ودر ثور سال گذشته به دليل حمله  ،در دوره تقنينى جارى
اخيرا اتحاديـه بـين   . دشنام وى به شوراى ملى، از طرف ولسى جرگه در تعليق اورده شده بود

الپارلمانى كه شوراى ملى كشور نيز عضويت انرا دارد، نامه يى به ولسى جرگه گسيل و خواسـتار  
اين اتحاديه، تعليق ماللى جويا را فيصله غير قانونى ولسـى جرگـه   . اعاده حيثيت جويا شده است

  . انده استخو
ميـزان   4بتـاريخ   ،گل پاده شاه مجيدى رييس كميسيون مصوونيت و امتيـازات ولسـى جرگـه   

دريك مصاحبه اختصاصى با اژانس خبري پژواك، پذيرفت كه فيصله ولسى جرگه درمـورد جويـا   
  . باالتر از صالحيت اين جرگه است

كـه مرتكـب خطـا     به گفته موصوف، مطابق اصول وظايف داخلى ولسى جرگه، بـراى وكيـل  
  ميشود نخست توصيه، بار دوم اخطار، در مرحله آخر از طرف رييس جرگه امر اخراج 

  . ان صادر ميشود و اگر نپذيرفت به زور نيروهاى امنيتى اخراج ميگردد
به گفته مجيدى، ولسى جرگه حين تعليق جويا اين مراحل را طى ننموده و دفعتاً ويـرا اخـراج   

  . نان گفت كه در ان وقت به جويا حق دفاع نيز داده نشده بودموصوف همچ. نموده است
وى افزود كه نامه اتحاديه بين الپارلمانى از طريق كميته روسا به جلسه عمومى جرگه راجـع و  

  . در ان جلسه تصميم گرفته خواهد شد
فتـه  گرچه جويا، بعد از فيصله تعليق ولسى جرگه مخالفت و دعوه خود را آغاز نموده اما به گ

مجيـدى  . مجيدى تا حال جويا به كميسيون امتيازات و مصونيت ولسى جرگه مراجعه ننموده است
من فكرميكنم كه خود ماللى جويا عالقمندى به اين مسله ندارد وكوتـاهى از خـود شـان    «: افزود
به گفته وى، فعال يگانه راهى حل اينست كه ماللى جويا به ستره محكمـه مراجعـه نمايـد    » .است

  . را ولسى جرگه نمى تواند از فيصله ستره محكمه سر باز زندزي
ماللـى   ».ماللى جويا فعالً ا ز مصـونيت پارلمـانى برخـوردار نيسـت    «: مجيدى، همچنان گفت

جويا، بعد از ان به اكثريت آراى ولسى جرگه تعليق شد كه وى در يك برنامه تلويزيون خصوصى 
و شمارى از اعضاى ايـن جرگـه را جنايـت كـاران      طلوع به شوراى ملى طويله خانه خطاب كرد

  : اما جويا، از اين اظهارات توهين اميز خود دفاع كرد و گفته بود. جنگى خواند
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موضع من دراين اظهارات كامالً روشن بود وگفته هاى من صداى مردم ام بوده واز پشـتيبانى  «
پشت بهانه مى گشتند تا مرا اخـراج كننـد ومـن در    ) ولسى جرگه(آنها هم برخوردارهستم و اينها 

  » .اين مصاحبه خواستم كه موضع خود را صريح تربيان كنم
كرده بود و گفته بود كه مصـاحبه وى سانسـور شـده و    وى بر شبكه تلويزيون طلوع نيز انتقاد 

محمد زمان اظهرى وكيل مدافع جويا درهفته گذشته . اين هم يك عمل آگاهانه وتوطئه سياسى بود
طى نشست خبرى گفته بودكه سه ماه قبـل، ارگانهـاى قضـايى از ولسـى جرگـه خواهـان ارائيـه        

ين جرگه، تا حال حاضر بـه جوابـدهى در   معلومات در مورد چگونگى تعليق جويا شده است اما ا
  . مورد دوسيه جويا نمى باشد

ولى، عبدالستار خواصى منشى اول ولسى جرگه اين ادعا را رد و گفت كه از ارگانهاى عـدلى  
در مورد تعليق ماللى جويا، حقوق دانان كشور نيـز يـك نظـر    . هيچ مكتوب دريافت ننموده است
را دور از صالحيت ولسى جرگه ميدانند اما شمارى ديگر همچو  ندارد، شمارى از آنها تعليق جويا

  .اخراج را مجازات دسپلينى و آنرا از صالحيت هاى ولسى جرگه ميدانند
  
  





  

  

  

  

  بخش سوم

  

  حمايت هاي بين المللي از ماللي جويا
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  21/5/2008 فارسي، بي بي سي
  

  خواستار عضويت ماللي جويا حقوق بشر،
  در پارلمان افغانستان شد

  
ناظرين حقوق بشر مي گويند كه ولسي جرگه بايد ماللي جويا نماينده منتخـب مـردم واليـت    

ولسي جرگـه افغانسـتان    2007بتاريخ بيست و يكم ماه مي سال . فراه را دوباره به وظيفه برگرداند
برطرفي جويا بعد از آن صورت . ت به پارلمان برطرف نمايدراي داد تا ماللي جويا را به اتهام اهان

 . گرفت كه وي در يك مصاحبه تلويزيوني، پارلمان افغانستان را به طويله حيوانات مقايسه نمود

وي گفـت در سـخنان   . ماللي به ناظرين حقوق بشر گفت سخنان وي از متن حذف گرديده بود
يك عده كه طرفدار اصول دموكراسـي بودنـد و بـه    . بود خود پارلمان را به دو گروه تقسيم نموده

از اينـرو آنهـا   . اين راه تالش مي ورزيدند، و عده ديگري كه مي خواستند آنها را تخريب نماينـد 
ماللي جويا پس از اين اظهـارات  . براي مردم افغانستان كمتر از حيوانات طويله خدمت مي كردند

تيلفون به مرگ تهديد شده اسـت، و در حـال حاضـر در خفـا     تا كنون چندين بار از طريق نامه و 
 . زيست مينمايد

را  برد ادمز، آمر گروه ناظرين حقوق بشر در آسيا مي گويد، افغانستان ماه آينده مليارد ها دالـر 
از كشور هاي اعانه دهنده تقاضا مينمايد و خود را كشوري معرفي مينمايد كه دموكراسي در آنجـا  

وي مي افزايد اگر ماللي جويا بخاطر حق آزادي بيان خود و بخاطر اظهار نظر . اعاده گرديده است
ر داشـته  خود هنوز هم در حالت تعليق قرار داشته باشد، و از يكجا بجاي ديگر در حالت خفا قـرا 

باشد، و حكومت هيچ كاري در زمينه انجام ندهد، پس اين حالـت چگونـه بيـانگر دموكراسـي و     
 . موجوديت حقوق بشر در آنجا شده ميتواند

و نظريات خـود   بشروصداي بلندزنان افغاناست ماللي جويا يك فعال ومدافع سرسخت حقوق
وي كه . صورت آشكار بيان داشته استرا در مورد جنگ ساالران و قاچاقبران مواد مخدر هميشه ب

 . بيست و نه سال دارد، جوانترين عضو ولسي جرگه افغانستان ميباشد

وزارت داخله افغانستان از دادن پاسـپورت بـه ماللـي جويـا امتنـاع       2008در ماه اپريل سال 
ـ . ورزيد، و اسمش را در فهرستي عالوه نمود كه از افغانستان خارج شـده نمـي تواننـد    ي در مالل

 . زمينه به محكمه شكايت نمود ولي محكمه تا كنون كاري را انجام نداده است

برد ادمز مي گويد به عوض ندادن پاسپورت به وي، حكومت افغانستان بايد از پارلمان تقاضـا  
وي مي گويد اين يك امتحان واقعي بـراي رئـيس   . نمايد كه وظيفه اش دوباره برايش سپرده شود

كه به كشور هاي اعانه دهنده نشان دهد كه زنان افغان و حتي سـخنگويان زن  جمهور كرزي است 
 . در سياست و اعمار مجدد افغانستان سهيم هستند
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  2007 يم 24 فارسي، بي بي سي رامين انوري،
  

  تعليق عضويت ماللي جويا با مخالفت ديده بان حقوق بشر
  

مدافع سرسـخت حقـوق بشـر و    «ديده بان حقوق بشر با انتشار اعالميه اي ماللي جويا را يك 
توصيف كرده و تاكيد كرده كه ماللي جويا سزاوار اخراج از پارلمان  »آواز بلندي براي زنان افغان

پـس از آنكـه ماللـي جويـا، پارلمـان      . نيست و عضويت وي درولسي جرگه نبايد به تعليق درآيد
تشبيه كرد، اكثريت قاطع در مجلس نماينـدگان   »بدتر از طويله و باغ وحش«ستان را به محلي افغان

براساس ايـن تصـميم، عضـويت خـانم جويـا در      . به تعليق عضويت او در اين مجلس راي دادند
  . مجلس نمايندگان افغانستان تا پايان دور تقنيني پارلمان به تعليق درآمده است

لس نمايندگان افغانستان در گفتگو با بي بي سي اعالميـه ديـده بـان    يك عضو هيات اداري مج
حقوق بشر را مداخله در امور داخلي پارلمان افغانستان تعبير كرد و گفت كـه مسـئله بازگردانـدن    

  . خانم جويا به مجلس از صالحيت هاي اعضاي پارلمان است
فراه، واليتي كه خانم جويـا از آن  همزمان با اين، صدها نفر از هواداران ماللي جويا در واليت 

در پارلمان افغانستان نمايندگي مي كند، دست به تظاهرات زده و خواستار بازگشت او به پارلمـان  
  . شده اند

براد آدمس، مسئول بخش آسيا در سازمان ديده بان حقوق بشر در واكنش به تعليـق عضـويت   
چه جويا در گفتگـوي تلويزيـوني خـود در    ماللي جويا در مجلس نمايندگان افغانستان گفت كه آن

  . مورد پارلمان ابراز كرده، سزاوار چنين برخوردي از جانب همكاران او در پارلمان نبوده است
محل بهتـر   "طويله و باغ وحش"خانم جويا در يك گفتگوي تلويزيوني در كابل گفته بود كه 

  .از پارلمان افغانستان است
قوق بشر و صداي بلندي براي زنان افغان است كه نبايد از ماللي جويا، يك مدافع سرسخت ح

  .پارلمان اخراج شود
ديده بان حقوق بشر كه مركز آن در نيويورك است، به نقل از ماللـي جويـا گفتـه اسـت كـه      
منظور خانم جويا از اظهاراتش كه منجر به تعليق عضويت او در مجلس شد، اين بوده كـه شـمار   

به مردم افغانستان خدمت مي كنند اما تعداد كمـي، چـون حيوانـات در    زيادي از اعضاي پارلمان 
  . طويله هستند

سازمان ديده بان حقوق بشر نخستين نهاد جهاني است كه نسبت به تعليق عضـويت جويـا در   
مجلس نمايندگان افغانستان واكنش نشان داده و از ديگر نهادهاي بين المللي نيز تقاضا كـرده كـه   

   ».لي جويا متردد نباشنددر دفاع از مال«
وظيفه جويا را دوباره بـه او   »اقدام فوري«اين سازمان از پارلمان افغانستان خواسته كه در يك 

بازگرداند و نيز در مورد روشهاي پارلماني كه سبب وضع محدوديت بـر آزادي بيـان مـي شـود،     
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  . تجديد نظر كند
  وضع «: ر اين اعالميه مي گويدآقاي آدمس، مسئول بخش آسيايي ديده بان حقوق بشر د

ممنوعيت بر انتقاد از پارلمان، چيزيست كه اصول آزادي بيان را نقض مي كند؛ اصولي كـه در  
  ».قوانين جهاني و در سراسر جهان مورد احترام است

با اين حال سازمان ديده بان حقوق بشر انتقاد دارد كه ساير اعضاي پارلمان افغانسـتان نيـز در   
گذشته بارها حرفهاي ركيكي نسبت به يكديگر استفاده كرده اند ولي هـيچ كـدام آنـان بـه اتهـام      

  . اهانت به پارلمان، از مجلس اخراج نشده اند
ابـراز نظـر   «ارلمان افغانستان بايد زمينه را براي اعالميه ديده بان حقوق بشر همچنين گفته كه پ

فراهم كند تا آنان بتوانند بدون ترس از تعليق عضـويت شـان در    »آزادانه نمايندگان انتخابي مردم
  . مجلس، ابراز نظر كنند

جويا همواره از حمايت گروه هاي غيردولتـي دفـاع از حقـوق بشـر در خـارج از افغانسـتان       
و بارها در مورد سالهاي جنگ در افغانستان و اينكـه چـه كسـاني مسـئول     ا. برخوردار بوده است

  . كشتار غيرنظاميان در اين كشور بوده اند، در مجامع جهاني صحبت كرده است
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  رسانه هاي خارجي و هاي سياسي ها، نهاد حمايت شخصيت
  ماللي جويا از

  
  

سـالگي بـا   28ماللي جويا درسـن   :يي مينويسدامريكا پيشه ونويسنده مشهور ايوا نسلر هنر -١
خـودش   بنيادگرايـان،  نابرابري هاوستمگري هادربرابرجنگ ساالران و بي عدالتي ها، سخن گفتن از

مـردان خـاموشِ    زنـان و  از بتوانـد  انداخته تا به خطر وي جانش را .را وقف مردمش نموده است
قرباني دادن هايش مـورد   و بخاطراحساسات را او حال ما فرصت يافته ايم تا.كشورش دفاع نمايد
تضـمين امنيـتش در پارلمـان     همبستگي با وي خواهان لغو تعليق عضـويت و  حمايت قرار داده با

 .گرديم

 
زنانِ دارنده جايزه صلح نوبـل طـي اعالميـه ي مشـتركي      شش تن از2008اُكتبر7به تاريخ  -٢

زنـان افغانسـتان    نمايندگي ازماللي جويا به  :نوشتند نموده و ماللي جويا ابراز از شان را -حمايت
 را مـا شـهامت او   .افغانستان هم چنـان سـخن ميگويـد    وعليه عمليات نظامي تحت رهبري ناتو در

مان سوچي  همانند خواهر ديگر .خواهان بازگشت وي به پارلمان افغانستان هستيم تحسين ميكنيم و
 .دنياي عادالنه اندماللي جويا مدلي براي زنان درهمه جاست كه خواهان يك  .در برمه

 
اجتماعي معاصر افغانستان پديـده يـي    -ماللي جويا بي گمان درعرصه سياسي :ارژنگ -غ -٣

نـداي   چنـين متهورانـه وبـي باكانـه،     .زيرا تا بحال كسي ازجـنس زن نتوانسـته اسـت    .تازه است
راه  يك زن چقدر بايد جسور باشد تا بـراي  .فضاي حاكميت تفنگ سر دهد دادخواهيِ ملتش را در

 .دفاع ازحقوق زحمتكشان اينطور مبارزه كند يافتن به پارلمان و

 
درحاليكـه بـي    :جك ليتن رهبرحزب دموكراتيك جديد كانادا طي اعالميه اظهـار داشـت   -

 .نبايد خاموش بماند كانادا نميتواند و .عدالتي تا اين حد درپارلمان افغانستان بيداد ميكند

 
ي جويا را يك مدافعِ سرسخت حقوق بشروصداي بلنـدي  مالل سازمان ديده بان حقوق بشر، -�

 .براي زنان افغانستان خواند

 
وحشـت   صـداي زنـي كـه تـرس و    « روزنامه ي واشنگتن پست درمطلبـي تحـت عنـوان    -�

به جنگ ساالران نبايـد اجـازه    كه، .ماللي جويا به اين باوراست :نوشت »خاموشش نخواهد كرد
به كرسي هاي خود بچسبند وبـه قيمـت    دموكراسي پنهان نموده وداده شود كه خود را زيرنقاب 

 . مردمِ رنج ديده وستمديده به دنبال منافع خود باشند
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ما، ماللي جويا پژواك صداي مردمِ رنـج   به باور: امريكاسياسيِ ايرانيان در -كانون فرهنگي -٧
نيروهـاي مترقـي   كـه بايـد مـورد حمايـت تمـام       است؛ ستم كشيده وزحمتكشِ افغانستان ديده،

  .جهان قرارگيرد درسراسر
  !پرتوان باد مبارزات استقالل طلبانه، آزاديخواهانه و برابري طلبانه ي مردم افغانستان

  
 

   



  |روزگار ما                                                                                                                 شجاعت ي اسطوره ماللي جويا، 175
  

  
 »به پارلمان برگردد ديبا ايجو يمالل« :پارلمان آلمان

دفاع  ايجو ياز مالل يبه حامد كرز يا ارسال نامه يپارلمان آلمان ط ياز اعضا يشمار

 2007اكتوبر  15 ن،يبرل. نمودند

  
  :دهيارسال گرد يحامد كرز يآقا يپارلمان آلمان امضا و عنوان ليذ ياعضا لهينامه بصورت جداگانه بوس نيا

 
 

Kornelia Möller, Sevim Dağdelen, Karin Binder, Norman Paech, Klaus Ernst, Heike Hänsel, Monika Knoche, Bodo Ramelow 

 
 
 نيدر پارلمان آلمان، چنـد  ايجو ياز مالل يدر مورد ضرورت دفاع رسم يبحث داغ بيتعق به

 يحامد كرز يبه آقا ياعتراض  اقدام هماهنگ با ارسال نامه كيدر  نيپارلمان در برل يتن از اعضا
ـ امن نيدر پارلمان و تضـم  يو يرا محكوم نموده خواهان ابقا ايجو يمالل تيعضو قيتعل  يو تي

 . دنديگرد

ـ جو ياخراج مالل خواهميم: شودينامه گفته م نياز ا ييقسمت ها در از پارلمـان و همچنـان    اي
مدار نترس و مدافع حقـوق زنـان را    استيس نيو سركوب ا يخاموش يو تالش برا يكنون ديتهد

 . ميمحكوم نما

كـه   ييبـود، جـا   نيدر برل ايجو يحزب چپ مهماندار مالل يگروپ پارلمان 2007سپتامبر  در
ـ يس تيو بحث شركت كرد و در مورد وضـع  ييگردهما نيدر چند يو  يافغانسـتان سـخنران   ياس

ـ يو مبـارزه س  يدقت زنـدگ  اريمردم و مطبوعات آلمان با بس. نمود ـ  ياس ـ جو يمالل ـ را تعق اي  تي
 . داشت يعيوس نيموفقانه بودند و طن اريبس نيبرل در يسخنان و. ندينما يم

است  انيب يعمل تخلف از حق آزاد نيمتاثرم چون ا ايجو يمالل تيعضو قياز تعل دايشد من
ـ يوكالـت س . آنست يزير هيپا يكه افغانستان در پ ستيا يدموكراس ياتيكه جز ح ـ   ياس  يبـه مالل

را  يرا نيشـتر يبود كه ب يكس نيمردم افغانستان داده شده كه در حلقه خود دوم يرا لهيبوس ايجو
 . ردهبدست آو

بود چون تنهـا محكمـه    يقانون ريپارلمان غ ميحقوق دانان افغانستان معتقد اند كه تصم يبعض
 . رديگ ميمنتخب مردم از پارلمان تصم ندهينما كيدر مورد اخراج  توانديم

 : كنميعضو بوندستاك آلمان تقاضا م كيمثابه  به

ـ جمهور در مورد دال سيدولت افغانستان و مخصوصا شخص رئ -1 ـ اخـراج مال  لي ـ جو يل  اي
 . نديارائه نما حاتيتوض
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ـ يس يهـا  تيبدون مانع فعال شبرديو هم امكان پ يو روح يجسم شيو آسا تيامن -2  يو ياس
 . گردد نيتضم

زنان مـورد   هيشوند و اعمال اعاب عل دهيحقوق زنان شن نيفعال گريو د ايجو يمالل يصدا -3
 . رنديو قضاوت نمونه قرار گ قيتحق

 . گردد يبه پارلمان عمل يبرداشته شده و بازگشت و يها بر و تيممنوع -4

هواخواهـان   يو و نـد ينما يدفاع م ايجو ياز مالل اياز افغانها قو ياديخرسندم كه تعداد ز من
  .در سراسر جهان دارد يفراوان

 
 

  

  
  2007سپتامبر  19ماللي جويا در حال سخنراني در برلين به تاريخ 
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 2007جوالي  6هسپانيه از ماللي جويا درپارلمان  حمايت مردم و

 
COMMUNICATION OF THE SPANISH FEMALE MPs 

July 6, 2007 

 

To the female MPs of Afghan Parliament 

To the organizations working for women rights and peace  

 
We، Spanish female members of the parliament، belonging to different parties 

want to express our support to Malalai Joya، member of the Afghan Parliamen, after 

knowing she was ousted for a three years period. She was ousted for freely expressing 
her opinions as MP.  

On the occasion of the current year 8th of March we released a communication in 

which we declared our deep condemnation for the news about the demonstration 

made by 20000 former mujahidin in Kabul, headed by vice-president Abdul Karim 

Khalil, asking for an impunity law for the war criminals and screaming massively 

"Death to Malalai Joya!".  
In front of such threats against a female MP, who has been defending the need for 

justice, democracy and human rights, Malalai's Spanish colleagues are in solidarity 

with her once again.  

President Karzai promised to respect the Constitution. The women rights are an 

evidence to judge if the way goes ahead or goes back without compromising with the 

fundamentalisms. We're full of sadness by realizing that the current situation shows a 

clear involution.  

We cannot cover our ears or look at other side in front of Malalai Joya's situation. 

For us it would be a great honor to give to her the voice which is denied. In this 

regard، we'll be pleased to welcome her in this house of popular representation 

during her next visit to Spain.  

 

SIGNED BY:  

Left to Right:  
- Rosa Maria Bonàs (Republican Left of Catalonia) 
- Fátima Aburto (Spanish Socialist Worker Party) 
- Begoña Lasagabaster (Basque Solidarity) 

- Isaura Navarro (United Left) 
- Beatriz Rodríguez-Salmones (Peoples Party) 

- Margarita Uria (Basque Nationalist Party) 
- Mercè Pigem (Convergence and Union) 
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 محبت خان گزارش از ،2007/ 6/ 21 ،سايت بينوا

 
 ماللي جويا بايد دوباره به پارلمان برگردد: ويكتورياي آسترليا شهر

 

  
  

بطرفـداري   صدها تن از هواداران دموكراسيجون در مركز ايالت ويكتورياي استراليا  21روز 
از ماللي جويا نماينده والت فراه در پارلمان جمع شدند وخواهان بازگشت دوبارة ماللي جويا بـه  

اليحه اي را كه براساس آن ماللي جويا تا سه سال ديگر به  تظاهركنندگان.پارلمان افغانستان شدند
ماللـي جويـا بعـد از يـك مصـاحبه      . خواندنـد  تعليق از وظيفه گذاشته است،يك سند بي معنـي 

كه درآن پارلمان افغانستان به اصطبل حيوانات تشبيه شده بود از پارلمـان دور گذاشـته    تلويزيوني
گرچه وي براساس دعوت به اياالت متحـده امريكـا   .[ وفعالً محل بود وباش وي معلوم نيست. شد

  .]رفته است
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  هواداران ماللي جويا در برابر سفارت افغانستان در نيويارك 
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 2009/ 4/ 29 ،امريكا سياسيِ ايرانيان در -كانون فرهنگي

 
  ]ماللي جويا[ مبارزات زن آزاديخواه افغانستان از

  !حمايت كنيم
  

 ماللي جويا كيست؟

خورشيدي در اسـتان   1357ماللي جويا در سال 
جويا بخشـي  .بدنيا آمد) مرزايران هم (فراه افغانستان

ايـران و پاكســتان گذرانــده   از كـودكي خــودرا در 
از سنين نوجـواني بـا رنجهـا، نـابرابري هـا      . است

ايــران و  ،وســتمگري هــاي موجــود در افغانســتان
 . پاكستان آشنا شد

پس از پايان تحصيالت دبيرستان بطورتمام وقت 
 ،ياجتمـاع  -خستگي ناپذيربه فعاليتهـاي سياسـي   و

بخصوص درزمينه ي تعليم وتربيت زنانِ ستمد يده و 
ماللــي جويــا بخاطرصــداقت  .بــي دفــاع پرداخــت

ــار و ــردارش، درگفت ــرعت در ك ــردمِ  بس ــوبِ م قل
   .زحمتكشِ افغانستان جا گرفت

 فعاليتهايش نگذشته بود كه در هنوزچند سالي از
انتخـاب  ) لويـه جرگـه  (اساسـي  قـانون  مجمع بزرگانِ به عنوان نماينده استان فراه در 2003سال

 و را براي انتخابات مجلس نمايندگان كانديـد نمـود   خود اوضمن فعاليت درلويه جرگه، .گرديد
مجلـس نماينـدگان    وي جـوان تـرين عضـو    .آورد بـيش تـرين رأي را   بين زنان ايالت فراه، در

بـه برقـراري    خود راعالقه منديِ  مصاحبه ها، گفتگوها و ماللي جويا همواره در .افغانستان است
هاي  ضديت با باور منظورم ازالئيسيته، :ميگويد و افغانستان نشان داده است يك دولت الئيك در
من به الئيسـيته بعنـوانِ    .دولت است الئيسيته يعني جدائي دين از منظورم از .مردم كشورم نيست

  .دارم سنگ بناي دموكراسي باور
 از به دليـل شـهامت و   پارلمان، بِ مردم افغانستان درصلح طل ماللي جويا وكيل آزاديخواه و

عضـويت   افشاگري عليه نماينـدگانِ مرتجـع،   حقوق مردم زحمتكش و خود گذشتگي در دفاع از
  .اش به حالت تعليق درآمد

 جنـگ سـاالران و   طرف بنيـاد گرايـان،   در ده سال گذشته بارها از بعنوان يك زنِ سكوالر او
جنسي تهديـد كـرده    را به تجاوز او محيط پارلمان نيز حتي در شده وقاچاق بران به مرگ تهديد 

  .اند
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 حالِ چك و ماللي جويا نه مانند شيرين عبادي كه با مالهاي سفاك جمهوري اسالمي مدام در
 اشرف دهقاني ايرانـي و  ليال خالد فلسطيني، بلكه به مانند جميله بوپاشا الجزائري،، چانه زدن است

آفتابي هستند كـه   مبارز، اين زنان آزاديخواه و .سازش نمي پذيرد فغاني مي رزمد ويي ا»راوا«مينا 
  .ناممكن است پنهان كند، از انظار نامرديها بخواهد آنان را دسيسه و هاي توطئه، ابر هرقدر

 امـا آيـا   گلهايِ باغ دموكراسي هستندكه ميتوان آنها را قطع كـرد  مبارز، اين زنانِ آزاديخواه و
            از آمدن بهار جلوگيري كرد؟ميتوان 

 :آورده انـد ميگويـد   مشكالتي كه نيروهاي ارتجاعي برايش بوجـود  ها و تهديد برابر در جويا
هيچگاه خوامـوش نخـواهم    .دشمنانِ مردم سازش نخواهم كرد با اما، خطراست ميدانم زندگيم در

عـدالت دسـت نمـي     براي آزادي ومبارزه  از، رگهايم جاريست تازمانيكه يك قطره خون در، شد
خـواهم كـرد كـه     افشـاء ، برخواهم داشـت  امريكا نقاب از چهره ي زمامدارانِ افغانستان و .كشم

تروريسـتهاي شـمال كـه بـه      عين حـال بـا   در و زيرِنامِ مبارزه با تروريزم با طالبان ميجنگد امريكا
مـورد حمايـت خـود     آنان را همكاري و هستند، متجاوزگر قاتل و ي طالبان تاريك انديش، اندازه

  .قرار مي دهد
  درافغانستان تمسخرِ دموكراسي نيست؟ امريكاآيا مشي 

 كنفرانسهاي مطبوعاتي همواره اعالن كرده است چه در مجلس نمايندگان و ماللي جويا چه در
 نيـز  و امريكـا به رهبـري   »ناتو«بخصوص دخالت بيگانگان، ي افغانستان در كه علت اصلي فاجعه

  .قاچاقبرانِ مواد مخدر و غداران مي باشد جنگساالران، بنيادگرايان،
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  پارلمان عضويت جويا در برخي نظريات بعد از تعليق

  2007مي  21 ،از سايت كميته دفاع از ماللي جويا

  
  بهرام 

و جمعـي چنـد   . در كشور ما رسم است كه هر عمل غير قانوني به نام قانون صـورت ميگيـرد  
  . بنابر منافع شان طوطي وار قانون ميگويند در حالي كه خود شان اصالً به هيچ قانوني پابند نيستند

قانون اساسي و ماده هفتاد اصول و وظـايف داخلـي ولسـي     102اعالم شد كه به اساس ماده 
 جرگه عضويت ماللي جويا در ولسي جرگه به تعليق آورده شده است 

هر گاه عضو شوراي ملي به جرمي متهم شـود، مـامور   ": قانون اساسي چنين است  102ماده 
ت، اطالع ميدهد و متهم تحـت تعقيـب عـدلي    مسئول از موضوع به مجلسي كه متهم عضو آن اس

در مورد جرم مشهود مامور مسئول ميتواند متهم را بدون اجازه مجلسي كـه او عضـو   . قرار ميگيرد
در هر دو حالت هر گاه تعقيـب عـدلي   . آن مي باشد تحت تعقيب عدلي قرار دهد و گرفتار نماييد

موضـوع را بالفاصـله بـه اطـالع مجلـس      قانوناً توقيف را ايجاب كند، مامور مسئول مكلف است 
   ".مربوط برساند وتصويب آنرا حاصل نمايد

يعني، متهم اوالً از طرف ارگان هاي قضايي به مجلس مربوط اطـالع داد ميشـود و يـا تحـت     
كساني چند با ديدن تلويزون و .تعقيب عدلي قرار ميگيرد وبعداً به مجلس مربوط اطالع داده ميشود

هاي شان نميتوانند بدون كدام تحقيـق در مـورد يـك نماينـده انتخـابي مـردم       با بلند كردن دست 
  . تصميم بگيرند

در صورتي كه يك عضو مجلـس  : ماده هفتاد اصول و وظايف داخلي ولسي جرگه چنين است
  . مرتكب جرمي شده باشد، رئيس مجلس ميتواند براي يك روز از شركت در جلسه محروم سازد

ين بود كه اين ا صول و وظايف داخلي ولسي جرگه است و از طرف ما استدالل اين آقايان چن
  ) وب سايت بي بي سي. (ساخته شده است و نظر به شرايط ميشود تغيير داد

بسيار خوب، پس الزم بود كه اول اصول و و ظايف داخلي ولسي جرگه را تغيير ميدادند، بعداً 
در هيچ جاي دنيا اول در مورد يك چيزي فيصله و بعـداً در آن مـورد قـانون    . تصميم گرفته ميشد

در مورد آنهاي كه بـا صـد   . اول قانون بايد ساخته شود، بعداً فيصله صورت بگيرد. ساخته نميشود
  فحاشي در داخل مجلس به خانم جويا تاختند، قانون جزا چي گفته است؟ 

  
   صمد

  آيا قانون تنها براي اينست كه باالي مدافعان مردم مثل جويا تطبيق شود؟
آيا وقتي كه سياف فاشيست زمينهاي مردم پغمان را غصب كرد و بعـد هـم آنـاني را كـه بـه      

د و دو تن را كشت كسـي پشـتش را گرفـت و    مخالفتش برخاستند در زندان شخصي اش قيد كر
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قانون را در موردش تطبيق نمود؟ وقتي صدها تن از مردم پغمـان روزهـا در پشـت دروازه هـاي     
  پارلمان اعتراض و مظاهره كردند كسي به داد شان رسيد و به قانون رجوع كرد؟ 

ين كشور براي خـود  وقتي قاتالن پارلمان نشين شصت هزار تن كابلي بيگناه و عامالن ويراني ا
قانون ساختند و اين خونها را بخود بخشيدند، كسي بود كه بگويد قانون جهان و اسالم و انسانيت 
اين خودبخشي را نميتواند بپذيرد؟ آنوقت اين قانون دانان و قانون شناسان كجا بودند كـه واويـال   

ك دختر شجاع و نترس و مـدافع  راه مي انداختند؟؟؟ كه امروز آمده اند ميخواهند قانون را مقابل ي
  مردمش تطبيق نمايند؟؟ 

قـانوني كـه در   . اصال اين افغانستان ما كجا قانون دارد؟؟؟ اينجا قانون جنگـل حكمفرماسـت  
پايتختش به زور خانه هاي مردم تهيدست شيرپور ويران شده كاخ ستمگران اعمـار ميگـردد ولـي    

ن ساحه سبز شهر كابل بوسيله خليلي و فهيم كسي نيست كه به داد مردم برسد، هفتصد جريب زمي
به زور غصب شده شهرك ميسازند اما كسي نيست كه بگويد مطابق قـانون اينـان بايـد مجـازات     

  . شوند
اما وقتي جويا به اشتباه اين جانيان و درندگان را به حيونات معصوم و مفيد تشـبيه ميكنـد بـه    

  . ن را در موردش پياده ميكنندجاي اينكه خوش شوند و از آن افتخار كنند قانو
. جويا اگر محكوم شود بايد بخاطر اين باشد كه چرا به اين حيوانات معصوم توهين روا داشـته 

من فكر ميكنم كه سازمانهاي مدافع حقوق حيوانات اين حـق را خواهنـد داشـت كـه بـر جويـا       
وسفند توهين روا داشته اعتراض كنند كه اينچنين بيرحمانه به حيوانات عزيزي چون خر و گاو و گ

  . است
به نظرم اولتر از همه بايد آناني محاكمه و مجازات شوند كه اين النه گرگـان تشـنه بـه خـون     

ناميده و بدينصورت به بيسـت و پـنج ميليـون همـوطن شـريف مـا تـوهين         »خانه ملت«مردم را 
  . نابخشودني روا ميدارند

  
  !و عشق را كنار تيرك راهبند تازيانه مي زنند

http://kabulpress.org  
  2007مي  21 – 1386ثور  31

  
خاينان، شيرزني را به جرم افشـاگري  . آنچه بايد مدتها قبل انجام مي دادند، ديروز انجام دادند

راندند و به اينصورت يكبار ديگـر ماهيـت ضـد مردمـي، ضـد       »خانة ملت«ددمنشي هاي شان از 
حرف هاي ماللي جويا بـه كرسـي   . دموكراسي، زن ستيزانه و وحشيانة خود را به نمايش گذاشتند
  . نشست و اينان خود با اخراج او، حرفهايش را تصديق نمودند

ـ  »خانة ملت«اين چگونه  ي گناهـان آلـوده   است كه آناني را كه دستان شان تا مرفق به خون ب
است و در جنايت، سفاكي و ستم پيشگي دست هاي چنگيز، هالكو و هتلر را از پشت بسـته انـد،   

شيردختي را خاموش مي كنند كه براي احقاق  »مردانة«بر كرسي هايش لميده و تنها صداي رسا و 
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مـان آغـاز بـا    جنايتكاران از ه. حقوق خود و همجنسان و انسان هاي دربند، كفن به تن نموده بود
غصب كرسي هاي پارلمان به اين ملت و مردم مظلوم توهين روا داشتند و اكنون بـا ديـده درايـي    
تمام، كسي را از پارلمان مي رانند، كه با رأي مستقيم هزاران انسان فقيـر واليـت فـراه بـه آن راه     

  . يافته بود
فشاگري جنايـت و خيانـت از   در كجاي دنيا رسم بوده است كه وكيلي را از پارلمان به خاطر ا

آن رانده باشند؟ اين فقط جانيان اند كه عمر خيانت و بربادي شان را پايان يافته مي دانند، لـذا بـا   
توسل به هزار وسيلة نامشروع، او را از آنجا مي رانند تا توسن خيانـت شـان را هـر چـه سـريعتر      

شرايطي خارچشم كساني خواهـد بـود    ماللي جويا همه جا و در هر. بدوانند، اما كور خوانده اند
اكثريت به اصطالح نمايندگان مـي داننـد   . كه به اين كشور و مردم ستمديدة آن خيانت نموده اند

اخراج و يا به تعليق درآوردن عضويتش، او را در مبـارزه بـر ضـد    . كه او از سرشت ديگري است
گرفتند؟ زيرا او هر لحظـه چـون    ستم پيشگان مصمم تر خواهد نمود، اما چرا تصميم به تعليق اش

  . خنجري بر دل هاي شان مي نشست
زماني پرويز شـهرياري  . خفه كردن صداي ماللي جويا، خفه كردن دموكراسي و انسانيت است

در زمانة ما هر ضربه اي كه به يك انسان راسـتين وارد مـي شـود، در حقيقـت ضـربه      «: گفته بود
فلهذا، جنايتكاران تنها او را هـدف   ».انديشه اي بر مي گرددايست كه به تمام بشريت با هر آيين و 

عشـق  «جـانوران،  . قرار نداده، بلكه انسانيت را، شرافت را، آزادگي و مظلوميت را هدف گرفته اند
مـا  . و اين وظيفة ما است كه نگذاريم، عشق را تازيانه بزننـد  »را كنار تيرك راهبند تازيانه مي زنند

  . برخيزيم، اگر ادعاي انسانيت و شرافت را با خود يدك مي كشيم بايد به دفاع از عشق
  . مشعل آزادي و دموكراسي هرگز خاموش نمي شود
  . بگذار سگ ها عو عو كنند، كاروان به پيش مي رود

  
  »روزي كه كمترين سرود بوسه است«وبالگ 

http://www.bosa.blogsky.com  
  

شماره پنجاهم سال روان پيام مجاهد ارگان نشراتي بنيادگرايان ائتالف شمال جلـوي چشـمانم   
در اين نشريه آقاي به نام سرشار به زعم خود خواسته است شخصـيت خـانم جويـا را بـه     . است

اين آقا كه شايد خود هـم  . بازي بگيرد و در حد توان خود اراجيفي را به اين شير دختر بسته است
فكر مي كند كه هـر آن كسـيكه پـايش بـه     !! در كشورهاي غربي در حال كيف كردن باشد سال ها

  . غرب باز شد بايد او را در نايت كلب ها و رقاصه خانه ها سراغ گرفت
. آقاي سرشار در مورد خانم جويا هم چنين ترهاتي را از دماغ فيل گونه خود بافت زده اسـت 

اطر شركت در روز عاشق ها به اين ديار سفر كرده اسـت  وي استدالل مي كند كه خانم جويا به خ
اما وي در نوشته اش اشـاره اي دارد كـه گويـا    . تا ضمن عشق بازي و اهداي تحايف عيش نمايد
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ربـاني، سـياف، خليلـي، محقـق،     (ماللي جويا در جريان سخنراني هايش در غرب، مقاومت گران 
ان طالب خطاب نموده است و آنان را عامل بربادي را برادر) ، عبداله و قانوني و شينواري!!مارشال

  . كشور و نوكران سي آي اي دانسته است
سوالي كه حس كنجكاوي را بر مي انگيزد اينست كه چگونه مي تـوان در روز عاشـق هـا بـه     
جاي اينكه عشق ورزيد و سخنان كوچه اي رد و بدل كرد از نفرين سخن گفـت؟ آيـا فكـر نمـي     

خواسته است كه روز عاشق ها را هم سياسي بسازد و در ايـن روز بـا عشـق    كنيد كه ماللي جويا 
  ورزيدن به مردم اش به دشمنان دموكراسي، سكيوالريزم و عدالت اجتماعي نفرين بفرستد؟ 

راستش را بگوييد، رگ هاي گردن شما از سخنراني هاي اين فرياد رسا باد گرفته است و يـا از  
  تصادف سفرش با روز عاشق ها؟؟ 

در همين شماره آقاي ديگري به نام نصير خالد هم چيزك هاي در حد سواد سياسـي خـودش   
بايد پرسيد كه چه شـده، يكبـاره   ) بخوان پيام چورگر(اوال از گردانندگان پيام مجاهد . ريخته است

چنان به خشم آمده است كه دو صفحه از چند صفحه نشريه شان را در ارتباط با خـانم جويـا پـر    
   سازند؟؟

اين آقا كه گويا از سخنراني هاي خانم جويا دچار اختالس حواس شده به آدرس آقاي كرزي 
و بادارش قانوني نوشته است كه پاسخ ايشان به بيانات آتشين خانم جويا كه از اعماق دلشـان بـر   

واقعا شما دسـته از  ) ترور: بدون شك قانوني در پاسخ خصوصي خواهد گفت(مي خيزد چيست؟ 
و بـاز  (قاچاقبران مي باشيد كه براي سرقت دارايي عامه آستين هـا را بـاال كشـيده ايـد؟     دزدان و 

) .... خالد جان شيرپور را اگر ما چور نكرده ايم كي چور كـرده اسـت؟  : قانوني پاسخ خواهد داد
كـه دزدانـي بـيش    ..... آيا بهتر نيست شـرافتمندانه شـما   ،اگر حرف هاي خانم جويا حقيقت دارد

و قـانوني بـا   .(از وظيفه دست بكشيد و بگذاريد صادقين وظيفه شما را به پـيش ببرنـد  .... ..نيستيد
كـابلي را   65000نيشخند جواب خواهد داد كه خالد جان قند اوال براي ما جنايت كاران كه خون 

دوم خـودت چقـد   . ريختم، كشتيم، دريديم و مستي كرديم به نام شـرافت چيـزي وجـود نـدارد    
من به چه چانه زنـي هـا   . د با فرهنگ بنيادگرايي كه ما را به استعفا دعوت مي كنيگستاخي و نا بل

  .....) به اين پست رسيده ايم و تو 
اين آقا خواستار اخراج ماللي جويا از ولسي جرگه شده اسـت و تـذكر داده اسـت كـه بايـد      

الد جان، بايد براي اما خ. ماللي جويا به خاطر اين جسارت اش از مردم افغانستان معذرت بخواهد
پولـه  ) مردم شما هم كه بدون شك قـانوني و سـياف و شـينواري هسـتند    (معذرت ماللي از مردم 

بخوريد و ميماند اخراج او از ولسي جرگه كه شايد هم اخراجش بوسيله تفنگ سـاالران بنيـادگرا   
  . افتخار باشد و نه تحقير

نجام داده اسـت و آنهـم ارسـال سـند     خالد در آخر نوشته اش خوشخدمتي را هم به قانوني ا
سخنراني هاي پر شور ماللي جويا به او است بيشتر از اين حيف خواهد بـود اگـر وقـت خـود را     

 . براي اين دو آدم كشت
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  »سيماي آريانا«پدر پيري در صحبت تلفني با برنامه زنده تلويزيون 
  در واشنگتن با ماللي جويا 

  2006مارچ  15
  

پاسگزار هستم كه يكچنين ماللي را باز بـه   اسم من امير محمد نياز است و من از خداي خود س
ماللي جان، قربان همتت شوم، فداي شيري شوم كه تو خوردي، فـداي همـان   . افغانستان اعطا كرد

هوش كني كـه خداونـد   . پستان شوم كه تو ازش شير خوردي، فداي همان خاك شوم كه ترا داره
پيشتر اينقدر شكسته نفسـي كـردي   . تو در راهي روان هستي كه راه حقيقت است. استمددگارت 

شما زمـين و آسـمان فـرق    . كه گفتي من و ماللي سابقه ما ماللي ميوند زمين و آسمان فرق داريم
نداريد، شما بسيار بزرگتر فعاليت ميكنيد، شما در عصري مقاومت ميكنيد، شـما در مقابـل مردمـي    

. خداوند همرايتـان اسـت  . د، شما در مقابل جهان، در مقابل استبداد مقاومت ميكنيدمقاومت ميكني
گوينـد كـه   : اما همينقدر برايت ميگويم كه مردها گفته انـد . حركت شما حركت بسيار بزرگ است

مه قربان صـدايت، مـه قربـان    . حالي شود ولي به خون جگر شود –سنگ ليس شود در مقام صبر 
ما دست خـوده بـه دربـار    . ان، زنان افغانستان، دختران افغانستان همرايت اندهمتت، مردم افغانست

الكن همشيره گلم شما اينرا دانسته باشيد كـه  . خداوند باال ميكنيم كه يكچنين نعمت را از ما نگيرد
كسي كه در گذشته سهو و خطايي كرده، اشتباهي كرده، حتما به اشتباه خود رسـيده كـه مـه چـه     

انشااله سنگي كه شما گذاشته ايد، ثمر بسيار خوب، تعمير بسيار خـوب و آبـادي   . ودماشتباه كده ب
قربان همت شما، خداوند يار و مددگار شما و همـه مردمـاني كـه بـه خـدمت      . بسيار خوب دارد

و هركسي كه براي نارامي و بربـادي افغانسـتان، چـه از داخلـي و     . افغانستان كمر همت بسته اند
دسـتت را  . خداونـد يـار و مـددگارت   . ند، پروردگار دست شانرا كوتاه بسازدخارجي، دست ميزن

  . ميبوسم
  

  شهرآشوب ميهن ماللي جويا، بانوي شجاع و
http://fromwest.blogfa.com/cat-14.aspx  

  جعفر رضايي
  

هفته گذشته بار ديگر بانوي شجاع وعدالتخواه وطن ماللـي جويـا لـب بـاز نمـود وسـخن از       
شـكي نيسـت كـه در    . دوگانگي مجاهدين گفت، امري كه بر حق وبر همگان روشن وهويداسـت 

دوران اشغال افغانستان جمعي از مومنان ووطـن دوسـتان بـا عشـق وايمـان در مقابـل بيگانگـان        
اما، كم نبودند كساني كـه از  . خويش رادر پاي آزادي ميهن فدا نمودندجنگيدند و جانهاي شيرين 

آن فداكاري ها ورشادتها سوء استفاده نموده وآن خونها وفداكاري هارا در طبق اخـالص معاملـه   
و . گذاشته وبهاي آن جانهاي شيفته را در حساب هاي شخصي وخانوادگي خويش واريـز نمودنـد  



  |روزگار ما                                                                                                                 شجاعت ي اسطوره ماللي جويا، 186
  

اندهان جهادي ثروتمنـدترين قشـر افغانسـتان راتشـكيل مـي دهنـد       امروز در حاليكه رهبران وفرم
وهركدام داراي خانه هاي متعدد وتجارتهاي پنهـان در داخـل وخـارج از افغانسـتان مـي باشـند       
بيوگان، معلوالن وبازماندگان سالهاي جهاد با فقركمر شكن شب را به صبح مي رسانند و پـاره اي  

ماللـي جويـا   . ن آنان به كوچه ها و گذرگاه ها كشيده شده اندمزار وهرات از ميا ،از گدايان كابل
در سخنان برحق وشورآفرين وشهر آشوب خويش گفته است كه نوع دوم از مجاهدين كساني اند 

شگفتا، كه بـا ايـراد   . كه دست شان به خون مردم آغشته است وبا مافياي مواد مخدر در ارتباط اند
برآشفته مي شوند وبر اوحمله ميكنند و بدترين دشـنام هـا    اين سخن جمعي ازنمايندگان مجاهدبن

نمي دانم اگر دست كسي به خون مـردم  . را به اين بانوي نترس وعدالت طلب ميهن روا مي دارند
آغشته نيست، و همكاران باندهاي مافياي مواد مخدر در مجلـس ننشسـته انـد، وهمـه نماينـدگان      

چرا با اظهـارات خـانم جويـا خـودرا تـوهين شـده       جهادي مجلس از نيكان و پاكان هستند پس 
ومحكوم ميابند؟ بهر حال زبان حال وقال جمعي بزرگ از مجلسيان افغانستان نشان ميدهـد كـه تـا    
هنوز جنايتكاران جنگي و وابستگان بانـدهاي موادمخـدر در بـاالترين سـطوح قـدرت وسياسـت       

لي از نامتمدنان اشغال گرديده اسـت  افغانستان حضور جدي وفعال دارند ومجلس افغانستان با خي
  .كه نا آشنا با ادب آزادي ودموكراسي مي باشند

  
  ....همين صداست كه جاويدانه ميماند

  )goftaman.comاز سايت (ناتور رحماني 
  

گي همه ارزش ها موجوديت و تبارز فرد يا افراد آگـاه،   درشرايط سخت ناگوار و ازهم پاشيده
بهتر از لشـكري جاهـل، زبـون، ريأكـار، درجـازده و      . ت بزرگيستجسور، ژرفنگر و صادق غنيم

منفعت طلب كه نان به نرخ روز خوردند و با جهل مركب تنها ارقام واعداد را در مفاد شخصـي و  
حق حصول آنرا به هر عنوان ممكن تا نهايت بربادي و بـدبختي زنـده جـان، زمـين و زمـان مـي       

براي اين هـوس شـيطاني و   . رضاء نيمهء پايين بدنشان استندآنها معتقد به لذت بردن و ا... شناسند
آنهـا دالالن سـود   . فروكش ناشدني رنگ تزوير به چهره ميزنند و پشت دست به همه نجابـت هـا  

  . جوي اند كه در بازار معامله و خود خواهي از آسمان تا ريسمان را ميفروشند
تعهد شـان  . وگند بخورند شرف بفروشندس. زبان باز كنند دروغ بگويند. راه روند فريب بكارند

  . دوستي شان بد دلي و عداوت باشد. ترحم شان قصاوت. مكر
  اين موجودات جهنمي و ابليس صفت كه با تأسف و درد اكثريت هم اند باهمان شگرد هاي 

آموخته و آزموده و افتراء بنام مردم داد از مردم ميزنند و براي بقاي خويش ميثـاق بـا خـون و    
رژه تابوت هـا   –ر مي بندند وبا بي تفاوتي و سنگدلي به ويراني شهرها، نابودي تمدن ها و خاكست

  .... وقيحانه ميخندند
يـا  . درين بحران اصالت و شخصيت و هنگامهء ناهنجار همگرايي جهـت انتخـاب و انتصـاب   
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براي بريدن عباي مضحك به قامت ملتي نگران و اميدوار خاين نقش خادم را ايفا ميكنـد و جـاني   
درين موزيم افكار منحط و تجمـع عناصـر سـخيف و سـفاك طنـين      ... اداي ناجي را درمي آورد

از تبـار ماللـي هـا،    ) ماللي جويا(و شيرزني مثل ) بشردوست(صداي رسا، باصالبت و مسؤوالنهء 
مايه چشمداشت ملت براي غلبه و فيروزي حق بر باطل ميگردد و اطمنان قرارگـرفتن  ... وناهيد ها 

اين جانيان نشسته در تاالر كـه دسـت شـان    «: وكيل شان در جايگاهء مطلوب كه بلند تر فرياد زد 
اينها به هيچوجه نمي توانند نماينـده هـاي   . آلوده بخون مردم ا ست بايد محاكمه و مجازات شوند

  » .مصيبت ديده و ستم كشيده باشندمردم 
صالبت اين صدا آنقدر صادقانه و شجاعانه بود كه حتا فيسل هـاي دانسـور ماقبـل تـاريخ را     

آنكه عمري خود واسالفش در خدمت استبداد و ارتجاع قـدم زده و بـه نفـع رژيـم هـاي      . لرزاند
هاي كهنه و رنگ باخته جهت او باهمان شگرد ... خودكامه و مستبد ضد منافع مردم قرار گرفته اند

خاموش ساختن صداي حقيقت و سركوب عنصرآگاه با تباني چنـد دسـتار و ريـش ديگـر ضـجه      
دگـر اجـازه نـدارد دريـن     . او را ازين جا برون كنيد. اين زن كمونيست و شرانداز ا ست«: كشيد 

منبر رفته بـا صـدور    معموالً چنين بوده كه اين ريأكارن به» !مجلس پا گزارد تا توبه ننموده است ؟
در آبگير آلوده و مكدر توبـه و  ) كه نبوده(تكفير و اتهام ناروا صداي عدالتخواهي و آزادي بيان را 

  !! تطهر كرده اند بزعم خودشان استغفار
بي هراس چهارگوش تاالر را درنورديده و پـژواك آن  ) ماللي جويا(مگر صداي رسا و انوشه 

عدالتخواه و آزادي دوست رسيد و همه همصدا و همسو فرياد  تا چهارسوي جهان بگوش فرد فرد
تقاضاي شريفانه او جهت به محكمه كشـيدن جنايتكـاران   . حرف ماللي جويا حرف ماست: كردند

  . جنگي كه بنام نماينده هاي مردم بناحق درآن جايگاهء غنوده اند تقاضاي ماست
بـا تجديـد پيمـان در پيشـگاه ملـت       واين شير زن يكبار دگر در نخستين اجالس نماينده گان

بخاطر تحقق بخشيدن خواست مردم اش ثابت ساخت كه شرافت و رسالت ابداً در گروي خيانـت  
  . كه جهان بكام ناكسان مباد... و رزالت نخواهد ماند

ما . به آرزوي شنيدن صداي عدالت طلبي فرزندان صديق و نماينده گان برحق مردم درآن تاالر
  ). ولسي جرگه(نماينده واقعي مردم در پارلمان ) ماللي جويا(باليم به وجود شما مي

  
  مال لي جويا وبشر دوست حماسه ماندگاري را آفريدند

  شمس صبا
  

بشر دوست دو كانديداي كه با راي باالي به مجلس آمدند و با سواد ترين هـاي   ماللي جويا و
ماللـي وبشـر دوسـت بارهـا     . ندادنـد مجلس نيزهستند به هيچ كدام از رئيسان پيشنهاد شـده رأي  

مخالفت خود را در دست بدست شدن قدرت ميان رهبران جهادي و حاميان بين المللي آنها تكرار 
بـين   از محـاكم ملـي و   شكارا آنها را جنايت كـار خواندنـد و  آكرده اند و با شجاعت بي نظير و 
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ـ . المللي خواستار محاكمه آن ها گرديدند اي عظيمـي كـه در اثـر تصـاميم     قتل عامها، و ويراني ه
رهبران جهادي در كشور انجاميده اند را بارها هردو به رخ آنها كشـيده اسـت امـا ايـن بـار كـه       

فقر زداي را تصويب كننـد وكـاري    ازطرف مردم به پارلمان آمدند به اميد اينكه قوانين انكشاف و
غاز خوب درخشيدن و بر ضد شـرايط ايجـاد   آبراي مردم شديدا نيازمند كشور انجام دهند آنها در 

  . شده ايستادند
دايمي رهبران جهـادي اسـت تبصـره     مدتي است بر ائتالف هاي انجام شده كه كار معمولي و

فريدند همـه دوسـتان   آبشر دوست  هاي صورت مي گيرد اما حماسه ماندگار را كه ماللي جويا و
  . ار مي كنندزخبر نگاران به فراموشي برگ انديشمند و

ماللـي جويـا در انتخابـات داخلـي مجلـس اسـتوار        فقط بشر دوست و اما ازين ميان فقط و
بار ديگر بـا همـان صـداقت بـه      ايستادند و آنچه را با مردم مي گفتند آنها پيمان شكني نكردند و

عامـل   رهبران جنايت كار و قانوني كه هردو از رمان هايش با وجود تمام خطرات آن از سياف وآ
  .راي مخالف دادند آناناندند و به ردروي برگ اندقتل عام هاي بي شمار مردم 

  



  
  

  بخش چهارم

  

  كه آفريني جوايز افتخار دست آوردها و

  شده است نصيب ماللي جويا
  
  

   
  

   
  
  

  



  |روزگار ما                                                                                                                 شجاعت ي اسطوره ماللي جويا، 190
  

  
  دست آوردهاي ماللي جويا

  
 ماللي جويا در لويه جرگـه قـانون اساسـي، جـايزه     بدنبال سخنراني 2003سال  دسمبر در -1

 به ماللي جويـا تفـويض ودر فـراه بـه وي    » تولنه دافغانستان كلتوري ودي«ازسوي » ماللي ميوند«
  .تقديم شد

دوشيزه جويا به دعوت سازمان فيمينست هـاي امريكـا بـه نـام      2004سپتامبر 10به تاريخ  -2
Women’s Peacepower Foundation ت متحده امريكـا دعـوت شـد تـا در كنفـرانس      به اياال

بـه نماينـدگي از زنـان افغانسـتان     » زن وقـدرت « وانستيتوت اوميگا تحت عنـوان  V.Dayمشترك 
خـود را بـه پـاس خـدمات و تالشـهاي       »زن صـلح «سازمان امريكايي جايزه ساالنه . شركت كند

  .متهورانه جويا به وي اهدا نمود
دركشور ايتاليا بـه ماللـي جويـا     2004ه بين المللي زن سال جايز 2004دسامبر 3به تاريخ  -3

زن از سراسر جهان براي دريافـت آن كانديـد    54وي درحالي برنده اين جايزه شد كه . تقديم شد
  :شهزاده خانم مارياگريتا كه جزء هئيت ژوري اين جايزه بود، طي سخنان خود گفت. شده بودند

يمش كه شهامت نمود براي رسيدن به روياهايش زندگي به ماللي جويا به خاطر ايستادگي عظ«
روحيـه  . وي از طريق پيكارش به ما نيزگوشزد ميكند كه سـتم هميشـه تهديـدگر زندگيسـت    . كند

  )2006افغان رساله، فبروري ( ».مقاوم وي به تمام زنان ومردم كشور ستمديده اش اميد مي بخشد
ه كشور ايتاليا دعوت شـد تـا جـايزة زن سـال     جويا بار ديگر ب 2005 به تاريخ اول دسامبر -4
ايـن درحـالي صـورت گرفـت كـه او خـود يكـي از هـزار زن         . را به برنده آن اهداء كند 2005

  . بود2005كانديدبراي جايزه صلح نوبل 
اي  تقديرنامـه  ،Tom Bates شاروال شـهر بركلـي امريكـا آقـاي     2006مارچ  15به تاريخ  -5

 .افتخاري را به خاطر شجاعت و كار خستگي ناپذير جويا براي حقوق بشر به وي تقديم نمود

اش به نام  در كورياي جنوبي، جايزه ساالنه» مي 18بنياد يادبود از «، 2006مي  18به تاريخ  -6
 .را به ماللي جويا اهدا نمود» جايزه گوانگجو براي حقوق بشر«

 Giglio، شهر دار شهر فلورانس ايتاليا جايزه ساالنه حقوق بشر رابنـام  2007جوالي  23 در-7

d'Oro )اين جايزه از معتبرترين جوايز حقـوق بشـر در ايتالياسـت    . به جويا اهدا نمود) گل طاليي
كه از جانب شوراي ايالتي و شهرداري شهر فلورانس همه ساله به پاس خدمات شخصـيت هـايي   

  .ش را بخاطر حقوق بشر و كسب آزادي هاي مدني انجام داده باشند داده ميشودكه بيشترين تال
در شـهر   را Mare Nostrumجايزه ساالنه  ايتاليا، نه تنها ، ماللي جويا در2007اكتوبر 9 در -8

نيـز تفـويض    بلكه سه شهر مختلف ايتاليا به وي حقوق تابعيت افتخاري را ،ويرجوي ايتاليا گرفت
   .نمودند
جايزه بـين  «آلمان  -طي مراسمي دربرلين» سينما براي صلح« 2008بروري ف 11 ه تاريخب -9
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  .به ماللي جويا اهدا نمود را 2008سال» المللي فيلم حقوق بشر
لندن به ماللي جويـا تقـديم    جايزه شهامت آنا بولينكوفسكايا در 2008اُكتبر 6 به تاريخ -10

  .شد
فلـورانس   شـهر  ايالت تسكني ايتاليا طي مراسمي در فرماندار 2008اُكتبر 21به تاريخ  -11

  .را به ماللي جويا اهدا كرد مدال طاليي ساالنه آن شهر
جانب نهاد غيردولتيِ  از 2009 جايزه بين المللي ضد تبعيض 2009 مارچ 28 به تاريخ -12

  .به ماللي جويا تفويض گرديد» وحدت نيروست«هلند به نام 
شخصـيت ممتـاز جهـان بـه      100نام ماللي جويا در ليست  2010اپريل  29تاريخ  در -13

  .به نشر رسيد »تايم«در مجله  عنوان يك زن قهرمان ثبت و
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  را بدست آورد » جايزه گوانگجو براي حقوق بشر«ماللي جويا 

  

  2006مي  20 ـ 1385ثور  30
  

بنيـاد يـادبود از   «، 2006مي  18به تاريخ 
اش  در كورياي جنوبي، جايزه ساالنه  »مي 18

را » جايزه گوانگجو براي حقـوق بشـر  «به نام 
  . به ماللي جويا اهدا نمود

بدينسـو بخـاطر    2000اين جايزه از سال 
يادبود از قربانيان قيام قهرمانانه مـردم كوريـا   
ــهر    ــه در ش ــي، ك ــراي آزادي و دموكراس ب

مــي  18گوانگجـو بوسـيله حكــام وقـت در    
به خون نشست، به افرادي داده ميشود  1980

كه بيشـترين تـالش را بـراي تـامين صـلح،      
حقوق بشـر و دموكراسـي در كشورهايشـان    

اولين برنده اين جـايزه آقـاي   . جام داده اندان
هنانا گوسمائو رهبـر مقاومـت مـردم تيمـور     

  . شرقي عليه نيروهاي اندونيزيايي بود
مشتركا به ماللي جويا و خانم انخانا نيالفاجـت از فعـالين حقـوق بشـر در      2006جايزه سال 

  . هزار دالر تقديم گرديد 25و به هر يك از برندگان مدال طاليي، تقدير نامه . تايلند تعلق گرفت
ايكه به اين مناسبت در شهر گوانگجو منعقد گرديد، متاسفانه جويـا خـود چـون     در گردهمايي

المللي در مادريـد بسـر ميبـرد نتوانسـت شـركت كنـد بنـا يكـي از          براي شركت در سيمينار بين
ويـا پيـامش را   ج. همكارانش خانم بلقيس روشن بـه نماينـدگي از وي جـايزه را دريافـت نمـود     

بصورت فلم ويديويي ارسال داشته بود كه در محفل پخش گرديد و مورد استقبال گـرم حاضـرين   
  . قرار گرفت

  : وي در پيامش ضمن شرح وضع جاري در افغانستان اظهار داشت
جايزه اي را كه شما به من اعطا نموديد ارزش معنوي بزرگي را با خود حمل ميكند، در واقع «

با دادن اين جايزه به من شما از جنبش دموكراسي طلبانه و ضد بنيادگرايي مردم افغانستان به دفاع 
ـ . برخاسته ايد پاس عميـق  ازينرو من به نمايندگي از زنان و مردان آزاديخواه افغانستان تمنيات و س

  . به شما تقديم ميدارم
جايزه شما برايم از ارزش خاصي برخوردار است، اين جايزه مرا به صفحه درخشاني از تاريخ 

مـي در گوانگجـو پيونـد     18مردم كوريا براي رهايي، دموكراسي و عدالت، به جنـبش قهرمانانـه   

  
) ايتاليا( »2004زن سال «و » ماللي ميوند«جويا قبال جايزه 

 .را بدست آورده بود
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جايزه، شما مـرا بيشـتر برمـي     با سپردن اين. ميدهد، جنبشي كه هميشه برايم منبع الهام بوده است
انگيزيد تا با همان عزم و استواري عليه دشمنان آزادي در كشور نگونبختم مقابله كنم كـه بوسـيله   

  . مردم آزاديخواه كوريا در گوانگجو به نمايش گذاشته شد
مي در كشـور   18كشور من تحت تسلط امريكا هنوز هم سرزمين فاجعه هاست، ما هم به يك 

مردم كوريا با قيام بزرگ شان مثال درخشاني به آناني به ارمغان آورند كه بـراي  . نديمخويش نيازم
من از دريافت اين جايزه احساس غرور ميكـنم، ايـن جـايزه    . دموكراسي و آزادي واقعي ميرزمند

يك مسئوليت عظيم ديگري را بر من ميسپارد تا زندگيم را براي كسب ارزش هايي قرباني كنم كـه  
  . يا براي بدست آوردن آن جنگيدند و هنوز هم ميجنگندمردم كور

من به قربانيان خيزش گوانگجو احترام تقديم نموده تعهد ميسپارم كه بـراي تحقـق آرزوهـاي    
  » .اي آرام نخواهم نشست شگفت انگيز و انساني شان در ظلمتكده افغانستان لحظه
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  كميته دفاع از ماللي جويا
  

  ه حقوق بشر راشهر فلورانس جايزه ساالن
  به ماللي جويا اهدا نمود

  
طي مراسمي در شهر فلورانس مركز ايالت تسـكني ايتاليـا، جـايزه     2007جوالي  23به تاريخ 

 .به ماللي جويا اعطا گرديد 2007سال   Giglio d'Oro )گل طاليي(

شهرداري اين جايزه از معتبرترين جوايز حقوق بشر در ايتالياست كه از جانب شوراي ايالتي و 
شهر فلورانس همه ساله به پاس خدمات شخصيت هايي كه بيشترين تالش را بخاطر حقوق بشر و 

امسال شوراي رهبـري ايـن ايالـت تصـميم     . كسب آزادي هاي مدني انجام داده باشند داده ميشود
   .گرفت كه اين جايزه به ماللي جويا و شكريه باركزي مشتركا داده شود

 Leonardo رئـيس شـوراي شـهر فلـورانس و     Eros Cruccolini در مراسـم اعطـاي جـايزه   

Domenici جانب رئـيس شـوراي شـهر بـه      جايزه گل طاليي از. شاروال اين شهر شركت داشتند
   .ماللي جويا تقديم گرديد

پيام وزير خارجه ايتاليا نيز در اين گردهمايي قرائت گرديد كه در آن وي تعلق گـرفتن جـايزه   
   .تبريك گفته خدمات آنان در راه حقوق بشر مردم افغانستان را ستوده بود به دو زن افغان را

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

 .رئيس شهر فلورانس اعطاي جايزه به ماللي جويا را اعالم نمود Eros Cruccoliniآقاي 

  
قابل يادآوريست كه ماللي جويا كه به دعوت هوادارانش درآنكشور عازم ايتاليا شده، طـي دو  

ر شهر هاي روم، ميالن، فلوران، ويريجو و غيره در چندين گردهمايي شركت نمـوده  هفته گذشته د
 .و براي هوادارانش سخنراني نموده است

چندي قبل در چند شهر ايتاليا تظاهراتي عليه تعليق عضويت ماللي جويا برپا شـدند و نيـز تـا    
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ويـا اعـالم داشـته وزارت    حال تعداد زيادي از اعضاي پارلمان ايتاليا حمايت شـانرا از ماللـي ج  
خارجه ايتاليا را بعلت عدم اعتراض به دولت افغانستان بخاطر تعليق عضويت ماللي جويـا مـورد   

   .بازجويي پارلماني قرار داده اند
 .را دريافت نموده بود 2004ماللي جويا قبال نيز بوسيله دولت ايتاليا جايزه زن سال 

به تمامي آزاديخواهان و مردم سـتمديده افغانسـتان    ماللي جويا طي نطقي اين جايزه را متعلق
 .خوانده و از جانب آنان مراتب تشكر و سپاس خود را تقديم نمود

اين جايزه ارزش معنوي بزرگي براي من دارد و بر بار مسئوليت ها و وظايف من «: جويا گفت
جنايتكار در كشـورم كـار و مبـارزه    خواهد افزود تا قاطعانه تر از قبل عليه بيعدالتي و بنيادگرايان 

تشويق و اظهار همبستگي شما با كار و مبـارزه مـن بـراي افغانسـتان آزاد، دموكراتيـك و      . نمايم
  ».تر براي بهروزي مردم نگونبختم پيكار نمايم انگيزد تا مصمم سكيوالر، بيشتر مرا برمي

  
ه ايتاليا نيز مالقاتي داشت وزير خارج Maximum D'Alemaماللي جويا با آقاي ماسيمو دالما 

ماللي جويا خاطرنشان ساخت كـه اگـر   . كه طي آن روي مسايل افغانستان باهم تبادل نظر نمودند
دولت ايتاليا ميخواهد واقعا خدمتي به مردم افغانستان نمايد بايد سياستي مسـتقل از آنچـه بوسـيله    

ز جنگساالران ائـتالف شـمال دسـت    دولت امريكا دنبال ميشود اتخاذ نمايد و از هرگونه حمايت ا
و تكيـه  . بردارد و به نيروها و شخصيت هاي دموكراسي خواه و مردمـي افغانسـتان كمـك نمايـد    

دولت امريكا بر تروريست هاي جهادي را علت عمده شكست جامعه جهاني در افغانستان و عامل 
 . اصلي تيره روزي امروزي عنوان نمود

واست تا در راسـتاي كـار بـراي سيسـتم قضـايي افغانسـتان،       جويا همچنان از دولت ايتاليا خ
  . محاكمه جنايتكاران جنگي در يك محكمه بيطرف را بايد مجدانه پيگيري نمايد
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  2008/ 2/ 21،سيستاني
  

  !ماللي جويا بازهم افتخار آفريد
  

پيروزي زن افغان است، زني كه دركشور خود به عنـوان شـهروند درجـه     پيروزي ماللي جويا،
جامعه جهاني به عنـوان   در ميان فرهيخته ترين قشر اما درخارج از كشور خود .هيچ شمرده ميشود

داوران تفويض جايزه فلم حقوق بشر سـال  . مبارزترين شخصيت در راه حقوق بشر شناخته ميشود
به درستي تشخيص داده اند كه درجوامع غرب مبارزه براي حقوق بشراز سـوي زنـي كـار     2008

ست، زيرادر اين جوامع زن ومرد از حقوق شهروندي مسـاوي برخورداراند،وكسـي زن   دشواري ني
بخصـوص در كشـورهاي جهـان     ولي درجوامـع شـرقي و   را موجودي حقيرتراز مرد نمي شمارد،

 سومي چون افغانستان كه يكطرف مردمش ازسطح نازل دانش وسواد برخورداراند واز سوي ديگـر 
فرياد بـرآورد وحـق    مرد يا مرداني سر بر هرگاه زني به پا خيزد وتاثير ذهنيت مردساالري  زير در

خالف ذهنيت مردساالرانه است  و خود را مطالبه كند،اين ديگرنه تنها يك كار خالف عرف جامعه
بي غيرتي همه مرداني تلقي ميشود كه چنين فريادي متوجه آنان شده است وخيلي بـه   بلكه به مثابه

  آنهم جهادي كشته  مردي مسلمان و ازسوي آساني ممكن است چنين زني
  .بپرسد كه چرا چنين عملي را مرتكب شده است آن كه كدام مقامي از وي شود بدون

ماللـي جويـا،    دليري در تاريخ مرد ساالرانه كشورما براي اولين بار است كه زني به شهامت و
لويه جرگة پر از مـردان   از ميان خون وخاك وخاكستر جنگهاي سي ساله سر بلند ميكند و در يك

جاي اين جنايتكاران اينجا نيست، اينهـا را بـه   « :فرياد ميزند كه ،جهادي با شمشيرهاي خون چكان
واين فريـاد  » .آزموده را آزمودن خطاست! دادگاه هاي ملي يا بين المللي بسپاريد تا محاكمه شوند

جرگـه ولولـه برپـا ميكنـد و انعكاسـي      افغان بود، در آن لويه  كه فرياد قلب مليونها مادر داغديده
جنايتكـاران بـراي   . جهاني مي يابد ولرزه براندام جنايتكاران تنظيمي داخل تاالر جرگه مي انـدازد 

داد وفرياد با دشنامهاي ركيك جنايتكاران . تا يك قدمي ماللي جويا به پيش ميتازند كشتن يك زن
وارخطائي ودست پاچگي براين آتش بجـاي   متشنج ميكند، رئيس جلسه نيز با فضاي لويه جرگه را

روغن ميريزد وفريا برمي اورد كه ماللي جويا ملحد است وكافراست واز تاالر جلسـه خـارج   ،اب
برخي فريـاد ميزنندكـه   . گردد، اما جويا چون كوه استوار برجايش ايستاده ميماند واز جانمي جنبد

از كسـي   پـس بگيـرد، امـا جويـا    ماللي جويا بايد از مجاهـدين معـذرت بخواهـد وسـخنش را     
از آنـروز  . وتا اخير از موضعش شجاعانه دفـاع مينمايـد   معذرت نميخواهد بخاطرگفتن سخن حق

وخارچشـم   ببعد است كه ماللي جويا محبوب القلوب همـه مـردم مظلـوم وداغديـده افغانسـتان     
  .دشمنان آسايش وآرامش ملت افغان ميگردد

ا راه اندازي مصاحبه ها وپخش سخنان وصـدا وسـيماي   رسانه هاي گروهي ملي وبين المللي ب
ماللي جويا براثر ابراز شجاعت وپايداري در موضـعش  . ماللي جويا بر رونق كار خود مي افزايند
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افغانستان وجهان دوستان وهواداراني مي يابد وسرانجام به عنـوان نماينـده    روزتاروز درميان مردم
در پارلمان افغانسـتان نيـز از همـان روز اول ورودش بـا     .يابدمردم فراه انتخاب وبه پارلمانراه مي 

ايراد يك سخنراني نيمه تمامش دوباره غوغا بپا ميكند وخواب خوش را از چشم دشمنان سـعادت  
مگر چشم فتنه بيدار است و دشمن به بهانه وظايف داخلـي شـورا،اليحه   .مردم افغانستان مي ربايد

طرح ميكند و توسط ايادي جنايتكـاران مصـاحبه اي بـا وي در    اي براي بدام انداختن ماللي جويا 
اين حـرف از   سازماندهي ميگردد تا او را برسر غيض بياورد وسرانجام با كشيدن تلويزيوني وابسته

، او را مـورد اتهـام   )بـه اسـتثناي چنـد نفـر    ( به طويله حيوانات ميماند زبانش كه شوراي موجوده
  .يندقرارميدهند واز شورا اخراج مينا

  
نـه تنهـا زنـان افغانسـتان در واليـت فـراه       . اخراج ماللي جويا نيز انعكـاس جهـاني داشـت   

ومزارشريف وننگرهارو كابل وشهرهاي ديگر صداي اعتراض شان را براين فيصـله ولسـي جرگـه    
بلند نمودند و به حمايت ازوي دست به تظاهرات خياباني زدند، بلكه درخارج از افغانستان نيز در 

اي استراليا و كوريا و آلمان و ايتاليا وساير شـهرهاي متمـدن جهـان بـه طرفـداري از وي      كشوره
  .تظاهرات كردند واين عمل ولسي جرگه افغانستان را محكوم نمودند

واما ماللي از اينكار ولسي جرگه افغانستان هيچگونه ترس وبيمـي بخـود راه نـداد وبـه هـيچ      
حاضراسـت از  :ن روز اول تصميم شورا مصـممانه گفـت   او از هما. سر تسليم خم نكرد مقامي هم

كـرده   تلويزيون از زبـانش پخـش   گفته هايش در يك دادگاه بيطرف دفاع نمايد، زيرا وي به آنچه
بود اعتراض داشت وميگفت كه تلويزيون قسمتي ازسخنانش را سانسـوركرده وجملـه ايكـه درآن    

در هرصورت اكنـون در  . حذف گرديده است يكعده از وكالء استثنا قرارداده شده از مصاحبه اش
افغانستان چنان دادگاهي كه از نفوذ وتاثير جنگ ساالران تنظيمي فارغ باشد، سراغ شـده نميتوانـد   

  .وماللي جوياهم كه وضع را بهتر از ديگران درك ميكرد دنبال موضوع نگشت
ازايـن جهـت كـه زنـي     هيچ مردي به اندازه ماللي جويا  وحتي درافغانستان تا كنون هيچ زني

است سخت شجاع ونترس كه براي احقاق حقوق مردم مظلوم وبخصوص حقوق زن افغان مبـارزه  
من هميشه به حرف هوگو باور دارم كه ميگويد، «:اوخود ميگويد. شهرت كمائي نكرده است ميكند

  » .حقيقت را بگوئيد حتي اگر بدانيد دراين راه كشته خواهيدشد
جويا از حضورفعال در ولسي جرگه محروم ساخته شد تاكنون به دعـوت  از آن زمان كه ماللي 

سازمانها ونهادهاي حقوق بشر كشورهاي كانادا وايتاليا وآلمان واستراليا وغيره به مسافرت پرداخته 
ودر مجامع علمي واكادميك حضور مي يابد و سخنراني مي كند واوضاع افغانستان را بـا حضـور   

 تشريح و ازسياست امريكا در مبارزه با نيروهـاي بنيـادگراي طالبـان    نيروهاي خارجي در كشورش
بشدت انتقاد ميكند وضعيت حقوق بشربخصوص وضعيت زنان افغانسـتان را در زيـر سـايه شـوم     

  .ميكند كه با استقبال بي دريغ حاضرينروبرو ميشود وتشريح توضيح  ائتالف شمال جنگ ساالران
را وچه بعد ازآن تا كنون جوايز متعـددي را از كشـورهاي   ماللي جويا چه هنگام فعاليت درشو

مختلف جهان بنابر سوابق درخشان مبارزاتي خـود دربرابـر زورگويـان وناقضـين حقـوق بشـردر       
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براي وطن خودكمائي كرده كه همه را با فراخ دلي وكشاده دستي بـه مـردم افغانسـتان     افغانستان
  . اهداء نموده است

از ميـان چهـار كانديـد ديگـر، يـك       2008فتن جايزه فلم حقوق بشـر اخيراً با گر ماللي جويا
 دوسـتان خـود را شـادمان وچشـم     بارديگردرخشيد وبراي ملت افغان افتخار كمائي كـرد وقلـب  

  .دشمنان خوشبختي وسعادت مردم افغانستان را كورساخت
جـا بـراي    بدين مناسبت ما احسنت وشادباد ميگوئيم به اين زن شجاع وبا وقار فراهي كه همه

آينده ازاد ودرخشاني را براي هموطنـان   زن افغان افتخار مي افريند وبا تحمل رنج و قبول خطرات
شده افغانستان كـه   وغارت دشمنان فرومايه ملت رنج كشيده. مظلوم ودرد رسيده خود نويد ميدهد

زخانـه  گرد آمده اند، تصـورميكردند كـه بـا بيـرون رانـدن ماللـي جويـا ا        اينك در ولسي جرگه
ديگر كسي نامي از وي نخواهد برد، مگر آنها نمي دانستند كه نام ماللي جويا وشهرت او بـه  ،ملت

عنوان يك زن شجاع ودليـر ومبارزافغـان از مرزهـاي افغانسـتان فراتـر رفتـه وجهانشـمول شـده         
نمي  وانسانهاي واقعيت بين وعدالت پسند در هرگوشه وكنار جهان كه باشند ماللي جويا را از ياد

برند و او را مثل عضوي از فاميل بشريت مترقي در آغوش ميكشند وچون جان دوسـتش ميدارنـد   
  .وبه وي حرمت ميگذارند وقدرش مينهند

از هنگامي كه جنايتكاران تنظيمي ماللي جويا را ازخانه ملت اخراج كردنـد،تا كنـون صـداي    
ياو كورياي جنـوبي و كانـادا وايتاليـا    اعتراض هواداران ماللي جويا از اقصي نقاط جهان، ازاسترال

برضداين اقـدام بزدالنـه ولسـي جرگـه افغانسـتان چنـدين        وآلمان وهسپانيه همه جا بلند است و
در آلمـان وايتاليـا حتـي    . زده اند واقدام ولسي جرگه را محكوم نموده انـد  باردست به راه پيمائي

د تقاضـا كردنـد تـا برحكومـت     نمايندگان پارلمان آنكشـورها ازوزراي خارجـه كشـورهاي خـو    
بگذريم از اينكـه چنـين   . افغانستان فشار وارد كنند كه براين فيصله ولسي جرگه خط بطالن بكشد

تقاضاياهايي موثر بوده اند يا خير، آنچه براي ما داراي اهميت است، اينست كـه بخـاطر يـك زن    
 بـا از خودگـذري و   و كـرده  سـربلند ) فـراه ( فقيـر افغانسـتان   افغان كه از يك گوشه دورافتاده و

 سـتراليا يـا المـان و   آمردمي در  شجاعت بي نظير صداي دادخواهانه مظلومان وطن را بلند نموده،
 عكس ها و هسپانيه ويا كوريا به حمايت از او بلند ميشوند ودست به را ه پيمائي ميزنند و ايتاليا و

روز برسـر زبانهـا ورسـانه هـاي معتبـر      نام او براي چندين  پالكاردهايي را با خود حمل ميكنند و
بلكـه بـراي مـن افغـان كـه       ،اين كار نه تنها براي ماللي جويا افتخار افرين است. جهان مي افتد

ومي بايد براي هرافغان بـا احسـاس   .درگوشه اي دور از وطن زندگي ميكنم نيز افختارافرين است
صد هاتن شـان از پارلمـان    مي كه اگراما بدا به حال جنگ ساالران تنظي.وعدالت پسند چنين باشد

هيچكسي درجهان پيدا نخواهدشد كه حتي يك لحظه هـم   ،اخراج ويا به پاي چوبه دار برده شوند
  . بخاطر انها به پا بايستد و از آنها نامي ببرد

لمـاني را بشـما   آبراي حسن ختام اين گفته گوشه اي از سخنان ماللي جويا بايك ژورناليست 
  . پيشكش ميكنم

وقتي به افغانستان برگشتيد با چي خطراتي روبرو خواهيد شـد  : Elsa Rassbach السا راسبك
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  و همچنان ما از امريكا و ديگر نقاط دنيا چگونه ميتوانيم برايتان كمك كنيم؟ 
امـروز وضـعيت اكثريـت    . من فقط يك فرد هستم و هيچ برتري از مردمم نـدارم : ماللي جويا

طبعاً زندگي من بيشتر در خطر است زيـرا مـن   . نگاه امنيت در خطر استمطلق مردم افغانستان از 
هرگز با دشمنان مردمم سازش نميكنم و تا زماني كه يك قطره خـون در تـنم در جريـان اسـت از     

هيچگاه خاموش نخواهم شد و هميشه ماسك زمامداران افغانستان و امريكـا  . مبارزه دست نميكشم
حقيقـت مثـل آفتـاب     »ما خاموش نخـواهيم شـد  «ميخواهم بگويم كه . را به دنيا افشا خواهم كرد

با آنكه جوان هستم و ميخواهم به مردمم بخصـوص  . روشن است و هيچكس نميتواند پنهانش كند
به زنان افغانستان خدمت كنم، با صراحت ميگويم كه هرگاه هر اتفاقي برايم افتاد، ائـتالف شـمال   

  )سايت دفاع از ماللي جويا( .خواهد بود كه توسط امريكا حمايت ميشود، مقصر
  

  زنده وسرفراز باد ماللي جويا مرده وبدنام باد دشمنان جويا
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 گزارش از خالد موحد، 2008اكتوبر  8 ،ژواكپآژانس خبري 

  
 را بدست آورد» زن شجاع«ماللى جويا جايزه 

 
براى ماللى جويا نماينده تعليق شده فراه در ولسى جرگـه، جـايزة سـاالنه شـجاعت بنـام انـا       

دراطالعيه خبرى كه توسط كميتـه دفـاع   . پوليتكو فسكايا ژورنالست زن روسى در لندن اعطاء شد
 RAW in WARاز ماللى جويا امروز انتشار يافته، آمده است كـه ايـن جـايزه ازجانـب مجتمـع      

  .ضمن يك اجتماعى براى وى تفويض گرديد) ميزان 15(روزگذشته 

اين جايزه كه بنام ژورناليست زن روسى اناپوليتكوفسكايا مسمى گرديده،همه ساله به آن عـده  
از خانم هاى داده مى شود كه با گفتن حقايق، خطرات جدى ايرا كسب نموده باشـد وزنـده گـى    

 . خود را درمعرض خطر قرار داده باشد

از منتقدين سياست هاى پوتين رئيس جمهور سابق روسيه بـود وجنايـات جنگـى     فسكايا يكى
روسيه را درچيچن محكوم وبرمال ميكرد، اين خانم با وجودهرگونه خطرات، كار خويش را ادامـه  

 . به شكل مرموز به قتل رسيد 2006اكتوبر  7داد ولى در 

نشر رسيده است، آمـده اسـت كـه     دراطالعيه خبرى ايكه ازجانب كميته دفاع ازماللى جويا به
بعد از كسب جايزه، شش تن از خانم هايى كه جايزه نوبل را بدسـت آورده بودنـد، ازوى اعـالن    

ستايند و خواهان  آنها دليرى وشجاعت ماللى جويا را مى: اين خانمها گفته اند كه. حمايت نمودند
 . باشند برگشت دوباره وى به پارلمان مى

را در راستاى بهبود وضعيت زنـان در  ) دالر 5000(عهد سپرد كه اين جايزه به گفته وى، جويا ت
 . افغانستان به مصرف برساند

: به حواله اطالعيه گفته شده است كه همچنان ماللى جويا بعد از بدسـت آوردن جـايزه گفـت   
ـ      « ت بااعطاى اين جايزه به من، درحقيقت، شما ازمبـارزة مـن عليـه بنيادگراهـا واشـغالگران حماي

نمايم كه با وجود خطرات و تهديد، يك لحظه هم از گفتن حقيقـت   كنيد، من درمقابل تعهد مى مى
 » .غافل نخواهم ماند

ثور سال گذشته عضويتش از جانب ولسـى   31ساله نمايندة مردم فراه، بتاريخ  30ماللى جويا 
تلويزيـونى،  جرگه طى دوركنونى تقنينى اين مجلس به حالت تعليق درآمد كه ضـمن يـك بحـث    

مخاطب در قدم اول قهر مشرانو جرگه را بـر   اين طرز. شوراى ملى را طويله حيوانات خطاب كرد
بـا بـه تعليـق درآوردن عضـويت وى،      انگيخت و يك روز بعد از تقاضاى آنها، ولسى جرگه نيـز 

 . عكس العمل خود را اظهار داشت

ماللى جويا از قبل حمالت لفظى خود را بر رهبران جهادى جـارى نگهداشـته اسـت، وى در    
گرچه رهبران جهادى وبعضى مردم گفته هـاى  . لويه جرگه قانون اساسى نيز چنين اظهاراتى داشت

جمعيت انقالبى زنان افغانستان كه سياست ضد تنظيم هاى جهـادى دارد،  ) راوا( جويا را به اشارة 
  . د ولى جويا مى گويد كه تا حال افتخار عضويت اين حزب را نداردمى دانن
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  2008/ 10/ 9، كانديداي اكادميسين سيستاني
  

  »شهامت«شيرزن افغان، ماللي جويا با گرفتن جايزه 
  !ساخت شرمسار دشمنان را دوستان را شادمان و

  

  
  جويا بعد از دريافت جايزه شهامت در لندن

  
از  از كابل پخـش شـد وعـين خبريكـه     2008اكتوبر 7تلويزيون آريانا روز درخبرى كه توسط 

 RAW inطرف كميته دفاع از ماللى جويا انتشار يافته، گفته ميشود كه اين جايزه ازجانب مجتمع 

WAR اين جايزه كـه  . ضمن يك اجتماعى درلندن براى وى تفويض گرديد) ميزان 15(اكتبر 6روز
مسمى گرديده، بعد از مرگ مرمـوز او در مسـكو در   ) ناپوليتكوفسكاياا(بنام ژورناليست زن روسى 

همه ساله به آن عده از خانم هاى داده مى شود كه با گفتن حقايق، خطرات جـدى   2006،روزهفتم
  . ايرا كسب نموده باشد وزنده گى خود را درمعرض خطر قرار داده باشد

  بعد از  .را ماللى جويا بدست آورد» شهامت « امسال در دومين سالگرد مرگ انا، جايزه 
نوبـل را بدسـت آورده بودنـد، ازوى اعـالن      كسب جايزه، شش تن از زنانى كه جايزه صـلح 

سپاسگزاريم كه زنان باشهامتي زيادي همچـون انـا پوليتكوفسـكايا،    « :حمايت نمودند ونوشتند كه
... ن زنـان ماللـي جويـا اسـت    يكي ازاين چني. وجود دارند كه با تمام توان حقيقت را بيان ميكنند

سـخن   جويا به نمايندگي زنان افغانستان وعليه عمليات نظـامي تحـت رهبـري نـاتو درافغانسـتان     
  ».ميگويد

. ما شهامت او را تحسين ميكنيم وخواهان برگشت دوباره وى بـه پارلمـان افغانسـتان هسـتيم    «
همانند . بيان وجود داشته باشد دموكراسي واقعي تنها زماني به افغانستان بازخواهدگشت كه آزادي

خواهر ما آنسان سوچي، در برما و ماللي جويا مدلي براي زنان در همه جاست كـه خواهـان يـك    
متن انگليسي درخواست شش تن از زنان گيرنده جايزه صـلح نوبـل در مـورد     »دنياي عادالنه اند
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  . را ميتوان در سايت دفاع از ماللي جويا مطالعه كرد ماللي جويا
با اعطاى اين جايزه به مـن، درحقيقـت، شـما    «: ماللى جويا بعد از بدست آوردن جايزه گفت

نمايم كه با وجـود   كنيد، من درمقابل تعهد مى  ازمبارزة من عليه بنيادگراها واشغالگران حمايت مى
  » .خطرات و تهديد، يك لحظه هم از گفتن حقيقت غافل نخواهم ماند

را بـراي بهبـود وضـعيت زنـان در     ) دالـر  5000(دي اين جـايزه  جويا اظهارنمود كه وجوه ما
اين درحالي است كه ماللي جويا از دوسال به اينسو هيچگونـه  . افغانستان به مصرف خواهد رساند

معاشي ندارد وبراي مصارف خوراك خود به كمك دوستان خود تكيه دارد، اين خود بعـد ديگـر   
  .نشان ميدهد وبلند همتي ماللي جان جويا را ازشهامت

ما اين پيروزي را به ماللي جان جويا وهمه زنان شجاع وداغديده افغانستان وبخصوص زنان با 
شعور ودلير فراه كه ماللي جويا را دريافته اند واو را به حيث وكيل خود انتخاب كردنـد، تبريـك   

چشم ديدن يـك  يقين دارم كه اين جايزه يك باردگر آتش به دل وجسم كساني ميزند كه . ميگويم
وگاه وبيگاه براين شيرزن دلير اتهامات ناروا وبسيار ناجوانمردانه . زن دلير را در جامعه خود ندارند

بدون شك اين ها كساني اند كه يا دست شان در جنايات بشري آلوده است ويا بـر خـوان   . ميزنند
ـ   واز مـردم واز خـدا    دجنايت كاران نشسته اند و خون مردم مظلوم وهردم شهيد افغـان را ميخورن

  .شرمي هم ندارند
در لويـه جرگـه قـانون     ،شجاعت كم نظيرش بخاطردليري و ماللي جويا اين قهرمان زن افغان،

با بيان حقايق دردنـاك از كشـتار مـردم كابـل،چون صـاعقه برفـرق        ،2003اساسي كشوردرسال 
اي درگلوخفته ميلوينهـا  كه در صف اول جرگه قرارگرفته بودند، فرودآمد،و صد جنايتكاران جنگي

مادر وپدر داغديده از دست آدمكشان تنظيمي را فرياد كرد كه براثر آن آتش به جـان جنايتكـاران   
 سخنراني او شدند تـا بيشـتر ازآن   جنايتكاران از جا پريدند و با جفتك زدن ودشنام دادن مانع.زد 

اخـراج از جرگـه نمودنـد و بـر او     ماللي جويا را تهديد به . ماسك از رخ جنايتكاران راپس نزند
فشار آوردند تا سخنان خود را پس بگيرد واز جنايتكاران معذرت بخواهد، اما ماللي جويـا چـون   

واز هيچ كسي بخاطر گفتن آن سخنان معذرت نخواست وبـرعكس   كوه برعزمش استوار باقي ماند
وباور خود گفته است واگـر  از روي شعور  ،تائيد كرد كه او هرچه به آدرس جنايتكاران گفته است

نزديـك بـودماللي جويـا برسـر ايـن      . به او موقع داده شود بازهم جنايتكاران را رسوا خواهد كرد
در ) ايسـاف ( ازدست بدهد،مگر بـا مداخلـه نيروهـاي    سخنان خود كه دوجمله بيشتر نبود جانش

  .داخل تاالرجرگه، او از مرگ درآن روز نجات يافت
ليري ماللي جويا، او را محبوب القلوب همـه مـردم داغديـده ورنـج     به هرحال،اين شهامت ود

ماللي جويا بـه عنـوان يـك     از آن پس. كشيده افغان از دست جنايتكاران حاضر درآن جرگه نمود
زن شجاع ودلير ونترس در سطح ملي وبين المللي مطرح گرديد وبسياري از روزنامه ورسانه هـاي  

 نام او وسخنان او ودالوري وشجاعت او بـه جلـب خواننـدگان و   معتبر بين المللي با عنوان كردن 
  .بينندگان خود پرداختند

مردم حق شناس فراه براساس همان شجاعت وراسـت گـوئي ماللـي جويـا، او را بـه عنـوان       
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تعـداد   نماينده منتخب خود برگزيدند وبه پارلمان افغانستان فرستادند، ولي درپارلمان افغانستان كه
هاي مخوف تنظيمي و جنايتكاران جنگي در آن راه يافته اند تـا از پيگردنهادهـاي    زيادي از چهره

قضائي در امان باشند، مگربازهم درآنجا ماللي جويا حضور يافت وبا سخنان آتشين خـود خـواب   
خوش را برآنها حرام ساخت و در نخستين روز افتتاح جلسه مشترك پارلمان، او فرصت يافت تـا  

گيرد و دم از به دادگاه كشيدن جنايتكاران جنگي بزنـد واز نهادهـاي قضـائي    پشت مكروفون قرار
ملي و بين المللي تقاضا نمايد كه مردم افغانستان خواهان تحقق عدالت انـد وتـا ناقضـان حقـوق     
بشرومجرمين جنايت عليه بشريت به پنجه عدالت سپرده نشوند، صلح وامنيت به ايـن كشـور بـاز    

  .سخنراني كامل ماللي جويا شدند ومانع سروصداهاي جنايتكاران بلند ولي بازهم. نخواهد گشت
در روند مباحثات ولسي جرگه كمتر به ماللي جويا مجال سخنراني داده ميشد و هروقتي كه او 
لب به سخن مي كشود، يا سروصداهاي جنايتكاران بلند ميگرديد ويا اينكه رئيس ولسي جرگه كـه  

، صداي او را قطع ميكرد وحتي باري به دسيسـه رئـيس ولسـي    خود يكي از مجرمين جنگي است
پرتـاب كردنـد وبـا     جرگه چند تا از وكالي اوباش صفت بسوي ماللي جويا بوتلهاي آب وچپلك

ولي ماللي جويـا  .اين كار ماهيت زن ستيزي وخصلت ضد دموكراتيك خود را به نمايش گذاشتند
و از هدفي كه در پيش داشت يك ملي متر هم  اين همه پيش آمدها را با حوصله مندي تحمل كرد

به عقب ننشست ودر هرفرصتي كه برايش ميسرمگرديد بـه افشـاي چهـره هـاي خـاين بـه مـردم        
مبني برحمايت از جنايتكاران جنگي درافغانستان مـي   افغانستان وبه انتقاد از سياست اياالت متحده

ن افغانستان را به طويله حيوانات تشـبيه  پارلما ،دريكي از مصاحبه هاي خود ماللي جويا. پرداخت
كرد وبا وجوديكه يك استثنا را در مورد برخي افرادپاك در پارلمان قايل شده بود، اما با تحريـف  

 و وظيفه محكوم در مصاحبه او فرداي آن از سوي ولسي جرگه ماللي جويا به تعليق از ودستكاري
  .ولسي جرگه اخراج گرديد از

كاران ديگر گمان ميكردند كه با اخراج ماللـي جويـا از ولسـي جرگـه،      آقاي قانوني وجنايت
ديگر كسي نامي از او برزبان نخواهد آورد، ولي برعكس ابتدا درواليات متعدد افغانستان از كابـل  

وهرات مردم دست بـه تظـاهرات زدنـد واز ماللـي      گرفته تا جالل اباد وفراه وپروان ومزارشريف
فيصله ولسي جرگه را محكوم نمودند وآنرا خالف احكام صريح قـانون  جويا حمايت كردند واين 

 وسپس درخارج از كشور، گروه هاي متعـددي از زنـان روشـنفكر وآگـاه    . اساسي كشور خواندند
وغيره كشورها با راه اندازي تظـاهراتي بـه    جهان در استراليا، آلمان، ايتاليا، امريكا، كورياي جنوبي

اختند و از حكومت واز پارلمـان افغانسـتان خواهـان دوبـاره برگشـتن      حمايت از ماللي جويا پرد
حتي سازمان نظـارت برحقـوق بشـر نيـزاز حكومـت افغانسـتان       . ماللي جويا به وظيفه اش شدند

خواهان برگشت ماللي جويا به وظيفه اولي او شدند، اما پارلمان افغانستان كـه درآن انسـان هـاي    
ناقضين حقوق بشر تشكيل ميدهـد،   ريت را جنايتكاران جنگي وعدالت خواه در اقليت استند واكث

اين تقاضاي سازمانهاي دموكراتيك و نهاد بين المللـي نظـارت بـر حقـوق بشـر وهمچنـان تمنـا        
وخواهش پارلمان ايتاليا وآلمان وساير نهادي هاي مدافع حقوق بشر را نشيدند وبطور غيرمتمدنانـه  

  .بر لجاجت خود ادامه ميدهند
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درهر حال، هيجكس نميتواند نام ماللي جويا را كه محبوبيت وشهرتش ديگر جهان شمول شده 
در طي همين مدت تعليق ماللي . است از صفحه روزگار واز اذهان مردمان حق طلب جهان بزدايد

جويا، او موفق به دريافت چندين جايزه مهم بين المللي شده است كه بـا كسـب ايـن جـوايز دل     
 . را شادمان ودل دشمنان خود وافغانستان را ناشاد وپرخون كرده استدوستان خود 

  !پيروزباد ماللي جوياي با شهامت
  ماللي جوياي عزيز به اميد پيروزهاي بيشتر
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  2009/ 4/ 1، سيستاني
  

  !جايزه گرفت ديگر شيرزن افغان، ماللي جويا، بار
  

 
  )2008مارچ 28( هالند ضد تبعيض درماللي جويا بعد از گرفتن جايزه بين المللي 

 
ماللي جويا نيز آفتابي است كه هرقـدر  . انگشت پنهان نمي شود بدو براستي گفته اند كه آفتاب

ابرهاي توطئه ودسيسه ونامرديهابخواهد او را از انظار پنهان كند، ناممكن اسـت كـه بتوانـد بـراي     
 در تحت رياسـت قـانوني، ايـن پلشـت تـرين     پارلمان افغانستان .او را از نظرها غايب نمايد دايم

از همان آغاز كار پارلمـان از هرترفنـد ونيرنگـي     ،عنصرضد زن وضدحقوق بشر و ضد دموكراسي
وطن راكه خار چشم جنايتكاران وخاينـان لميـده    كارگرفت تا ماللي جويا، اين شيرزن دليروشجاع

كرده ازصفحه روزگار محوكنـد، بـا   از سر راه خود وهمكيشان جنايتكار خود پس  ،در پارلمان بود
آنكه با توسل به توطئه هاي خاينانه توانست حضور اين نماينـده برحـق مـردم فـراه را بـرخالف      

به تعليق در آورد،ولي هرگـز نتوانسـت از اذهـان وعقـول      اصول واحكام قانون اساسي از پارلمان
ـ ،مردم آگاه وعدالت خواه جهان بزدايد ونابودش كند وهـر از گاهي  ام ماللـي جويـا چـون نـور     ن

خورشيد صفحات رسانه هاي جمعي را فرامي گيرد و دل دوستان خود را لبريزاز شـادماني ميكنـد   
  .وخاينان به وطن و مردم ومنافع ملي را كور ميسازد وچشم دشمنان و جنايتكاران

مـارچ   28بگزارش شبكه اطالع رساني افغانستان با مسرت آگاهي حاصـل شـدكه بـه تـاريخ     
از طرف يك بنيـاد غيردولتـي    2009جايزه بين المللي ضد تبعض سال ) ش1388حمل  8( 2009

  .طي مراسمي در شهر روتردام هالند، به ماللي جويا تفويض شد) Unity is Strength(هالندي
تن از مهمانـان اعـالم نمـود كـه ايـن       1100جايزه در حضور بيش از  اين بنياد هنگام اعطاي

ز شهامت و ايستادگي جويا در مبارزه جهت حقوق زنان افغان به وي تفـويض  جايزه، بخاطرتقدير ا
  .ميشود

ماللـي   جايزه بوسيله خانم ايديت رو سكرتر وزارت امور اجتماعي و كار جمهوري هنگري بـه 
جويا تقديم گرديد كه همزمان با تقديم آن تمام حضار بپا ايستادند و بـا كـف زدن هـاي ممتـد از     



  |روزگار ما                                                                                                                 شجاعت ي اسطوره ماللي جويا، 206
  

 .ل بعمل آوردندماللي جويا استقبا

ساخته يك فلمساز دانمـاركي در مـورد    »دشمنان خوشبختي«قبل از اعطاي جايزه، فلم مستند 
زندگي و فعاليت هاي جويا در افغانستان به نمايش درآمد كه حاضران را شديدا تحت تـاثير قـرار   

 .داد

مـود و ضـمن   در نطق كوتاهي، ماللي جويا از بنياد جايزه دهنده و هوادارانش سپاسـگزاري ن 
اينكه جايزه را به مردم رنجديده افغانستان تقديم كرد، تعهد سپرد كه يكچنـين پشـتيباني از كـار و    
مبارزه وي بيشتر به او نيرو ميبخشد كه با جانفشاني بيشـتر بخـاطر حقـوق از دسـت رفتـه مـردم       

  .دافغانستان و عليه بنيادگرايان و مزدوران بيگانه در كشورش مبارزه و تالش نماي
جويا همچنان گوشه هايي از نگـونبختي هـا و آالم مـردم افغانسـتان در زيـر سـايه نيروهـاي        
اشغالگر، طالبان و جنگساالران را بازگو نموده از سياست هاي امريكا و ناتو در افغانسـتان شـديدا   

ـ     . انتقاد نمود ا وي استراتژي جديد اوباما جهت افزودن نيروهـاي نظـامي در افغانسـتان و اتحـاد ب
طالبان ميانه رو را محكوم نموده گفت كه با اعالم استراتژي جديد امريكا و متحدان در افغانسـتان  
به نظر ميرسد كه براي مردم ما هيچ تفاوتي بين اداره بوش و اوبامـا موجـود نيسـت چـون هـردو      

و سياست هاي غلط در افغانستان را دنبال ميكنند و با دشـمنان خـونين مـردم افغانسـتان سـاخت      
  .باخت دارند

در مراسم جايزه شخصيت هاي سياسي و اجتماعي فراواني شـركت كـرده بودنـد و از جملـه     
از مدافعان حقوق مـدني سـياهان امريكـا پشـتيبانيش را از      Jesse Jacksonآقاي جيسي جكسن 

  ) 2009/ 4/ 1جرمن آنالين،شبكه اطالع رساني افغانستان -افغان.(جويا اعالم نمود
قرار يك خبر ديگر ماللي جويا فعال مصروف سفر در آلمان اسـت ودرنظـردارد در تظـاهرات    

در حاليكه نـاتو  . فرانسه اشتراك نموده سخنراني خواهد كرد Strasbourgعظيم ضد ناتو در شهر 
شصتمين سالگرد تاسيسش را جشن ميگيرد، بيش از پنجصد سازمان و نهاد از سـي و سـه كشـور    

اين تظاهرات را براه انداخته اند كه قـرار   »ناتو را متوقف سازيد«ات را زير عنوان جهان اين تظاهر
ماللي جويا و پروفيسور نوم چامسـكي و سـاير فعـاالن    . است دهها هزار تن در آن شركت نمايند

 )كميته دفاع از ماللي جويا( .ضد جنگ از سخنرانان اين تظاهرات خواهند بود

ماللـي جويـا برسـرزبانها و روي صـفحات رسـانه هـاي جمعـي        بدينگونه يك بار ديگر نـام  
  !قرارگرفت ودل دوستان را شاد واز دشمنانش را خونين تر ساخت كه همواره چنين باد

  !پيروز باد ماللي جوياي پرشهامت
  !سرافگنده باد دشمنان ماللي جويا 
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  2008روري بف 17 ،ماللي موسي نظام
  

  برندة جايزة حقوق بشرقهرمان دخت افغان، ماللي جويا 
  

خبر جالب و افتخار آفرينيكه ديروز ازبرلين پخش گرديد مشعر است كه ماللـي جويـا، بـازهم    
برندة جائزه اي گرديد كه جاي پاي پاكيزه و هدف واالي اين قهرمان دخت افغان را در راه صلح، 

« اين جائزه كه در تـاالر   .حمايه از حقوق انساني و منفعت علياي مردم افغانستان به ثبوت ميرساند
جائزة بين المللي فلـم حقـوق بشرسـال    « برلين به ماللي جويا اهداء گرديد بنام » كانسرت هاوس 

   .ياد ميگردد كه براي ملت و مملكت ما افتخار آفرين ميباشد» 2008
دردهة چهـل مـيالدي   » اعالمية حقوق بشر« درافغانستان جنگزدة ويران كه علي الرغم پذيرفتن 

« وپذيرش آن درصفحات قوانين اساسي، عمالً هيچ نام و نشاني ازمراعات پرنسيپ هاي ارزشـمند  
ويامراعات اعالمية برازندة آن به نظر نميخورد، جاي بسي خوشي است كـه شـيرزني   » حقوق بشر 

متهور، برخاسته از كمپ هاي مهاجرين آوارة افغان، موفق به دسـتيابي جـائزه اي در پشـتيباني از    
 اين دختر بدون هيچ شك قهرمان ملي مردم رنج ديده ومـدافع حقـوق  . وق حقة بشري ميگرددحق

  .پامال گشتة ملت خويش محسوب ميگردد كه درود و تهنيت فراوان برو باد
بايد گفت كه قهرمانان تولد ميگردند وكارنامه ها و مبارزات ملي خود هـا رابـا زنـدگي پـر از     

ل به ثبت ميرسانند ودر پايان، نسل هـاي بعـدي جـا نشـين شـان      نشيب و فراز در اوراق تاريخ مل
آنچه واضح مبرهن است اين زنـده  . ميگردند واعمال وخط مش آنان را ارزيابي وقضاوت مينمايند

يادان هميشه افتخار قهرمانيراچون مشعل فروزاني تا پايان دنيا براي ملت خويش روشن نگه داشـته  
  .الهام بخش نسل هاي بعدي ميگرددوكارروايي هاي ملي و بشري آنان 

  ثبــت است بــر جــريـدة عالـم دوام مـا       نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق هرگز
بدين منوال ميبينيم كه احمد شاه دراني كه از خرابه هاي ازهـم پاشـيدة خراسـان آن روزگـار،     

آورد، حافظ و موئيد حاكميـت  افغانستان نويني را اساس ميگذارد و وحدت ملي را به ارمغان مي 
ملي و تماميت ارضي مملكت امروزة ما بوده است، بنابران نام احمد شـاه بابـاي كبيـر بـه حيـث      

اينكه تالش هاي مذبوحانة تفرقـه  . قهرمان ملت افغان با خط جلي در اوراق تاريخ نقش بسته است
بطالنـي برجـاي پـاي    اندازان ودست اندركاران تخريب وحدت ملي دائم در تالش اند كـه خـط   

و كـوچكي   قهرمانان اصيل افغانستان كشيده واسم آنانرا ازصفحة تاريخ بزدايند، نهايت بي ارزشي
  .آنان و وابستگان بيرون مرزي شان را برمال ميسازد

در جريان پنج قرن اخير، قهرمانان ملي نام داري با مبارزات وطن خواهانه در حفظ و يا بدست 
ميت اين خاك ظهور نموده اند و از منافع ملي مردم خويش تا پاي جان دفاع آوردن استقالل و تما

قهرمانـان  . كرده اند كه نام هاي جاويدانشان صفحات تاريخ پر افتخار ملت افغان را زينت ميبخشد
تاريخ سازافغانستان ازهرقوم و تباري كه بوده انـدجزء ملـت شـريف افغـان محسـوب ميگردنـد،       
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خطري مواجه شده اند، ايـن   و خ هرزماني كه مملكت و يا مردم آن با تجاوزچنانچه با گواهي تاري
باقيام دسته جمعي، مملكت » ملت افغان«قهرمانان با اتحاد ملي، همبستگي واتفاق تحت نام مقدس 

  .از خطر و بربادي رهانيده اند را
تـوان  ذشته از مبارزات گوناگوني كه درهر گوشه و كنارمملكـت صـورت گرفتـه اسـت، مي    گ 

اسماي قهرمانان جنگهاي افغان و انگليس را در قرون نوزده و بيست به مقابل امپراطوري انگلستان 
و قيام و مبارزة بينظير ملت قهرمان افغان را به مقابل سوسيال امپرياليزم شوروي در قرن بيسـتم، بـا   

   .خطوط مطال زيب صفحات تاريخ افغانستان عزيز نمود
از شرف و استقالل سرزمين ما دفاع نموده اند، هزاران قهرمان ملي يي  در پهلوي قهرماناني كه

ديگر در هر گوشة ازين جهان، براي منفعت علياي مـردم افغانسـتان، حقـوق حقـة آنـان، افشـاي       
جنايتكاران و تامين عدالت اجتماعي، حمايه از سرمايه هاي ملي، حماية حقوق زن و طفل افغان و 

ن رفتة بشري در افغانستان، به مبارزات و فعاليـت هـاي خسـتگي ناپـذير     تامين حقوق كامالً از بي
اين گروه كه تالش پيگيرآنان فقط و فقط در را اعادة حقوق حقة مـردم افغانسـتان،   . اشتغال دارند

صلح واقعي و پايدار و بازسازي بنيادي سرزمين ما و تامين عدالت ناپديد گشـتة انتقـالي در يـك    
  .را تشكيل ميدهند ر منسلك، استوار ميباشد، همچنان قهرمانان ملي مردم ماو غي افغانستان آزاد

پهلوي مبارزات ملي گراياني كه ذكر گرديد، گروپ هاي كوچك و شناخته شدة متعلـق بـه    در
همسايگان غدار افغانستان كمافي السابق به صـورت مذبوحانـه درراه تفرقـه انـدازي، حمايـه از      

از جنگ ساالران، حمايه و طرفداري از باداران بيرون مرزي و حفـظ  ناقضان حقوق بشر، طرفداري 
منافع و سرمايه هاي باد آوردة قدرتمنداني كه بستگي بنيادي با آن ممالك دارند، تالش و مجادلـه  

اين گروه همان هايي هستند كه براي پرده پوشي حقايق آشـكاراي تـاريخي و كتمـان    . مي نما يند
دشمنان افغانستان، به قهرمان سازي و تـاريخ سـازي سـخت در گيرنـد،      قرار داد هاي غير ملي با

به وضاحت ميبينيم كه دستگاهاي نشـراتي   .نكه تاريخ صرف بيان گر حقايق است و بسآ غافل از
اي  هيچ گونه مساعي بيهوده درين راه از» خراسان«و تلويزيون معلوم الحال » اميد«اي مانند جريدة 

  .دريغ نميورزند
متاسفانه درين سه دهة جنگ وويراني سرزمين و مردم مظلوم ما، با تجـاوز وحشـيانة شـوروي    
سابق به كمك احزاب وطن فروشان خلق و پرچم، تخريب و كشتاراهالي پايتخت توسـط قـدرت   
طلبان تنظيمي، اختناق و سياه كاري طالبان عقب گرا، در پهلوي انهـدام بنيـادي مملكـت، مظـالم     

وهشتناك برملت افغان تحميل گرديد و نقض پرنسيپ هاي حقوق بشردرسرتاسـر  بشري بي نهايت 
  .مملكت و ماوراي سرحدات در كمپ هاي مهاجرين، اوراق تاريخ را سياه نمود

امروز كه اوضاع نابسامان مملكت توجه جامعة جهاني را براي اعـادة صـلح و تـامين حقـوق      
حقة بشري جلب نموده است، علي الرغم ده ها مركزكمسيون حقـوق بشـرو امثـال آن درمركـز و     
واليات، هيچ توجه و تالشي درقسمت امكانات ميسر ساختن و مراعات اين حقوق صورت نگرفته 

قابل زن و طفل اناث افغان بيشتر گرديده است، ازدواج دختر خرد سـال بـه   خشونت به م.....است
اوج خود رسيده است و فجايعي كه در زندان هاي زنانه به وقوع ميپيونند لكه هاي سـياهي را بـر   
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با بيان مكرراين نا بسامانيها، به اين نتيجه ميرسيم كه ملت مظلـوم  .روي صفحات تاريخ نقش ميبندد
جويا هايي ضرورت دارد كه ازحقوق پامال گشتة آنان حمايه نمايند، صداي درگلو  ماللي افغان به

خفة شانرا به گوش جهانيان برسانند، طفل افغان را كه با عنف با مـرد بزرگـي بـه نكـاح درآورده     
درمجموع به دولت بي كفايت افغانستان ياد دهـاني  . ميشود، درپناه قانون و اسالميت نجات بدهند

پامال حقوق بشركه قبول پرنسيپ هـاي آن، ثبـت صـفحات قـانون      مبارزه عليه نقض ونمايند كه 
همين دولت مـرد سـاالري   ....اساسي افغانستان است، وظيفة اولي و ملي فراموش گشتة آن ميباشد

كه هيچ گونه حمايه وطرفداري اي از ماللي جويا، دختـر قهرمـان افغانسـتان، علـم بردارعـدالت      
رحق مردم واليت فراه، برندة جوائزبين المللي بينظير صلح و حقـوق بشـر، بـه    اجتماعي، نمايندة ب

  .عمل نياورد
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  2008فبروري  ،فياض بنياد
  

  درخشش پرشكوه ماللي جويا در روتردام
  

سخنراني شجاعانه و تاريخي ماللي جويا در لويه جرگه اضطراري نه تنهـا ويـرا در قلـب هـر     
شهرت و محبوبيت جهاني بينظيري را برايش بـه ارمغـان آورده   افغان با وجدان جا داده است بلكه 

مـارچ سـال جـاري درمراسـم اعطـأ       28به عمق اين موضوع زماني متوجه شدم كه بتاريخ . است
غرض تعقيب دقيق جريـان  . جايزه بين المللي ضد تبعيض به ماللي جويا در روتردام اشتراك كردم

همرايي با نماينـده سـازمان ميزبـان     در جويا نيز ظه بعدحچند ل. راسم در صف نخست جاگرفتيمم
پسـران   دختـران و . داخل تارالر شد و همچون ديگران در يكي از چوكي ها صف نخست نشست

داشتند، ويرا شناختند و به نوبت بـراي مصـافحه بـا وي نـزدش      حضور جوانان افغان كه در تاالر
ويـا را مـي بوسـيدند و از خوشـحالي     دختـران ج . توگويي هريك ويرا سالها مي شـناختند . رفتند

. ميفشردند و ويرا يگانه قهرمان واقعي مـردم ميناميدنـد   ديدارش اشك ميريختند و پسران دستش را
 با شروع. فداكاريهايش براي مردم افغانستان قدرداني كرديم و از بهمين سلسله ما نيزبا جويا ديدار

  .دامه يافتبرنامه اين سلسله قطع و بمجرد ختم محفل دوباره ا
معرفـي جويـا از نمـايش ويـديوي     . نخستين شخصيت بين المللي كه معرفي گرديد جويا بود

دشـمنان  «سخنراني تاريخي جويا درلويه جرگه آغاز شـد، بـا پخـش مختصـري از فـيلم مسـتند       
تعليق عضويت جويـا در پارلمـان و دسـايس عليـه زنـدگي وي توسـط        گزارشي از ،»خوشبختي

جويـا در داخـل    پرخطـر  محدوديتهاي زندگي مخفـي و  امه يافت و با تذكردشمنان خوشبختي اد
افغانستان و مشكالت كه حكومت افغانستان فرا راه اخذ ويزه توسط وي ايجاد كـرده اسـت خـتم    

بـا بپـا خاسـتن    . بـرود  جويا، اين سمبول آزادي بيان دعوت بعمل آمد تا باالي ستيژ آنگاه از. شد
جويـا بـا كـف زدن هـا تـا       از راك كننده اين مراسم بپا خاسـتند و جويا جويا يكهزارويكصد اشت

سياه پوست ايـاالت   استمداريترين س برجسته Jasse Jackson. خطابه بدرقه كردند رسيدن به ميز
مارتين لوتر كينگ و قبل از بارك اوباما و برنده چندين جـايزه بـزرگ بـين المللـي      زمتحده بعد ا

صف اول استقبال كنندگان ماللـي   مهمانان افتخاري اين مراسم بودند درخانمش كه  حقوق بشر، و
ده هـا   اين شخصيت مورد احترام بـين المللـي همـراه بـا شـاروال روتـردام و      . داشتند جويا قرار

يكصـد جـوان اشـتراك     يكهـزار و  Edith Rueشخصيت مهم سياسي هالند همراه با معين وزارت 
كـه دريـن   (اعطأ جايزه توسط خانم امـور اجتمـاعي هنگـري     گردهمايي، تا ختم مراسم كننده در

امتنان توسط جويا، به احترام جويـا بپـا ايسـتاده     ابراز و) مناسبت از اتحاديه اروپا نمايندگي ميكرد
دريافـت كننـده بعـدي جـايزه گرداننـده      . و با كف زدن هاي ممتد از وي قدر داني كردنـد  بودند

 Oprah Winfreyتبعيض نژادي خـانم   ضد مبارز ن در امريكا ومحبوب ترين برنامه تلويزيوني زنا
  .بود

لبـاس نمـي گنجيـديم بيـاد      خوشـي در  حاليكه بحيث يك افغان از حين ديدن اين مراسم در
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افغانستان نسبت به اين شـيرزن افغـان    »پارلمان«ضد انساني اكثريت اعضأ  برخوردهاي وحشيانه و
پاپوشهاي بوينـاك   افتادم كه اين دخت افتخار آفرين وطن را بخاطرحقيقت گويي با بوتلهاي آب و

بالخره با ارتكاب توهين بزرگ به مردم شريف فراه عضويت نماينـده   خويش گلوله باران كردند و
پرسيدم آيا بمردم خويش توهين نميكنـيم   خوداز . شان را تا ختم دوره پارلماني به تعويق انداختند

  اگر آن موجودات را نماينده مردم بناميم؟
خارج كشور بدست  جويا تربيون پارلمان را از دست داد ولي احترام عميق مردم را درداخل و

  ! افتخار برجويا. آورد
   )بنيادفياض براي حقوق بشر در افغانستان(
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  مايار حبيب اهللا
  

  خدا نگهدارتماللي جويا 
  

 بـزرگ واري ايكـه در  . رابرايت تبريك ميگويم 2008بدست آوردن جائزة فلم حقوق بشرسال 
سيرت پاك ونيكت ريشه دارد و بثمر رسيده اين جائزه را به نام خود نه بلكه بنام فرزندان صـديق  

  .بارگاه كبريائي استدعاء مي نمايم از سعادت ومؤفقيتت را. ملت افغان قبول نمودي
ابهت، سياس و دلباختة وطن كه شـور زنـدگيش وي    با مرحوم استاد عبدالرحمن پژواك شاعر

مرثية نسبت  1982را در خاطره ها ي مردم آزادة كشورهميش زنده نگه خواهد داشت در بهارسال 
تبجيل و بزرگداشت ناهيد شهيد، يك دخت ديگر افغان سروده كـه امـروز بـا روز ميمـون دسـت      

زيرا در آن روز تاريك و شـوم  . عزاء به روز سرور و شادماني تكريم شده ميتواند آوردة تو آن روز
ناهيد جان عزيز خود را فداكرد تا امروز تو بتواني صداي ناله و رنج ملت افغان را اول از همه بـه  

فرياديكه از حنجرة تو، كه مـادر  . گوش ناشنواي بعضيها در افغانستان و بعدش به جهانيان برساني
ي، ميبرآيد دلنشين است، زيرا احساس مادربودن ترا بلندتر از مردان حـريص قـدرت و متـاع    هست

  .قرار داده است
قيـام ملـت   «جلد دوم طبع اول اثـرم   661در يكي از بندهاي چكامة پژواك كه آنرا ازصفحة  
  :اقتباس نموده ام زيباتر از هر گفتار من كه ميگويد »افغان
  ان خويشاين دختران بجنگ نبسته مي«

  شمشير ها نه آخته جز از زبان خويش
  فرياد از اسارت و بيداد كرده اند

  »شيون بنام كشور آزاد كرده اند
  .در وصفت سرورده است

  :اينك شما ونامة آن رادمرد جنت مكان
  

  نامه
  داستان شهيدان كشور است، اين نامه

  از خون ناحق دوشيزگان تر است
  اين دختران

  اندمبارزه باروس كرده 
  جانرا فداي نخوت و ناموس كرده اند

  اين دختران
  ره برزمگه نبرده اند
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  در شهر روي جادة سنگفرش مرده اند
  كرده حنا و غازة شادي زخون سرخ

  با مرگ خويش طعنه بما زندگان زدند
  تكبير حق بلب ره آزادگان زدند
  ازخود گذاشتند پيامي بنام حق

  از خون نهاده مهر برروي پيام حق
  زدرد و رنج روانشاد گشته اندفارغ 

  ازبندگي اجنبي ازاد گشته اند
  تا چشم شان زشرك نيفتد برروي ننگ

  رو درنقاب خواب كشيدند بيدرنگ
  اين دختران بجنگ نبسته ميان خويش
  شمشير ها نه آخته جز از زبان خويش

  فرياد از اسارت و بيداد كرده اند
  شيون بنام كشور آزاد كرده اند

  رت و ايمان كشورنداينان مثال غي
  جاويد زنده دردل و وجدان كشورند

  اين دختران خاطرة عشق ميهن اند
  قربانيان وحشت و بيداد دشمن اند

  وخواهرانش چو ما زنده نيستند »ناهيد«
  آزاد مي زيند چوما بنده نيستند

  برياد شان
  سرود و ستايش درود ماست

  برنام شان
  درود و نيايش سرود ماست

  )مينهجمال  كابل،(
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  نامه سرگشاده ماللي جويا

  انگه آماج و ذكيه ذكيسعنواني خانواده هاي شكيبا 
  2007جون  7 – 1386جوزاي  17

  
روز چنگــال  5ظــرف فقــط 

ـ جنايتكاران گلوي شكيبا  انگه س
اين . آماج و ذكيه ذكي را فشرد

حاليســت كــه هنــوز خــون  در
زناني چون شيما رضايي، ناديـه  
انجمن، صفيه عمه جان و دههـا  
زن ديگر اين خاك كه خبر آنان 
جايي در رسانه هـا نمـي يابـد،    
نخشكيده و كسي در ارتباط بـا  

در خـون  1375تـا   1371قتل شان دستگير نشده است و با توجه به حاكميت همان خايناني كه از 
  . مروايي و مستي كردند، قاتالن اصلي هرگز هم دستگير نخواهند شددهها هزار كابلي كا

من در حاليكه خود را با خانواده ها و دوستداران شكيبا و ذكيه شهيد از صـميم قلـب شـريك    
مي دانم، از تمامي زنان كشور ميخواهم كه تا وقتي به خاطر كسب حقـوق خـويش عليـه خاينـان     

ماكان ادامه خواهـد يافـت و سـگان شـكاري سـرجنايتكاران      جاني به پيكار برنخيزيم، اين قصه ك
  . نامرد، خون ناديه ها و شكيبا ها و ذكيه هاي ديگري را به زمين خواهند ريخت

خاموش ساختن شيما ها، شكيبا ها و ذكيه ها تنها توطئه بر ضد آزادي دم بريـده مطبوعـات و   
از زنجير سهمگين و سياهي بـه شـمار    اي حلقه دو جنايت اخير. يا آزادي زنان به طور كلي نيست

اي كـه   ي شومش را گسترد، جبهـه  ي ما سايه بر سر مردم داغديده» جبهه ملي«مي رود كه با ايجاد 
سركردگانش همه از سوي مردم ما و معتبرترين سازمان ها و مطبوعات جهاني مـتهم بـه ارتكـاب    

  . جنايتهاي بيحساب ميباشند
نمونه ديگـري  «غير سركاري قتل ها را به سادگي و خونسردي  اي از خبرنگاران سركاري و عده

و از اين قبيل خواندند كـه  » اي براي مطبوعات ضايعه«، »ازدشواريهاي كار خبرنگاري در افغانستان
آميز هيچ ارزشي نداشته و تنها جنايتكاران را هـارتر و خونخـوارتر    اي گله طبيعي است همچون ناله

رافتمند و آزاديخواه ما حتي در شرايط تيره و تار حاضـر هـم نيـروي    دست اندركاران ش. سازد مي
خود را دست كم نگرفته و بدانند كه اگر با صالبت و مصـمم در برابـر خاينـان و بيـدادگران بـه      
حركت درآيند، خواب خوش قاتالن اجمل نقشبندي ها و قاتالن شـكيبا هـا و ذكيـه هـا را بـرهم      

بان احمد شاملو سخن گفته باشم رسـالت تـاريخي خبرنگـاران و    اگر با استعانت از ز. خواهند زد

 
=>3;5 :2895 567ج           ذ230 ذ0/  
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اهل قلم به صورت عموم پناه امن جستن و سازشكاري را تجويز نميكند، آنان بايد كفن پـوش در  
ي خـود   ي مـردم سـتمديده   جنگي هرچند بسيار نابرابر به ميدان آمده و الهامبخش و صـال دهنـده  

نوان يك خواهر كوچك شان، در اين ميدان همـراه آنـان   من افتخار خواهم داشت كه به ع. گردند
  . باشم

درد جانفرساي شكيبا و ذكيه و معصومه و آمنه و ناديه و نعيمه و صنوبر و صدها و هزاران زن 
ي ما را هيچ چيزي تسـكين نخواهـد بخشـيد     ناكام ديگر ميهن و مردم سوگوار و استبداد ديني زده

ن و شركا كه هم اكنـون اكثريـت را در پارلمـان، وزارتهـا،     جز محاكمه و مجازات جنايت ساالرا
  . سفارتها، واليتها و اردو و پليس و غيره غصب كرده اند

من نه اشكريزي، نه كلمات مطنطن را به زبان آوردن، و نه هيچگونه همدردي و تساليي ديگـر  
وي سـرنگوني غاصـبان   شناسم غير از آرز براي خانواده هاي دو شهيد اخير و هزاران نظير آنان نمي

 . پليد مذكور
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   2007فبروري  12، شبكه اطالع رساني افغانستان
  

  فلم زندگي ماللي جويا ساخته شد
  

اي  گـرگ نقــره  «جــايزه » دشــمنان خوشـبختي «فلـم  
از فستيوال فلم مستند در امستردام و جايزه بهترين » 2006

فلم مستند در فستيوال سندانز در امريكا را بدسـت آورده  
  . است

يك كارگردان دانماركى فلمى را از زندگى و كارنامه هاى ماللى جويا نماينده مـردم فـراه در   
  . هيه كرده و آن را در يك فستيوال بين المللى نمايش داده استپارلمان افغانستان ت

يا رقص آفتاب مورد تحسـين  ) سندانز(در فستيوال فلم ) ايواملوا(اثر » دشمنان خوشبختى«فلم 
  . و تمجيد تماشاچيان قرار گرفته است

شـيده  اين فلم زندگى ماللى جويا را كه در راه آزادى و دموكراسى مبارزه ميكند به تصـوير ك 
كارگردان اين فلم گفته است كه حكايتى از جنگ، تروريزم و مسايل نظامى همواره موجـود  . است

  . بوده است، اما اين فلم چيز جدا از اين مسايل در يك منطقه جنگ زده است
ماللى جويا يكى از اعضاى به اصطالح پرخاشگر در شوراى ملى افغانستان كـه در سـخنرانى   

حاكمه جنايتكاران جنگى است، اما بخشى از اعضاى شـوراى ملـى كـه بـه     هايش بيشتر خواهان م
گفته ماللى جويا با گروه هاى جنايتكار رابطه دارنـد بـا اظهـارات و خواسـته هـاى وى موافقـت       

) دشمنان خوشـبختى (ماللى جويا چندين بار تهديد به مرگ شده است، اما كارگردان فيلم . ندارند
  . دهد ه مبارزه در راه آزادى و دموكراسى ادامه ميگويد كه ماللى تا هنوز ب مي

 رايـك خـانم دانمـاركي    ماللي جويا است كه فيلم زنـدگي وي  بخاطر همين شجاعت ودليري
. گذاشت و خوشبختانه برنده جايزه گرديـد  ساخت ودر فستيوال بين المللي فيلم در هلند به نمايش

تا از اروپـا رخـت سـفر بربنـدد وراهـي       اي بخودزحمت اين را نداده است هيچ خارجي تا كنون
يك خـانم مبـارز    وخطرناك ترين منطقه افغانستان شود ودر آنجا ازحيات پرمشقت دورافتاده ترين

مبارزه يك  امريكا به نمايش بگذارد و درس مقاومت و ودر اروپا  بعد آنرا افغان فيلمي تهيه كند و
امـا  . مـردم جهـان قـرار بدهـد     ديد قضاوت سياسي واجتماعي در افغان را در بد ترين شرايط زن

 ايـوا ( پرخاشگر اين تاثير را داشت كـه خـانم   شهرت دليري ماللي جويا به عنوان يك زن نترس و
از كابل راهـي واليـت    به افغانستان برود و كشور دنمارك برآن دارد تا بار سفر ببندد و را از )ملوا

 پراز رنج ولي مشـحون از مبـارزه   يد واز زندگيبه ديدار ماللي جويا چشم روشن نما فراه گردد و
 جويـاي عزيـز و   اين واقعاً مايه افتخار نـه تنهـا بـراي   . وي فيلمي تهيه كند كه برنده جايزه بشود

 تمام زنان افغانستان است كه براي عموم مـردم مظلـوم   فراه و دوستان ماللي جويا، زنان خانواده و
  .ما نيز هست وعدالت خواه كشور
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 2007دسامبر  4 شهروند،

  نياز سليمي: گفت و گو
  

  با ماللي جويا» شهروند«گفت وگوي 
  

  
  2007 نومبر 7تاريخ  در در تورنتوي كانادا سخنراني ماللي جويا

 
. ماللي را كه نگاه مي كنيد انگار خود افغانستان اسـت، شـكننده، امـا ايسـتاده و پـر خـروش      

شود اما مفهـوم كالمـش صـريح اسـت و      صدايش آنقدر آرام است كه گاهي به سختي شنيده مي
 . است 1978اپريل  25ماللي متولد . تعارف بي

ـ   وروي يـك پـايش را از   در هنگام تولد پدرش كه دانشجوي طب بود در جنگ با نيروهـاي ش
در چهار سالگي به همراه خانواده اش به ايران گريخت و در كمـپ پناهنـدگان افغـان    . دست داد
. پس از آن خانواده به پاكستان نقل مكان كرد و دوران تحصيل او در آن كشور گذشت. ساكن شد

با بيسوادي بـراي   در نوزده سالگي پس از پايان دوره ي دبيرستان به تدريس در كالس هاي مبارزه
بعـد از ورود بـه   . به افغانستان برگشـت  1998زنان افغان در كمپ پناهندگان پرداخت و در سال 

افغانستان ماللي يك پرورشگاه و يك مركز درماني تأسيس كرد و در ضمن به صدايي رسـا عليـه   
به ولسي جرگه و يـا  با دومين تعداد اكثريت آرا از ايالت فراه  2005در سپتامبر . طالبان تبديل شد

اي از سخنراني هاي شديدا انتقادي عليـه اعضـاي    پارلمان افغانستان انتخاب شد و پس از مجموعه
از آن . عضـويت او بـه تعليـق در آمـد     2007مي  21دولت و حضور نيروهاي خارجي در تاريخ 

جوان تـرين عضـو    ماللي. گذرد تاريخ زندگاني فعال او اكثرا در اختفا و يا خارج از افغانستان مي
  . پارلمان افغانستان است
وارد تورنتو شـد   Coalition to Stop the Warي اول ماه نوامبر به دعوت  ماللي جويا در هفته

براي جمعيتي بيشتر از ظرفيت سـالن سـخنراني    SteelWorkers’Hallنوامبر در سالن  6و در روز 
هاي كانـادايي و   ل آن چند روز با رسانهكه در طو در طول سخنراني و مصاحبه هاي متعددي. كرد

ي قومي داشت با صراحت و جديت به طرح مسائل افغانستان پرداخـت و بـا آنكـه در     چند نشريه
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چندين مورد نمايندگان نشريات دست راستي سعي در به بيراهه كشـيدن درخواسـت او در مـورد    
مختل شود با تكرار توضيح چنـد  خروج نيروهاي كانادايي از افغانستان داشتند بي آن كه آرامشش 

باره باعث سكوت صداهاي تشنج زا شده و حمايت ديگر حاضران را در رابطه با نظـراتش كسـب   
نوامبر به حضور و شركت جنگ ساالران و دست انـدركاران مـواد    6در طول سخنراني شب . كرد

براي حمايت از آنان  المللي مخدر در داخل دولت فعلي افغانستان اشاره كرد و تالش نيروهاي بين
 11ي  او همچنين بـا اشـاره بـه مسـئله    . را خالف ميل و مصالح ملت افغان خوانده و محكوم كرد

بايـد منصـفانه بپـذيريم كـه از آن تـاريخ       عليرغم تأسف ما از اين فاجعه، مـي : سپتامبر تأكيد كرد
در حقيقـت آزادي ملـت مـا    سپتامبر اتفاق افتاده و  11اي نظير  تاكنون براي ملت ما هر روز فاجعه

ي اين نيروها بـه همـراه ملـت     امروز همه. فداي امنيت خيالي دولت امريكا و متحدانش شده است
  .بينند افغان از اين عدم امنيت آسيب مي

بار حقوق زنان زير لواي دولت دسـت نشـانده اشـاره كـرد و      ماللي همچنين به شرايط اسف 
 250طبق آمار رسمي بيش از  2007ي اول سال  در شش ماهه آماري ارائه داد كه بر اساس آن تنها

نـرخ بيكـاري   . مورد آن در ايالت هرات اتفاق افتاده 104مورد از خودكشي زنان گزارش شده كه 
از كل مواد مخدر مصرفي جهان در افغانستان نكات ديگري بودند كه در  %93و توليد  %50حدود 

أكيد از نقش نـاموفق نيروهـاي كانـادايي كـه بـه منظـور       او همچنين به ت. اين آمارها مطرح شدند
حمايت از سياست هـاي دولـت امريكـا وارد افغانسـتان شـدند و در طـول چنـد سـال گذشـته          

ماللي با ذكر اين كـه  . كوچكترين پيشرفتي در بازسازي كشور و يا ايجاد امنيت نداشته اند ياد كرد
اين دولت و هم پيمانانش، در بحران نگه داشتن سياست دولت امريكا، عليرغم ادعاهاي بي پايه ي 

شرايط افغانستان است تا بهانه اي براي حضور در منطقه داشته باشد و با ذكر اين كـه شايسـته ي   
نيروهاي كانادايي نيست كه خالف منافع دولت افغان از دولتي حمايت كنند كه سردمدارانش براي 

اسم عمومي به عنـوان سـپر اسـتفاده مـي كننـد،      حفظ جان خود از حضور كودكان دبستاني در مر
 . سخنراني خود را به پايان برد

آخرين روز اقامت ماللي در تورنتو را با هم گذرانديم و در نشست خصوصـي كـوچكي كـه    
اي صـحبت   نوامبر برگزار كرديم فرصتي شد تا با هم چند كلمـه  7براي خداحافظي از او در شب 

  س. ن .كنيم

* * *  
ي ايران و افغانستان مشتركات زيادي داشته اند و امـروز   در طول تاريخ، دو كشور همسايه:س

بـه همـين دليـل    . كنـيم  ي تاريخي مشابهي را تجربه مي رسد كه ما دوره بيش از هر زمان به نظر مي
ـ  نظرات و تجربيات شما مي . دتواند براي ايرانيان و بخصوص زنان ايران بسيار مفيد و آموزنده باش

ي انتخاب شما به نمايندگي مجلـس؛ در خـارج از مرزهـاي     شود به مسئله اولين سئوال مربوط مي
افغانستان اين باور عمومي وجود دارد كه اين كشور تابع فرهنگي است مردساالر كه زن را جـدي  

در ضمن بنابر ارزش هاي سـنتي  . گيرد و در عرصه هاي اجتماعي برايش جايگاهي قائل نيست نمي
با ايـن همـه شـما بـه     . اي است ي سن و سال نيز داراي جايگاه خاص و ارزش تعيين كننده ئلهمس
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اي از آرا بـه مجلـس فرسـتاده     عنوان يك فعال زن در سن بيست و شش سالگي با چنـين شـماره  
 كنيد؟  موفقيت خود را چطور ارزيابي مي. شديد

صاحبه كه شـما بـه نماينـدگي از    قبل از پاسخ به سئوال شما، در ضمن تشكر از اين م: ماللي
خواهم بگويم كه صداي من همزمـان كـه صـداي     اكثريت خاموش افغان با من ترتيب داده ايد مي

دردمندان و آزادي خواهان افغان و بخصوص زنان افغان است، انعكاس صداي ملت سالها در بنـد  
كسـب آزادي هميشـه    ي ايراني كه در راه بخصوص صداي زنان و مردان شايسته. ايران نيز هست

ايـم و   ايم و شـنيده  حماسه آفرين بوده اند و ما در كتاب ها و روايت ها شرح احوالشان را خوانده
بينيم اكثـرا از نسـل    و يا آزاديخواهان ايراني كه امروزه مي. هميشه سرمشق و راهنماي ما بوده اند

مـن در  . ي نبرد تبديل كرده انـد  جوان اند و زندان هاي ايران را كه قتلگاهي بيش نيستند به صحنه
فرسـتم و   ي افغانسـتان درود مـي   اينجا به تك تك اين بزرگواران به نمايندگي از ملت درد كشيده

 . كنم مقاومت بيشتري برايشان آرزو مي

گويد، حقيقت را بگوييد حتي اگـر بدانيـد در ايـن     من هميشه به حرف هوگو باور دارم كه مي«
 » .راه كشته خواهيد شد

ي ما داراي فرهنگي كهـن و سـنتي    در پاسخ به سئوال شما بايد بگويم درست است كه جامعه
ي  است، ولي امروز مشكل اصلي مردم ما درگيري با دولت ضد مردمي و ضـد زن دسـت نشـانده   

مشكل ملت ما دست يابي به آزادي و استقاللي است كه حيات . امريكا است و نه حفظ آن فرهنگ
مهمترين مسئله براي مـا امـروز   . ن در گرو آن است و نه حفظ ارزش هاي سنتيفرد فرد ملت افغا

طالـب آن  . اين است كه دولتي مستقل و مردمي داشته باشيم كه از مردم باشد و در خدمت مـردم 
اي هستيم كه قادر باشد امنيت و آسايش ملت را تضمين كند؛ مـا پشـتيبان ايـن دولـت      دموكراسي

وز زن و مرد افغان با چالش هاي بسياري روبرو هسـتند كـه در صـدر آن    امر. دست نشانده نيستيم
ي مـا   دهد كه هر چند جامعه از جانب ديگر تاريخ كشور ما نشان مي. ي امنيت ملي قرار دارد مسئله

ي خود را ادا كنند و  اي مردساالر بوده، ولي زنان آزاديخواه توانسته اند نقش شايسته هميشه جامعه
ايـم از جملـه    ما در تاريخ مان زنان آزاديخواه بسـياري داشـته  . نها پشتيباني كرده اندمردم نيز از آ

و يا آن دسته از رهبران مـرد كـه بـراي دفـاع از     . ماللي ميوند، ناهيد، وجيهه، مينا، و بسياري ديگر
حقوق زن جان خود را فدا كرده اند، اما در قلوب مردم مـا زنـده هسـتند و هميشـه سرمشـق مـا       

 . د بودخواهن

براي خود من به عنوان يك زن فعال دنبال كردن اين سرمشق ها هميشـه مهـم بـوده اسـت و     
شما سئوال كرديد كه مردم چطـور بـه مـن رأي داده انـد؛ ايـن      . اي باشم ام شاگرد شايسته خواسته

خواهم بگويم در عرض بيست و پنج سـال گذشـته بـا     مي. شود سئوالي است كه هميشه مطرح مي
ارهايي كه روي اين ملت بوده و در بسياري از مواقع نيز زنان قرباني اول اين شرايط بـوده  تمام فش

ي مثبت اين بوده كه اين اكثريت خاموش و اكثريت درد ديده كه هميشه صدايشان  اند، يگانه نقطه
با گلوله خفه شده، اين مردم كه شامل زن و مرد مي شوند و حتي اطفال كشور ما نيـز، امـروز بـه    

ي خـود و ارزش و اهميـت دموكراسـي بـه      آگاهي رسيده اند و به ماهيت دشمنان سوگند خورده
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از جانب ديگر به نيت هاي ناپاك كشورهاي خارجي هم به خوبي پي بـرده انـد   . اند خوبي پي برده
شما امروز جنبش هـاي خودجـوش و حركـات خـودروي     . و هرگز فريب آنها را نخواهند خورد

ايـن حتـي شـامل    . كنند كنند و مقابله مي كه وارد ميدان شده اند و تظاهرات مي بينيد مردمي را مي
در اين شرايط بد امنيتي و در موقعيتي كه جنگ ساالران در همـه  . شود اكثريت بيسواد ملت نيز مي

آيـد و   بينيم كه چطور ملت بيرون مـي  كنند، مي جاي مملكت در رأس قدرت هستند و حكومت مي
 . كالً اميد اين ملت به آينده است. كند خطرات مبارزه ميي  با قبول همه

ي بهبهاني بزرگ حقيقتاً با دست خالي و پوست و گوشـت و   ما اگر امنيت داشته باشيم به گفته
 . استخوانمان وطن مان را خواهيم ساخت

در مورد حمايت از خود من بايد ذكر كنم كه امروز توجه ملت به اين اسـت كـه چـه كسـي     
زند و آرزوي آزادي و سربلندي ملـت را در دل دارد و چـه كسـي از درد دل آنهـا      مي حرف حق

مـن  . كنند كه در جمالت او و در نظـرات او حقيقـت مسـتتر باشـد     كسي را حمايت مي. گويد مي
گويد، حقيقت را بگوييد حتي اگر بدانيد در ايـن راه كشـته    هميشه به حرف هوگو باور دارم كه مي

ملت بارها نشان داده كه به دموكراسي معتقد است و زير بار دولتي كه دستش بـه  اين . خواهيد شد
ي  با ايـن همـه و بـا همـه    . خون ملت آغشته است و جناياتش بر همه روشن است، نخواهد رفت

تبليغات منفي كه عليه من بوده كه زن هستم و يـا جـوان هسـتم و غيـره و غيـره ايـن مسـائل در        
كنند  مردم خواهان نمايندگاني هستند كه از حقيقت و آزادي دفاع مي. ندي دوم اهميت بوده ا درجه

شـود بـه پـاس     و امروز هرگونه حمايت مادي و معنوي كه از من مي. و بيانگر دردهاي آنها هستند
ي امكاناتم را بـه جهـت    من باور دارم كه من ِ جوان و پر انرژي بايد همه. همين خواست ها است

كار ببرم و بخصوص براي كسب حقوق زنان افغان كه اسير چنگـال دشـمنان    بيان دردهاي ملتم به
كساني كـه هميشـه از اسـالم سـوء     . ي آزادي و سربلندي اين ملت هستند مبارزه كنم قسم خورده

مـن شخصـاً بـه    . استفاده كرده اند و آن را جهت سركوب زنان مـا تبـديل بـه حربـه كـرده انـد      
تواند اين جنايات  انچه دولت ما دولتي سكوالر باشد هرگز نميسكوالريسم معتقدم و باور دارم چن

بـه  . اي را كه در عرض بيست و پنج سال گذشته بر ملت ما تحميل شده ادامه دهـد  فاشيست گونه
بينيد كه اين ها از تحصيل كردن زنان در هراس هستند و مدرسه ها  همين خاطر است كه امروز مي

 . بينند را در بيداري جامعه ميبندند چرا كه نابودي خود  را مي

مشكلي كه مشخصاً در سي سال گذشته مانع رشـد فرهنـگ و   . امروز ما مشكل مشتركي داريم
البته هر دو كشور در قبل از اين دوره هم مشكالت عديده ي خـود  . دموكراسي در جوامع ما بوده

قـالب ايـران و حملـه ي    را داشته اند، ولي مشخصاً اتفاقات اين سي سال گذشته، اسالمي شدن ان
، حركت طبيعي دو ملـت بـه سـمت كسـب آزادي و     1979نيروهاي شوروي به افغانستان در سال 

امروز در هر دو ملت، ما نسل جوان و حتي ميانه . رشد و اعتالي فرهنگ مساوات را به بيراهه برده
لين آسيب شـرايط  او. سالي داريم كه در شرايط ناامني اجتماعي، جنگ، و فقدان آزادي رشد كرده

ناامن، تضعيف ارزش هاي اجتماعي و فرهنگي است كه در حقيقت متر و ميزان تشخيص درسـت  
در چنين شرايطي بعيد نيست كه حتي ميانساالن ما، كه احتماالً در شروع . و غلط را مختل مي كند
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هايي كه اگر چه ي ملي، كودك يا نوجواني بيش نبوده اند، به دنبال راهكار ي اخير فاجعه اين دوره
در نمونه هاي مكرر تاريخي مضرات و عدم كارآيي آنان به اثبات رسيده، اما در پاسخ به اضـطرار  

ي ايران بعـد از   اين مسئله هم درباره. و استيصال اكنون به نظر راه حل ممكني مي آيد، بوده باشند
حكومت مجاهدين و طالبـان  ي شوروي و در ادامه، در دوران  انقالب و هم افغانستان بعد از حمله

اين نسل فعلي در شرايط جنگ و ناامني زندگي كرده و از موهبت امنيت و . و تا امروز ادامه داشته
اي كه پايه ساز فرهنگ و بالتبع بنيان ساز روابط و قـوانين اجتمـاعي هسـتند      ارزشهاي تثبيت شده

ي ايـن نسـل و درهـم     يت آشفتهبه نظر شما چطور ممكن است در اين شرايط با ذهن. محروم بوده
ريختگي ارزشهاي اجتماعي، از ملت توقع داشت كه داراي تفكر و عمـل دموكراتيـك و سـالمت    

آيا اين ممكن است كه با تغيير سيستم حكومتي مشـكالت  . باشد و اسير راه حل هاي موقت نشود
هنگي متمركز كنيم تـا در  بايد ما نيروهاي مان را بر تغيير شرايط فر فرهنگي حل شود و يا اينكه مي

حكومتي مردمـي و آزاد و   ،ي روشن ملت دراز مدت با حل اين معضل بتوانيم به خواست و اراده
 . مستقل بر سر كار بياوريم

ي فرهنـگ نيسـت، بلكـه     ـ همانطور كه قبالً گفتم، در حال حاضر، مشـكل اصـلي مـا مسـئله    
مشكل اصلي هر دو كشور ما درگيري با نظام فاسد حـاكم  . ي استقالل، آزادي و امنيت است مسئله

. است كه تا مغز استخوان بر ضد قوانين حقوق بشري اسـت و مخـالف آزادي هـاي ملـت اسـت     
لت ما، از هر قشر و جنسيتي مبارزه با اين دولت و جايگزين كردن آن بـه  مشكل اساسي و عاجل م

كنم ما درد مشـترك   شما ايران را مطرح كرديد و من فكر مي. ي نمايندگان واقعي مردم است وسيله
چرا كه اين دشمنان حقوق ملت و زنان، كه امروز به نام اسـالم  . داريم و اين فرياد مشترك ماست

اين دولت ها اين جنايات را در . كنند خودشان ننگ و شرم اسالم هستند وب ميملت ايران را سرك
دهند در حاليكه حتي پيروان مذهب در بين خود اين ملت ها، آنـان را   زير لواي نام اسالم انجام مي

من با نظر شما مـوافقم  . بينند قبول ندارند و تعاريفشان از دين اسالم را مطابق با باورهاي خود نمي
ما وجوه مشترك بسياري داريم و متأسفانه در حال حاضـر يكـي از مهمتـرين ايـن مشـتركات      كه 

امروز در كشور ما مـردم بيشـترين درگيـري را بـا     . درگيري با دولتهاي فاسد و ضد مردمي ماست
اين افراد بـا گروگـان گـرفتن نـام اسـالم و      . اي دارند كه بر افغانستان حاكم است فرهنگ جهادي

امروز . گردند از اعتقادات صلح آميز ملت، در حق آنان مرتكب شنيع ترين جنايات ميسوءاستفاده 
مشكل فرهنگي ما در ارتباط با فرهنگ طالباني و مجاهدي است و از معضل اسالم هم كـه حـرف   

ي  زنيم منظور اسالم به روايت رباني و قانوني و خليلي است كـه ايـن تصـور را بـراي جامعـه      مي
د كرده كه گويي ملـت افغـان بـه دليـل بـاور بـه چنـين فرهنگـي عـاجز از درك          المللي ايجا بين

در حاليكه اگر يك نظام مردم ساالر بر سر كار بيايـد  . دموكراسي است و تمايلي به پيشرفت ندارد
شنويم كه ملت افغان بـه   ي همين قضاوت سهل انگارانه مي در ادامه. كند اين تصور كامالً تغيير مي

شود كه ملتي تضعيف شده از جنـگ   مشابهي رأي داده است ولي هرگز مطرح نمي طالبان و دولت
و سركوب هاي داخلي كه اسير چنگال جنگ ساالران زن سـتيز و اربابـان مخـدر هسـتند چطـور      

و يا در ارتباط با تبليغات . ممكن است كه امكان شركت در يك انتخابات دموكراتيك داشته باشند
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استقبال از دموكراسي در كشور ما شايع اسـت، چطـور ممكـن اسـت      زهرآگيني كه در مورد عدم
اش همـين   ي مشكالت از جمله بيسوادي و بيكاري و جنگ تنها علت مبـارزه  ملتي كه عليرغم همه

 . قانوني باشد طلب دموكراسي است، طالب خشونت و يا بي

ي آنهـا   مروز بـه بهانـه  دولت امريكا، خود طالبان و نيروهاي شمال و القاعده را ايجاد كرده و ا
ي فعاليت هاي اين نيروها در داخـل افغانسـتان    در حال حاضر كليه. كند ملت افغانستان را تنبيه مي

 . كند ايجاد تشنج و عدم امنيتي است كه در نهايت به رشد و نفوذ مجدد طالبان خدمت مي

بودن امنيت اجتماعي بـه  خواهم از همين انتخابات مثال بزنم كه وقتي مردان افغان به دليل ن مي
پوشـند و   دهند همين زنان در غيبت شوهر چادر و برقع مـي  ي شركت در انتخابات نمي زنان اجازه

كنند، حتي اگر در بازگشت بـه خانـه مـورد     روند و در انتخابات شركت مي به حوزه هاي رأي مي
ن سي سال گذشته حتي اين گام كوچكي است توسط ملتي كه در شرايط ناام. تنبيه هم قرار بگيرند

داند كه تنها راه نجاتش شركت در  ي سواد آموزي محروم بوده، ولي به روشني مي از موهبت ساده
يك زن كه حتـي سـواد نـدارد    . تعيين سرنوشت كشورش است و هدايت آن به سمت دموكراسي

در زير همـان  كند و  داند و در انتخابات شركت مي ي خود را در قبال استقرار دموكراسي مي وظيفه
از . كنـد  رود و صداي اعتراض خود را عليه دولت بلند مـي  پوشش همراه با مردان به تظاهرات مي

دهد كه مـردم   اين مثال ها كه اثبات بيداري و هوشياري ملت است ما فراوان داريم و اين نشان مي
ي مثبـت ايـن    تهي آزادي و آسايش ملت بيزار هستند و شايد تنها نك چقدر از دشمنان قسم خورده

جنگ شش ساله اين بوده كه ملت افغان از پير و جوان و زن و مرد نه تنها به ماهيت ايـن دشـمن   
ايـن ملـت امـروز    . برده، بلكه براي مقابله و مبارزه با او، متحد شـده  ي امپرياليسم پي دست نشانده

رورت آزادي و دهد و بيشتر از هر زمان ديگري به ض دوست و دشمن را خوب از هم تشخيص مي
حتي آن بخش از ملت كه به اجبار مهاجر شده، چه در كشور هـاي همسـايه و   . برده دموكراسي پي

يا در كشورهاي غربي، همه مترصد اين هستند كه شرايطي ايجاد كنند كه هـر چـه زودتـر كشـور     
شـان در  ي حمايت ملت از فرزند كوچك همين مسئله. خود را آزاد كرده و به بازسازي آن بپردازند

ام ولـي   من با اينكه خودم هميشه فعاليت كـرده . ي حمايت از صداي حق است اين انتخابات نشانه
و حتي وقتـي كـه مـن بـه داليـل امنيتـي       . درخواست شركت من در انتخابات از جانب مردم بود

ي اين كارهـا را خـود    توانستم در نشست هاي عمومي و حوزه هاي انتخاباتي ظاهر شوم، همه نمي
و اين مردم عادي كه بـا  . ردم براي من انجام دادند و به در خانه ها رفتند و براي من رأي گرفتندم

ي اين كارها را انجام دادند نه سن و سال مرا ديدند و نه جنسيت مـن را و تنهـا    چنان جديتي همه
و خواهـد   ملت افغانستان امروز پيشرفت فرهنگ خـودش را مـي  . مالك براي آنها صداي حق بود

اي كه به جوانان كرديد بايد بگويم كه من خـودم نسـل جنـگ      در اشاره. آزادي كشور و ملت را
ام و درجات علمي و آكادميك ندارم، ولي از خـود ملـت    هستم و تا كالس دوازده بيشتر نخوانده

دقيقاً مثـل  . ام ام و از درون همان شرايط حركت كرده هستم و دردهاي ملت را تنگاتنگ حس كرده
ورد خود من، اين ملت كه امكان سواد آموختن رسـمي را نداشـته بـه دليـل تجربيـات عينـي و       م

 . كنم ملموس بسيار روشن و با تجربه است و من به وجود ملتم افتخار مي
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سازد نه اين دولت هاي خودفروخته و آزادي هر ملت هـم توسـط خـود او     تاريخ را ملت مي
ي من به عنوان يك خواهر كوچك به زنان و مردان  توصيهبه اين خاطر . شود كسب و پاسداري مي

ي تفنگ بيگانه را نكنيـد، حاصـل    آزاديخواه ايران اين است كه هرگز آرزوي صدور آزادي از لوله
در غيبـت امنيـت و اسـتقالل    . آن جز اسارت و سيه روزي ملت و خونريزي چيزي نخواهـد بـود  

دموكراسـي را در جامعـه حـاكم كنيـد و از      چطور ممكن است كه شما به آزادي دست بيابيـد و 
بايد خاموش ننشينند و صـداي خـود را بلنـد     ملت ما و شما مي. حقوق بشر و امثالهم حرف بزنيد

كنند و ملتي كه سالها در بند بوده نياز به رهبري سالمت دارد و اين وظيفه ي آزاديخواهاني اسـت  
بايـد ايـن    هاي دموكراتيك و مـدافع آزادي مـي   كه سالها در اين راهها مبارزه كرده اند و سازمان

بايد با قبول هزينـه، آزادي را بـه دسـت     دهي و حمايت كنند و هر دو ملت مي حركات را سازمان
 . خود كسب كنند

اي شخصي و معنوي بـراي پيـروان ديـن     ي اسالم به عنوان مسئله ي مشترك ديگر مسئله مسئله
ستان با اينكه بيشترين فشار از كسر آزادي و دموكراسـي و  امروز هم در ايران و هم در افغان. است

نبودن حقوق اجتماعي است ولي به دليل ماهيت و يا ادعاي دولت ها، اسـالم بـه عنـوان مسـئول     
بايد بين حفظ ديـن و   ظاهر قضيه اين است كه مردم مي. شود ي اين فشارها معرفي مي مستقيم همه

امروز در ايران هم مثل افغانستان افراد آگـاه  . نتخاب باشنديا آزادي هاي اجتماعي شان مجبور به ا
دموكرات و صلح طلبي وجود دارند كه در ضمن گرايشات مذهبي هم دارند ولي از طرف بخـش  
هايي از ملت و حتي از نگاه بيروني اين گروه ها و اعتقاداتشان به عنوان بخشي از مشـكالت ملـي   

 . تحت فشار هستند

ايـن  …. پاكستان هر دو دولت هاي غير دموكراتيك و ضد مردمي هستنددولت ايران و دولت 
دولت ها كه هميشه در گام اول آلت دست بيگانه بوده اند و بعد از آن هـم ماهيـت ضـد مردمـي     

كنند طبعاً در جهت منافعشان به ملـت هـاي ديگـر هـم      داشته اند وقتي كه به ملت خود رحم نمي
 . دولت ايران و پاكستان هميشه به افغانستان دست درازي كرده اند. رحم ندارند

همانطور كه گفـتم مسـئله سياسـي    . كشورهاي ما امروز ربطي به اسالم نداردـ مشكالت مردم 
هـر دو  . است و مصيبت هاي ما حاصل عمل دولت هاي فاسد داخلي و فشارهاي خـارجي اسـت  

دولت هاي فاسد و ضد مردمي ايـن بـار بـه    . ملت مسلمان هستند و اين مسئله منشاء داخلي دارد
حقوق زنان را هدف قرار داده اند و از اين سوء استفاده كرده  ي اسالم كل ملت را و مشخصاً بهانه
امروز در افغانستان مشكل ما اسالم نيست، بلكه اسالم به تعريف سياف و مال عمر است و يـا  . اند

اي براي دستيابي به اهداف خودشان و عليـه   اسالم خليلي هاست كه هر كدام از آن به عنوان حربه
اين افراد كه خود شرم اسالم هستند با حق كشـي و ملـت كشـي    . كنند زن و مرد ملت استفاده مي

اين افراد همه مطرود ملت هستند و مـردم  . خواهند اسالم راستين را پياده كنند كنند كه مي ادعا مي
گيرنـد و تنهـا    براي اين گروه جاني و تبهكار نه احترامي قائلند و نه ادعاهاي آن ها را جـدي مـي  

در ايـن  . كنـد  اين مسئله در مورد ايران هم صـدق مـي  . بركناري آن ها دارند سعي در براندازي و
گوييم نقش آزاديخواهان بسيار سنگين است و هرچقدر سطح آگـاهي مـردم بـاال     جاست كه ما مي
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كنيم كه مشـكل   تواند به سادگي مردم را فريب دهد و هنگامي كه ما ادعا مي برود ديگر كسي نمي
اي به دسـت   اين است كه دولتهاي داخلي با توسل به اين گرايش ها بهانه منشاء داخلي دارد براي
دهند كه با اهداف استراتژيك خودشان به امور ما دخالت كننـد و بـا ايـن     دولت هاي خارجي مي

به همين خاطر به عنوان يـك فـرد سـكوالر    . بهانه ها به تخريب و تعدي در كشورهاي ما بپردازند
دولتهاي سكوالر داشته باشيم هيچ فردي قادر نخواهد بود بـه نـام اسـالم     من باور دارم كه اگر ما

جنايت كند و دين جاي واقعي خود را به عنوان سر مشقي معنوي در زندگي پيروان خـودش پيـدا   
 . خواهد كرد

امروز صبح در كنفرانس مطبوعاتي تان از دخالت هاي ايران و پاكستان و ازبكستان در ارتبـاط  
آيا ممكن است توضيح كوتاهي در اين باره و مشخصـاً در  . نيروهاي شمال حرف زديدبا طالبان و 

زنيم و يـا   ي نقش ايران بدهيد؟ اين دخالت ها از چه نوع است، آيا از فروش اسلحه حرف مي باره
سازد نه اين دولت هاي خودفروخته و آزادي هر ملـت هـم توسـط خـود او      تاريخ را ملت مي... 

 . شود يكسب و پاسداري م

. ـ دولت ايران و دولت پاكستان هر دو دولت هاي غيـر دموكراتيـك و ضـد مردمـي هسـتند     
ي اقدامات اين دولت عليه آزادي و دموكراسـي   متأسفانه امروز ما در پاكستان نيز شاهديم كه همه

ن شنويم كـه در ايـرا   كنند، يا مي بينيم كه چطور صداي آزاديخواهان را در گلو خفه مي است و مي
ي جوانان دانشگاهي و آگـاه و   زندان اوين را به نام دانشگاه اوين نامگذاري كرده اند چرا كه همه

كنند و اين جواناني را كه آينده و آينـده   آزاديخواه را در آنجا به بند كشيده اند و سر به نيست مي
يشـه در گـام اول   اين دولت ها كـه هم . رسانند سازان ايران هستند به شكلي خائنانه به شهادت مي

آلت دست بيگانه بوده اند و بعد از آن هم ماهيت ضد مردمي داشته اند وقتي كـه بـه ملـت خـود     
دولت ايران و پاكسـتان  . كنند طبعاً در جهت منافعشان به ملت هاي ديگر هم رحم ندارند رحم نمي

دولـت ايـران   تابع منافع خود هميشه نسبت به كشور افغانستان دسـت درازي كـرده انـد و مـثالً     
مشخصاً در داخل افغانستان دالل هاي فرهنگي خود را دارد و در امور ما بـه نفـع خـود دخالـت     

و در اين جا منظور من فرهنگ شايسته و مثبت ايران نيست، بلكه فرهنگ خاص خود ايـن  . كند مي
اي كـاش  . دولت است كه با خرج هزينه هاي فـراوان سـعي در گسـترش آن در افغانسـتان دارد    

ملت افغان هميشه با احتـرام و  . شد فرهنگ ملت آگاه و حماسه آفرين ايران به افغانستان صادر مي
ستايش از قهرمانان و آزاديخواهان ايران سرمشق گرفته، ولي مشكل مـا بـا دولـت هـا و فرهنـگ      

حتي وقتـي  . شود در حال حاضر اين فرهنگ آخوندي است كه به افغانستان صادر مي. دولتي است
همين قرائت خاص اين دولـت از اسـالم   . گفت كه اسالم مرز ندارد ميني زنده بود هميشه ميكه خ

از همان زمان حضور اين دالالن در افغانسـتان  . شود است كه امروز موجب تشنج در افغانستان مي
مشهود بود و سياف ها و اسماعيل خان ها و ديگران كه ليستي طوالني دارنـد همـه جيـره خـوار     

ي نظامي به افغانستان موافقت كرد و امروز با دولـت دسـت    ايران در حاليكه با حمله. دندايران بو
نشانده نشست و برخاست دارد ولي بر طبق اخبار همزمان بـه طالبـان و نيروهـاي شـمال اسـلحه      

دانـيم   ولي ما مي. ي اين برادران كه زينت المجلس بوده اند در پنهان ارتباط دارد دهد و با همه مي
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تا به استقالل كامل نرسيم و دولتي مردمي بر سر كار نياوريم دولت هاي خارجي چه همسايه و  كه
تنهـا راه  . دهنـد  ي دخالت و دست اندازي در خاك ميهن ما را مي يا ديگران هميشه به خود اجازه

 ي ما داشتن حكومتي مستقل و مردمي است كه به جاي تكيه به بيگانه براي سر پا مانـدن بـه   چاره
 . ملت و حمايت ملت تكيه داشته باشد

ي من به عنوان يك خواهر كوچك به زنان و مردان آزاديخواه ايران اين است كه هرگـز   توصيه
ي تفنگ بيگانه را نكنيد، حاصل آن جز اسارت و سـيه روزي ملـت و    آرزوي صدور آزادي از لوله
 . خونريزي چيزي نخواهد بود

المللي براي استقرار  عاي شما در جهت نياز به كمك هاي بيندر چند روز گذشته با توجه به اد
دموكراسي در افغانستان و در ضمن درخواست شما براي خروج نيروهـاي خـارجي از كشـورتان    

ي مصاحبه ها درخواست پاسخ آري يا نه از جانب شما به حمايـت و   سئوال تكرار شونده در كليه
 در اين باره توضيح بدهيد؟ آيا ممكن است . المللي بوده ي بين مداخله

من سعي كردم در طول صحبت ها منظور خودم را توضيح بدهم براي اين كه بـه نظـر مـن     ـ
بـدون شـك   . المللي كافي نيست ي بين پاسخ آري يا نه، براي روشن كردن درخواست ما از جامعه

بازسازي ويرانـي  ي افغانستان براي دستيابي به دموكراسي و پس از آن هم براي  كشور آسيب ديده
مشكل امروز ما با . المللي دارد ي بين هاي سي سال جنگ احتياج مبرمي به كمك و حمايت جامعه

حضور نيروهاي خارجي در كشورمان اين اسـت كـه ايـن نيروهـا بـه جـاي حمايـت از صـداي         
 آزاديخواهان و فرزندان واقعي ملت با استفاده از فشار و سركوب بـه حمايـت از دولتـي فاسـد و    

تـوانيم   دهد كه ما در زير اشـغال بيگانـه نمـي    تاريخ ما شهادت مي. دست نشانده گماشته شده اند
المللي براي حمايت از نيروهاي دموكراتيـك   زندگي كنيم و در حالي كه احتياج به كمك هاي بين

 و سازمان هاي حقوق بشري داخل افغانستان و كمك به گسترش و نشر افكار آنها داريم، نيروهاي
اشغالگر از جمله كانادا بايد از افغانستان خارج شده و به اين ادعاي مضحك مبارزه بـا تروريسـم   

دولت امريكا، خود طالبان و نيروهاي شمال و القاعـده را ايجـاد كـرده و امـروز بـه      . خاتمه دهند
وها در داخل ي فعاليت هاي اين نير در حال حاضر كليه. كند ي آنها ملت افغانستان را تنبيه مي بهانه

افغانستان ايجاد تشنج و عدم امنيتي است كه در نهايت به رشـد و نفـوذ مجـدد طالبـان خـدمت      
درخواست ما اين است كه اين نيروها از ايستادن در مقابل خواست ملت افغانستان دسـت  . كند مي

 . برداشته و به حمايت و پشتيباني از نيروهاي دموكرات و آزاديخواه بپردازند

بـا  . ي مطبوعاتي از صمد بهرنگـي نقـل قـول كرديـد     راني تان و همچنين در مصاحبهدر سخن
 ادبيات سياسي ايران چطور آشنا شديد؟ 

توانستم در نشست هاي عمومي و حوزه هاي انتخاباتي ظـاهر   وقتي كه من به داليل امنيتي نمي
ها رفتند و بـراي مـن رأي   ي اين كارها را خود مردم براي من انجام دادند و به در خانه  شوم، همه

ي اين كارها را انجام دادند نه سـن و سـال مـرا     و اين مردم عادي كه با چنان جديتي همه. گرفتند
 . ديدند و نه جنسيت من را و تنها مالك براي آنها صداي حق بود

جوانان آگـاه  . ـ من از كودكي به ادبيات ايران و بخصوص ادبيات سياسي ايران عالقمند بودم
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شناسم كه همه با احترام و عالقه آثار قلـم بـه دسـتان روشـنفكر و      ي افغان را مي حصيل كردهو ت
مـا درد مشـترك داريـم و    . دهنـد   كنند و آن را سرمشق خود قرار مـي   ي ايراني را دنبال مي آزاده

و به همين . شود سخن مشترك ماست  فرهنگ مشترك داريم و آثاري كه در آن درد ملت نقش مي
ي را مـا  ياد اين بـزرگ جـاودان  . شما شنيديد كه من از نوشته هاي صمد بهرنگي مثال آوردمدليل 

و يا مثالً از شعر سـيمين  . ايم همچنين از اشعار احمد شاملو سرمشق گرفته .داريم هميشه محترم مي
  گويد، بهبهاني كه مي
   ،سازمت وطن دوباره مي

  .اگر چه با خشت استخوان خويش
ي بهبهاني بزرگ حقيقتاً با دست خالي و پوست و گوشـت و   ما اگر امنيت داشته باشيم به گفته 

  :ي حميد مصدق كه مي گويد و يا به گفته. استخوانمان وطن مان را خواهيم ساخت
چـه   / تو اگـر بنشـيني   / من اگر بنشينم / همه برمي خيزند،/ من اگر برخيزم / تو اگر برخيزي  

  .ي هر دشمن دون آويزد چه كسي پنجه در پنجه / چه كسي با دشمن بستيزد، /كسي برخيزد، 
ايم و ليال خالد فلسطيني و اين ها همه   ما همچنين مثال هاي فراواني از اشرف دهقاني خوانده 

ي افغان مثل انـيس   و همين طور شاعران آزاده. سرمشق هاي ما هستند و ما براي آنها احترام قائليم
  :سرمد، مثل شهيد مينا كه مي گويد آزاد، داوود

  ام، من زنم كه ديگر بيدار گشته 
  ام من راه خود را يافته 
   .گردم و هرگز بر نمي 

 . ي اين ها چه در افغانستان و چه در ايران استادان ما هستند از اين مثال ها فراوان است و همه

. كننـد  ي امريكا به عنوان راه نجات فكـر مـي   امروز در ايران كساني هستند كه به احتمال حمله
شما كه اين راه را تجربه كرده ايد و از اين آزادي صادراتي شناخت كافي داريـد، بـراي مـا چـه     

 پيامي داريد؟ 

. ك شـود نباشـيد  ي تفنگ بيگانه شلي اي كه از لوله  ـ پيام من اين است كه هرگز به اميد آزادي
ي آن را در افغانستان و عراق ببينيد، در اين زمينه گفتني بسيار است، اما زن و مرد آزاديخواه  نتيجه

ي راه جوانانشـان باشـند    ايران بايد بدانند كه راه سختي در پيش دارند و بايد قد علم كنند و ادامه
دهنـد ولـي از هـدف خـود      مـي  كه در قتلگاه هاي دولت فاشيستي ايران جان شيرين را از دسـت 

آزادي يـك ملـت توسـط خـود     . ي نبرد تبديل كرده اند گردند و حتي زندان ها را به صحنه برنمي
  . به اميد روزي كه ما در كنار هم آزادي هر دو ملت را جشن بگيريم. شود ملت كسب مي
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  2007سپتامبر  25، حكيم نعيم: ترجمه
  

 يك مضحكه است » جنگ عليه تروريزم«
  با ماللي جويا، Elsa Rassbachاحبه السا راسبك مص

   2007 سپتامبر  22تا  18در مورد سفر اخيرش به آلمان از 
 

 
سال عمر دارد جـوانترين فرديسـت كـه بـه      29ماللي جويا كه 

زني است كه با  68او يكي از . پارلمان افغانستان انتخاب شده است
گرفتن دومين راي بلند در بين كانديدان از زادگاهش فـراه در سـال   

اما زماني كه او در پارلمان بر ضـد  . به ولسي جرگه راه يافت 2005
مـي   21ران سخن گفت، وكالتش به تـاريخ  بنيادگرايان و جنگ ساال

تا ختم اين دوره پارلمان به حالت تعليق درآمد، ماللي جويـا   2007
بر عليه اين تصميم پارلمان به ستره محكمه افغانستان اعتراض كـرده  

در لويـه   2003ماللي جويا زماني به شهرت رسيد كه در سال . است
پـس از ايـن حادثـه،    . داي اعتراضش را بلند كردجرگه قانون اساسي عليه سلطه جنگ ساالران ص

چهار بار از سوء قصد جان به سالمت برد و فعالً هر باري كه در داخل افغانستان از يـك جـا بـه    
 . جاي ديگر سفر ميكند، مجبور است چادري بپوشد و توسط محافظان مسلح حفاظت شود

ابق زخمـي شـده اسـت، در    ماللي جويا كه پدرش در جنگ مقاومت بر عليه اتحاد شوروي س
چهار سالگي مجبور به ترك كشورش شد و در كمپ هاي مهاجرين در ايران و پاكسـتان زنـدگي   

زمـاني كـه    1998او بعد از ختم تحصـيالتش در مكاتـب مهـاجرين در پاكسـتان، در سـال      . كرد
ز قبيـل  افغانستان در كنترول طالبان قرار داشت به كشورش بازگشت و به فعاليت هاي اجتمـاعي ا 

تدريس در كورس هاي مخفي سواد آموزي براي زنان، تاسيس كلينيك صحي و پرورشـگاه بـراي   
همچنان وي يكي از مخالفان سرسخت طالبـان در افغانسـتان   . بضاعت مشغول شد اطفال يتيم و بي

 . بود

ي از يك 2005المللي زن سال ايتاليا شناخته شد، در  برنده جايزه بين 2004ماللي جويا در سال 
هزار زن كانديد براي جايزه صلح نوبل بود، و همچنان از طرف فـورم اقتصـادي جهـان در سـال     

و اخيراً وي براي دريافت جايزه آزادي انديشـه  . رهبر جهاني انتخاب شده بود 250در ميان  2007
 . پارلمان اروپا كانديد شده است

دشـمنان  «س فلـم پـرآوازه و بلنـد    كه بر اسـا  »زني در ميان جنگ ساالران«در اين اواخر فلم 
تهيه شده است و مبارزه پارلماني خانم جويا را به تصوير ميكشد، در چندين چينل پي  »خوشبختي

ماللي جويا همچنان رهبري يك نهاد اجتماعي غيردولتـي  . بي اس در امريكا به نمايش گذاشته شد
خـانم جويـا بـه دعـوت     . به عهده داردرا نيز  »هاي زنان افغانستان  موسسه ارتقاي توانمندي«بنام 
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، بخاطر مالقات با مقامـات آلمـاني و آگـاهي    )بوندستاگ(گروپ پارلماني چپ در پارلمان آلمان 
سـفري بـه شـهر بـرلين      2007دادن به مردم آلمان در مورد وضع افغانستان در اواخر ماه سـپتامبر  

مريكايي كـه در بـرلين زنـدگي    آلسا راسبك، ژورناليست ا. پايتخت جمهوري آلمان فدرال داشت
 . اي با خانم جويا ترتيب داده است ميكند، مصاحبه

  
علت آمدن تان به آلمان چيست؟ و اميدوار هستيد چـي دسـتاوردي از ايـن    : السا راسبك

 شته باشيد؟ اسفر تان د

از من دعوت كرده بود تـا در  ) بوندستاگ(گروپ پارلماني چپ در پارلمان آلمان : ماللي جويا
مورد وضعيت فالكتبار افغانستان، مشكالت كشنده زنان و نقش نيروهـاي خـارجي بـه خصـوص     

پيام من به مردم آلمان واضح و روشن . قواي آلماني سخنراني كنم و به مردم آلمان معلومات بدهم
اش را در قبال افغانستان از پاليسي غلط امريكـا جـدا    دوار هستم كه دولت آلمان پاليسيامي: است

بسازد و يك پاليسي مستفل را تعقيب كند زيرا خط مشي امريكا در افغانستان تمسـخر دموكراسـي   
كمك به دولت افغانستان تا زماني . اي نميرسد غيرموثر است و به نتيجه »جنگ با تروريزم«است و 

امـروز امريكـا   . حت سلطه بنيادگرايان ائتالف شمال قرار دارد هيچ دردي را دوا نخواهد كـرد كه ت
زير نام جنگ با تروريزم با طالبان ميجنگد در حالي كه با تروريست هـاي ائـتالف شـمال كـه بـه      
اندازه طالبان تاريك انديش و قاتل و متجاوز هستند، كار ميكنـد و آنـان را مـورد حمايـت قـرار      

اين رهبران ائتالف شمال مانند رباني و سياف بودند كه در اول به تروريست هاي عرب در . دميده
دمـوكرات  «و  »آزاد كننـدگان «افغانستان پناه دادند، اما امروز امريكا كوشش ميكند آنان را بمثابـه  

ميخواهند  اگر دولت و نيروهاي مستقر آلماني در افغانستان. به مردم دنيا نشان دهد »هاي افغانستان
بـرعكس دولـت   . ثابت سازند كه دوستان واقعي مردم افغانستان هستند، بايد مستقالنه عمل كننـد 

امريكا، بايد بر مردم افغانستان و نهادها و شخصيت هاي آزادي دوست تكيه داشته باشند كـه تنهـا   
 . بديلي در برابر بنيادگرايان بشمار ميروند

ورت داريم اما زير نام امنيت قواي خارجي آزادي ما را درست است كه امروز ما به امنيت ضر
. ما به كمك جامعه جهاني نياز داريم ولـي مخـالف اشـغال كشـور خـويش هسـتيم      . سلب كردند

دولت امريكا در تالش براي بدسـت آوردن  . متاسفانه افغانستان امروز يك كشور اشغال شده است
. كتبار مردم افغانستان هيچ ارزشي برايش نـدارد اي خود است و زندگي فال منافع اقتصادي و منطقه

امريكا جنايت كاران ائتالف شمال را كه طبق اعتراف خود آقاي كـرزي بـه مراتـب خطرنـاكتر از     
طالبان هستند، تقويت كرد و به قدرت نصب كرد و طالبان هم هر روز قويتر ميشوند و اين اكثريت 

 . ظلم و ستم را بايد تحمل كنندمطلق مردم افغانستان هستند كه هر روز انواع 

درست است كه امروز ما به امنيت ضرورت داريم اما زير نام امنيت قواي خارجي آزادي ما را 
بايد به . ما به كمك جامعه جهاني نياز داريم ولي مخالف اشغال كشور خويش هستيم. سلب كردند

نطوري كه ائتالف شـمال را بميـان   خاطر آورد كه اين امريكا بود كه طالبان را به وجود آورد، هما
آورد و تقويت كرد، اگر دولت امريكا واقعاً در جنگ با طالبان جدي ميبود امروز طالبـاني وجـود   
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براي مردم ما بسيار جالب است كه بزرگترين ابرقدرت دنيا در مقابل يك باند انسـانهاي  . نميداشتند
. واضحاً، حقيقـت جـاي ديگريسـت   . ن باشدقرون وسطائي فكر، بيسواد و جاهل مانند طالبان ناتوا

امريكا در جنگ با طالبان و القاعده جدي نيست تنها ميخواهد حضور نظامي خود را زير نام جنگ 
با طالبان در افغانستان طوالني بسازد تا بتواند تهديدي باشد به ايران، چين، و ديگـر قـدرت هـاي    

 . آسيايي

عده زيادي حتي زماني كه حمايـت شـانرا از آزادي   . دمردم آلمان با گرمي از من استقبال كردن
همبستگي و همدردي مردم آلمان را بـا قلـبم حـس    . مردم افغانستان ابراز ميكردند، اشك ميريختند

هدف ديگر سفرم به آلمان اين بود كه حمايت مردم دموكرات و آزادي دوست آلمان و دنيا . ميكنم
 . سي هاي امريكا در قبال افغانستان باشند، جلب كنمرا كه ميتوانند يك صداي قوي به ضد پالي

  
 جوابي را كه از پارلمان آلمان دريافت كرديد، چي و چگونه بود؟ : آلسا راسبك

. المللي پارلمان آلمان حتي نخواست كـه بـا مـن مالقـات كنـد      كميته روابط بين: ماللي جويا
حقيقـت را بنـابر ملحوظـات مختلـف     نميدانم چرا از جنگ ساالر ها و سياست مداران افغاني كه 

عسـاكر آلمـاني در   . نميگويند دعوت ميكنند اما نميخواهنـد صـداي مـردم افغانسـتان را بشـنوند     
افغانستان حضور دارند بناء سياست مداران آلماني در مقابل مردم شان مسئوليت دارند كـه بداننـد   

من مالقات نكنند، البتـه فشـار وزارت   اي را كه پيش كشيدند تا با  بهانه. در افغانستان چي ميگذرد
خارجه آلمان نقش مهمي را در اين مورد بازي كرد، اين بود كه من از طرف جنـگ سـاالر هـا از    

طبعاً، . ام درحالي كه من حمايت زياد مردم افغانستان را با خود دارم پارلمان افغانستان كشيده شده
صادي و اجتماعي پارلمان آلمان داشتم، تا هنـوز  مالقات هايي با كميته حقوق بشر و كميته امور اقت

 . نتايج آنرا نميدانم زيرا جروبحث ها در مورد افغانستان هنوز هم در پارلمان آلمان ادامه دارد

المنفعه زيادي از قبيـل اعمـار    يكي از اعضاي پارلمان گفت كه آلمان در اعمار پروژه هاي عام
ولي بـه مـن وقـت داده نشـد كـه در      . كمك كرده استمكاتب و شفاخانه ها به دولت افغانستان 

جواب بگويم كه كمك هاي مالي تان به جيب جنگ ساالران ميرود و دولت كرزي يكي از فاسـد  
مـن  . ترين دولت هاي دنيا از لحاظ اداري است كه مقامات دولتي هم خود اينرا اعتـراف ميكننـد  

گلستان تاييد ميكنند كه زيادتر از نيم كمـك  ميخواستم بيان كنم كه حتي مقامات نظامي امريكا و ان
يـك مقـام وزارت دفـاع امريكـا،     . هاي خارجي به افغانستان به كساني كه مستحق هستند نميرسد

اي كه به پوليس افغانستان كمك شـده بـود در    پنتاگون اعتراف كرده است كه هزارها وسايط نقليه
 ) 2007جنوري  29گراف،  سندي تيلي. (بازار آزاد به فروش رسيده اند

نميـدانم چـرا از   . المللي پارلمان آلمان حتي نخواست كه با من مالقات كنـد  كميته روابط بين
جنگ ساالر ها و سياست مداران افغاني كه حقيقت را بنابر ملحوظات مختلـف نميگوينـد دعـوت    

شـفاف  مـا يـك دولـت دموكراتيـك و     . ميكنند اما نميخواهند صداي مردم افغانسـتان را بشـنوند  
المنفعـه   ساختن و به راه انداختن يكـي دو پـروژه عـام   . ميخواهيم كه مانع روند كنوني شده بتواند

دادن پول به ايـن دولـت   . مردم ما امروز به امنيت زيادتر از آب و نان ضرورت دارند. كافي نيست
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د مخدر پرتـر  هاي ستمكاران و مافياي موا فاسد كنوني هيچ تغيير مثبتي را نخواهد آورد تنها جيب
 . خواهد شد

همچنان دولت آلمان بايد تالش كند كه كشور هاي مداخلـه كننـده در امـور افغانسـتان مثـل      
پاكستان، ايران و روسيه را تحت فشار قرار دهد تا از ارسال اسـلحه و امكانـات بـه گـروه هـاي      

 . تروريستي در افغانستان خود داري كنند

رزو هاي مردم افغانسـتان، در چـارچوپ پاليسـي هـاي     هرچند امروز عساكر آلماني برعكس آ
واشنگتن عمل ميكنند ولي بازهم من به تمامي فاميل هاي آلمـاني كـه فرزندانشـان در افغانسـتان     

و بسيار متاسـف هسـتم كـه يـك تعـداد از      . كشته شده اند، تسليت و تاثر عميق خود را ميفرستم
وقتي در موجوديت دهها . افغانستان را بشنوند اعضاي پارلمان آلمان نخواستند صداي واقعي مردم

هزار نيروي خارجي، افغانستان به يكي از بزرگترين توليد كننده مواد مخدر مبدل ميشود، كافيسـت  
 . است و الترناتيو ديگري بايد جستجو گردد دانست كه تالش هاي جامعه جهاني روبه ناكامي

  
 بكند؟  به نظر شما دولت امريكا چي بايد: السا راسبك

امريكا بايد حمـايتش را از جنـگ سـاالران و جنـگ افروزهـا      . بسيار ساده است: ماللي جويا
متوقف بسازد و كمك كند كه انسانهايي مثل سياف، رباني، قانوني، فهيم، خليلي، محقق، اسماعيل 
و ديگران به عوض نصب شدن در مقامات كليدي، بمثابه جنايتكاران جنگي بـه محاكمـه كشـانيده    

امريكا و متحدينش بايد با جديت گروپ هاي مسلح غيرقـانوني را كـه خـون مـردم مـا را      . شوند
مردم افغانستان از جنايتكاران ائتالف شمال كه در قدرت هستند حمايـت  . ميمكند، خلح سالح كند

كنند و آشكارا تا جايي كه ميتوانند بر ضد شان مبارزه ميكنند به طور مثال عكس هـاي شـانرا    نمي
 . ر محضر عام به آتش ميكشندد

به . دولت امريكا بايد به مردم افغانستان احترام كند و از ارتكاب جنايات جنگي جلوگيري كند
مردم غير نظامي در افغانستان از طرف امريكـا و   2001سپتامبر  11مراتب زيادتر از قربانيان حادثه 

ـ   . متحدينش به قتل رسيده اند گنـاه   يحتي امريكا زيادتر از طالبان در اين شش سال اخيـر مـردم ب
اما، طبعاً عساكر امريكايي هيچ گناهي ندارند به آنها گفته شده بـود  . ملكي را به قتل رسانيده است

در سـخنراني هـاي اخيـري كـه در امريكـا      . شما بخاطر آوردن دموكراسي در افغانستان ميجنگيد
ميگفتنـد كـه    داشتم، فاميل هايي كه جگر گوشه هاي شانرا در افغانستان از دست داده بودند به من

مردم افغانستان بـه  . حال ما درك ميكنيم كه پاليسي امريكا در افغانستان استهزاي دموكراسي است
  . كمك مردم آزادي دوست و صلح دوست امريكا نياز دارند

  
 آيا ميخواهيد كه نيروهاي امريكا از افغانستان خارج شود يا خير؟ : السا راسبك

يگانـه اميـدواري   . ما آزادي ميخواهيم نه اشـغال . صت ممكنبلي، در زودترين فر: ماللي جويا
اش را در مـورد   اين است كه كشور هاي دوست افغانستان به امريكا فشار وارد كنند كه تا پاليسي

افغانستان تغيير بدهد، اما با درك تجارب شش سال اخير، تغيير در پاليسي امريكا ناممكن بـه نظـر   
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آنكـه آزادى را  «همانطوري كه بنجامين فرانكلين گفته اسـت  . ا ترك كندميايد بناء بايد افغانستان ر
مـردم   ».قربانى امنيت نمايد، نه شايسته داشـتن آزادى اسـت و نـه اليـق برخـوردارى از امنيـت      

افغانستان به هردو نياز دارند و درك ميكنند كه هيچگاه يك كشور خارجي نميتواند برايشان آزادي 
. انيم كه خود ما بايد بخاطر بدست آوردن اين آرمانهاي بزرگ مبارزه كنـيم ما ميد. و امنيت ببخشد

آزادي «امريكا زيـر نـام   . تر ساخته است ميشود بگوييم كه اشغال امريكا بحران افغانستان را پيچيده
بـه  . به افغانستان آمد در حالي كه امروز زنان در افغانستان در حالت فاجعه انگيزي قرار دارند »زن

ثال هر ما ده ها زن در سراسر افغانستان دست به خـود سـوزي ميزننـد و ايـن را يگانـه راه      طور م
 . بيرون رفت از بدبختي ميدانند

افغانها در طول تاريخ هميشه بر عليه اشغالگران مبارزه كرده اند و اگر اشغال امريكا بـه همـين   
 . خواهيم بود يي در مقابل امريكا منوال دوام كند، ما شاهد مقاومت هاي توده

  
وقتي به افغانستان برگشتيد با چي خطراتي روبرو خواهيد شد و همچنان مـا  : السا راسبك

 از امريكا و ديگر نقاط دنيا چگونه ميتوانيم برايتان كمك كنيم؟ 

امـروز وضـعيت اكثريـت    . من فقط يك فرد هستم و هيچ برتري از مردمم نـدارم : ماللي جويا
طبعاً زندگي من بيشتر در خطر است زيـرا مـن   . مطلق مردم افغانستان از نگاه امنيت در خطر است

هرگز با دشمنان مردمم سازش نميكنم و تا زماني كه يك قطره خـون در تـنم در جريـان اسـت از     
هيچگاه خاموش نخواهم شد و هميشه ماسك زمامداران افغانستان و امريكـا  . نميكشم مبارزه دست

حقيقـت مثـل آفتـاب     »ما خاموش نخـواهيم شـد  «ميخواهم بگويم كه . را به دنيا افشا خواهم كرد
 . روشن است و هيچكس نميتواند پنهانش كند

خدمت كنم، با صـراحت  با آنكه جوان هستم و ميخواهم به مردمم بخصوص به زنان افغانستان 
ميگويم كه هرگاه هر اتفاقي برايم افتاد، ائتالف شمال كه توسـط امريكـا حمايـت ميشـود، مقصـر      

 . خواهد بود

تنها انسان هاي آزادي دوست به نيرو هاي ضد بنيادگرا و طرفداران دموكراسي واقعـي كمـك   
مك تـان نيـاز دارم تـا زمينـه     من به ك. ميكنند، بناء ما به كمك مادي و معنوي تان ضرورت داريم

زنان «همانطوري كه شهيد مينا گفته است . تعليم براي دختران و زنان را در افغانستان مساعد بسازم
اي اند كه اگـر بيدارشـوند نقـش بسـا بزرگـي در هرگونـه جنـبش         افغانستان همچون شيران خفته

قادر خواهد ساخت تـا ايـن   كمك هاي مردم آزادي دوست دنيا مرا  ».اجتماعي بازي خواهند كرد
شيران خفته را به حقوق شان ملتفت بسازم و بعد از آن هيچ نيروي تـاريكي نميتوانـد مثـل امـروز     

  . آنان را وحشيانه تحت ستم خود قرار دهد
  .مراجعه شود www.malalaijoya.comبراي معلومات بيشتر به ويب سايت 





  

  

  

  

  

  بخش پنجم

  

  جرمن آنالين ـ سايت افغان واكنش هاي افغانها در

  2008 در دفاع از ماللي جويا، دسمبر
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   2008/ 12/ 7 ،سيستاني
  

  اهانت به ماللي جويا،  بخاطر
  !مقاطعه ميكنم با پورتال افغانستان آزاد،

  
ديگـر   فهم خود چگونه يك بار من تعجب ميكنم كه شما با همه ادعاي دانش و! آقاي موسوي

 در دليرافغان قـرار گرفتـه ايـد، و    اين زن با شهامت و ،با استبداد كم نظيري در مقابل ماللي جويا
حالي كه خود را مدعي مدافع حقوق زن مي شماريد، سعي مي كنيـد بـا تيـغ قلـم خـود، گلـوي       

ـ  مدافع حقوق انسان را كه پس از دادخواهي يك زن فداكار و  تهقرنها تحمل زورگوئي مرد، توانس
دل من ايجـاد نمـود    اين موضع گيري شما اين ترس را در. كند، ببريد در برابر جنايتكاران قد علم

مسند قدرت تكيه مي زديد، خدا ميداند  بر پرچميان، شما بجاي خلقيان و 1357در ماه ثور  كه اگر
اينچنـين   خير، زيـرا وقتـي كـه ماللـي جويـا را      افغانستان امروز كسي زنده باقي ميماند يا كه در

    بيرحمانه گلومي بريد، با ديگر مردم افغانستان خدا ميداند چي ها ميكرديد؟
هر نويسنده مسئول محتويـات  « :شما در آغاز مرام نشراتي پورتال افغانستان تذكر داده ايد كه 

هيچگونـه مسـؤوليتي را در    افغانستان آزاد ــ پورتال افغانستان آزاد .و روحية مضمون خود است
من اكنون مجبور هسـتم خـدمت آن مـدعي مبـارزه      ».ل مطالب و مضامين هموطنان نمي پذيردقبا

  چه مسئوليتي متوجه پورتال شده بود؟  »ماللي وغازي سرداره ،جنگ ميوند«بگويم كه با نشر مقاله 
 تمجيد و دفاع از ماللي جويا قبالً به نشر نرسيده بود؟ مقاله در آيا مگردر همين پورتال چندين

پايان آن مقاالت چنين تبصره هايي ننموده ايد؟ اگـر مقالـه مـن خـالف پاليسـي نشـراتي        چرا در
تائيـد  «ولي با افزودن اين جمله توهين آميز خـود   پورتال تان بود، ميتوانستيد آنرا به نشر نرسانيد،

آزاد -پورتال افغانسـتان آزاد  ،شخصيت ماللي جويا موضع شخصي جناب سيستاني صاحب ميباشد
اهداف نشراتي پورتال بيـان داشـته    اداره مستعمراتي ضمن قبال احاد در افغانستان موضع گيري را

برمبناي آن طرز ديد تمام آنهائيكه به شكلي از اشكال با اداره مسـتعمراتي كـرزي همكـاري    . است
از ديـد پورتـال    تجـاوز بـه شـمار آمـده و     موئيد هريك از نهادهاي جداگانه دولت باشد، ميكند،

 در ،».نميتواند كتمان گر خيانت آنها به امـر اسـتقالل وآزادي كشـورگردد    نيز شخصيت فردي آنها
  و هزاران انسان وطن پرست هواخواه ماللي جويا شديد؟  من نوشته من مايه تاثر پاي

دليري اش به عنوان يـك   بسياري از وطن پرستان ديگر بخاطر شجاعت و ماللي جويا را من و
به خاطر افشاگريهاي وطن پرستانه اش در رويا رويي با . دوست داريم مردساالر يك جامعه زن در

نه به خاطرتعلق وي به كـدام قـوم، مـذهب، سـمت يـا گـروه       . دوست داريم جنايتكاران ما او را
اعتراض دليرانه خود به افشاي جنايتكاران جنگـي در لويـه    ماللي جويا را تا آن روز كه با. سياسي

سي نه پرداخته بود ودل مـردم مصـيبت ديـده و داد خواهـان افغانسـتان را شـاد       جرگه قانون اسا
پس از آن بيانيـه يـك   . نساخته بود، نه من مي شناختم ونه شما ونه مردم افغانستان ونه مردم جهان



  |روزگار ما                                                                                                                 شجاعت ي اسطوره ماللي جويا، 235
  

دقيقه ئي بود كه هواخواهان حق وعدالت به دفاع از او برخاستند وبا دم وقلم خـود از او حمايـت   
اكنـون  . ين راه حتي نهاد هاي بين المللي دفاع از حقوق بشر نيز از او حمايت نمودندا در كردند و

چرا نام وشهرت اين زن شجاع برشما گران آمده ودر قبال وي طوري موضع گرفته ايد كـه ربـاني   
  اسماعيل خان وديگر جنايتكاران در برابرش برخورد ميكنند؟ فهيم و قانوني و وسياف و

خـود   پاكسـتان و  ايـران و  دربدري در آوارگي و و خاكستر كه از ميان خون وآيا اين زن دلير 
افغانستان سربلند نموده و با از جان گذشتگي فرياد حق طلبانه ميليونها انسان داغديده وطن را بلند 

شـما   پردازد، از نظـر  مي پرداخته و سه ده اخير به افشاي چهره هاي جنايتكار در ميكند، و كرده و
قبـال   شما در ناشايستي را مرتكب ميشود كه آيا كار بد و عدالت اجتماعي استيد، حق و كه مدعي

  كرده ايد؟ وي چنين موضع گيري
من فكر ميكنم اعتراض ماللي جويا براداره كابـل و نيروهـاي اشـغالگر درافغانسـتان قبـل از       

ونترسي است كه صـداي  ماللي جويا آن زن مبارز . اعتراض هر افغان ديگر بر اين اداره بوده است
اعتراض خود را نه تنها در داخل كشور، بلكه حتي در پارلمانها و نهاد هاي مـدافع حقـوق بشـرو    

آلمـان، ايتاليـا انگلـيس     ،امريكـا، وكانـادا   كشـورهاي  گردهم آئيهاي محصالن وگروه هاي چپـي 
فغان است كه وقتـي  ماللي جويا همان زن با شهامت ا. ابراز داشته است وغيره با شهامت وآستراليا

از دست  به ايتاليا سفركرد و آنراطي مراسمي رسمي2007براي گرفتن جايزه حقوق بشردر جوالي 
  :گرفت با تشكر از شهر دارفلورانس گفت شهر دار شهر فلورانس ايتاليا

اين جايزه ارزش معنوي بزرگي براي من دارد و بر بار مسئوليت هـا و وظـايف مـن خواهـد     «
. قاطعانه تر از قبل عليه بيعدالتي و بنيادگرايان جنايتكار در كشـورم كـار و مبـارزه نمـايم    افزود تا 

تشويق و اظهار همبستگي شما با كار و مبارزه من براي افغانسـتان آزاد، دموكراتيـك و سـكيوالر،    
  ».تر براي بهروزي مردم نگونبختم پيكار نمايم انگيزد تا مصمم  بيشتر مرا برمي 
با آقاي ماسيمو دالما، وزير خارجه ايتاليا، خاطرنشان سـاخت كـه    در مالقات خود ماللي جويا

اگر دولت ايتاليا ميخواهد واقعا خدمتي به مردم افغانستان نمايـد بايـد سياسـتي مسـتقل از آنچـه      
بوسيله دولت امريكا دنبال ميشود اتخاذ نمايد و از هرگونه حمايت از جنگساالران ائـتالف شـمال   

و . رد و به نيروها و شخصيت هاي دموكراسي خواه و مردمـي افغانسـتان كمـك نمايـد    دست بردا
تكيه دولت امريكا بر تروريست هاي جهادي را علت عمده شكست جامعه جهاني در افغانسـتان و  

جويا همچنان از دولت ايتاليا خواست تا در راسـتاي  . عامل اصلي تيره روزي امروزي عنوان نمود
ضايي افغانستان، محاكمه جنايتكاران جنگـي در يـك محكمـه بيطـرف را بايـد      كار براي سيستم ق

  .مجدانه پيگيري نمايد
ماللي جويـا در دومـين    از سايت دفاع از ماللي جويا خوانده ام كه من باري در گزارش ديگر

حقـوق شـهروندي افتخـاري     مختلف ايتاليا سند سه شهر از سوي 2007سفرخود به ايتاليا در سال 
 بـا هـواداران خـود و    در شهرهاي مختلف آن كشور اكتوبر 20الي 6ماللي جويا از . نمودحاصل 

 Mare Nostrumشهر ويرجوي ايتاليا جـايزه سـاالنه    شوراي ابتدا. مقامات دولتي ايتاليا ديدار كرد
حقوق شهروندي افتخاري بـه وي   Arezzoوسپس شوراي رهبري شهر آرزو . را به وي اهداء نمود
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به ماللي جويا حقـوق شـهروندي افتخـاري تقـديم      نيز Bucineو شهردار شهر بوسين  .اهدا نمود
  .وهريك او را شهروند ايتاليا خواندند. كرد

  

  
  .ايتاليا به ماللي جويا سندحقوق شهروندي افتخاري تقديم مينمايد Bucineشاروالي شهر بوسين 

  
گرسـنه خـود    و دركنار مـردم فقيـر  من ترجيح ميدهم : يكي، گفت هر خانم جويا با تشكر از و

سـمت حركـت    چنين است مناعت نفس و. باشم تا اگركمكي از دست من پوره باشد به آنها بكنم
  .جنايتكاران تنظيمي دوباره به وطن بازگشت ماللي جويا كه با وجود خطر ترورش از جانب

 ايتكـاران و او بجاي فرياد كشيدن از زيرلحـاف امپريـاليزم، در وطـنش شـجاعانه برضـد جن      
اشغالگران مبارزه ميكند در حالي كه جنايتكاران جنگي در نابودي او لحظه يي هم غافـل ننشسـته   

اكنون شما اي مدعيان وهـوا داران حـق   . او را زير پيگرد خود قرارداده اند اند وچون ارواح خبيثه
م امپرياليزم غنوده كسي كه بربستر نرم وگر :انصافاً بگوئيد كه شهامت كداميك بيشتر است وعدالت

 و فقط شعار مبارزات ضدامپرياليستي ميدهد، يـا ماللـي جويـا كـه اقامـت در ايتاليـا رانپـذيرفت       
وبرهرچه آرامش از جانب كشورهاي اشغالگر باشد پشت پا زد و يك تنه دركنار هموطنان فقيـر و  

  گرسنه خود با جنايتكاران واشغالگران مي رزمد؟
 ع گيري شما در قبال عناصر پاك وشرافتمندي چون ماللـي جويـا  اين موض بايد اذعان كنم كه

 نيـز  عدالت خواهي دوستداران حق و ماللي جويا و هواداران عميقاً سبب تاثر من و هزاران تن از
از همكاري با پورتال شما معذرت خواسته مقاطعه ام  همين امروز بنابراين من سر از .گرديده است

  .ديالوگ انترنتي حاضر نيستم به ادامه را اعالم ميدارم و
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  2008/ 12/  21 ،سيستاني
  

  باشد، كسيكه در صدد ترور شخصيت ماللي جويا
  من آنرا محكوم ميكنم

  
 تحقير ماللي جويا، دراين اواخـر چـون يـك عقـده     قلم فرسائي موسوي در راستاي تخريب و

 بـا آنكـه  . افغان شده اسـت چركين سربازكرده وبه بهانه هاي مختلف متوجه اين شيرزن با شهامت 
چنين قلم فرسائي ها براي خوش خدمتي بـه جنايتكـاران معلـوم الحـالي اسـت كـه در پارلمـان        
افغانستان لم داده اند وتا ختم دوره پارلمان از مصئوئيت سياسي برخورداراند و زورهيچكسـي بـه   

بـه   مزورانـه شـان  آنها نمي رسد، مگر به موسوي وامثال اوبايد گفت كه كوشش هاي مذبوحانـه و 
منظور كاستن از محبوبيت ماللي جويا در ميان مردم، يك ذره هم از محبوبيت وعـزت واحتـرام او   

  .در قلوب هوادارانش نمي كاهد واين روي سياهي فقط به ذغال ميماند
موسوي كه با همه تظاهر به ضديت با امپرياليزم نمي تواند در ميان قشرآگاه وچيز فهـم كشـور   

بوبيت الزم برخوردار گردد، اكنون از در پست كينـه ورزي وارد شـده و بـا كـم زدن     ومح از وزن
ميخواهد براي خود شهرت كمائي كند، ولي او نميداند كه اين شهرت جز نفـرت بـي   ،ماللي جويا

شدن خودش در ميان روشنفكران چيزديگـري در   وبدنام پايان هزاران تن از طرفداران ماللي جويا
  .برنخواهد داشت

كامالً دروغ اسـت، زيـرا اگـر     ،كه ادعاي موسوي مبني برمبارزه عليه قشون سرخ ه نظرميرسدب
عمالً به جنگ هاي چريكي پرداخته مي بود، با آنكـه امروزهـزاران كيلـومتر از     اوعليه قشون سرخ

 ندارد كه عكس خود را در كنار نام و مي ترسد و حتي جرئت و شهامت چرا ،افغانستان دور است
صاحب كدام سـابقه مبـارزاتي اسـت؟     خود بگذارد تا مردم او را بشناسد كه او چه كسي و نوشته

 عكس خود در صفحات انترنتي، اين تصور را در اذهان خطور ميدهد كه نكند جناب امتناع از نشر
مي ترسد كه مبادا آنهـا بـا ديـدن     و روزگاري با سازمان جاسوسي اكسا يا خــاد در ارتباط بوده

  .به افشاي اصليتش مبادرت ورزندسيمايش 
جنـگ بـا قشـون متجـاوز شـوروي از       مبارزي كه يك پايش را در اما ماللي جويا، فرزند پدر

سنتي افغان در حق زن روا داشته ميشـود، اينـك بـا     قيودي كه در جامعه دست داده، با همه قيد و
لويه جرگه هـاي افغانسـتان رو   هم در تلويزيونها ظاهر ميشود وهم در پارلمانها و هم در  روي باز،

همـين  .در روي با جنايتكاران جنگي به مبارزه پرداختـه وبيمـي از ايشـان در دل راه نـداده اسـت     
شجاعت ذاتي وتربيت درست خانوادگي ماللي جويا است كه او را ماللـي وار شـيردختي نتـرس    

  .ان نموده استومحبوب القلوب همه انسان هاي وطن پرست، آگاه و با وجد ودلير بارآورده
ماللي جويا، همان دختر شجاعي است كه در لويه جرگه قانون اساسي افغانسـتان خطـاب بـه    

جـاي اينهـا درپـاي ميـز     .اينجا نيسـت  ،)رهبران وقوماندانان جهادي( جاي اينها: جنايتكاران گفت
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 سخني كه اگر دل شـير راهـم در دل مبـارزين دروغينـي چـون     ( .محاكم ملي يا بين المللي است
و او با اظهار همـين جملـه لـرزه    ) موسوي بگذارند جرئت اظهار آنرادر برابررهبران تنظيمي ندارد

از ) به استثناي برخي از وكالء( خواندن پارلمان »طويله«وسپس با  .دردل تمام جنايتكاران انداخت
ـ  معاش وامتيازات پارلماني ات شـان  نيزچشم پوشيد،ولي از مبارزه برضد جنايتكاران وافشاي جناي

  .در حق زن ومرد اين وطن هرگز دست نگرفته ونمي گيرد
امااين آقاي از خودراضي وخويشتن بين، اگر ذره اي شهامت دارد، بفرمايـد و از امتيـاز يـك    
خانه خيراتي باپنجصد دالر سوسيال چشم بپوشد تا ما هم بگوئيم كه اقاي انقالبي نمـا واقعـاً مـرد    

زم مردانـه  يخانه امپريال زم وياينك از گرفتن خيرات امپريال يزم است ومبارز وآشتي ناپذير با امپريال
وطن خود زندگي ميكنـد   ميليونها انسان بي خانه و بي كاشانه افغان در گذشته و مثل هزاران و در

رابسـوي دولـت    دست طمـع  اشغالگران مبارزه مي نمايد و و جيره خوران امپرياليزم و بانوكران و
  .ي كه نيروهاي خارجي دركشور حضور دارند دراز نميكندتا زمان افغانستان

از زير لحاف امپرياليزم، حمله كردن برصادق ترين وشجاع ترين فرزند افغانستان كـه دركنـار    
خود زندگي ميكند، كمتر از حمله اوباشان جنايتكار لم داده در پارلمـان برماللـي    مردم رنجكشيده

  .رور شخصيت استجويا به حساب نمي آيد واين يك نوع ت
من فكر ميكنم اگررباني وقانوني وسياف وديگر جنايتكاران صدها هزار دالر مصـرف ميكردنـد   
تا دهن آنهايي را كه مقاالت متعددي در دفاع از ايـن شـيرزن افغـان نوشـته انـد، ببندنـد، شـايد        

ـ      ادگينميتوانستند بست، مگريك سفسطه گوي انقالبي نما از سوي جنايتكـاران جنگـي چنـان بس
با افترا و دروغ و اتهام و برچسپ زدنهاي نامردانه، تيـغ بـر روي    ،تطميع شده كه بابي حيائي تمام

شخصيت ايـن زن قهرمـان را تروركنـد وبـا ايـن كـار خـود،         ماللي جويا كشيده، وقصد كرده تا
  .جنايتكاران را شاد و برطرزديد رفقاي همكارخود خط بطالن بكشد

آنهاي كه بخاطر سيركردن شكم گرسنه اطفال سرونيم سرخود در دولـت  از نظراين انقالبي نما، 
در  يا بخواهند كاركنند، خاين وقابل محاكمه پنداشته ميشوند، پـس نميـدانم وي   كرزي كار ميكند،

مورد آناني كه از سي سال پيش به آغوش امپريالزم پناه برده و ازبركت امكانات همـين امپريـالزم   
چي نظري خواهد داشت؟ حتماً اينها را به جرم پناه جستنن بـه   گرديده اند،صاحب زندگي شاهانه 

  .غرب وگرفتن معاش وكار در سرزمين امپرياليستها كم از كم گردن خواهد زد
نمي دانم آناني كه تا ديروز هوادار سينه چاك ماللي جويا بودند، چرا امروزهمگي شان اينقـدر  

غ گو، جرئـت ترديـد يـاوه سـرائيهاي او را     وررة الفوك ودند و از ترس اين پتيابي تفاوت شده ا
ندارند؟ واقعاً براي كساني كه صادقانه مدعي دفاع از حق وعدالت وحقوق بشـر انـد،هرگز قابـل    

گلو بريده ميشود، ولي آنهـا از   وطن يك فرزند شرافتمند بينند در جلو چشم شان كه تحمل نيست
عملي از خود نشان بدهند، مبادا مثل من با تيغ تهمت يا از ترس اينكه اگر عكس ال( روي مصلحت

احساس مسئولتي نكننـد ونگوينـد كـه اي     ، هيچگونه واكنشي از خود نشان ندهند و)اعدام گردند
از اين پيشتر جلو نروكه، دشمني با عدالت وانصاف ودشـمني بـا انسـانيت    ! دست نگهدار! مردك

  .تصميم يك انسان جاه طلب و ديوانه گردداست و ما اجازه نمي دهيم كه انسانيت قرباني 
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انسان مي بايد هميشه طرفدار حق وعدالت باشد و وجدان خود را قاضي قرار بدهد و از بيـان  
آنهائي كه قبل از اين .خودچشم پوشي نكند حقيقت بخاطر گل روي دوست ورفيق حزبي وسياسي

در دفاع از ماللي جويا مقاله مي نوشتند، امروز با خاموشي گزيدن خود در واقـع نظروتبصـره بـي    
  . منطق موسوي را مهرتائيد زدند

براي كم زدن ماللـي  ) توضيح ضروي به يك دوست گرانقدر(در مقاله  اين توطئه گرحرفه ئي،
سان مظلوم ومصيبت ديده ولي باشعورو عدالت خواه فراه كه براي ماللـي  جويا، حتي به هزاران ان

جويا به عنوان وكيل در ولسي جرگه رأي داده اند نيز تهمت وتوهين روا داشته، ميخواهـد بگويـد   
چنـين  . كه آنها تطميع شده اند ويا با زور پول وتفنگ وادار به رأي دهي به ماللي جويا شـده انـد  

هن شكاك وپوپنك زده چون موسوي ميتواند تراوش كند كه خود را مـافوق  تهمت هايي فقط از ذ
شك وترديد داشته باشد، بـدون   همه مردم تصورميكند وبخود حق ميدهد تا برهمه كرده هاي مردم

آقا شما چند يكة اين ملك هستيد كه به زمين وزمـان مـي تازيـد    : ازوي بپرسيم اينكه اجازه بدهد
شهر فراه با  خود سبك وسنگين ميكنيد؟ هزاران زن ومرد »پل پوتي«هن وهمه چيز را در ترازوي ذ

چشم باز وهوش روشن خود، ماللي جويا را برگزيده اند وهيچ جبر واكراه ونيرنگي دركار گزينش 
ماللـي جويـا هيچگونـه     اصالً انتخـاب  ماللي جويا به عنوان وكيل مردم فراه دركار نبوده است و

ديد يا تائيد شما از ماللي جويا نزد موكلين جويا به انـدازه پشـيزي هـم    ربطي هم بشما ندارد وتر
  .اهميت ندارد

ماللي جويا خرده مي گيـرد كـه چـرا بـا پـول كشـور هـاي         اين انقالبي قالبي، بر موسوي يا
ميمانـد بايـد گفـت     اروپا سفر ميكند؟ به چنين سوالهاي كه به تف سربه باال امپرياليزم به امريكا و

بنـا بـه دعـوت     ،ستراليا مسافرت كردهآيا  باري كه به اروپا يا امريكا و ماللي جويا هر! جناب: كه
ماللـي   سازمانهاي مستقلي بوده است كه با افتخـار از  و پارلمان ها ويا نهاد هاي مدافع حقوق بشر

د جويا دعوت به عمل آورده اند و او هنگام سخنراني خود در ايـن كشـورها، هيچگـاهي از انتقـا    
كه گروه جنايتكار ايـتالف  ( برعملكرد دولت كشور ميزبان در رابطه با دنباله روي ازسياست امريكا

، دريغ نكـرده اسـت وايـن انتقـادات او     )شمال را برگرده مردم مظلوم افغانستان دوباره سواركرده
ل همواره با كف زدنها وشورو شادباش هاي حاضرين بدرقه شده است،اما جناب شما چرا بـا پـو  

ميزبان خود هرسال چندين باراز امريكا به اروپا سفر ميكنيد؟ شـما بگوئيـد    خيرات سوسيال كشور
شـما دعـوت و اسـتقبال     از شخصيت هاي پارلماني يا نهاد هاي حقوق بشر كه چند تن ازرجال و

مدرك درفشاني هاي انقالبي خود به دسـت آورده   جايزه از كرده وميكند و تا كنون چندتا مدال و
  ؟ تفرقه اندازي درميان صاحبان قلم بجز ترورشخصيت هاي ملي و يد؟ا

بـه   آخرين سخنم متوجه آنهاي است كه تا ديروز در دفاع از ماللي جويا مقالـه مينوشـتند و   و
سايتها ميگذاشتند، ولي امروز كه در پيش چشم شان، اين انقالبي قالبي با قساوت چنگيزوارخـود،  

اي  ،اي انقالبـي فـراري  : نميتوانند صداي خود را بكشند كه مي برد، گلوي اين شيرزن وطنخواه را
توحق نداري باحرافي ولفاظي، به ترور شخصيت كسـي بـه    ،مدافع دروغين مردم فرودست جامعه

شجاعت خود صد بار از تو و امثال تـو پـيش قـدم تراسـت وتـا هنـوز        پردازي كه در شهامت و
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ميگـويم بـه آقـاي     من احسنت. ردم خود نشده استمرتكب هيچ جرم وجنايت وخيانتي در حق م
فروتن كه باجواب دندان شكن خود، اين آقا را برسرجايش نشاند تـا ديگـر پـايش را از گلـيمش     

  . دراز ترنگذارد
  :كه خطاب به كج انديشان ضد ماللي جويا مي گويد »كمباوركابلي« وآفرين ميگويم بر

   
  رايـد كـج انــديش بـي ســـر و پـــا      خــبر ده

ــا را    ــه، جوي ــير بيش ــي ش ــه زن ــت از چ ــه تهم   ك

ــري؟   ـــونه مينگ ـــن چگ ـــادر ميهـ ــم م ــه چش   ب

  كــه پــــرده پـــوش شــــوي جانـــيان رســـوا را

ـ ـبه هـر كجـا كـه رسي  ـ ـدن   ند و بـردنــد ـد كشت

  ن نــو پـــا راااوگـــنـــــوبـ ،لهزنـان حــامـ

ـ   چه   غـرب جهـان   آفـاق شـرق و   ـده دركـس شني

ــره  ـــردي يكس ــبگ ـــكه را و دري   ا راـگــــرخش

ـ ل و مقـتــكـه زير سقــف نشــانـند قـات   ولــ

ـــن ــ بـراي ـــذارند، اس ــه گ ـــش«م ـدرام   را» وراــ

  حسـاب پـس ندهـد؟   ادي و خلــقي  ــرا جهـــچ

ـ بـي مح  ،بـه ريـــش خــلـق بـخـنــدد    ابا راــ

  بـن بركــند   كـوخــش ز بيــخ و   ل وهمان كه كاب

ـ به خـــود فـزود، دو صــد اس      م بـي مسـما را  ــ

  فــشت چـه ارمغــان آورد؟   ــجــيغ بن  اد وــجه

ـ كــودكـان تـنه ،گــرســنه گــان وطـن   ا راــ

 
محبـوبيتش جهـان شـمول اسـت      ماللي جان جويا،كـه شـهرت و   ،اخير به شيرزن دليرفراه در

 سربلند باش و فكرت را به تهمت زدنهاي پوچ واليعني دشمنان حـق و  شاد و! دخترم: ميگويم كه 
 عدالت پسندان باوجـدان وطـن از شـما دفـاع ميكننـد و      همه حق جويان و! عدالت خراب مكن

          .راضي را به حساب مهمالت گذاشت جاه طلب از خود بسيار بايستي سخن پراكني هاي افراد
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  2008/ 12/ 29 ،سيستاني

  »سگ عـوعـو كند مـه فـشاند نـور و«
  )مولوي(

  
در  شـيرزن افغـان ماللـي جويـا،     دفـاع از  ضـمن ) ياسر .ف(با نام  گرانمايه قلم بدستي امروز

....) ابتكار سيستاني مناسـب تـرين بـاب افشـا و    (و تنبيه كننده تحت عنوان  ي سخت استوار همقال
حمايت نموده اند وضـمن   موضع گيري اينجانب نسبت به ماللي جويا جرمن، از -درپورتال افغان

هنگـامي كـه    بل ماللي جويا، به چشم من كشيده كـه چـرا در  خس از مقا كوبيدن و روفتن خار و
ميـر   نـه مـن، نـه داكتـر     ،مورد حملة توهين آميـز قرارگرفـت   »داد نوراني«ماللي جويا از طرف 

نـه حكـيم نعـيم بـه دفـاع از او       نه ماللي نظام، نه حميد انـوري و  عبدالرحيم عزيز، نه معروفي و
 .رعايت حال وطنداري درحق نوراني وانمود كرده اندبرنخاسته ايم، ودر مورد من علت آن را 

به اين نويسنده محترم بايد عرض كنم كه، ما را اگر خدا دل وگـرده يـي چـون ماللـي جويـا      
شكسته بـاد قلمـي    :بگوئيم ازوي حمايت كنيم و ولي نيمچه قلمي نصيب كرده است تا معناً ،نداده

كفش كهنه ماللـي جويـا    من. ز بكار رودترور شخصيت ماللي جوياي عزي جهت تخريب و كه در
كه به ماللي جويا به چشم كم بنگرند، عوض نمي كـنم، تـا    اوباشي ارازل و را به صد تا نوراني و

سـوي هـيچ    عفـت كـه تـا امـروز از     عاري از شرافت و بويناك و چه رسد به آن سخنان كثيف و
   .صاحب قلم با وجداني روي كاغذ ريخته نشده است

نه وطنداري او براي مـن   وراني را مي شناسم ونه با او كدام سوابق آشنائي دارم، ومن نه داد ن
پخش اراجيف او به آدرس ماللـي جويـا،    و ولي اينقدر ميگويم كه بعد از نشر كدام اهميتي دارد،

به نوشته هـاي آن بـه انـدازه پركـاهي ارزش قايـل       نكرده ام و ديگر روي سايت روزگاران را باز
يعني يك روز بعد از نشر مقاله آقـاي عاصـم    2008 مي 11 ر كن هموطن عزيز كه روزباو. نيستم
امروز بعد  جرمن آنالين فرستاده ام، اما -گمان كرده ام آنرا به افغان  مطلب زير را نوشتم و ،سيف

جـرمن آناليـن مـرور كـردم بـا       -وقتي ارشيف مقاالتم را درسايت افغان  از خواندن مقالت شما،
من آنرا به كميته دفاع از ماللي جويـا نفرسـتاده    اگر.نوشته ام را در ميان مقاالتم نيافتم  تعجب اين

 -فراموش كرده ام تا آنرا به پورتال افغان ديگري مصروف شده ام و باشم شايد بعد از نوشتن بكار
واني كه اينك آن نوشته را با همان عن. جرمن بفرستم، ورنه ممكن نبود كه پورتال آن را چاپ نكند

در ارشيف مقاالت من نيسـت اكنـون بدسـت نشـر ميگـذارم تـا شـما وهـم          براو گذاشته بودم و
  :هواخواهان ماللي جويا آنرا بخوانند

  هــــركسي برطينت خــود ميتند      مه فشاند نور وسگ عوعو كند
  »مولوي«

جـرمن   -فغاندرپورتال ا ،نوراني آقاي عاصم سيف، مقالتي بس كوبنده بجواب رستم شجاع و
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به نشر سپرده ودر آن از هواخواهـان ماللـي جويـا، ايـن نمـاد شـجاعت        2008 مي 10در تاريخ 
  .ومبارزه تقاضا كرده تا دردفاع از اوبرخيزند

طنـين اعتـراض عـالمگيرش برجنايتكـاران      اول شنيدن نام ماللي جويـا و  ما كه از همان روز
جاي اين جنايتكـاران اينجـا نيسـت،    «: كه فرياد زد ،تنظيمي در لويه جرگه قانون اساسي افغانستان

 ،».آزموده را آزمودن خطاسـت ! اينها را به دادگاه هاي ملي يا بين المللي بسپاريد تا محاكمه شوند
: تاسف عميق ميگـوئيم كـه   با. دليري او خم كرده ايم سرتسليم به شجاعت و اخالصمند او شده و

ولي با جنايتكاران دست يكـي كـرده و بريـك زن     ،اند شرم باد بر انسانهاي كه مدعي روشنفكري
جز شهامت وشجاعت بيان ندارد، نامردانه مي تازنـد وكثيـف تـرين     كه گناهي وسالحي دليرافغان

  .سخنان را به ادرس او ابراز ميدارند
كه در طول تاريخ، مقهور زورگوئي وخشونت وحشيانه  ،يك زن نميدانم خاموش كردن صداي

سـربلند كـرده و    د قرارداشته، واينك در شرايط استخوانسوز سه دهه اخيركشـور، مردان جامعه خو
درد ميليونها زن ومادر داغ ديده را فرياد ميزند،چه افتخاري براي آنهـا در بـر دارد؟ چـرا صـداي     
ماللي جويا چون خار مغيالن برچشم وقلب مردان بزدلي ميخلد كه بدون شرمسـاري وخجالـت از   

زبـان بـه ناسـزاگوئي    ،خيلي كم بياد دارد براين قهرمان زن افغان كه نظيرش را تاريخ ،وجدان خود
ذره اي وجدان داشته باشند، بايد هـزاران بـار نـزد وجـدان خـود       ميكنند؟ واقعاً اين افراد اگر باز

هيچ مرد با شرفي كه دسـتش بـه خـون مـادران     . خجالت بكشند واز انسان بودن خود نيز پشيمان
وجود ماللي جويا بيمي به خـود راه نمـي دهـد واگـر      و كودكان وطن الوده نباشد، ازوخواهران 

  .كمي انصاف داشته باشد، بنامش افتخار هم ميكند
چرا اين عناصر از ماللي جويا كه نه با خود بم ونارنجك دارد ونه تـوپ وراكـت، ايـن همـه     

را بايد در شهامت بيان وگفتار  بالدرنگ بايد جواب داد كه ترس وبزدلي خائنين ملت ترس دارند؟
ماللي جويا بدون هراس از جنگ سـاالران وجنايـت كـاران حقيقـت را     . ماللي جويا جستجو كرد

عناصر خاين وضد منافع ملي چون خايف . وتقبيح ميكند ميگويد واعمال وطن فروشانه شان راافشا
صـداي   ، لذا سـعي دارنـد تـا   اند ونميتوانند جواب قناعت بخش به او وملت افغانستان ارائه كنند

رساي اين دختر را كه فرياد در گلو خفته ميلوينهـا زن ومـرد مظلـوم ودرد رسـيده كشـور اسـت       
نيست كـه گـردن برافراشـته     يخاموش كنند، اما كور خوانده اند ونميدانند كه ماللي جويا ازآنهاي

مـي در دل خـود راه   خود را درپاي خوكان وجنايات كاران خم كند وتطميع شـود ويـا ازآنهـا بي   
  .بدهد

آخر تا آن روز كه ماللي جويا لب به سخن گشود و رو در روي جنايتكاران تنظيمـي را مـورد   
قرارداد، هيچ مردي اين جرئـت را ننمـود كـه چنـين سـخني را برزبـان        سوال و مالمت وشماتت

سـربه نيسـت   بياورد، زيرا كه هر كس ازجان خود ميترسيد تا مبـادا از سـوي تفنگـداران تنظيمـي     
پس اگر ماللي جويا به عنوان يك زن فدا كار و از خود گذر و با شعور قدم به جلو گذاشـت  .شود

و ماسك جنايتكاران را در مقابل كامره تلويزيونهاي همه جهان دريد وتحسين بيدريغ افكـار عامـه   
نهاي باوجدان را برانگيخت، ومحبوب همه قلبهاي داغ ديده گرديد، اين حق اوبود كه از سوي انسا
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پس او اين محبوبيت را مفت و رايگـان بكـف نيـاورده    .وبا درك مورد تحسين وشادباش قرارگيرد
است، بلكه برسرآن گفتارش از جان مايه گذاشته و بيمي از مرگ خود بدست جنايتكاران تنظيمـي  

  . بخود راه نداده است
ميكشند، معلوم است كه خـود  آناني كه قلم به تخريب وتخريش ماللي جويا برصفحات كاغذ 

وجدان شان را كـور سـاخته    بنابرين دالوري يك زن افغان چشم نه شهامت و نه شجاعت دارند و
وخودهيچگونه حرمتي به خواهربا عفت خود وبه مادرباغيرت خود و بـه نـاموس بـا عـزت خـود      

  . ندارند، پس گاليه يي هم از چنين افراد بي غيرت نبايد داشت
كسـي كـه   «من تحت عنـوان   به ارتباط مقاله جرمن آنالين -هي پورتال افغاندر بخش نظرخوا

 نيوجرسـي  از طرف آقاي عتيق، از »درصدد ترور شخصيت ماللي جوياست من آنرا محكوم ميكنم
دوسـتي  ) تبصره( در كامنت«: نوشته يي راخواندم كه 2008/ 12/ 26اياالت متحد امريكادر تاريخ 

  . اندازد نام ماللي جويا لرزه بر اندام خاينان مي :خواندم كه نوشته بود) خواهي نظر در( اينجا
قـرار   :در كابل كار ميكند شنيدم »لمر«من جريان جالبي را از يكي از دوستانم كه در تلويزيون 

ماللي جويا در برابر يكي از كسانيكه وي به جنايتكاران بـودنش   »يوه خبره دوه نظره«بود در برنامه 
  . رد رو در رو قرار گيرند و بحث نمايندتاكيد دا

دايركتر برنامه با سياف تماس گرفت كه بحثي هست آيا ميتواند شركت كند يا خيـر، وي ابتـدا   
قبول كرد اما بعد وقتي برايش گفته شد كـه مقـابلش جويـا خواهـد بـود لحظـاتي بعـد يكـي از         

  . نميتواند شركت كند »استاد«نمايندگانش زنگ زد و گفت 
سراغ محقق رفت، و برايش گفت كه در بحثي در برابر جويا بايد شركت كنـد، وي فـوري   بعد 

دو در استديو حاضـر شـوند، امـا فـردا صـبح       پذيرفت و قرار شد كه فردا برنامه ثبت شود و هر
  . نماينده او هم تماس گرفت و گفت محقق مصروف شد نميتواند بيايد

ا گرفت اما هركدام وقتي ميدانسـتند كـه بـا جويـا     دايركتر بيچاره فوري پي يكي بعد ديگري ر
وقتي ميبينند كه ايـن برنامـه ممكـن    . طرف خواهند بود فوري دليلي آورده پاي خود را ميكشيدند

عملي نشود، دايركتر اين بار ميكوشد تا با چال يكي از اينان را در دام انداخته زير ضربات ماللـي  
  . جويا قرار دهد

اي روي   تمـاس ميگيـرد كـه در برنامـه    ) ارلمان مشهور به سگ سيافعضو پ(به جبار شلگري 
فالن موضوع شركت ميكند يا خير، وي ميپرسد بلي اما نفر مقابل كي خواهد بود، دايركتر ميگويـد  

  . هنوز نفر دوم تعيين نشده يكي ديگر از اعضاي پارلمان را دعوت خواهد كرد
مانـد، بعـد     و ميشـود و در كنجـي منتظـر مـي    وقت ثبت برنامه ميرسد، جويا اول داخل استدي

شلگري ميرسد و دايركتر فلم نطاق و كمره را آماده گذاشته و طـوري صـحنه سـازي ميكنـد كـه      
شكارش نتواند از گير جويا فرار كند و فوري برنامه آغاز گردد، شلگري وقتـي متوجـه ميشـود بـا     

يدهد كـه از لمـر نشـر شـد و بسـيار      جويا طرف است دستپاچه ميشود اما مجبوراً به بحث ادامه م
  . طلوع در موردش خنده و تبصره كرد »زنگ خطر«جالب بود به حدي كه بعد برنامه 

وقتي ثبت برنامه تمام ميشود، شلگري با نطاق دعوا ميكند كه چرا قبال او را از اينكه بـا جويـا   
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ود از اينكه چگونـه خـاين   اين مثالي ب. آمد طرف خواهد بود آگاه نساخته ورنه او به اين بحث نمي
   ».هراس دارد فرار ميكنند خايف است و از مواجهه با جويا كه زبان آتشين و رك و بي

  : تصويري از جريان اين برنامه جويا در برابر شلگري
http://i38.tinypic.com/1z9g1f.jpg 

  : فلم كامل اين بحث تلويزيون لمر كه بسيار جالب است
http://video.google.com/videoplay?docid=-2632352486208644814  

 يا

http://bit.ly/ckh5zT  
ما باتمام قوت وجدان خود از اين زن شجاع تا زماني كه مرتكب خيانـت ملـي نشـده باشـد،     

اسـتوار گـام بـردارد و ازاينگونـه      ،انتخاب كـرده  واو هم مي بايستي درراهي كه. حمايت ميكنيم
  .تشويشي بخود راه ندهد يچگونهبرچسپها ه
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  15/12/2008 ،حارث فروتن
                                                     

  ژاژخايي هاي يك جاه طلب فراري
  

نوشته ي دانشمند گرامي كانديداي  »جنگ ميوند، ماللي و غازي سرداره«مقاله اي تحت عنوان 
 »ـ آزاد افغانستان افغانستان آزاد«و  »افغان جرمن آنالين«اكاديميسن آقاي سيستاني در سايت هاي 

در اخيـر   »ـ آزاد افغانستان افغانستان آزاد«دوستي برايم زنگ زده و گفت كه صفحه ي . منتشر شد
با خواندن . مقاله يادداشتي مملو از توهين به شيرزن قهرمان كشور ماللي جويا نيز انتشار داده است

  :لمثل مردم شريف ما در مغزم خطور كرد، كهيادداشت بالدرنگ ضرب ا
  »خود صفت خويش ادا مي كند    كاسه ي چيني كه صدا ميكند«

فكر كردم كه كدام مويد بي معاش امپرياليسم امريكا ميتوانست بوده باشد، كه درين پورتال كه 
شيرزني بنويسـد،  مجموعه اي بود از عناصر ملي و مردم دوست، با اين ديده درايي و وقاحت عليه 

كه هستي و زندگي اش را با تقبل تمام خطرها در خدمت كشور بخون كشيده و مردم بالديـده اش  
قرارداده و از تريبيوني بر عوامل زورگوي، جنايت پيشه، بي ناموس و متجاوز استعمار حملـه مـي   

آن چنـدين هـزار   كند، كه موسوي نه تنها جرئت رفتن به چند كيلومتري آنرا ندارد، بلكه از تـرس  
با مقاالت دست اندركاران و همكاران ملـي و  . كيلومتر به طرف ديگر كره ي زمين فرار كرده است

تا حدودي آشنايي اي كه داشتم، واقعـا متحيـر    "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"مردمي صفحه 
ما اين يكي مي رينـد و   گنديده و متعفني برامد، راستي به گفته ي مردم... شدم كه از زير پلو چه م

هرچه فكـر  . از بوي كثافت آن انسانهاي كه همانند مردمك ديده دوست داشتني اند، بدنام ميشوند
مـا، وارث برحـق ماللـي     كردم كه اين ناف زمين كيست كه جرئت كرده و قهرمان بي مانند مردم

ار، تجاوز و بي ناموسـي  را كه درفش مبارزه ي ميليونها ميليون انسان تحت ستم استعم) 1*(ميوند 
را بدوش مي كشد، چنين گستاخانه و بازاري مورد حمله قرار داده اسـت؟ هـر كـس سـوء ظنـي      

به دوستان عجول و احساساتي توصيه گرديد، كه بايد از صبر كـار گرفتـه،   . داشت و حدسي ميزد
در مـورد   البتـه . تعمق نمايند و كوبيدن افراد را بروي شك و ظن بـه موسـوي قماشـان بگذارنـد    

حـال  . نه از روي سوء ظن، بلكه درمقابل اجرت اربابانش ميكوبـد  موسوي بايد گفت كه اوافراد را
كه موسوي خان مسئوليت كثافتنامه اش را گرفت، مشكل عجوالن احساساتي مـا و مشـكل حتـي    

ـ   ه كساني را نيز آسان كرد، كه ميخواهند بدانند كه چه كسي نوشته است، درحاليكه مهم اينسـت ك
بلي اين كار فقط از دست كسي ميتواند سـربزند، كـه مـريض گونـه بـر پشـقل       . چه نوشته است

حال ببينيم كـه پشـقل سـوار مـا از كـدام      . خودخواهي سوار بوده و تماشاي بخارا را مدعي باشد
موضع و بروي چه كسي تيراندازي مي كند؟ البته تذكر بايد بدهم كه من دريـن نوشـته از ماللـي،    

يكي بدليل آنكه آفتاب درخشان شهامت، متانـت  . مردم قهرمان پرورما، دفاع نخواهم كرد اين عزيز
و فداكاري آن اسطوره نميتواند با يكي دو انگشت ملوث عوامل استعمار پنهان شود و ديگر اينكـه  
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  .خود محترم سيستاني در رابطه روشنگري سزاوار نموده است
  

  موسوي براي كي دمبك ميزند؟
به حدي كه موسوي فكر ميكند، كودن نيست، كـه در مـورد او از روي ادعـايش    هيچ كس    

قضاوت كرده و او را عنصر ضد استعمار و ضد امپرياليسم و مخصوصا ضد تجاوزكاران امريكايي 
امروز كشور ما به دو صفي كه در رويارويي هم قرار گرفته اند منقسـم گرديـده و نيروهـاي    . بداند

در يـك طـرف   . ص هم بنا بر موضع گيري شان بدو گروه تقسـيم ميشـوند  سياسي و افراد و اشخا
ابرقدرت امريكا بيرق سفيد و ارتجاعي استعمار، تجاوز و جنايـت را برافراشـته و تمـام اشـخاص     
مرتجع و نيروهاي ارتجاعي جهان بطور آشكارا و پنهان، مستقيم و غير مستقيم در خدمت آن قـرار  

درين صف  زي گرفته تا جنايتكاران جنگي و قلم بدستان نوع موسويدر كشور ما از كر. گرفته اند
در جهت مقابل ميليون ها ميليون انسان بالكشيده ي كشـور مـا، قهرمانـاني چـون     . قرار گرفته اند

ماللي كه با در خطر گذاشتن زندگي شان صداي مـردم خـود را قاطعانـه بلنـد نگـه داشـته انـد،        
را بدست گرفته و روشنفكران ميهنش را از تجارب مثبت ومنفـي  سيستاني هايي كه قلم ملي گرايي 

تاريخ كشورشان مطلع ساخته، كار آگاهگرانه مي نمايند و معروفي هايي كـه معرفـت شـان را نـه     
براي رفع خودخواهي، بلكه براي تشويق، ترغيب و تشجيع استعداد هاي نهفته ي كشورما بكار مي 

تنها در شعارهاي ميان تهي ضـد امريكـا و اداره ي مسـتعمراتي    دشمني با تجاوز . برند، قرار دارند
اين نوع شعارها ممكن افرادي را كه به ديدن وقايع در جلو پرده عادت كرده اند، . خالصه نميشود

. دشمني با استعمار بايد در مبارزه با تمام عملكردها و تاكتيك هاي امپرياليسم تبلور نمايد. بفريباند
، نفوذ دادن عواملش در درون )معلومات غلط(امريكا در پخش ديس انفارميشن دستگاه استخباراتي

جنبش هاي ضد استعماري و سمپاشي در مورد شخصيت هاي انقالبـي و قهرمانـان مردمـي بـراي     
بعنـوان نمونـه زمانيكـه    . بدنام ساختن آنان از مهارت و تجربه ي خيلي ديرين برخوردار مي باشد

امريكا بر عراق حمله ميكرد معلومات غلطي را مبني براينكـه عـراق در   ارباب موسوي، امپرياليسم 
هر كسي حتي موسوي . ساحه نظامي پس ازما و روسيه قدرت سوم در جهان مي باشد، پخش كرد

خان خركله ي امريكايي هم ميداند، كه عراق بدون حمايت امپرياليسم امريكا و روسيه حتي تـاب  
 ادارات اسـتخباراتي بـراي نفـوذ دادن عـواملش در درون    . بياوردجنگ با ايران را هم نميتوانست 

جنبش مقاومت از يكسو به عواملش دستور ميدهد، تا سخاوتمندانه بـه اربـاب دشـنام بدهنـد تـا      
بتوانند مورد اعتماد اعضاي مقاومت قرار گرفته و از سوي ديگر تـالش ميورزنـد، تـا در صـفوف     

  . ايجاد سردرگمي بپردازندو  مقاومت به نفاق افگني، بي اعتمادي
هدف استعمارازين تاكتيك درخدمت آنست، كه دشـمن خـود را بـه پارچـه هـاي خـورد و       
كوچك تقسيم نموده و هر پارچه را جداگانه به سادگي نابود نمايـد و هرگـز نگـذارد، كـه زمينـه      

ار قـرار  ايجاد صف واحد ميان تمام نيروها، اقشار و شخصيت هاي سياسي اي كه زير ضربه استعم
امروز كه دستان خونخواران امريكايي هر روز بيشتراز روز ديگر برگلوي مـردم  . دارند، ايجاد گردد

زجركشيده ي ما فشرده ترميگردد، هر روز دهي و قريه اي را بمباران مي نمايند، به نـاموس مـردم   
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فساد را بـه اوج   تجاوز مي كنند، تمام كشور را به مزرعه اي از مواد مخدره تبديل كرده، رشوت و
آن رسانده اند، كودكان و نوجوانان را اختطاف نموده، اعضاي بدن شان را بـه بازارهـاي اروپـا و    
امريكا ميبرند و هزارها جنايت ضد انساني را در كشور ما مرتكب ميشوند، امريكايي هـا بـه مثابـه    

حـال  . ن جهت داشته باشـد دشمن عمده و اصلي مردم ما مطرح بوده و لبه تيز مبارزه بايد عليه آنا
هركس به هر عنواني كه جهت مبارزه را به جانب ديگري سوق دهد، يا بايد مانند موسوي از روي 
جيره خواري امريكائيان باشد و يا هم حد اقل از نهايت بي دانشي و حماقت سياسي شـان ناشـي   

ـ . شده و آب به آسياب ابرقدرت متجاوز و جنايتكار امريكا ميريزد ت كـه ثابـت ميشـود،    ازينجاس
  .منحرف خاين براي اضالع متحده امريكا دمبك ميزند

من از هموطنان شرافتمند و صادق خـود ميخـواهم بـه هزيـان نامـه هـاي ايـن جاسوسـك          
حقيرمراجعه نمايند، تا ببينند، كه غير از دشمنام، توهين و تحقير آيا حـرف سـازنده اي را در آنهـا    

يك مقايسه ي ساده نشان ميدهد، كه از خامه ي ايـن حـراف ايگوئيسـت، جـز ناسـزا،      . مي يابند
افگني و بدنام نمودن اسطوره هاي مقاومت ملت غيور ما و خـرد كـردن انسـانهاي     تخريب، تفرقه

از طرف ديگر ببين مفاخر ملي و ادبـي مـا را كـه از    . شريف چيز با ارزش و سازنده اي نمي يابيد
هاي همكشـورانش چگونـه خـروار خـروار گوشـت ميگيرنـد و از روي رواداري و        »برگ پائيز«

آن دست نوازش و عطوفت مي كشند و از شگفتن استعدادهاي ملـي و  سازندگي برسر نگارندگان 
مردمي در عرصه ي ادبيات و هنر شگوفان ميشود و آن ديگري را در كنارش ميبينـي، كـه چگونـه    
مينا اين قرباني جنايتكاران جنگي را برخ استعمار امريكايي و حاميان آن ميكشد و اين دانشـمندان  

آزاد افغانستان و افغان جرمن آنالين را ببين كه با تمام دانش و سوادي همكار با افغانستان آزاد ــ 
كه دارند، برحق در جاي پدر معنوي و آموزگار ماللي جويا قرار ميگيرند، ولي با آنهم چگونـه بـا   

بلي مـردم مـا بجـا    . متانت و فروتني قهرماني آن اسطوره ي مقاومت را درين سايت ها ستوده اند
وار به جانب زمين ميكشد، ولي قامـت   »روستايي«گونه و »عزيز«رختان با ثمر ما گفته اند كه سر د

بـه هـر انـدازه ايكـه     . پوك چنارها، موسوي وار به جهت آسمان بويناك خودخـواهي بـاالميرود  
مگـر از مـردم   ! حوصله داري و تا هرزماني كه دستور گرفته يي، عليه قهرمانان و ميهنپرستان بجف

  .مردار نمي شود... ريا به دهن زدن ما نشنيده اي كه د
موسوي اصال از اهانت ماللي جويا به جنايت كاران جنگي و موضع گيري قاطعش عليه طالبان 
و ساير عوامل استعمار امريكا هار و افسارگسيخته شده است او آرزو مي كنـد، كـه كـاش بجـاي     

ن ناتني اش سياف ها، محقق هـا و  بوتل هاي پالستيكي مروج در افغانستان او از اينجا براي برادرا
بوتل هاي كلفت شيشه اي ميفرستاد، تا آنها با استفاده از آن به فرق ماللي ميكوبيدنـد و اربابـان   ... 

  . و برادران موسوي از شرش نجات مي يافتند
  

  عقده ي هستريك موسوي عليه مخفي كاري از كجاست؟
ز هميشه آزاديخواهان مجبور بوده اند، در درتاريخ كشورهاي جهان و كشورما افغانستان عزي   

برابر تجاوزكاران خارجي و ديكتاتوران داخلي بعلت عدم توازن قواي نظامي دسـت بـه مبـارزات    
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در  ،ازتاريخ مبارزات مخفي آزاديخواهان كشور ما در گذشته هـاي دور كـه بگـذريم   . مخفي بزنند
و حتي در جبهات با نام هـاي مسـتعار   زمان حاكميت عوامل روس تمام مخالفين رژيم در شهر ها 

خاد در اعتراف گرفتن و معلوم نمودن هويـت سياسـي   . مشغول فعاليت هاي سياسي خويش بودند
در بسي موارد حتي زن، خواهر و مادر زنداني . افراد از هيچ نوع جنايت ضد بشري دريغ نميورزيد

استعمار و عوامـل  . ز ميكردندرا آورده و در صورت مقاومت زنداني جلو چشمش به اقاربش تجاو
ببينيـد در  . شديدا نفـرت دارنـد   فرومايه آنها از كارمخفي و پنهانكاري مردم كشورهاي تحت ستم

كشور ما ژورناليست و محصل معصومي را فقط به خاطر پائين كـردن مطلـب مخـالف اسـالم از     
ناليست ديگري را به خاطر انترنت اوال به اعدام و بالخره به دودهه زندان محكوم مي كنند ويا ژور

مشعل ثواب هم دارد، به زندان . تكثير ترجمه دري آيات قراني، كه به گفته دانشمند محترم آقاي م
پيرمرد مظلوم و راننده ي بيگنـاه تكسـي را بـراي واقعيـت جلـوه دادن درامـه ي       . محكوم ميكنند

چ گنـاهي نداشـت، بخـاطر ريـش     تروريسم به گوانتانامو ميبرند و تبعه تركي تبار آلمان را كه هـي 
  . درازش اختطاف نموده و مورد شكنجه و حتي تجاوزجنسي قرار ميدهند

گرچـه  (حال در همچو اوضاع كسي كه مدعي ايدئولوژي مردمـي باشـد و خـود را بـا دفـاع      
از جنبش انقالبي كشور مربوط به اين جنبش وانمود نمايد و بـا نـام و نشـان اصـلي اش     ) كاذبانه
فروشي نمايد، فقط از دو حالت خالي نمي باشد؛ يا اينكه احمق مادرزادسـت و يـا هـم بـه     افاده 

از . خانواده ي بزرگ عوامل استعمار پيوسته است و ضمانت دريافت كرده، كه آسيبي برايش نرسد
همينجاست كه موسوي با عصبانيت و ناراحتي كامل به كار مخفي و نوشتن با نام مستعار حمله ي 

  :موده مينويسدهستريك ن
فاصله گرفته و خـود   »دراكواليي«اين شخص كه با تاسف تا هنوز جرئت ننموده تا با زندگي «

من با آن شخص كه موسوي در موردش مينويسد، و موضعش ).  2*( »را در معرض نور قرار دهد
د مهم براي من اينست، كه چرا موسوي ديوانـه وار از ناروشـن مانـدن هويـت افـرا     . كاري ندارم

به دو كاري كه موسوي توظيف شده است، ناتمام مانده و اربابـان مسـئولش بـراي    . منزجر ميشود
كار انجام نيافته نه تنها كه اجرت نمي دهند، ممكن هم است كه اين بيچاره مورد بازپرس نيز قـرار  

  . بگيرد
اد را تو هر قدر هم مانند لومپن هاي بازاري و چـاقوكش بكوشـي تـا افـر    ! موسوي خان خائن

تحريك كني، تا هويت انقالبي و مردمي خود را براي ياوه سرايان همچو خـودت عريـان نماينـد،    
زيرا كه ادامه كاري، كـار پرحوصـله و بـي سـرو صـداي انقالبـي بـراي        . عبث خواري مي كشي

انقالبيون هزاربار باارزشترست، تا قرار گرفتن در برابر تفاله ي بي ارزشي كه شـهرت طلبـي هـاي    
بهترسـت  . نفكرانه، عالم نمايي هاي نخوت بار و انقالبي گري كاذب از سرو صورتش ميبـارد روش

بروي و براي اربابانت صادقانه اعتراف نمايي كه تحريك كردنهايت مؤثر نيفتاد، تا دشمنان سـوگند  
بـراي اثبـات تـالش بيهـوده ات     . خورده ي آنها را مجبور به افشاكردن هويت انقالبي شان كنـي 

برو براي انان بگو كه مـن تـالش فـراوان    . ني ازين نوشته بمثابه سند بيگناهي ات كار بگيريميتوا
كردم، به شما دشنام دادم از انقالبيون دفـاع نمـودم، تـا بتـوانم بـراي خـود روزنـه اي در ميـان         
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 روشنفكران بازنمايم و به جاسوسي، افشاگري و بدنام سازي خادمين راستين مردم بپردازم، اما هيچ
كاري نيفتاد و به موقع پرده از برم برفتـاد و ننـگ آلـود و شرمسـار در ميـدان خيانـت بـه         چيزي

اينجانب نيز  »شيوه ي تايپ«اگر خواستي و ميتوانستي از روي . آرمانهاي انقالبي و ملي باقي ماندم
به هويت مردمي ام برسي، دريغ مكن و برو با عشـوه گـري، چشـمك زدن و نخـره هـاي خـاص       

سياسي به اربابانت برسان، كه اين همان كسيست، كه در فـالن مجلـس در بهمـان بحـث      فواحش
تو ميتواني به خودم و حتي فاميلم، همانگونه كه عادت داري دشنام . موضع گيري چناني نموده بود

و اذا خـاطبهم الجـاهلون قـالو    «بنويسي، مهم نيست، مابه قول معروف فقط همينقدر ميگوئيم كـه  
موسوي در دفاع از خزيدن در بستر گـرم امپرياليسـتي از زنـدان هـاي مخفـي      . يگذريمو م »سالما

اختطـاف مخـالفين ياددهـاني نمـوده شـركت در       امپرياليسم امريكا در اروپا، امريكـا و كانـادا و  
 نفري را بعنوان مبارزات امپرياليسم براندازانه اش به رخ خوانندگان مـي كشـد   هزار تظاهرات چند

)*3  .(  
وي را كي مجبور كرده بود، كه به نام و نشان اصلي به افاده فروشـي و قافيـه   ل اينست كه سوا

بافي بپردازد؟ به تقاضاي كي هويت سوپرانقالبي اش را علني كـرده اسـت؟ واقعيـت آنسـت كـه      
روشنفكران شهرت طلبي از اين تيپ حوصله ي مبارزه مخفي، دوامدار، پرحوصله و بـي سروصـد   

عقـل كـل   «آموختن مثال ادبيات و بدست آوردن چند تا معلومات كنده و بريده اين را ندارند و با 
را ميدهند و هراس دارند از آنكه، قصـر چينـي و شـكنند     »اولين شخصيت در دنيا«بخود لقب  »ها

نميشـد كـه هويتـت را اصـال     ! آغازاده ي انقالبي. شخصيت كاذب شان ازچشم كسي پنهان بماند
پنهان نگه ميداشتي و در كشورت باقي مي ماندي و در ميـدان عمـل بـا امپرياليسـم و عوامـل آن      

  دست و پنجه نرم ميكردي؟ 
  

  حرافي انقالب را به سرانجام برساندموسوي ميخواهد، با 
عقده مند هميشـه جلـب نظرميكنـد،    ) خودخواه( مسئله ي ديگري كه در نوشته هاي اگوئيست

وي هميشه ميكوشد، تا موضـوع  . افتخار و مباهات او به ادبيات فهمي و مراعات قواعد گرامريست
و بـا نشـان دادن غلطـي هـاي     افراد به انحراف كشـانده   »غلطي اماليي«بحث را با به نقد كشيدن 

تايپي، افراد را به باد فحش و ناسزا بگيرد، تا به چندتا هوا خواه ناپخته ي خود نشـان داده باشـد،   
اين مريض فكر ميكند، كه با حـرف و الف و  . كه حريفش را اينگونه استادانه لگدمال نموده است
ده ي امپراطور بوش فكر ميكنـد، كـه   اين فرستا. پتاق ميشود جامعه را دگرگون نموده، انقالب كرد

وقتي از زير شاورهاي آب گرم اروپا و امريكا چند تا حرف مبتـذلي را كـه بـه خـاطر خوشـايند      
ديگران نوشته است، به جامعه دستور كرد، ديگر سور اسرافيل نواخته شـده و دنيـا كـون فيكـون     

كتابي، آنهم از آن طـرف كـره ي    اگر انقالب كردن با تيوري هاي بي مغز و! نخير آغا زاده. ميشود
ارض انجام پذيرفته و به پيروزي ميرسيد، ميشد چند تا االغ همجنست را با كتابهاي انقالبي، كه بـه  
مراتب وسيع تر، علمي تر و يقينا همه جانبه تر از دگماتيزم كتابپرستانه خودت هستند، بـارميكرديم  

رديم، تـا كـار اربابـان امپرياليسـت و بـرادران      و اخوان زده ي ما وارد ميك و به كشور اشغال شده
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اما از جائيكه مسـئله بـدين سـاده گـي نيسـت و      . ناسكه ات، جنايتكاران جنگي را يكطرفه ميكرد
انقالب بدون حضور در ميدان و كار انقالبي و توده اي يـك سـانتي متـر هـم بـه پـيش نميـرود،        

گيرد و دست به توهين و تحقير توده هر كس مي ي همانست كه پشقل سوارما عصبي شده، از پاچه
  .ها و مردم مي يازد

او در . حال ببينيم، كه برداشت اين انقالبي نما از انقالب كردن چيسـت و متحـدينش كياننـد    
 »پيـام آزادي «منتشـر شـده درسـايت    » ساعتي چند پاي صحبت يك اسـتاد «مقاله اي تحت عنوان 

آغاز تعقيب نموده بودم، از آن جايي كه تا حـدودي  من نيز كه با عالقمندي بحث را از «: مينويسد
نهاد مورد نظر ... در جريان قضايا قرار داشته و استاد نيز در متن سخنراني از من يادآوري نمودند، 

استاد با نهادي كه آقاي مسكين يار تبليغ آن را مي نمايند نه تنها بديل همديگر نيستند بلكه مقابـل  
غرض از ايجاد يك نهاد از طرف استاد هاشميان تالش به خـاطر  ... شندو متضاد همديگر نيز مي با

  :درين رابطه چند نكته قابل تذكر است »...ختم اشغال و متوقف ساختن كشتار يك ملت است
و غيـر   روشنفكر واقعي مردمي و ملي كسيست كه، به عنـوان تاجـك در زمـان زمامـداري    ) 1

وبـه   بـوده  بوده، به عنوان هزاره عليه مـزاري و خليلـي  زمامداري جنايكاران شوراي نظار عليه آن 
پشـقل سـوار مـا كـه در     . عنوان پشتون در دور امارت طالبان و يا اكنون ضد آنان بـوده و باشـد  

برخورد به هركس پشقلش را كره مريخ فكر كرده و از آن بلندي تكبر و خودخواهي به آنان حملـه  
ببينـيم  . ي زمين پيدا شد، كه او را استاد خطاب ميكند ميكند، هزار شكر كه بالخره يك آدم در كره

كه اين احترام تا چه مدتي دوام خواهد آورد و چه زماني دندانهايش به پاچه ي ايـن اسـتاد فـرو    
خواهد رفت؟ بهر صورت استادي را كه او به اين حد احترام ازو ياد مي كند، همان كسيست، كـه  

پاكستان جنبش طالبان را توليد نمودند، و  »آي ـ اس ـ آي  « وقتي امريكائيان با دستگاه مزدور خود
بروي ملت داغديده ي ما يورش دادند، استاد موسوي، هاشميان به قندهار به دست بوسي مالعمـر  

درين رابطه وقتي ماللي جويا اورا در جلسه هالند مورد سوال قرار داد، كه شما ننـگ رفـتن   . رفت
استاد موسوي انكار كـرد، كـه نـه تـو     . دست بوسي او رفته بوديدنزد مال عمر را متقبل شده و به 

پشـتون هـاي مـا مثلـي     . درست نميگويي، من دست مالعمر را نه بلكه چشم كورش را بوسيده ام
نميدانم كه موسوي خان تفاوت ميان دست بوسي و چشم كور بوسـي   .»ه پرو پټـويپټر «دارند، كه 

   .ت خواهد دادرا چگونه توجيه كرده استاد خود را نجا
ازو در سخنراني ياد كرده، چقدر آب به اسياب خود خـواهي ايـن حـراف     شاين كه استاد) 2

متوقـف  «و  »ختم كننده اشـغال «ببينيد كه چقدر كيف كرده است، كه نهاد استادش را . ريخته است
بگذريم ازينكه نهادسازي بين روشنفكران افغان مد شـده اسـت، تـا    . ميپندارد »كننده ي كشتارملت

ازآنطريق دست شان به جاهاي برسد، تا مگر از طرف دسـتگاه هـاي اسـتخباراتي مـورد توجـه و      
مگر رنگين خان دادفر هر روزه گوشهاي مردم را از انتقاد از دسـتگاه كـرزي و   . تقرب قرار بگيرند

طريق بي بي سي كر نكرده بود؟ امـا زمانيكـه براريكـه ي قـدرت سـوارش      جنايتكاران جنگي از 
بـه هـر صـورت، توصـيف     . كردند، سرنوشتش حتي به موسوي خان نيز روشن است كه چه شـد 

خـرده بورژواهـاي   (آنهـا  «را به ياد جمالت رهبر انقالب چين مياندازد، كه  موسوي از هاشميان ما
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دان كوچك كه مورد احترام ديگرانند، مي نگرند، آب هر وقت به ثروتمن) چون موسوي منظورست
اينان افراد جبون و بزدلند، از مامورين دولـت ميترسـند و در ضـمن از    . از دهانشان جاري ميشود

چون آنها از نظر وضع اقتصادي بـه بـورژوازي متوسـط نزديكنـد،     . انقالب نيز قدري واهمه دارند
اين اشخاص حريصـانه  «...  ».ه انقالب ترديد مي نمايندنسبت ب تبليغات آن را زود باور مي كنند و

دريـن روزهـا   )  4*( ».را بخصوص تقديس مـي كننـد  ) هاشميان(» مارشال جائو«در پي ثروتند و 
سروصداي آن برپاست كه در مجلس سناي امريكا گفته ميشود، كه امريكا در افغانستان بـه دسـت   

نباشد كه موسـوي  . انا نصب طالبان به قدرتستآهنين و يكپارچه ضرورت دارد، كه منظورشان هم
خواب ديده، كه با آمدن طالبان انشاء اهللا هاشميان صدراعظم دريشي پوش آنان و موسـوي جـاي   
حريفش سپنتا را در وزارت خارجه اشغال خواهد كرد و الي خوشبيني اي بـه ايـن حـد بـه نهـاد      

  ملتش بخواند؟ »كننده كشتار متوقف«و  »ختم كننده اشغال«هاشميان چه معني دارد، كه 
نوشـته اسـت،    »افغانستان آزاد«در مقاله ي ديگري، كه در رابطه با مقاطعه ي آقاي سيستاني با 

سرنگون  »مظاهره چند هزار نفري«ميكوشد، كه ابرقدرت امريكا را اگر رضاي خدا باشد، با چند تا 
امـا در زيـر چكمـه هـاي خـونين       در خـارج از افغانسـتان  !! ما كه از ترس«: كرده انقالب نمايد

ميگوينـد،  ).  5*(« امپرياليسم، امپرياليسم را در مظاهره هاي چند هزار نفري به مبـارزه مـي طلبـيم   
پشه اي از طرف شب براي نجات از سرما در داخل گوش فيل خانه نموده، در گرماي آن تا سـحر  

ي حقيـر   رخشان مـي سـازد، پشـه   وقتي صبح ميشود و آفتاب دنيا را گرم و د. به آرامي مي خوابد
بيدار شده و در گوش فيل وزوز كنان زمزمه ميكند و از وي پوزش ميطلبد، كه شـب را در گـوش   

فيل به پشه ميگويد، كه نه از آمدنش خبر شـده  . او گذشتانده و شايد سبب ناراحتي فيل شده باشد
  .است و نه هم برون رفتنش را اصال احساس كرده است

مضـحكترين  «: ن، گويي كه از وضع فالكت بار موسوي مطلـع بـوده مينويسـد   رهبر انقالب چي
هستند كه از اينجا و آنجا بعضي معلومـات بريـده و تصـادفي     »عقل كل هائي«افراد در جهان آن 

را مي دهند؛ اين فقط نمودار آنسـت كـه    »اولين شخصيت در دنيا«كسب كرده اند و به خود لقب 
معلومات ــ اين علم است و در اينجا ديگر نـه جـاي تقلـب و    . آنها توانائي خود را نمي شناسند

. دغل بازي است و نه جاي تكبر و خودبيني، بلكه برعكس قطعا صداقت و تواضـع الزم مـي آيـد   
اگر بخواهي مزه گالبي را . شركت كنياگر بخواهي دانش بياندوزي، بايد در پراتيك تغيير واقعيت 

اگر بخواهي ساختمان و خواص اتم را بشناسي، بايـد  . بداني، بايد آنرا تغيير دهي، يعني آنرا بجوي
اگر بخواهي تيوري و . آزمايشهاي فيزيكي و شيميايي انجام دهي، يعني بايد وضع اتم را تغيير دهي

  )  6*( ».در انقالب شركت كني) ه آقاي موسويخداي نا خواست( متدهاي انقالب رابشناسي، بايد
صحبت مي كـنم،   »قهرماناني كه برايشان ميدان نيست هنر خود را نمايش دهند«وقتيكه من از «

شـما هـر چـه بيشـتر     . منظورم اينست كه توده ها به سخنرانيهاي غراي شما ارزش نمـي گذارنـد  
به خود بگيريد و هر چه بيشـتر در   »قهرمان« خودتان را پرتجربه و با سابقه جلوه دهيد، هر چه قيافه

اگـر مـي   . آب كردن كاالهاي خود تالش كنيد، توده ها از خريد آن بيشتر انزجار خواهنـد يافـت  
خواهيد توده ها شما را درك كنند، اگر مي خواهيد با توده ها جوش بخوريد، بايد اراده كنيد و از 
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در اينجا من مي خواهم تجربه خودم را . گذريديك پروسه طوالني و حتي دردناك تجديد تربيت ب
مـن بـه عنـوان دانشـجو وارد     . در مورد چگونگي دگرگون شدن احساساتم در اختيار شما بگذارم

من مـي پنداشـتم اگـر در برابـر     . زندگي شدم و در مدرسه عادات و رسوم دانشجويي را فراگرفتم
ود حمل نمي كنند، به كـوچكترين كـار   دانشجويان ديگر كه هيچ باري را بر دوش و يا با دست خ

در آن زمـان مـن   . بدني بپردازم، مثال بساط سفرم را خودم حمل كنم، از شخصيتم كاسته مي شـود 
فكر مي كردم كه در دنيا فقط روشنفكران يگانه مردم پاك و تميزهستند و كـارگران و دهقانـان در   

وشنفكر را بپوشم زيـرا كـه فكـر مـي     ممكن بود لباس يك ر. مقايسه با آنان كم و بيش كثيف اند
كردم پاك است، ولي حاضر نبودم لباس يك كارگر يا دهقان را بر تن كنم زيرا كه آنرا كثيف مـي  

اما پس از آنكه انقالبي شدم و در ميان كارگران، دهقانان و سربازان ارتش انقالبي زنـدگي  . دانستم
آنگـاه و فقـط آنگـاه بـود كـه در      . ا شـناختند كردم، به تدريج آنانرا شناختم و آنها رفته رفته مـر 

احساسات بورژوايي و خرده بورژوايي كه در مدارس به خورد مـن داده بودنـد، تحـولي بنيـادي     
من دريافتم كه روشنفكراني كه تجديد تربيت نيافته اند، در مقايسه با كارگران و دهقانان . روي داد

ان از همه پاكترند و آنها اگر چه دستهاي چـركين  پاك نيستند و دريافتم كه همان كارگران و دهقان
ايـن  . دارند و پاهايشان به تاپاله آلوده است، از همه روشنفكران بورژاي و خرده بورژوا پاك ترنـد 

درست همان چيزي است كه از تغيير احساسات، تغيير از يك طبقه بـه طبقـه ديگـر فهميـده مـي      
  ) 7*( ».شود

ن سرچشمه اصلي و اليزال قدرت انقالبي به اين حـد هراسـان   حال كه از رفتن در بين مردم اي
هستي، پس مكوش كه مبارزه در بستر گرم امپرياليسم را بر مبارزه در ميان توده ها ترجيح بـدهي و  

در خدمت مبارزات ... بكوش با كمال فروتني مانند ساير قلم بدستان ملي و مردمي، روستايي ها و 
گر اين هم از دستت ساخته نيست، اقال ننگ حمله بر اسـتوره هـاي   مبارزان داخل كشور باشي و ا

  .مردمي را متقبل مشو
  

  اهانت به مردم دگماتيزم و
كشـور   اين احمق مادرزاد كار و باردر ادارات دولتي و ماندن در كشور را معادل حـراج دادن 

 فـرار ميپـردازد و  به شرق و غرب دانسته، دست به اهانت مردم مي يازد و در مقابـل بـه تقـديس    
حال ازين آغا زاده مي پرسيم، كه مانـدن در  . صدها هزار افغاني مصرفش را به رخ مردم مي كشد

افغانستان با تقبل خطر مرگ و پيشبرد مبارزه عليه استعمار و عوامل جنايتكـار جنگـي اش حـراج    
ه تنها كه مانند خـودت  كشورست يا فرار از ميدان اصلي مبارزه؟ ميليونها ميليون انسان افغانستان ن
نميدانم كه اين پشـت  . صدهاهزار افغاني ندارند، بلكه پيدا كردن سه وقت نان برايشان ميسر نيست

مردم در كشور از فرط نـاداري  . كرده به مردم و آرمانهاي مردمي از كجاي كره ي زمين آمده است
ون بعد از وقت بـه تكسـي   و مجبوريت جگرگوشه هاي شان را ميفروشند، معلمين و استادان پوهنت

راني و جوالي گري ميپردازند و اين جاه طلب آنانرا بخاطر مشغوليت در ارگانهاي دولتي به حراج 
ـ مردم نان باسي، سرد و پوپنك زده بـراي خـوردن ندار  . وطن متهم مي كند د و ايـن شـهزاده ي   ن
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همگـوني اضـداد و    من از بحث طوالني تيوريـك . پاريس خوردن كلچه را به انان توصيه مي كند
وحدت و همگوني اضداد در يك شيئي يا پديده عيني هيچگاه مرده و متحجر نيسـت بلكـه   «اينكه 

زنده، مشروط، متحرك، موقتي و نسبي است؛ تحت شرايط معين كليه اضداد به عكس خود تبـديل  
با اين منحرف صرف نظـر مـي كـنم، فقـط همـين قـدر ميگـويم كـه مشـكل          )  8*( ،»مي شوند

نيـز   "چپ"ما عليه قافيه بافان «مي باشد و  تونيست ها جدايي فكر از واقعيت و ذهن از عيناپور
فكر آنها از روي مراحل معين تكامل پروسه هاي عيني مي جهـد؛ برخـي از آنهـا    . مبارزه مي كنيم

تصورات واهي خود را حقيقت مي پندارند و برخي ديگر تالش مـي كننـد تـا قبـل از موقـع بـه       
آنهـا خـود را از پراتيـك جـاري     . تحقق بخشند كه فقط در آينده مي توانند تحقق يابند آرمانهايي

  )  9*( ».اكثريت مردم و از واقعيات روز جدا مي كنند
د، تـا امپرياليسـم و   خواهـد كـر  قهرمانان مردمي و رهبري سالم بالخره از ميان مـردم سـربلند   

ايـن امرنيازمنـد وقـت،    . آنـرا سـرنگون كنـد    استعمار را از كشور بدور انداخته وعوامل جنايتكار
حوصله و كارآگاهگرانه و انقالبي درميان مردم ميباشد و تا انزمان مردم بـه همگـوني اجبـاري در    

آنهـم از آن سـر دنيـا    بدستور يك فـراري   الزم هم نيستپديده ي كشور مستعمره دوام ميدهند و 
ه دست به گـدايي زده و منتظـر شـوند تـا     ، چه رسد به آنكبزنندبه قيام هاي حساب نا شده دست 

ازين درك عايد شان شود تا دست به فـرار از   مطروحه از جانب موسوي اينكه صد ها هزار افغاني
كشور بزنند و مانند موسوي از شر كار در ادارات دولتي رهـايي يابنـد، تـا باشـد كـه از جانـب       

ما كـه متمـول بـوده انـد و يـا بـا        ما هرگز به هموطنان شريف. موسوي مورد اهانت قرار نگيرند
همكاري اقارب و خويشاوندان شان خود را به اروپا و امريكا رسانيده اند، اهانت نمي كنيم و آنها 
نيز برعكس خودت نه تنها اينكه به توجيه تيوريك ماندن در بستر گرم امپرياليسـم نمـي پردازنـد،    

نترس و با ايمان مقاومت ميهنـي فـرو مـي    بلكه با كمال فروتني سر تعظيم در مقابل اسطوره هاي 
. تجاوز دانسته، خيانت به امر استقالل كشـور ميدانـد  ئن شركت در پارلمان را تائيد     اين خا .آورند

دست بوزينه به آلو نمـي رسـد و   «در مورد خود موسوي ضرب المثل مردم ما صدق مي كند، كه 
هرجـا دشـمن باشـد مـا هـم      «يي مينويسـد،  پهلوان پنبه ي ما در جا. »ميگويد، كه آلو ترش است

ولي او جاي دشمن را كه در افغانستان حضور دارد با كانادا عوض گرفتـه،   »حضور خواهيم دشت
مثلي كه ميخواهد كانادا را آزاد بسازد؟ نخير موسوي خان اشـغالگران در افغانسـتان انـد ونـه در     

آنها با داير كردن پارلمان در افغانستان ميخواهند به رژيم دسـت نشـانده ي شـان حقانيـت     . كانادا
در جائيكه دشمن است، حضور دارند ) و نه موشهاي بزدل و انقالبي نما(يون واقعي انقالب. ببخشند

و با شركت شان در انتخابات، اگر دشمن از ورود شان جلـوگيري كـرده نتوانسـت، آن تربيـون را     
مانند ماللي جويا و رمضان بشردوست به تربيون افشاي عوامل جنايت كار اربابانت موسوي مبـدل  

با تقلب و جعل كاري از ورود آنها جلوگيري نمودند، جعلـي و سـاختگي بـودن     مي سازند و اگر
دگماتيكر فراري ما گناه ندارد و رسانه ها را تعقيب . اين نمايشنامه را براي مردم به اثبات ميرسانند

نكرده است، تا متوجه ميشد، كه شركت انسانهاي ملي ومردمي جعلكاري و دستكاري اسـتعمار را  
در بسا واليات، وقتي مردم نام كانديدان محبوب شـان را در ليسـت انتخـاب شـدگان      .برمال كرد
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بلي آقاي بزدل خان موسوي، دشمن در افغانستان است و دل شير . نيافتند، دست به تظاهرات زدند
تـو  . پرداخـت  اواز تربيون دشمن به افشـاي   ، چه رسد به آنكهميخواهد، تا در آنجا حضورداشت

ان بشردوست مقايسه كن او بدون ادعاي سوپر انقالبي در ميـدان حقيقـي جنـگ    خودت را با رمض
ميپردازد، در حالي كه تـو بـا شـركت در    در كنار پارلمان خيمه زده و به افشاي جنايتكاران جنگي 

تو ميتواني مـردم فـراه را بـا    . تضاهرات، آنهم در بسترگرم امپرياليسم لباس پائيني ات را تر ميكني
در يك جايي مانند واليت فـراه بـا ضـريب    »شان وقتي مينويسي،  »ضريب بيسوادي«برخ كشيدن 

اهانت نمايي، اما مردم دلير و سلحشور فـراه كـه    ،) 10*( »كه در زمينه سواد آموزي دارد!! بااليي
در جريان نبرد عادالنه مردم ما عليه تجاوزكاران روسي ماللي جويـا و فـاميلش را در كنـار خـود     

هم در كنار خود دارد، نه تنها تفاوت ميان ماللي جويا و عوامل جنايتكار استعمار را  داشت و حاال
مي شناسند، بلكه ماللي جويا را بر عوامل دريشي پوش و فراري امپرياليسـم امريكـا نيـز تـرجيح     

لطـف  «فراري مخالفين خود را به مقابله دعوت نمـوده مينويسـد،    »شيردل«در جاي ديگر . ميدهند
  ). 11*(» يدان هاي جنگ را دقيق يادداشت نموده و با هويت خود داخل آن گردندنموده م

در مورد عالقمندي اين جاسوس در مودر هويت افراد در باال كـافي نوشـتيم، منتهـا نميـدانم     
ونَ   منظور او از ميدان هاي جنگ چه ميباشد؟  رِْجعـالَ ي م َفهـ يمع كْمب مكـرو الل و كورنـد و   (ص

بلي مرتد ما كرست و نمي خواهد بشنود كه ميدان جنگ در افغانستانست، اللست و ) ي گردندبرنم
 نمي خواهد بگويد كه ميدان جنگ در افغانستان است، تا كسي از مچش نگيرد و خداي نا خواسته
بدانسو دعوتش نكند و كورست، نمي خواهد ببيند، كه جنايتكاران امريكايي و عوامـل بنيـادگرا و   

آن در افغانستان بر مردم جنايت مي كند و ميدان حقيقـي جنـگ آنجاسـت نـه بسـتر گـرم       طالب 
امپرياليسم و بالخره كسي كه به اين سرسختي به آرمان هاي انقالبي و مردمي پشـت كـرده باشـد،    

  .هرگز بر نمي گردد
  

  نكات مختصري در مورد موضع موسوي در قبال آقاي سيستاني
شهرت و قهرماني اسطوره ها رنج بـرد، تـا در زيـر نوشـته ي ديگـران      بايد بيمارگونه از ) 1   

اين كاراز طرفي آدم را به فكر سانسور فيلم هاي غربي توسـط قاضـيان در دروان   . پاورقي نوشت
سلطنت ظاهرخان ميندازد و از طرف ديگر درك ديكتـاتور جـاه طلـب را از ديموكراسـي و حـق      

يك كودك سياسي كه چنـد صـباحي نيـز در يـك جمـع      امروز . ديموكراتيك به نمايش ميگذارد
. سياسي گذشتانده باشد، ميداند، كه تصاميم دسته جمعي به حسـاب راي اكثريـت گرفتـه ميشـود    

ممكن اكثريت گاهي اشتباه هم بكند و اقليت حقانيت هم داشته باشد، ولـي بـاز هـم اقليـت تـابع      
حق ديموكراتيك همـه را پايمـال    يك فرد اينكه نه اقليت و نه هم اكثريت بلكه. اكثريت مي باشد

نموده و بجاي همه تصميم بگيرد، اصليست كه مرتدك خود خواه ما ميخواهد آنرا تـرويج نمايـد،   
يادداشت ذيل مقاله آقاي سيستاني از اين قلم يعني سيد حسين موسـوي بـوده   «: وقتي او مينويسد

دست شـان در  (موافق باشند و يا مخالف هيچگونه ربطي به ساير گردانندگان پورتال ــ چه اكنون 
كمرشان و يا دست شان تا لندن آزاد ـ ضرب المثل هاي ميان قوس رابراي وضوح بيشـتر مطلـب    
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كمي پائينتر او پا را فراتر از گليمش دراز كرده، حفـيظ اهللا امـين   )  12*(» ــ ندارد) من آورده ام
ار پورتال مي پردازد، وقتي او گناه سـه  گونه به هتك حرمت و توهين سوال كنندگان عضو يا همك

اگر اجازه داشته باشم بايد به صراحت بنويسـم ـــ و اميـد    «دهه جنايت را بدوش آنان مي اندازد 
است كساني آنرا هتك حرمت به حساب خويش نياورند ــ كه يكـي از داليـل ادامـه سـه دهـه      

  )  13*( ».مي باشد و مسئوليت آن متوجه من نيست؛ »به من چه«جنايت، همين سياست 
اجازه داري موسوي خان، با اين بي پرنسيپي ايكه در پورتال مروج سـاخته اي، اجـازه داري؛    

از تمام نفوس افغانستان فقط دو ميليون موافـق آن  «: حفيظ اهللا امين هم اجازه داشت وقتي ميگفت
تها بود و كـور بـودي،   برعكس آقاي موسوي ادامه سه دهه جنايت، اراده ابرقدر ».براي ما كافيست

خودت عمل نكرد، بلكه به پا خاست و  »به من چه«مگر نديدي كه ملت ما نه تنها به حساب اتهام 
با دادن يك ونيم ميليون شهيد شيرازه امپراطوري سوسيال امپرياليسـم شـوروي را ازهـم پاشـاند؟     

و حتـي درگيـري هـاي     همين امروز مردم ما با بايكوت رژيم دست نشانده امريكا، مخالفت بـا آن 
كار ابرقدرت امريكـا  ) كه ارباب شما همه ي آنرا شامل حساب طالبان و تروريسم ميكند(مسلحانه 

ايدئولوژي كسانيست كه ادعاي سوپرانقالبي نموده و فرار  »به من چه«را به بن بست كشانيده اند؟ 
يكي از عوامل انحرافات سـازمانهاي افغـاني را ميتـوان در ريشـه هـاي       .را بر قرار ترجيح ميدهند

اعضاء متاسفانه حتي به رهبري كه . مذهبي جامعه، كه در افكار اعضاي آن ريشه دارد جستجو كرد
منحرف هم شود به ديده ي تقدس ديده و هر بدي كه او بكند، باز هم بـه دنبالـه روي از او ادامـه    

ري منحرف اگر از يكسو به عقب مانده گـي مجمـوعي جامعـه و مـذهبي     طرد نكردن رهب. ميدهند
بودن آن و دوران كودكي جنبش ارتباط دارد، از جانب ديگر نماينـدگي از سـطح نـازل اعضـاي     

يكي دوتا نـازل السـطح پيـدا    “ افانستان آزاد ــ آزاد افغانستان”ممكن در پورتال . سازمانها ميكند
  .اين ناقص الخلقه ادامه بدهدشود و به پيروي كوركورانه از 

من با مواضع جمعيت انقالبي زنان افغانستان در رابطه به سيستاني كاري نـدارم و مخـالف   ) 2
منتها ميان موضع گيري آنان و موسوي يك فرق وجود دارد و آن اينكه آنها مواضع . آن نيز ميباشم

هرمـان ضـد شـوراي انقالبـي بـا      در حاليكه ق. آقاي سيستاني را درست نيافتند و در ردش نوشتند
را آرايش ميكرد و حتـي   »افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان«مقاالت تاريخي آقاي سيستاني صفحه 

درينجا و آنجا بصورت خصوصي افتخار همكاري آقاي سيستاني را برخ ايـن و آن هـم ميكشـيد،    
ه آقاي سيستاني به قيمـت  بمجرديك. »چنگال خونينش«درآنوقت نه شوراي انقالبي مطرح بود و نه 

ي گلـوي   چاپ شدن مقاالتش در آن سايت وجدان خود را آلوده نساخت و مانع بريدن بيرحمانـه 
ي از خود راضي شد، به يكبارگي عقده هاي ضد شـوراي انقالبـي    ماللي جويا بواسطه اين عجوبه

ر مـي كـرد، بخـون    اين خاين گل كرد و همان دستاني را كه به چاپ مقاالت تراويده از آن افتخا
   .درين رابطه قضاوت را به خوانندگان بيطرف مي گذاريم. يك و نيم ميليون شهيد سرخ كرد

جنايت كار به خاطر عضـويت آنـان در احـزاب جنايتكـار      من فكر ميكنم، محكوم كردن افراد
 به اين حساب. اصلي ديگريست، كه سوپردانشمند ما ميخواهد، شامل سيستم حقوقي جهاني بسازد

تمام اعضاي حزب فاشيستي آلمان بايد اعدام ميشد و سبك كارمحكمـه ي نـورنمبرگ از جانـب    
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ما هم آنوقت هنوز شـايد تولـد نشـده    » انقالبي«فاتحين بر فاشيزم اشتباه آميز بود و همه چيز فهم 
  . بود، تا كار محكمه را آسان كرده و محكمه را از برسي اسناد و شهود منصرف ميساخت

برخـي از  «: مينويسد »ماللي جويا و چنگال هاي خونين شوراي انقالبي«وي در مقاله موس) 3   
دوستان ديگري كه به حق برمن انتقاد مي نمودند، كه نبايد به جنايتكاراني كه با تكيه بـر مقامـات   

فـراهم  باال خون انسانها را بر زمين ريخته اند، از در مماشات پيش آمده زمينه اعاده حيثيت آنها را 
نمود، در حاليكه اين قلم را اعتقاد بر آن بود كه نبايد دروازه هاي انتقاد از خود را بـر روي آنـاني   

پورتال «در حاليكه در موقف گيري پورتال آمده است، كه  ) 14*( ».كه از كرده پيشمان اند، بست
 15*(» كاري نمودبر مبناي همين آيديال، از هموطنان متعددي بشمول آقاي سيستاني دعوت به هم

حال من نميدانم كه اين موقف از تمام گردانندگان پورتال است و يا اينكه باز هم موسـوي بنـام   ) 
اگر راستي موقف تمام گردانندگان پورتال همينسـت، در آنصـورت آنهـا بايـد     . پورتال مي نويسد

خـالف راه دادن  حساب خود را با موسوي روشن كنند، كه آيا موسوي دروغ ميگويد، كه ديگران م
آقاي سيستاني در پورتال بودند، درحاليكه گردانندگان پورتال ادعا مـي كننـد، كـه آنهـا از آقـاي      
سيستاني دعوت همكاري نموده اند و اگر موسوي باز هم بنام پورتال نوشته است، درآنصورت بـه  

ننـده آقـاي   خـود را دعـوت ك   ،گفته ي مردم ما دروغگوي حافظه ندارد، زيـرا كـه در مقالـه اول   
  .سيستاني ميداند و در موقف پورتال گردانندگان آنرا

من فكر ميكنم كه موسوي با اپورتونيسم خاصي كه دارد در هر جاي و هر مكان موقف مطـابق  
در انبـان او هـم   . به گفته ي مردم ما نان را بـه نـرخ روز ميخـورد   . روحيه مجالس اختيار مي كند

رهـاتش مخالفـت   تگراست و اگر بـا   ياو موافقت نمايد مل كسي كه با چرنديات اينست و هم آن
او درجايي ماركسيست ناب و شعله ايست و در جايي بـه شـعله اي   . كرد، يكشبه جنايتكار ميشود

در جايي ملي گراست و از دست ترحمي كه حتي طرفداران مـال عمـر   . ها برچسب و بهتان ميزند
اي اخير ايـن خـاين جـل و پوسـتكش را از آب     ولي مقاالت روزه. برو ميكشند، به وجد مي آيد

به حسـاب ضـرب مثـل    . او ديگر نه در بين انقالبيون جا دارد و نه هم در جمع ملي گرايان. كشيد
  .»نـه....هغه کونډه ده، چ� هم د دین نه پات� شوه او هم له غیـ«پشتو موسوي 

  
  
  

  :يادداشت ها
  

فرق من «كه  وقتي از ماللي جويا درمورد مقايسه اش با ماللي ميوند پرسيدند، او در جواب گفت:  1 *
و ماللي ميوند از زمين تا آسمان است، زيرا كه او جانش را در راه ميهن و مردم فدا كرد و من هنوز زنـده  

   »ام
افغانسـتان آزاد ـــ آزاد   «شرشده در تمن »رانقدرگتوضيحي مختصر اما الزم خدمت يك دوست «:  2*

    »افغانستان
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  افغانستان آزاد ــ «شرشده در تمن »ال خونين شوراي انقالبينگماللي جويا و چ«:  3*
    »آزاد افغانستان

  نوشته ي مائوتسه دون »تحليل طبقات جامعه چين«:  4*
  »ال خونين شوراي انقالبينگماللي جويا و چ«:  5*
  نوشته ي مائوتسه دون »درباره پراتيك«:  6*
  نوشته ي مائوتسه دون »سخنراني ها در محفل ادبي و هنري ين ان«:  7*
  نوشته ي مائوتسه دون »درباره تضاد«:  8*
  نوشته ي مائوتسه دون »درباره پراتيك«:  9*
شرشـده در  تمن »رانقـدر گتوضيحي مختصر اما الزم خـدمت يـك دوسـت    «: 14و  13، 12 ،11 ،10*

  »آزاد ــ آزاد افغانستان«افغانستان 
شرشده در تمن »با پورتال يموقف افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان در قبال مقاطعه آقاي سيستان «:  15*

  »افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان«
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  2009/ 9/ 1، عارف حامي
  

  مي زند »داد«فروخته شده  »نور« سهيل رنگ باخته بخاطر
  

بيدار شده بود، كه ستاره ي افول يافته ايكـه از البـالي امـواج رسـانه      »سايت موسوي«سهيل 
هاي رژيم مزدور مذبوحانه تقال دارد تا محافل و مجالس دلقكان امريكـا را نـوراني كـرده باشـد،     

درافشاني هاي ننگين اين پادوان برادران كرزي مصداق ضـرب  . مطلبي به اين سايت فرستاده است
موسوي كه حتي حمله از تربيون . »بان سگي داشت و سگ او سگي ديگرآسياب «المثلي است كه 

مردود شمرده، مـورد حملـه ي كودكانـه    ) بخاطر از دماغ فيل افتادگي خود(دشمن عليه دشمن را 
كه سهيل فرا آمده از قعر سقوط، كه بر پيشـاني سـايتش مـي تابـد،      قرار ميدهد، ببينيم وقتي بداند
وقتي ميخواهد از پشت ميزهاي مدور رژيم پوشالي نمايان شود، اولين همان كارآگاه مبتذليست كه 

چيزي كه از او بچشم بينندگان تلويزيون ها ميخورد، گوش هاي درازش مي باشد، آيـا مطلـب آن   
تاريك انديش نوراني نما را از سايتش برخواهد داشت و يا باز هم با همان ولنگاري خاص جلـوه  

  سايتش از آن نور دولتي ادامه خواهد داد؟ فروشان، به مشعشع جلوه دادن
و اما اينكه نوراني سهيل شده به شكرانگي اپارتمان مكرورياني با تائيد نظر موسوي در مـورد   

بر اسطوره مقاومت مردم ما مي پرد، ما را بياد قصـه   »نفس شركت در انتخابات يك رژيم پوشالي«
رش او را به مسجد ميفرستد تـا مـال را بـراي    ي مردي مي اندازد، كه مادرش فوت كرده بود و پد

وقتي آنمرد داخل مسجد ميشود، مال را در محراب مسـجد مشـغول بـا    . خواندن دعا دعوت نمايد
و  »كارآگـاه «مـالي  . »تف به اين كار بد شـيطان رجـيم  «: مرد خطاب به مال ميگويد. بزي مي يابد

افر؛ من با تـو كـار دارم؛ تـو اينقـدر     صبر كن ك«: رويش را بطرف مرد نموده ميگويد »كارشناس«
   »شدي كه در مسجد، در خانه ي خدا تف ميكني؟

رژيـم  «عجبست، مرتد بيشرمي كه شـب و روزش در رنـگ آميـزي برنامـه هـاي تلويزيـوني       
ميگذرد، قهرمان مردم خود را با پررويي و بي حيايي يك خادي مورد حمله قـرار ميدهـد    »پوشالي
كسـيكه بخـاطر   . مد شاه مسعود، اين قهرمان خاينان و جانيان عار نميكنـد ناميدن اح »شهيد«اما از 

عدم موضع گيري قاطع عليه جنايتكاران جنگي و اربابان شان از جمعي كه بدان تعلق داشت، طـرد  
كسي كـه دل  . موسوي را طوطي وار زمزمه كند »نفس شركت در انتخابات«شد، ميخواهد نغمه ي 

ني نوشيدن آب كند، ولي از شهرت طلبي و همه روزه سـر و كلـه پيـدا    از انقالب و انديشه به آسا
نفـس  «دل كنده نتوانست، ميخواهد  »كارشناس امور سياسي«بودنش در راديو و تلويزيونها بعنوان 

كسي كه بخاطر جلب الطاف رژيم در ميز گرد ها به خوش ! را به نقد نشيند؟ »شركت در انتخابات
عنايت خانواده رئيس جمهور بجاي زنگ و جـامن از چـپن كـرزي    رقصي ميپردازد و براي جلب 

استفاده مي جويد، ميخواهد قهرماني را كه با گذشتن از جانش عوامل جاني استعمار را افشـا مـي   
  !»)رانده شده از جمع انقالبي(لعنت بر كار تو شيطان رجيم «واقعا . نمايد، مورد حمله قرار بدهد
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مي پذيريم كه ماللي جويا واقعا شهامت و شجاعت بـه خـرج   «خاين ننويس كه  »كارشناس« 
، زيرا اوال براي ماللي جويا رنج آور و زننده است كه مورد ستايش پابوس خـانواده كـرزي   »...داد

بهتر است، كماكان به او روسپيانه بتازي؛ خوبست اوهمواره مورد حمله دشمن باشد نه . قرار بگيرد
ساخته و موضع مقابلش نـدارد، پـس    »امپرياليزم«گر آنچناني كه ميگويي كه جويا با ا. ستايش اش

نـام ميگـذاري؟ دريـن وطـن وقتـي مقابـل امپريـاليزم و         »شـجاعت  شهامت و«چطور عملش را 
موضع چـه شـجاعتي ميطلبـد؟     جاسوسان داخلي اش موضع نداشتي، ديگر سخن گفتن خنثي و بي

سياهي هر ننگ و شرمي در برابر . ذره اي اهميت ندارد »نپذيرد«يا  »دبپذير«ثانيا اگر خايني مثل تو 
تو رنگ ميبازد، كه در آنجا بخاطر سرباز زدن از حمله بر جاسوسان، به جمـع انقالبـي پشـت مـي     

خطـاب   »كفتـار «را  »جهـادي «جنايتكاران  ذلت و خودفروختگي ات، »جبران«كني و درينجا براي 
رژيم نامبارك است، هرچه در بسـاط داري بـرو و بـا آنـان در ميـان      جاي تو در كنار خاد . ميكني

  بگذار تا بيشتر درهاي خوشبختي به رويت باز گردند
مبارزه براي منافع مردم و ميهن كار افراد مردم دوست و وطنپرست بوده كه خطر نـابود شـدن   

از انسـانهايي ازيـن    مردم به حق. توسط امپرياليزم و عوامل جنايتكارش را شجاعانه متقبل ميشوند
نوع قديس مي سازند و به تظاهر، نخوت و جاه طلبي روشنفكران فروخته شده هـم پشـيزي ارزش   

بجاي زنگ و جامن چپن مـي پوشـد و همگـان را     مردم، روسپي اي سياسي را كه. قايل نميشوند
انوسـها خـط   فكر ميكند، بخوبي ميشناسند و بين او و آن زن قهرمان نيز اقي »چپنكي«مانند خودش 
  .فاصل ميكشند

تشريف آوري آن . ميدانم كه مانند غريق به هر خس و خاشاك دست مي اندازي! موسوي خان
  :مگر نه اينست كه. چپن پوش مرتد و خاين به پورتالت مبارك

  كند هم جنس با همجنس پرواز        ـــــا زاغ بـــاز با بــــازـزاغ بــ
  

را به مطالعـه دشـنامنامه ي يـك پـادو دسـتگير       »جرمن آنالينافغان ـ  «من خوانندگان محترم 
بـه نظـرمن   . بـه كجـا كشـيده اسـت     »سايت موسوي«پنجشيري دعوت مي كنم، تا بدانند كه كار 

موسوي با نشر اينگونه مقاالت شايد بخواهد گليم سايتش را بردارد ولي قبل از آن ميخواهد انتقـام  
  ... گيرد و اال رسوايي و خويدگي اش را به اين شيوه ب

  :بهر صورت چند تا سوال از نويسنده ي هزلنامه براي هر خواننده اي مطرح خواهد بود 
رهانيده و بدست  دستگير پنجشيري) 1 *(از كي بدينسو قالده ي خود را از دست ريچارد  -1

  موسوي داده است؟
د و به عضويت آن نه سيستاني ايكه ميگويد، از روي جبر به شوراي انقالبي كشانده شده بو -2

تنها افتخار نمي كند بلكه آنرا مورد انتقاد قـرار داده و بـه آن منحيـث دوره تاريـك زنـدگي اش      
مينگرد و رژيم شوراي انقالبي را رژيم جنايت و مزدوربيگانه مينامد، بد است و يا ريچارد دسـتگير  

كـه اربـاب و حـزبش     پنجشيري كه از اول تا آخر از سران حزب ميهن فروش بود و زمـاني هـم  
تبارگرايي، خود را به احمدشـاه مسـعود جنايتكـار فروخـت و ايـن       پاشيد، به سايقه ي خاينانه ي
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شــرفباخته حتــي كتــابش را بــراي آن جــالد هديــه كــرد؟ ســگ سيســتاني هــم بــر ريچــارد و  
كند و او كه در برابر امپرياليزم و عواملش از مبارزان ميهنش دفاع مي . پادوميهنفروشش شرف دارد

كتابش را به ماللي جويا تقديم ميدارد، در واقع كوچكترين آثار آن گذشته در دامنش را هـم پـاك   
آقاي ريچارد را ببين كه از بيشرافتي خسته نشده و حاال كه ارباب جنايتكارش بـه قتـل    ميكند ولي

ي بـه درسـتي   اما سيستان. رسيد، خود را با فرومايگي يك خاين به دم يونس قانوني گره زده است
پرده از ساخت و پاخت ها و مزدوري هاي قهرمان ملي ساخت امريكا بر ميدارد و هيچگـاهي هـم   

  .خطاب نميكند »شهيد«او را 
مسـتعارنويسي اگر شرم ميبود، قهرمانان بي مثال اين مرز و بوم، اكـرم يـــاري هـا، قيـوم      -3

مستعارنويسـي  . مسـتعار نمـي نوشـتند   بـا اسـم   ... رهبر ها، داود سرمد ها، داكتر فيض احمد ها و
ي انقالبي اسالف انقالبي اينجانب بوده كه در رژيم صاحب هزلنامه، ريچـارد پنجشـيري هـم     شيوه

آقـاي فـروتن بـه مخـدوم جديـد فحشـنامه،       . تا زمان نوشيدن جام شهادت، مستعارنويسي كردند
بـارزان را بـه سـكوت يـا     موسوي نيز نوشت، با هيچ مقداردشنام رذيالنه موفق نخواهد شـد تـا م  

وكرسي گدايان خاين وادارد و من ميگـويم، او بـا اسـتعانت از پـادو      همكاسگي با شهرت طلبان
  .جديدش هم به اين كار موفق نخواهد شد

به حدي دستپاچه و فقير شده است، كـه مقـاالت جوجـه     »موسوي افغانستان ازاد سايت« -4 
انگليس و لكه ننگ تاريخ افغانستان را نيز به نشر مي  جاسوس فرومايه ،كچك حبيب اهللا بچه سقاء

نميدانم، موسوي خان دفاع پادو جديد خود از حبيب اهللا كلكاني را چگونه توجيـه خواهـد   . سپارد
كرد؟ پادوخان جديد موسوي در يكي از مقاالتش با دفاع ننگين از ننـگ كلكـان، بچـه سـقاء، در     

حـال  . شهيد سترگ مجيـد كلكـاني تـوهين كـرده اسـت     حقيقت به يكي از افتخارات افغانستان، 
  نميدانم، كه توسل موسوي به اين خلف خاين حبيب اهللا كلكاني خاين را چگونه تفسير كرد؟

خادمين مردم ازنظر زنجيـر بگردنـان   (بازهم به خدمت شما خاينان «اخطار پادوخان خادي كه 
قصه ي كچك مونثي مياندازد كه با كچك ، آدم را به ياد »خواهم آمد) دستگير پنجشيري خاين اند

مذكري درگير بود و درهمين حال رويش را به طرف كچك مذكر كرده پرسيد چوچه ي نر برايـت  
بدنيا آرم و يا ماده؟ كچك مذكر گفت تو اول خودت را از شر من خالص كن، بـاز دلـت هرچـه    

  ! خواست، بدنيا آر
با ريچارد پنجشيري و حسين موسوي رها كن حال پادو خان، تو اول خود را از شر كله ونگي 

مگـر تـوپ بيشـرافتي تـو پرتـر و      .باز هر چه گند و كثافت در چانته داري، بروي مبارزان باد كن
  كركننده تراز توپخانه ي خاد و جالدان بنيادگراي هرويين ساالر خواهد بود؟

  
مقاله ي آقاي حكيم نعيم در سايت ملي مراجعه شود به (ريچارد نام دستگير پنجشيري در كي جي بي بود :  1* 

  )"در افغانستان خدمت كرد؟) كا گ ب(به  كي، چگونه و با چي نام"تحت عنوان  "افغان ـ جرمن آنالين"
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  2009/ 1/ 15، عبداهللا هوتك
 

  !نخل استوار آزادي ؛ماللي جويا
  

بخـاطر   ؛وكيل مردمي شورا كه مجددي و جمعي از ترياك سـاالران و تبهكـاران   ؛ماللي جويا
مواضع انسان گرايانه او؛ از شورا جوابش كردند؛ هنوز بر عزم بـزرگ خـود بـراي سـر بلنـدي و      

در دوران  ؛وي درين مـاه هـا  . استوار ايستاده است ،رهايي ملت خويش از يوغ ارتجاع و استعمار
ديدن كرد ه و سرنوشـت مصـيبت    ،كانادا و امريكا ؛عدادي مراكز اروپايياز ت ،مهاجرت ناخواسته

نهاد هاي حقوقي و آزاديخواه اين جوامع بـه بحـث و تبـادل نظـر      ؛بار مردم خود را با پارلمان ها
  ! گرفت

ماللي جويا از دوام مصايب مردم غير نظامي و ملكي افغان بوسيله قواي ناتو نيز ابراز نگرانـي  
درين سال هاي دشـوار   ؛وضعيت بد معيشتي و فشار هاي رواني ؛متاسفانه فقر فرهنگي. شديد كرد 

عده اي از نويسندگان و فرهنگيان ما را به دامان سازمان هاي اسـتخباراتي خـارجي    ،و طاقت فرسا
افگنده است كه شرف ملي خود را با پول و منصب و چوكي مبادله مي كنند و برخي هنرمندان مـا  

مديحـه و توصـيف    ،شته است تا در صف خاينين قرار گيرند و براي جنايتكا ران جنگيرا نيز وادا
و آهنـگ گلزمـان در وصـف رشـيد      ؛تصنيف وحيد قاسمي براي احمد شاه مسعود. نامه بسرايند 

دوستم ازين رسوايي هاي تاريخي است كه نه تنها شهرت و اعتبار هنرمند را به زمين مي زند بلكه 
حتـا در   ؛نداده انـد !تنزل ميدهد ؛تا سرحد يك دلقك دوره ناصر الدين شاه قاجار منزلت هنرمند را
ما در ساليان اخير هنرمنداني داشـته ايـم كـه تـن بـه فرمـايش       » قدرتهاي حاكم« ؛در دربار شاهان

همنيطـور  ... اسـتاد نتـو و    ؛مانند اسـتاد قاسـم   ؛استقالل شخصي و گوهر هنر را محفوظ داشته اند
غربت و زيست آوارگي و دربدري را بر زندگاني طفيلي و دريـوزه گـري بـر     ؛سته ماهنرمندان برج

اسـتاد   ؛اسـتاد خيـال   ؛ماند استاد زالند؛ترجيح داده اند ؛دروازه تنظيم هاي هفت گانه و هشت گانه
 ؛نبايد بخاطر چند پول سـياه  ،جناب گلزمان سراينده خوش آواز پشتو... مسرور و استاد قمر گل و

براي انتخاب شعر و غزل در زبـان  » انسان محور«. ضروري است!گذشته و آينده اش را سياه سازد 
سـعدي  . هميشه در شعر و فرهنگ مان وجود داشته اسـت   مراجعه به ديوان شاعران ؛پارسي دري

وصف خوبي و وصف شاعري است كه بسـيار عـدالتخواه و    ؛وصف عدالت» انسان زحمت كش«
مخالفـت   ؛حافظ نيز با علماي دغل و شيخ وشحنه و دكانداران دين فـروش . ستتقوا گستر بوده ا

 ؛اما شعر هـاي ايـرج ميـرزا   . عبيد زاكاني نيز شاعري منتقد و گزنده بيان بوده است . ميكرده است
خانم سيمين بهبهاني شاعر ملي . نسيم شمال و پروين اعتصامي نيز از ماندگار ترين آثار معاصر اند

در جامعه خودمان نيز شـاعراني هماننـد   . عليه بيداد حكومتي مبارزه ميكند  ؛ا قلم و قدمايران نيز ب
مشعل فرهنگ انسـان مـدار را در كـف    ... ابراهيم صفا و سرور جويا و  ؛حيدر لهيب ؛داوود سرمد

 ،خوشحال بابا و حميـد ماشـوخيل   ؛مرا جعه به ديوان رحمان بابا ؛در زبان و ادب پشتو. داشته اند
كـم   ؛گزينش اشعار سـخيف  ؛آشنا مي سازد ؛ينده و آواز خوان را با يك دنياي روشن و تابناكسرا
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در قلمرو طنـز و شـعر    ؛كار هنرمند مردمي و وطن خواه نيست ؛چاپلوسانه و ضد منافع مردم ؛مايه
در برابـر   ؛جناب كمباور كابلي است كه در يك شعر ؛بهترين سخنور امروزي ،انتقادي دري معاصر

 .شعر او حسن ختامي است براين مطلب ؛نان و دغلبازان از ماللي جويا به دفاع بر خاسته استطاع

  
 كمباور كابلي

  
  خــبر دهيـد كـج انــديش بـي ســـر و پـــا را     

ــا را    ــه، جوي ــير بيش ــي ش ــه زن ــت از چ ــه تهم   ك

ــري؟   ـــونه مينگ ـــن چگ ـــادر ميهـ ــم م ــه چش   ب

  كــه پــــرده پـــوش شــــوي جانـــيان رســـوا را

ـ ـكجـا كـه رسي به هـر  ـ ـدن   ند و بـردنــد ـد كشت

  ن نــو پـــا راااوگـــزنـان حــامـله، نـــــوبـ

  غـرب جهـان   آفـاق شـرق و   كـس شنيــده در   چه

ـــكه را و دريــ  ــره گــــرخش ـــردي يكس   ا راـبگ

ـ ل و مقـتــكـه زير سقــف نشــانـند قـات   ولــ

ـــن ــ بـراي ـــذارند، اس ــه گ ـــش«م ـدرام   را» وراــ

  و خلــقي حسـاب پـس ندهـد؟    ادي ــرا جهـــچ

ـ بـه ريـــش خــلـق بـخـنــدد، بـي مح     ابا راــ

  بـن بركــند   كـوخــش ز بيــخ و   همان كه كابل و

ـ به خـــود فـزود، دو صــد اس      م بـي مسـما را  ــ

  فــشت چـه ارمغــان آورد؟   ــجــيغ بن  اد وــجه

ـ گــرســنه گــان وطـن، كــودكـان تـنه   ا راــ
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  2009جنوري ، فروتن.ح
  

  ...شرماند مي كه مرده را خداوقتي 
  

پادو هوشيار براي پاسداري اربابش فقط به پاچه ي دشمن مشخص صاحبش مي چسبد، ولـي  
. همان پادو زماني ديوانه شد، در سر هر كوي و برزن به هر راهـرو و مسـافري چـك مـي انـدازد     

خطرپادو ديوانه در آنست، كه مرضش ساري بوده و باعث مبتال شدن اطرافيـان و اكنافيـانش نيـز    
كسان ديگري نيز همانند كاسه هاي داغتر از آش، هارتر از موسوي برسر عـابرين راه  ببينيد، . ميشود

ثابـت كـردم، كـه     »ژاژخايي هاي يك جاه طلب فـراري «من در مطلب . خدمت به مردم مي جهند
موسوي يك فرد جاسوس بوده و توظيف شده است، تا هويت انقالبـي و ضـد اسـتعماري انسـان     

با عشوه گري، چشـمك زدن و نخـره هـاي خـاص     «من به او گفتم كه . هاي مبارز را افشاء نمايد
فواحش سياسي به اربابانت برسان، كه اين همان كسيست، كه در فـالن مجلـس در بهمـان بحـث     

تو ميتواني به خودم و فاميلم، همانگونه كـه عـادت داري، دشـنام    . موضع گيري چناني نموده بود
گر حواسش را از دست داده است، بجاي دشنام نويسي بـه  منتهي اين پادو ديوانه، كه دي. »بنويسي

باشـد، كـه مـن مـي      »دينـي ...«اگر منظور او همان . اينجانب به پاچه ي فرد ديگري چسبيده است
شناسم، او هم بيشتر از دو دهه ميشود، كه از معركه اصلي فرار كرده و بـه زنـدگي شخصـي پنـاه     

منتهـي  . ديموكراتيك و بي آسيب شركت مي جويـد  برده است و گاهگاهي در اين و يا آن فعاليت
. من از او در جايي نشنيده ام، كه درحق انقالبيون داخل كشوري گستاخي اي مرتكب شـده باشـد  

اميد است كه با خواندن فحش نامه ي اين فحاش مزدور بخود آمده و فعال گردد و يـا حـد اقـل    
ي، كه به پاچه تمام كساني، كـه زمـاني   اگر ميل دار! جاسوس خان فراري. جانبش را روشن نمايد

در كنار مردم خود در داخل كشور مصروف مبـارزه بودنـد، بپـري، از همكيشـانت مبتـدا و خبـر       
اين مسئله به مبارزين راستين ميدان اصلي مبارزه صدمه اي وارد نخواهـد  . نامهاي شان را درياب 

آخرتي دل بسته انـد، از خـواب غفلـت    كرد، شايد آن تاركين معركه اصلي را كه نميدانم به كدام 
مـن فكـر نمـي    . تو ميتواني از حرفهاي اينجانب براي تحريك آنان سوء استفاده كنـي . بيدار نمايد

كنم، كه آنها انصاف را از دست داده و مبـارزات خـارج از كشـوري را كـه فقـط در حـد ممـد        
زه در ميـدان اصـلي يكسـان    در داخل كشور مفيد است، با تداوم مبار »ميدان هاي جنگ«مبارزات 

تظـاهرات چنـدهزار   «بدانند، چه رسد به آنكه مانند عقده مند فراري، مبارزات بيرون مـرزي مـثال   
  .را مبارزات امپرياليسم براندازانه بنامند »نفري

  :در رابطه به هذيان گويي هاي اخير اين جاه طلب فراري چند نكته را قابل تذكر ميدانم
ژاژخـايي هـاي   «او چند دهه ي ديگر وقت دارد تا به پاسخ نوشته ي اينجانب تحت عنوان ) 1

 »هواكوفنگ ـــ تينـگ سـياوپينگ   «با دشنام نويسي و پريدن بروي . بپردازد »يك جاه طلب فراري
مسئله چيني ها بـوده   »هواكوفنگ ــ تينگ سياوپينگ«مشكلي را حل كرده نميتواند، زيرا كه مسئله 

اين ره، راه گمكرده ي مارا به تركسـتان  . و به مشكل مشخص جامعه ي افغاني هيچ ارتباطي ندارد
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ميبرد و از كعبه افغانستان منحرفش مي سازد، گرچه او هرگز قصد زيارت اين كعبه را ندارد، ولـو  
هم مخالف صـدور انقـالب،   من . دل هزاران هزار شير را هم به دلچه گك ترسان و لرزانش ببندند

چيني هـا هنـوز بـه صـدور     . چه به شيوه ي روسي آن باشد و يا هم به شكل خمينيستي آن، هستم
انقالب به كدام كشور جهان مبادرت نورزيده اند؛ هرگاه چيني ها در كشورما دسـت بـه ترتيـب و    

س و امريكا بگذارند، تنظيم عوامل براي خود يازيدند و تالش كردند، تا پاي شانرا به جاي پاي رو
آنوقت باز هم فرزندان راستين اين سرزمين بمثابه سنگرداران ميهنپرست، در ميـدان اصـلي جنـگ،    
ماللي وار به روبيدن آنها و عوامل شان مبادرت ميورزند و موسوي وار به آنطـرف كـره ي زمـين    

باشد و يا هم به شـيوه ي  من ورود انقالب را نيز چه به شيوه تره كي ـ كارملي آن  . فرار نمي كنند
 »تحليـل مشـخص از اوضـاع مشـخص    «مردود شمرده، طرفدار  »قافيه باف چپ«مال ابجدي هاي 

تينـگ  «مـن بحـث دربـاره    . كشور خود و نسخه ي كامال افغاني حل معضله ي افغانسـتان هسـتم  
  .م ميگذارمو منجمدالفكر و دشمن مرد »جمله پردازان انقالبي«را به ... و  »انورخوجه«، »سياوپنگ

من مدعي شدم، كه موسوي جز جاسوسك حقير چيـز بيشـتري نيسـت و از مخفـي كـاري      ) 2
او در دو . انقالبيون نفرت و انزجار دارد و در صدد است، تا به افشاء گري هويت انقالبيون بپردازد
افغانستان «نوشته ي اخيرش به خوانندگان سايت ها، بخصوص خوانندگان مخالف و موافق سايت 

جاسـوس خـان   . ادعاي مرا عمال به اثبات رسانيد، كه وظيفه ي ديگري جز جاسوسي نـدارد  »آزاد
هرگاه به جرات انقالبي دست يازيدي و از كرده ي نامردي و پشـت كـردن بـه مـردم و     ! موسوي

ميدانم خـداي  (انقالب ندامت كشيدي و به كشورت براي تداوم مبارزات مخفي و انقالبي برگشتي 
، آنگاه بديدنت آمده و از معرفت اين خادم مردم و ميهن بهـره منـدت خـواهم    )يگوييناخواسته م

ساخت و الي جاسوسك هاي حقيرت را موظف كن تا حدس بزنند و پاچه ي كسان مشابه بـه آن  
هاي سيستم اطالعاتي موسوي ما را به يـاد   »خبرچي«اطالع رساني . را در دهنت بگذارند »دين...«

انداخت، كه چه تعـداد بيشـماري از انسـان هـاي بيگنـاه       »خاد« و »كام« ،»ااكس« دوران حاكميت
هاي خاد با آنان دشمني شخصي داشـتند و راپورشـان را بـه عنـوان     »خبرچي« صرف بخاطر اينكه

 آقـاي . مخالف به دستگاه اطالعاتي رژيم دادند و در نتيجه در پوليگون ها سـر بـه نيسـت شـدند    
اگـر  . يا خبر اسم شما در نوشته ام در عالم ناشناسي معذرت ميخواهم من از نقل مبتدا و! »دين...«

روزي شما در دستگاهي مورد اذيت و بازپرسي قرار گرفتيد، ياد تان باشد، كه عامـل آن نـه مـن،    
  .بلكه موسوي خان جاسوس مي باشد

در اينجا بعد از بحث اصلي و جدي چرا من هم مانند آقـاي محتـرم معروفـي ضـرب المثـل      
مردم ما در رابطه بـه   .»به ميدان نيندازم تا خواننده را اندك بخنداند« ور مردم مارا درين رابطهمشه

زورش به قصاب نميرسـد، عطـار ضـعيف البنيـه ي     « :پهلوان پنبه هاي حراف و گزافه گو ميگويند
دهـن   »ژاژخايي هاي يك جاه طلب فراري« من در نوشته ي .»پهلويش را ميخواهد، ليف ليف كند

هرگاه در جواب آن چيز با ارزش و قابل توجهي از تو ديدم، به پاسـخ خـواهم   . كثيفت را بسته ام
  .بسنده مي كنم «و اذا خاطبهم الجاهلون قالو سالما« پرداخت و الي به مقوله ي

جلب مي نمـايم   »افغانستان آزاد« در اخير توجه خوانندگان محترم سايت ها را به مقاالت اخير
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  . نه دست پاچه گي و جاسوسيگري موسوي و دلقكان بي آزرمش پي ببرندتا به ك
  

  دوقتيكه مرده راخدا مي شرمان
  

ديروز بعنوان يكي از شاگردان مكتب غازي محمد ايوب خان كابل مقاله محترم سيستاني را در 
بخـاطر جالـب بـودن آن     خوانـدم و  مورد اين شخصيت ملي كشور خود در پورتال جرمن آنالين

تيلفوني خواندن اين مطلب را به دوستي توصيه كردم دوستم بـرايم گفـت كـه همـين مطلـب در      
وي تاهنوز موفـق بـه خوانـدن آن نشـده      هم درج شده و »آزاد افغانستان-افغانستان آزاد« پورتال
 پس از نيم ساعتي آندوست برايم تيلفون كرد و گفت كـه حتمـا بايـد يـاد داشـت پورتـال       .است

من بااينكـه   .راكه در پايان مقاله محترم سيستاني درج است بخوان »آزاد افغانستان-زادافغانستان آ«
معتقد بودم كه اين پورتال جز تكرار مقاالت ونوشته هاي كه دردگر سـايت هـا ي انترنيتـي آنـرا     

با تعجب اين يادداشـت   بازهم صفحه ي شانرا باز كردم و ،عرضه نميكند ميتوان يافت چيزي نو را
                                              :اندمرا خو
پورتال افغانسـتان  « تائيد شخصيت ماللي جويا موضع شخصي جناب سيستاني صاحب ميباشد«
 »اهداف نشـراتي پورتـال  « موضع گيري رادرقبال احاداداره مستعمراتي ضمن »آزاد افغانستان-آزاد

ائيكه به شكل از اشكال با اداره مسـتعمراتي كـرزي   برمبناي آن طرز ديد تمام آنه.بيان داشته است 
باشد،موئيدتجاوز به شمار آمده واز ديد پورتـال   همكاري ميكند،هريك از نهادهاي جداگانه دولت

  ».نميتواند كتمان گر خيانت آنها به امر استقالل وآزادي كشورگردد نيز شخصيت فردي آنها
نشـان   اين مبارزين دروغين ضداستعماري را و مطلبي بنويسم ميخواستم در دفاع ازماللي جويا

بهتـان بـه ايـن     آئينه خود مي بينند و با اشاعه دروغ و در شيرزن قهرمان افغانستان را بدهم كه چرا
افاده فروشي هايشان درباره ادبيات و  هنوز آن مدعيان مبارزه عليه استعمارگران در .قهرمان ميتازند

 چوكـات اداري آن شـب و   در خيرات همين ادارات استعماري و از و فارسي نويسي وغيره بودند
اقصـي جهـان    برحق بيرق مبارزه عليه اشـغالگران را در  روز شانرا سپري ميكردند كه ماللي جويا

 مناديان دروغين ضد اسـتعماري برانـداخت و   وطنفروشان و ،ماتم دركاخ جنايتكاران برافراشت و
حـال ايـن دروغ شـاخدار كـه      .بشردوست قرار گرفت واه وانسان آزاديخ مورد استقبال ميليون ها

ايـن را نميدانندكـه    افغانستان نيسـتند و  از دولت كرزي همكاري ميكند مثليكه اينها ماللي جويا با
 و ماللي جويا نماينده منتخب مردم فراه در پارلمان پوشالي بوده فقط بخاطر همـين افشـاگري هـا   

او همچنـان   از پارلمان تعليق كردنـد و  »ن اداره مستعمراتيهمي« بقول شما مبارزاتش عضويتش را
امروز بعنوان شخصـيت مبـارز فريـاد     نترس به مبازراتش خارج از پارلمان ادامه داد و شجاعانه و

  .شده است سخنگوي ميليونها انسان زجركشيده ملت ما ملتش را بلند نگهداشته و
زمانيكه صفحات همين پورتال را ورق زدم دردفاع از ماللي جوياچنـدين مطلـب راخوانـدم     

كشور درهمين پورتال ديدم وبه يادضرب المثل افتـادم   وحتي مقاله اي را به قلم اين دختر قهرمان
اين برداشت  نفهميدم كه چرابا آن سياست نشراتي و» ...وقتيكه خدا مرده را ميشرماند« كه ميگويند
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فقـط يـك    .پورتال شان جاي داده اند وي مقاالت متعددي را در دفاع از خائنانه از ماللي جويا در
بايـد ايـن ادعـاي تـانرا ثابـت       كفش نداريد ريگي در سوال از گردانندگان اين پورتال داريم اگر

اگرنه شك مادرمورد پورتال تان به يقين تبديل وشـمارا دركنـا رروزي خـواران شـوراي      و سازيد
قـرار خـواهيم    دشمن خوني خود ميدانند، جنگساالران و ديگر مرتجعين ايكه ماللي جويا را نظار،
 كاسـبكاري  درج مقاالت در دفاع از ماللي جويا را در پورتال تان بطور مطلق ديده درايي و داد و
  .ميميدان
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  2008/ 12/ 27 ،ياسر. ف 
  

  بزدالن خاينطرد  افشا و مناسبترين باب ابتكار سيستاني،
  !شوده است، بايد به اوتاسي كردگماللي جويا را  ضد

  
شايد با ماللـي جويـا    .مشغول كار دريك رسانه كشور من يك روزنامه نگار ميانه سال هستم و

 دفـاع از « سـايت . و دانشمند وطن، اعظم سيستاني آشـنا نباشـم   از نويسنده عظمت هايش كمتر و
مربوط به اين ستاره سوزان تاريخ ميهن را هرمشـكلي كـه باشـد از    هرچيز  اخبار و و »ماللي جويا

فرصـتي كـه دسـت دهـد وقتـي روي       دوستان هر و اقارب بين خانواده و. نميشود ديدار فروگزار
جنايتهاي وقفه ناپذير جنايـت پيشـگان بـه     هاي خارجي مستقر و نيرو فاجعه هاي جاري دولت و

شود، خواهي نخواهي بحث ماللي جويا وافشاگري هـاي  نيز طالبان گپ باال مي اصطالح جهادي و
داخـل افغانسـتان مطـرح     وي در خـارج و  »دپلومات مابانـه « دالورانه وبدون مالحظه كاري هاي

سياهي كه دل همه ما را فراميگيرد، وجود اين دختر،  عالمي از نا اميدي و سرانجام هم در .ميشوند
اين احساس شخصي من نه، بلكـه گفتـه   . لوه مينمايدنوعي تكيه گاه ج نوعي اميد، نوعي روشني و

اما من بنابر حرفه ام كـه هـر روز بـا خبـر هـااز      .ميتوانم احساس صدها وهزاران افغان بوده است
امـا يـك رنـج    . اطراف واكناف كشور سروكار دارم فكر ميكنم بيشتر ازآقاي سيستاني رنج مي برم

حمله هـايي بـا بـويي غيرقابـل     . جويا ميباشد مضاعف حمله هاي كثيف مردان وزنان كشتزاري به
  . تحمل طويله هاي دژخيمان

كسـيكه در صـدر   « :ميخواستم بگويم كه من ضـمن آنكـه بـا نوشـته اخيـر آقـاي سيسـتاني       
همدري كامل دارم، بايد توضيح دهم كه به نظرم  تفاهم كامل و »....ترورشخصيت ماللي جوياست

ارتباط به ماللي جوياي ارجمند بـه معنـي سـكوت از    گاه گاهي و درموارد مشخصي هرسكوت به 
ترس، بد طينتي وبه يك كالم مستقيم يا غيرمستقيم نـوكر جنگسـاالرن خـاين     ،روي محافظه كاري

نويسندگاني كه از آنان دفاعيه هاي پرشـوري از ماللـي جويـا ديـده ام ولـي بنابرنوشـته       . نيست 
او افشا گري شخص مشكوكي مثل حسين موسوي  سيستاني نام آنان درپاي دفاعيه هايي دردفاع از

نجابت وابهت سياسـي واجتمـاعي ماللـي    : به چشم نميخورد، به باور من دو دليل خواهد داشت 
جويا در سطح ملي وبين المللي چنان برازندگي وتابناكي كسب كرده كه ديگر حمله هاي اين وآن 

را بـه مثابـه جيـره خـوار بيگانگـان      روشنفكر به او غير ازآنكه باطن وظـاهر خـود حملـه كننـده     
دوم آنكه گاه كساني كه در دفـاع از جويـا قلـم    . وجنايتكاران بيان نمايد، جاي ديگري را نميگيرد

زده اند باچنان نوشته هاي خوب وپرقدرت ازنويسندگان جديد برميخورند كه ديگر افزودن برآنهـا  
خصي من نيست، بلكـه آن را از زبـان   اين تصورش. را برنوشته اي از خود، حاصل ماحصل ميدانند

  .چندين همكار ودوست شنيده ام كه همه شان از هوا داران فعال جويا اند
بازهم هم من بادرك درد واشتياق سيستاني صاحب براي به پا شدن نويسندگان بـه حمايـت از   
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سيسـتاني  جويا، وتاكيدم به اينكه هرسكوت به معناي بي اعتنائي وبي غيرتي نيست، به يـاد آقـاي   
» كابـل پـرس  « به نام رستم شجاع درسايت ميدهم كه كه مدتي قبل فردي باندازه موسوي مشكوك

اينگونه روسپي صـفت   داشت، به ماللي جويا نيز »راوا« دشمنيارانه كه به طي برخوردهاي پليسي و
  : جفيد
تكرار كنـد   نوراني هرگزمثل طوطي گك رنگيني انتقاد نكرده كه فقط چند انتقاد غرب پسند را«

ودر بدل آن براي خدمت به تمثيل دموكراسي غربي پيوسته مدال بـه گـردن بيـاويزد البـد انتقـاد      
هزاردالريكمائي ميكنند، غيـراز ايـن چـه     25غيرخنثي براي عده اي كه مدالهاي كثيفي را با وجوه 
روشـنفكراني  وسيله اين چنين  »دموكراتيك« مفهومي داشته ميتواند؟ تمثيل مشاطه نمودن اصطالح

غيرازاين چه معني دارد كه در تلويزيون ها بريكي از جنايتكارترين ارگانهاي دولتي بشورند وبعـد  
. از گـاوداني بـر نكننـد    بخاطر عدم رعايت آن در محاكم دست به دسـت عريضـه بگرداننـد ودل   

يـر ران  اين شيوه به كارروسـپي هـاي شـباهت دارد كـه وقتـي از ز     . وبازهم ديگران را اتهام زنند
  ».برميخيزند، جهت پنهان نمودن سوداي زيرناف، زهدنمائي كرده، درس انتقاد از تن فروشي دهند

 همپيالگـان وي آنقـدر برضـد    نـوراني اسـت و   بعد خود اين هتاك هرزه كه گويا همان داد و
ي طـالب  نوشتند كه هيچگاه اينقدر صفحه عليه جنگساالران تنظيمي و )وبطورضمني به جويا(» راوا«

 آيا كساني آنقدر از عقـده و . كرد نخواند آنان سياه نكرده و پاكستاني ايراني و وآمران امريكائي و
 و »مبـارز ضـد امپريـاليزم   « و »چـپ  « كينه نسبت به ماللي جويا بكفند چگونه ممكن است واقعـاً 

نمـود كـه    را ميتوان نشاني ضد امپرياليزم افغانستان باشند؟ بي شمار سايتهاي چپ و گديهايش در
  .دفاع از ماللي جويا را وظيفه خود ميدانند وبا مرض حسين موسوي مصاب نيستند

 مفتري ديگر با لحن پسـت تـر   چند مهدي نيك آئين، و ،به هرحال درآن روزها كه رستم شجاع
عليه ماللي جويا افسار پاره ميكردند، نوشـته اي از شـما آقـاي سيسـتاني بـا آن قلـم        ،از موسوي
ولي آيا اين امر را ميتوان بربيعالقگي يا سست شدن احساس . نشين وقوي تان ديده نشداستوار، دل

 »خفه نسـاختن « در برابر ماللي جويا، حمل نمود؟ ميتوان آنرا به نحوي توجه شما به مسئوليت تان
 در و) اين را يـك همكـارم اشـاره نمـود    (  شماست « هم واليت« دادنوراني حمل نمود كه گويا

  مترقي اي بوده است؟  گذشته فرد
برازندگي به دفاع از ماللي جويا مـي   ايكه اين چنين با حرارت و نه به هيچوجه اعظم سيستاني

پردازد وجهت اجتناب از آلوده شدن نام وقلمش به اساني وبدون لحظه اي ترديـد ارتبـاطش رابـا    
ي دادنـوراني را  قطع ميكند، كسي نيست كه لكه هاي ننگ برپيشـان  سايت موسوي ضدماللي جويا

  .را نبخشيد ببخشد، همانطوركه از دوستش موسوي
پس جواب اينكه چرا درافشاي دادنوراني ومهدي نيك آئين وامثال اين مينوت هاي داغي تر از 

داكتر رحيم عزيز، حكيم نعيم، معروفي، ماللي موسي نظام وده هـا   ،نوشته اي از سيستاني ،موسوي
  .اديده نشد همان خواهد بود كه گفتمنويسنده ديگر مدافع ماللي جوي
من مشخصاً بـه اسـتثناي   . ها نهفته است آقاي سيستاني  »سكوت« گاهي عوامل ديگري هم در

اسـم برسـراين مطلـب    ( يكي دو كامنت به دفاع از ماللي جويا چيزي ننوشتم، طبعاً به اسم مستعار
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رميكنم مـرا از طرفـداران ماللـي    اگر گرداننده گان رسانه اي كه در آن كـا ا زير) هم مستعار است
بلكـه عـالوه بـرآن     بشناسند مطمئن باشيد به اين اكتفا نمي ورزند كه اخراجم كنند »راوا« جويا يا

كه ميدانيد مصايب زيـادي  ) تجربه يك همكارم پيش چشمم است( باالفاصله به خاد معرفي ميشوم
مـن بـه خـاطر آنكـه از     . را تبرئه كنماين هم من نميخواهم خود  با. ال خواهد داشتبرا برايم بدن

زنـاني كـه از سـوي قومانـدانان جنايـت پيشـه مـورد         آن دختـران و  ماللي جويـا، كـامبخش و  
با تفاخر ميگردند، نتوانسته ام به دفـاع برخيـزم، بـه شـدت      تجاوزقرارمي گيرند وبعد هم آزادانه و

  .است اشتغال دارم ولي دستم بسته استه معذبم مخصوصاً كه دريك رسانه
بلكـه  ....هميشه دلم ميخواسته وميخواهد كه اگر اين رسانه وساير رسانه ها برپايه پول وسـود و 

برپايه شرافت ووجدان فعال مي بودندبايدبصورت بلندگوي تمـامي آزاديخواهـان افغانسـتان ودر    
يكـنم  پيشاپيش ماللي جويا در مي آمدند وچون چنين نيست از كارم در آنجا شرمسارم وتنها ارزوم

  .را جبران كنم ها واطاعت از روساي بيگانه پرست »سكوت« روزي همه اي اين
 درهمين رابطه كارخوددر رسانه اي خدمتگار امريكا وعوامل شوراي نظـاري اش بايـد بگـويم   
كه تاختن موسوي از سرشكم سير به تمامي كارمندان دولـت فاسـدكرزي تنهـا از درك احمقانـه     

ناشي ميشود كه به قول شما در زيرلحاف امپريـاليزم كاذبانـه عليـه     وناپاك عناصري مانندموسوي
تيره بختي ميتازند كه به خـاطر سـيركردن شـكم     امپرياليرم سخن ميرانند ولي به ده ها هزارهموطن

مـن بـازهم بـه    . خانواده شان بدم ودستگاه ضدمردمي روي آورده اند وهيچ چاره اي ديگرندارنـد 
كارمندان پائين رتبه شنيده ام كه باناليدن از زندگي شان گفته انـد كـه    حكم حرفه ام از تعداد زياد

ومـن  . اعدامها دراين كشوربايداز فردفرد وزيران و واليان واكثراعضاي پارلمان وقضا شروع ميشـد 
ميخواهم دراين حكم دقيق، آن روشنفكران بي غم وبي وجدان را هم بيفزايم كه خودشان درحـالي  

 وقيحانـه اي  تلون پوش مثل داكتر هاشميان كُـرنش ميكننـد، باقيافـه گيـري    كه مقابل يك طالب پ
  .دشنام مي گيرد اقشارمردم را به نمايانه، يكي ازدردكش ترين »انقالبي« و »چپ«

پايان آرزو مينمايم كه آقاي سيستاني اين قدرداني وتبريكي قلبي ام رابپذيرد كه بـا تحـريم    در
هاي بسيارموثر براي تنبيه روشنفكران خاين چه ضـد ماللـي    در حقيقت يكي از راه سايت موسوي

 اگرنويسـندگان . وتشكل آزاديخواه وانقالبـي ديگـر را گشـوده اسـت     جويا وچه ضد هرشخصيت
ومبارزان مطرح ما نه براي سايت موسوي هابنويسند ونه اراجيف آنها را درسـايت خـود بپذيرنـد،    

  .ب فروميريزندشيرهاي برفي درمدت كوتاهي ذوب وبه فاضال اين
من با پوزش از ماللي جوياي قهرمانم كه درحد روزنامه نگار برايش هـيچ كـاري انجـام داده     

بگـذار  : كليه نويسندگان مـدافع جويـا ميگـويم    همبستگي با سيستاني و در همدلي و نتوانسته ام و
  ! سگ عوعو كند،كاروان به پيش ميرود
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  ماللي جويافشرده هموطنان در دفاع از  نظريات

  
  

   2008/  12/  22:ننگرهار:سكونت  ،حميدراز: اسم
د افغانستان لوړ علم% شخصـيت، سـتر مـؤرخ او عـالم ښـاغل, اکاديمسـين سيسـتان% صـاحب تـه 

 !سالمونه او احترا مونه
ستاسو پـه قلـم دې بـر . زه ستا سو دلوړ شخصيت او عا لمانه ليDنو او اثارو سره بشپړه اشنا يي لرم

ځDه ستا سو قلم تل د ګران افغانستان پـه خـدمت کـ� دی او هـره ورځ زمـوږ هيـواد والـو تـه کت وي، 
 .تحقيق% او تا ريخ% رښتين% حقايق را سپړئ او خلR ددغو تا ريخ% واقعيتو نو سره اشنا کوئ

را به شو اصل% مطلب ته او هغه دا چ� ځين� ار تجاع% کړۍ او جنايتکاران او ددوی نوکران غواړي 
خپلو ليDنو ک� د افغانستان د نامتو اتل� مال لۍ جويا شخصيت ته چ� په ډيـره زړور تيـا سـره د  چ� په

 .جنګ% جنايتکارانو پر ضد يې په زغرده سره خپل غږ او چت کړ صدمه ورسوي
زما په عقيده زموږ ګران هيواد افغانستان دوې نامتو او تاريخ% اتلـ� مـال لـۍ ګـان� لـري، يـوه د نـو 

نيټه د ميونـد پـه دښـته کـ� دانګريـزي يـر  ۲۷ميالدي کال دجوالی په  ۱۸۸۰لۍ چ� د لسم� پيړۍ مال
غلګر دښمن په وړاندې په هغه جګړه ک� چ� د ميوند دفاتح سردار محمد ايوب خان پـه مشـرۍ وشـوه 
او هغ� په هغ� سوځنده دښته ک� افغان% غازيانو ته اوبه رسـول� او کلـه يـې چـ� وليـدل چـ� د افغـان% 

ټر د انګريزي يرغلګر دښمن په ګو ليو سوری سوری شو او بيرغ يې له السه د لويد لو په حال بيرغچ% ټ
ک� و، خو دې هغه و يا ړل, بيرغ لويدلو ته پر ې نښود او هغه بيرغ يې په الس ک� ونيـو او د غازيـانو د 

 :مورال د لوړلو په خاطر يې دا ناره او چته کړه
 خدايږو ال ليه بې ننګۍ ته دې ساتينه      که په ميوند ک� شهيد نه شوې

دا هغه ملDوت% غږو چ� دمبا رزو غازيانو وين� يې په جوش راوستل� اود دې نارې په اورېدلو سـره 
زره تنه يې دنيستۍ کندې تـه وغـو رځـول او افغانـان پـر  ۱۲غازيانو پر يرغلګر دښمن ودانګل او ددوی 

 .خپل دښمن بريال% شول
يا چ� د افغانستان په پارلمان ک� د فـراه واليـت دخلDـو اسـتازې و ټاکـل پيړۍ ماللۍ جو ۲۱بله د 

نيټه په کابل ک� جـوړه  ۱٦ميالدي کال د دسمبر په  ۲۰۰۳شوه او د لويې جرګ� په غونډه ک� يې چ� د 
شوې وه پر جنګ% جنايت کوونکو او مجرمينو يې سخت انتقادونه وکړل او د هغوی دمحاکم� غوښـتو 

مالل, جو يا جنايت کوونکو ته په زغـرده . دغو جنايت کوونکو دغوس% وړ وګر ځيدهنک� شوه چ� بيا د
 .بل�D دوی بايد د محاکم� ميز ته راکښل ش% ،وويل چ� ددوی ځای پارلمان نه دی

خو موږ ګورو چ� ځين� فاشيسـټي سـايټونه چـ� پـه همـدغو جنايـت کوونکـو پـورې اړه لـري لDـه 
ن او نور د ميوند قهرمانه ماللۍ يوه افسانوي څيـره بـول% چـ� ګـو خاوران، اريانانيټ، خراسان، جاويدا

همداراز د جمعيـت، نظـار شـورا او سـتميان هـم د . اک� عالمه عبدالح, حبيبي له ځا نه جوړه کړې ده
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خو مـوږ ټولـو  ،اتل� ماللۍ جويا پس� پر و پاګندونه کوي او غواړي چ� دهغ� شخصيت تخر يب کړي
ميوند قهرمانه ماللۍ په افغانستان ک� دنو لسم� پيړۍ اتله وه، نو ماللۍ جويا  دغو خاينانو ته وايو که د

پـه دې او توبوتـو او بـې ځـا يـه . پيړۍ اتله ده او دافغانستان خلDوته دواړه اتـالن دي ۲۱د افغانستان د 
خبرو باندې نه څوک کوالی ش% چ� د ميوند اتل� ماللۍ او نه هم د مالل, جويـا قهرمـان شخصـيت تـه 

 نښتر.زيان ور سوي 
  

   22.12.2008: تاريخ   Denmark: محل سكونت  نوزادي. م. ح: اسم
خاك افغان را بخاطري مرد خيـز مـي نامنـد كـه شـيرزنهاي دليـر در ان زنـدگي ميكننـد و          

 ،فرزندان دليـر شـان مردانـه وار در طـول تـاريخ در مقابـل تجاوزكـاران ايسـتاده گـي نمـوده           
اگـر ديـروز   . قرباني داده است و وجب وجب ايـن مـرز و بـوم را ميونـد ميونـد سـاخته اسـت       

خـون ازادي خـواهي شـير مـردان ايـن خـاك را بـه جـوش اورد          ،ماللي ميوندي حماسه افريد
اينـك ماللـي ديگـر ي از خـاك حماســه      ،و افغانسـتان را بـراي دشـمنان شـان جهـنم ســاخت     

اگـر هموطنـان مـا و    . ميزنـد و شـگوفه خواهـد كـرد     جوانـه  ،افرين وطـن سـر بيـرون ميكنـد    
جهانيـان، امـروز فسـاد اجتمـاعي را در افغانســتان موريانـه نظـام سياسـي ميداننـد، الزم اســت         

بنظـر محقيقـين، ريشـه فسـاد اجتمـاعي در روز اول و اغـاز       . ريشه ايـن فسـاد جسـتجو گـردد    
  .يقتر شده ميرودانارشيزم تنظيمي داخل افغانستان گرديد و با گذشت هر روز عم

باوجوديكه بعد از شكست چپاولگران دارايي هاي عامه، اين نوع فساد اجتماعي تا حـدي زيـر   
اگـر ماللـي ميونـدي    . دوباره ريشه دواند و شگوفان شد 2001سپتمبر  11كنترول امد ولي بعد از 

حاكمه ادمكشان الهام بخش شير مردان در مقابل اشغالگران انگريزي گرديد، ماللي جويا خواستار م
اگر چنين اشخاص مربوط هر قوم يا گروه باشد، بايد يكسـان در مقابـل انهـا    . و چپاولگران گرديد

اگر كسي در مقابل خواستهاي ماللي جويا ايستادگي ميكند،اين خود نشاندهنده . اجراات بعمل ايد
   .ارتباط نامقدس شان به شكلي از اشكال به گروه فوق است

  
   22.12.2008  جرمني، :ونتسك   ،قاسم: اسم

  :سالم به همه 
كسي كه بخاطرخود خواهي و هردليلي ديگـر برشـيرزن افغـان ميتـازد، ننـگ ونفـرينش بـاد        

  .وهركسي كه مصلحت طلبي ميكند وصداي خود را از ترس باال نمي كند خداوند جزايش بدهد
  
   22.12.2008: تاريخ   جرمني: محل سكونت  شاكري 
زيـرا از تـاختن بـه    . و هر وامانده اي ميتواند بر وي بتازد ،ويا بي خطر استحمله بر ماللي ج 

و هم اين را نيز خوب ميداند . خانم جويا برعالوه ايكه بي خطر است خود رامطرح كردن نيز است
و خانم جويـا  . كه جويا نه وقت پرداختن به همچو هجويات را دارد و نه هم ضرورتش را مي بيند

كسي كه دل و گرده پرتاب يك كلوخ را به جنايت كاران و حاميان شـان داشـته    بار ها گفته است
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  . باشد ميتواند ساطوري را هم بر فرق جويا حواله كند
مجرب و توطيه گر طرف است كه جويا با تمام اسـتعداد و   ،جويا با دشمن بس قوي، حيله گر
پايش بخلد ولي او استوار و ثابـت  بگزار خارو خسي نيز به . قوايش عليه آن ايستاده گي مي ميكند

  .قدم راهش را دنبال خواهد كرد
 

   23.12.2008: مسعود، فاراني، آلمان: اسم
  ببين تفاوت ره از كجا ست تابه كجا 

  وطن بيمار وافگارست 
  اندر بستر بيماري افتادست 

  يكي از دخترانش رامي بيند كه شير پاك مادر را
  حالل خويش مي سازد

  پريشان است و سر گردانماللي سخت 
  .كه مادر را ز بيماري و ناچاري رهاند تابه باغ آرزوهايش بنشاند

  ماللي صادق است و صادقانه گام ميگذارد
  .ماللي عاشقانه مادرش افغان ستان را دوست ميدارد

  ماللي مي شود جويا 
  كه دشمن ها به نيرنگها تفنگ ها را 

  بزير نام آزادي ديموكراسي نهان كردند 
  .وخود را باز بهرخوردن خون وطنداران جوان كردند

  كه اينبار كرسي قدرت،  ،ميان خانه ملت
  خفاشان خون آشام، بزور پول خون مردم مظلوم،

  .قاپيدند و مردم باز از درد و ستم در خويش تا بيدند
  ماللي تاب اين خون خوري عريان نمي دارد

  .سخن آزاد ميگويد
  م خود كرد كه تا فرياد برآرد،مقام پارلماني را فداي مرد

  .نقاب از روي آنها صاف بر دارد
  ،صدا بي ترس

  ،طنين در پارلمان انداخت
  شهامت آفرين را بيشمار اندر جهان انداخت،

  كه از رعب صداي پاك او دزدان بلرزآمد،
  .دل ناپاك شان آخر به درز آمد

  ببين اي بيمروت گر تو اين دخت شهامت ها
  .ها صداقت ها بيازاريو پاكي ها نجابت 
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  به اين معناست كه دزدان را قبول داري، 
  وطن را تو نمي خواهي 

  و دست در دست دزداني 
  .و كاسه زير اين نيم كاسه ها داري

  كنون جويا ميان صف مردم با ثبات قاطع و بي ترس 
  .ايستاده است براي خدمت مردم ز جان و دل آماده است

  ،قلم دارداگر سيستاني ما برلة جويا 
  قدم دارد

  براي مردم مظلوم ما از دل نظر دارد
  .به دزدان باشهامت اين خبر دارد

  زمستان ميرود آخر بروي صفحة تاريخ 
  .نشاني از سياهي هاي كارتان اثر دارد

  و ميگويد وطنرا دوست ميدارم،
  فرزندان پاكش را و خاكش را

  .اينست پيام روشن كارش
  . عزيزانم بفكر من

  
   23.12.2008: تاريخ   هرات: محل سكونت  ترننس: اسم

يـك   عجب است، كسيكه تا ديروز از سيستاني دعوت به همكاري كرد و همـرايش يكجـا در   
سايت قلمفرسايي كرد و هر روز مقاالتش را در سايتش نشـر ميكـرد، امـا وقتـي بـا آن برخـورد       

و  »وطنفروش« و »خاين« ني راكودكانه اش مقابل جويا، از جانب سيستاني طرد شد، يكشبه سيستا
  !! خواند... 

متاسفانه كسانيكه مبارزه شان در وراي افغانستان و بدور از ديدن درد و سياهي و مـاتم وطـن   
  .باشد، هميشه سياست كردن شان همينگونه مسخره ميباشد

 
   23.12.2008: تاريخ   كابل: محل سكونت  ناشر احمدي: اسم

خاطر مردمش در خطر انداختـه و بـا وجـود آنكـه در سراسـر      ماللي جوياي عزيز جانش را ب 
جهان به چهره شناخته شده مبدل شده اما هنوز هم در كنار مـردمش بـا تمـامي خطـرات زنـدگي      

  . ميكند و نامش كافيست كه لرزه به اندام خاينان و جانيان وطن ما بياندازد
ن بـه داخـل افغانسـتان را    اما در مقابل يك فرد جبون و ترسو كه حتي جرئت و شهامت رفـت 

كسـيكه كـه   . جا خوش كرده و از آنجا عليه ماللـي جويـا ميگويـد    »امپرياليزم« ندارد، در زير بال
عليه جويا برخاسته و او را همطراز سياف و گلبـدين و كـرزي و سـاير خاينـان و      »چپ« ظاهرا از

وطنفروشان قرار داده است، بايد اول هزار بار دهانش را با آب بشويد و بعد نام جاويدان جويـا را  
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  . به زبان راند
ويـا  (و اگر اين مردك غيرت و شهامت دارد، يكبار دل گنجشكي اش را كنار گذاشته دل شـير  

به جايش بگذارد و بعد برود در يك قريه دورافتاده افغانسـتان و ايـن كلمـات ضـد     ) دل جويا را
مـن بـا   . جويا خود را تكرار كند كه باز آنوقت برايش معلوم خواهد شد كـه حقيقـت بـا كيسـت    

موسوي را نكشند، حداقل با چند سيلي منطـق خـود رويـت را     اطمينان گفته ميتوانم كه اگر مردم
كسيكه مبارزه و انقالب كردن را از در البالي سـطور كتابهـا   . منده ات خواهند ساختسرخ و شر

جويـا    .جستجو كند سرنوشت و نظراتش مثل نظرات موسوي خنده آور و طنزآميـز خواهـد شـد   
  . همچون كوه شامخ در وطن ايستاده و مبارز و سرفراز است

  
   23.12.2008: تاريخ   پاريس: محل سكونت  محمد نعيم بارز: اسم

  !ماللي جويا سمبول و نهاد جاويدان مردم مظلوم افغان است 
گويند هر قهرماني روزي شكست دارد و جايش را قهرمان ديگري ميگيرد، اما ماللي جويـا در  
يك لحظة كوتاه تاريخي سخنانش در تاالر لويه جرگه قانون اساسـي چـون آتـش خشـم مليونهـا      

جنايتگران را فرا گرفت، و ماللي به قهرمان شكست ناپذير، حماسـه اي  انسان، جان همه خائنين و 
لذا هر كـس  .و جاويداني مبدل شد و از آن لحظه به بعد او نهاديست در دفاع از مردم مظلوم افغان

بخواهد عليه او سخن بگويد، بدون چون و چرا در صف خـائنين و جنايتكـاران و دشـمنان مـردم     
  .دشريف افغان محسوب خواهد ش

با نوشته جانانة خود صف ماللـي جويـا و   ) مرد صادق و آگاه از تاريخ(محمد اعظم سيستاني 
مشخص نمـوده، تكليـف مـن و    ) مردمي و انقالبي(ملت را از صف دشمنان ملت و مدعيان كازب

  .ديگران را كم كرده است
  

   23.12.2008: تاريخ   كابل: محل سكونت  كاميار احدي: اسم
 در مورد نظرات موسوي به هدر ميدهيد، اين مردك باعـث سـر افكنـدگي    حيف وقت تان كه 

 .است و از منتهاي خالي بودن از غيرت و شهامت اما الف بسيار عليه جويا گفته و ميگويـد  »چپ«
كسي كه نتواند اهميت كار و مبارزه ماللي جويا را درك كند و از روي نافهمي ادعا كند كه جويا 

  .ارزد ه گيري ندارد، حتي به جواب دادن نميجبه »امپرياليزم« عليه
حتي فعاالن جنبش ضد جنگ امريكا و كانادا جويا را قهرمان شان پنداشته و اين آقا بايد خبـر  
داشته باشد كه سال گذشته جويا به دعوت جنبش ضد جنگ يك ماه كامـل در شـهرهاي مختلـف    

  .نادا را افشا كرد و به مردم آگاهي دادكانادا سخنراني كرد و سياست هاي جنگ طلبانه امريكا و كا
اي  پروفسور دينس رانكورت يكي از استادان پوهنتون اتاوا در جريـان سـفر جويـا طـي مقالـه     

. تبليغاتي امريكا ـ كانادا را قطع كرد  ٔصحبت جويا مانند يك تيغ بران بود كه شرائين شبكه«:نوشت
او از زنان، كودكـان  .انتخاب ديگري نداردجويا بجز تقبيح و تكذيب دروغ و كمك به مردم خود، 

تمـامي  . زندگي جويا فريادي است براي عدالت و رفاه همگـاني . كند بضاعت دفاع مي  و مردم بي
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  : مقاله كامل اين نويسنده در مورد جويا» .اعضاي پارلمان بايد از ماللي جويا بياموزند
http://canadiandimension.com/articles/2006/09/15/660  
اما اين جناب فقط ياد دارد كه در زيرخانه خانه اش شعار ضد امپرياليزم دهد و آنـرا راه حـل   

 »ضـد امپرياليسـتي  « ميزنـد كـه مبـارزه    مسئله افغانستان بداند، اما نميداند و يـا خـود را نفهمـي   
ارزش ترين و مفت ترين كاريست كـه بـه درد ايـن     اش بدون عمل در داخل افغانستان بي ادعايي

  .وطن نميخورد
اگر وي كمـي وجـدان و دلسـوزي بـه حـال مـردم افغانسـتان دارد، اولتـر از همـه بفرمايـد           

اصـطالح مبـارزه اشـرا در داخـل     از زندگي آسوده در كانادا دسـت بـردارد و بـرود و ايـن بـه      
اي كه ميخواهد پـيش ببـرد كـه آنوقـت بشـود او را فـرد واقعـا مردمـي و          افغانستان به هر شيوه

تا آنوقت جـز يـك شـعار بـاز ناكـاره اهميـت بيشـتري نـزد مـردم مـا           . وطندوست نام گذاشت
 .نخواهد داشت

  
   23.12.2008: تاريخ   كابل: محل سكونت  عبدالجليل غزنوي: اسم

بحيث يك مسـلمان تـوهين محترمـه ماللـي جويـا را از طـرف موسـوي شـعله اي شـديدا           
ديگــري نــدارد هميشــه  محكــوم مــي نمــايم، ايــن آقــا كــه بجــز لفــاظي وخودنمــائي وظيفــه 

ميخواهد خـود را در عقـب جهـاد اسـالمي ملـت قهرمـان افغانسـتان عليـه شـوروي و نـوكران           
ـ      ق ملـت مسـلمان مـا كـه بـا صـداي اهللا اكبـر        داخلي آن پنهان سـازد در حاليكـه جهـاد بـر ح

آغاز و با همين صدا به پيروزي رسـيد نـه تنهـا عليـه مـزدوران ماسـكو بلكـه عليـه كمونيسـت          
مـردم مـا بـر عليـه ايـديولوژي كمـونيزم جهـاد نمودنـد، فرقـي          . هاي زرد طرفدار چين نيز بود

  .نداشت كه اين كمونيست ها مزدوران مسكو بودند و يا نوكران پيكنگ
براي اينكه روشن گردد كه اين انقالبي دو آتشه تحت تاثير چگونه رهبري قرار دارد لطفا ايـن  

كه چند هفته قبل در مورد ماتسي تونگ در ويب سـايت دعـوت نشـر گرديـده      چند سطر از مقاله
  :است توجه نمائيد

برخـي  . دارداز طرفي ديگر ارقام ها از افتضاحي كه مربوط به دولت ها است پرده بـر مـي   (...
منابع بدست آمده، نشان ميدهد كه رئيس جمهور چين ماوتسي تونگ با وزير خارجة امريكا هنـري  

بين گفتگوهاي خود به توافق رسيدند كه ده ميليون زن چيني را بـه امريكـا    1973كسنجر در سال 
  .صادر كنند

ـ  ارت بـين دو كشـور   عجيب تر اينكه ماوتسي تونگ آنرا هديه بر نشمرد بلكه آنرا نوعي از تج
همانطور كه ميدانيد چين كشور فقيري اسـت و چيـز زيـادي    « :محسوب نمود و چنين توجيه كرد

وي در  .»مندارد و تنها چيزي كه فراوان داريم زنان هستند و اگر ديگران بخواهند بـه آنهـا ميـدهي   
و كسـينجر در پاسـخ    ».ما مي توانيم ده ميليون زن چيني بـه شـما بـدهيم   « :اين ديدار عنوان كرد 

  ».در اين مورد فكر مي كنيم« :گفت
اينست نبوغ و شهكار ليدر و قهرمان آقاي موسوي كه حاضر شـده ده مليـون زن چينـي را بـه     
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  .امپرياليزم امريكا بفروشد
  

   23.12.2008: تاريخ   فرانسه: محل سكونت  نوريه: اسم
آنانيكه خود حيثيت يك پركـاه  . جويا مثل يك كوه استوار و شامخ وطن در خون تپيده ماست 

  . آب و رسوا ميسازند را دارند، هرچه بيشتر بر جويا بتازند، بيشتر خود را بي
   23.12.2008: تاريخ   اطريش: محل سكونت  فريبا: اسم

براي اكثريت مردم افغانستان اسـت  خانم ماللي جويا حاال ديگر يك چهره كامآل شناخته شده  
چيزي كه واقعĤ باعث تعجب .كه بدگويي ها و اتهامات اين و آن از مقام اش هرگز نخواهد كاست

كه خويش را هم نويسنده ملي گـرا و  ) چون آقاي موسوي(من است، راه و روش بعضي اشخاص 
يكبـاره چهـره عـوض     وطن پرست و مدافع حقوق مظلومان اين مرز و بوم وانمود ميكـرده و امـا  

اين خجالت آور است براي ايـن آقـا   .كرده، برضد ديگر عناصر وطن پرست قلم فرسايي مي نمايد
از . كه حاال بر ضد كساني مينويسد و درافشاني ميكند كه خيلي ها به ملي گرا بودن شان متعقدانـد 

  .نظر من چنين كساني واقعĤ قابل ترحم اند
  

   23.12.2008: تاريخ   آستراليا: محل سكونت  مصطفي پوپل: اسم
مخصوصـا  . دفاع آقاي سيستاني از شيردخت وطن ماللي جويا قابل قدرداني و پشتيباني است 

وقتي عناصر فرصت طلب و اهل پرگويي مثل موسوي نبايد اجازه داده شوند كه در همدسـتي بـا   
  ....ندبر جويا زهرپاشي كن »ضد امپرياليستي«جنايتكاران اما با ظاهر متفاوت 

  
   23.12.2008: تاريخ   Kabul: محل سكونت  زرلشت مايار: اسم

از خواهر گرامي ماللي موسي نظام و نويسندگان ديگر كه توهين به ماللي جويا را اهانـت بـه   
را مورد مواخذه قرار دهند تا خداي نكرده، نوشـته  » آزاد .. « مبارزه ملي ميدانند، اميداست سايت 

  زرلشت مايار. با احترام.و مومن به مردم بينوا، زير سوال قرار نگيرد  هاي قلم بدستان ملي
  
   2008/ 12/ 24قدريه كوهدامني، كابل،  -
  سالم به همه خوانندگان پورتال افغان جرمن آنالين، 
ماللي جويا به همه اقوام عزيز ما كه مردم افغانستان را تشكيل ميدهنـد تعلـق دارد چـون در     

قرار دارد و جنايتكاران و دشمنان وطن ما را بي توجـه بـه قوميـت، مـذهب و      نقطه مقابل ديگران
  .روابط بيروني شان يكسره سركوب ميكند و همة شان از دست ماللي جويا خواب آرام ندارند

بچـه سـقو را    جويا از مرض قومگرايي پاك و منزه است و نه مثل چند تاجيك خادم ارتجـاع، 
قلـب و تاريـك    شاه مسعود نابكار را و نه هم مثل چند پشتون بـي  قهرمان تراشيده و نه هم احمد 
  .را قهرمان ساخته برايشان نوحه سرايي كرده... انديش كه مالعمر و گلبدين و 

جويا براي مردم و وطنش با سرش بازي ميكند، در حاليكه مي بينيم اكثـر افغانهـايي كـه فقـط     
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اي پناهندگي ميكنند، اما او بـاوجود دريافـت   يكبار پاي شان به يك كشور غربي رسيد فوري تقاض
حقوق شهروندي افتخاري از ايتاليا و داشتن امكانات پناهندگي درهر كشـوري، هيچگـاهي مـردم    
فقير و دربدر و ستمكشش را فراموش نكرده و هر جايي كه رسيده زبـان آنـان شـده درد و فريـاد     

  .شانرا انعكاس داده است
قوق پارلماني و امتيازاتش چشم پوشيد و حتي خطرات فراوانـي  او به آساني بخاطر ملتش از ح

را به جان خريد تا بتواند چشم و گوش مردم جهان را از بازي هاييكه بر مردم ما روا داشته ميشـود  
اما كسيكه باوجود اينهمه خصايل نيك و ممتاز و نمونه در جويا، بـازهم نتوانـد جـالل و     .باز كند

و را در يابد و با يك دور نوك قلم او را همقطار سياف و ربـاني بسـازد،   بزرگي و شرافتمند بودن ا
  .اين واقعا ديگر ننگ بزرگيست و بايد به افغان بودن اينچنين منتقدان جويا شك كرد

جويا بار بار و هميشه مورد حمله دلقكان جمعيتي و گلبديني و كرزيي قرار داشـته اسـت كـه    
چون اگر جويا از جانب آنان مورد حمله نمي ،ايل نشده استكسي به اين حمالت آنان وقعي نيز ق

  .بود رساننده ضعف و ناموفق بودن كار و عملش ميبود
وقتي به اصطالح نويسندگان ضد ملي مثل فرشته حضرتي، نصير خالد، فضل الرحمن فاضـل،  

اكبـر   مهسا طايع، اكرام انديشمند، رازق مامون، بشير احمد انصاري، عبـدالحي خراسـاني، ســيد   
زيوري، عبداالحد تارشي، همايون بهاء، فهيم دشتي، منيژه بـاختري، فوزيـه كـوفي، محـي الـدين      
مهدي، قدريه يزدانپرست، حفيظ منصور و ديگر همكنان شان عليه جويا چيزي نمي گفتند، بايد بـه  

  .جويا شك ميكرد
تر توانسته اربابان اينـان را  اما هرقدر اينان بيشتر برجويا بتازند اين ميرساند كه جويا بهتر و خوب

  .در قوطي كند و زوزه شانرا باال كند كه با توسل به چوبدست هاي خود دود آنرا بيرون ميكشند
آواز ميدهد و عليه جويا مينويسد، دليل آنـرا بايـد در جـاي     »چپ«اما وقتي كسي كه گويا از 

ديگر جستجو كرد، اينان همان ترسوهاي بزدلي اند كه ميخواهند با تاختن بـر جويـا خـود را نـزد     
سياف ها و رباني ها و گلبدين ها و ديگر فاشيست هاي وطن ما شيرين بسازند تا از گزند شـان در  

  .امان بمانند
تر عليه جويا بگويند، همانقدر بيشتر نـزد خاينـان بـاال و اربابـان امريكـايي و      اينان هر قدر بيش

شان كريدت حاصل ميكنند و چه بسا كه به حقوق ماهيانه شـان از دخـل سوسـيال    ... كانادايي و 
  !!هم افزود گردد »امپرياليزم«هاي 

اي مـوزي هـم   ماللي جوياي عزيزم، به اين سر و صدا ها عليه خودت به اندازه وزوز مگس ه
افغانستان بـا   »مردم پابرهنه«نبايد ارزش قايل شوي، به راهت ادامه ده، فقير ترين و به گفته خودت 

، پس من يقين دارم كه از كسـي بـاك و   »زور مردم زور خداست«تو هستند، و باز به گفته خودت 
ن تاريخ ماست، جاي تو صفحات زري. ترسي نداري و به كاروان پر افتخارت همچنان ادامه ميدهي

  .آيند و يا در گودال بدنامي ميميرند و زبون ميشوند اما موسوي ها به خود مي
و در آخر ميخواهم اينرا هم بگويم كه بعلت حركـت طفالنـه موسـوي در برابـر جويـا، نبايـد       

را به يك چوب زد و رد كرد، چون در آنجا نويسـندگان بـزرگ و    »افغانستان آزاد«مجموع سايت 
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زاديخواهي چون داكتر ميرعبدالرحيم عزيز نيز وجود دارند كه من مطمئـنم بخـاطر ايـن    شريف و آ
  .حركت گوش موسوي را كش كرده و جزايش را خواهند داد

  
   24.12.2008: تاريخ   كابل: محل سكونت  كريم صبور: اسم

  !سالم به خوانندگان و دست اندركاران پورتال افغان جرمن آنالين 
كسـانيكه او را  . ن نوشتة خنده آورش در مـورد ماللـي جويـا بايـد بشـرمد     واقعا موسوي با آ

مائوئيست هـا اهـل   . مائوئيست خطاب ميكنند، از مائو و نظرات و كاركرد هايش هم اطالع ندارند
  .عمل هستند و نه اهل كتابي حرف زدن و هزاران كيلومتر دور گريختن از ميدان مبارزه و عمل

بـراي شـكار   «حداقل اين گفته درخشان مائو را در نظر ميگرفت كه  وي اگر پيرو مائو مي بود،
اما اينان از گرفتن نام چوچه ببر ترس دارند چه بسا به شكارش . »چوچه ببر به مغاك ببر بايد رفت

بگذريم از اينكه در افغانستان شكار ببر نه بلكه شكار گرگهاي وحشي مطـرح  !! (و رفتن به مغاكش
  !)است

آخر مرد عمل بود و حزب ميليوني ساخت و مـردم چـين را از سـيطره تجـاوز      مائو از اول تا
از بركت كاركرد هاي مائو بود كه اين پرنفـوس تـرين كشـور    . جاپان و دشمنان داخلي نجات داد

جهان از كشور ترياكي به كشور مدرن مبدل شد و برعكس اكثـر كشـورهاي ديگـر بسـوي ترقـي      
  .صلح و ثبات زندگي داشته باشند روان است و مردمش توانسته اند در

بديل بـراي اكثريـت قـاطع     مائو بخاطر آن عمل و از خود گذري هايش بود كه هنوز رهبر بي 
مردم چين مطرح است و تصاويرش را در خانه هاي اكثر فاميل هاي چيني ميتوانيد بيابيـد و بـدون   

ا چند نفر در افغانستان ميشناسـند  اما شما ها ر. شرط همه او را به عنوان رهبر چين نوين ميشناسند
  و به نوشته ها و اكت هاي تان اعتنايي دارند؟

ناميدن خود باعث بدنامي به مائويزم هم شده ايد و شايد بـه   »مائوئيست«با  عناصري چون شما
همين خاطر است كه كشورهاي سرمايه داري به صدق دل شما را در دامانش جا داده اند و اجازه 
فعاليت آرام ميدهند كه هر پرت و پالگويي هاي تانرا منتشر كنيد و سايت داشـته باشـيد و معلـوم    

ايم كه امريكا و متحدانش كه كمونيست ها  مگر كم شنيده. ميدهندنيست ديگر چه امكاناتي به شما 
توسل به كمونيست هـاي   بارا دشمنان درجه اول خود ميشمارند، اكثرا كوشيده اند كه كمونيزم را 

بدون شك يكي از اين نوع عناصر هستيد كه خـدمات  ) و حواريون تان(شما . ساخت خودش بزند
  .را سر ميدهيد »مرگ بر امپرياليزم«در حاليكه همه روزه نعره ميكنيد  »امپرياليزم«شاياني به 

  
   24.12.2008: محمدخان ستانيزي،كابل: اسم

  !استاد دانشمند سيستاني 
از قرار معلوم سايت افغانستان آزاد، پس از مقاطعه شما با آن سايت تصميم دارد هر روز يـك  

روزي و روزگـاري،   ،م هر نويسـنده اي يا دو مقاله در نكوهش و مذمت شما نشر كند؛ من مي ترس
ايـن  ! همين كه با افغانستان آزاد قطع رابطه نوشتاري كرد، سرگذشتي همانند شما خواهـد داشـت  
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كمال ديكتاتوري و تفرعن و عقب ماندگي معنوي و ذهني است كه يك سايت نشـراتي، همكـاران   
رار دهد و بـه سـبك موسسـات    قديم خود را، بدون دليل و برهان عامه پسند، مورد تاخت و تاز ق

تهديد به افشاگري يا وادار به اعتراف دروغـين يـا امضـاي مقـوالت     ) خاد و ساواك(استخبارات 
  !ساخته گي و قالبي كند

عجب اين است كه در باره اشخاص و موسسات و نهاد هاي كه مسـتقيما در دولـت اشـغالي    
متر صحبت ميشود اما از يك نهاد تـاريخي  كابل، به نفع ايران و روسيه و پاكستان، فعاليت دارد، ك

شـوراي  ! كه عمري مستعجل داشته و در يك مقطع كوتاه، پديد آمده است اينهمه سـخن ميگوينـد  
انقالبي، كه گويا تازه از سوي موسوي و سايت او كشف شده، ظرفيت اين همه جوالنگري قلـم را  

مصالح ملي است، چـرا آنـرا رو   ندارد؛ اگر سندي ازسيستاني در دست دارند كه ضد ملت و ضد 
  .نمي كنند؟ با اخالص محمد خان ستانيزي

  
   24.12.2008: تاريخ   آلمان: محل سكونت  كمال: اسم 

  !بااحترامات فراوان خدمت محترم سيستاني
از دفاع قاطعانه شمااز ماللي جويا نهايت مسرور هستم اينكه كساني حاضر مي شوند با تئوري 

ايق را وارونه نشـان داده و گفتـار شـوراي نظـار و جنايتكـاران را بـدون       هاي مبتذل و ذهني حق
  .مالحظه نشخوار مي كنند و بقول مشهور كاسه كه صدا ميكند خود ماهيتش را رسوا ميسازد

 »اغانسـتان «فكر ميكنم موسوي بااين نوشتجات خود مرگش را خود اعالم كرد و هر قسـميكه  
آزاد الشه اشرا دفن ميكنند براي ما و شما مطرح نيست فقط چرا اينكـه قلـم بدسـتانيكه تـاديروز     
حامي معنوي و مدافع شخصيت ماللي جويا بوده اند و در دفاع از وي مقاالت و مطالـب فـراوان   

ه نوشته اند و ترجمه مقاله ماللي جويارا هم متقبل شده اند چرا به اين ترهات موسوي جواب نـداد 
  .اند چاي تعجب است

 
   24.12.2008: تاريخ   امريكا: محل سكونت  ناصرابراهيم خيل: اسم

 ٔسالم آقاي سيستاني انسان در همه جا انسانست و مردم فداكار در همـه جـا و در ميـان همـه    
  .ملتها بسيار بوده اند و هستند و از جمله در ميان ملت گرامي و بزرگوار خود ما

مسرت ديگران و خوشبختي ديگـران   ،آدمي تالشي است كه در راه ديگرانگرامي ترين تالش 
  .ميكنند

شهبانوي گرامي ماللي جويا، براي خوشبختي انسان وطن اش تـالش و پيكـار مـي كنـد، بـه      
اميداينكه روزي جنگ نابود شود و صلح بر همه جاي وطن اش سايه بگستراند، روزي كـه انسـان   

ه ها فقط بر گذشته پرانده و خـونين اجـداد خـود تاسـف مـي      وطن اش دور از كدورت ها و كين
  .خورد، زودتر فرا رسد

ماللي جوياي ارجمند در اين راه انسـاني پـيش ميـرود و توانسـته بـراي مـردم و وطـن اش        
  .خدمتگذار صميمي باشد
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تنها گذاشتن ماللـي در ايـن پيكـار     ،همانطوريكه نام ماللي جويا مترادف شرف و عزت است
ذلت و بلند كردن پرچم زرد تسـليميت در برابـر    ٔعالمت و نشانة ،رف هر هموطن اشسخت از ط

  .ارتجاع سياه و عقب مانده گي فكري است
نقـل قـولي از ماللـي جويـا     . من بيشتر از اين چيزي ندارم كه بر اين سـطور خـونين بيفـزايم   

بسـيار راضـي و    من هميشه ميدانستم چـه مـي كـنم و   . براي من مضطرب نباشيد ،هموطنان:ميكنم
  ،.پاك بوده و هست همĤهنگ كرده امخوشحالم كه اعمالم را باافكارم كه هميشه منزه و 

نامت هميشه مترادف شرف و شهامت باقي خواهد ماند، برادرانه به تو احساس افتخـار  ! ماللي
  . راهت به سوي شهر پر از نور باز باد       .مي كنم

  
   24.12.2008: تاريخ   انگلستان: محل سكونت  مجيد: اسم

جالب است كه موسوي يك سايت باز ميكند و كساني چون آقـاي معروفـي و ماللـي موسـي     
نظام كه خيلي به آنان عقيده و اعتماد داشتم، يك باره با او يك جا شـده و بـر ضـد سـايت ملـي      

ـ  .افغان جرمن آنالين شروع به دشمني و تهمت زدن مي نمايند ت كـه  اين براي من بدان معنـي اس
اينان كساني بودند كه مدافع خـانم جويـا بودنـد و    .ديگر واقعĤ امروزه خيلي ها قابل اعتماد نيستند

واقعĤ كه به مبـارزين  .امروزه نظر به داليلي كه به خودشان معلوم است، مهر سكوت بر لب زده اند
مجيد از  ،ترامبا اح. و نويسنده گان و چيز فهمان امروزي ما هم ديگر باور داشتن غلط محض است

  لندن
   24.12.2008: تاريخ   جرمني: محل سكونت  حميده: اسم

  »اي معدود حاضرند آن را حمل كنند حقيقت سنگين است لذا عده« :ضرب المثلي ميگويد 
در وطن ما ماللي جويا فعال تنها كسيست كه شانه هايش توان حمل كردن اين حقيقت را دارد 

ش اينكه تـال . ما وظيفه داريم به او كمك كنيم .نهايي به دوش ميكشدو تمام اين بار سنگين را به ت
، جفاي بزرگي به حق مرد و زن اين وطن خواهد بـود، كـه اميـد    اعتبار ساختن وي كنيم  براي بي

  .است چنين مباد
  

   24.12.2008: تاريخ   دنمارك: محل سكونت  شريف اله: سم
را نقل كنم كه بنظرم بهتـرين معرفـي ايـن    » يانآش« اجازه دهيد در مورد جوياچند جمله مجله 

  :خانم مبارز و باشهامت و شير صفت وطن ماست
اي تازه است؛  اجتماعي معاصر افغانستان پديده -ماللي جويا، بي گمان در عرصه ي سياسي ((

زيرا تا به حال كسي از جنس زنان نتوانسته است چنين متهورانه و بـي باكانـه نـداي داد خـواهي     
  .سر دهد »تفنگ«را در فضاي حاكميت ملتش 

، چشم هـاي او را بـه واقعيـات غـم انگيـز      شود كه نه اعطاي مدال ها و جوايز وي متذكر مي 
افغانستان بسته خواهد كرد و نه تهديد دشمنان، گوش هاي او را از شنيدن فريـاد ملـت مظلـوم و    

از «هر چند ممكن است صدايش را در گلو خفـه كننـد امـا     ؛ستمديده افغانستان باز خواهد داشت
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  .))»آمدن بهار جلو گيري نخواهند توانست
به حق كه جويا افتخار وطن ماست و حال در مجامع جهـاني وقتـي از وجـود     :بلي هموطنان

تروريست ها و رباني ها و سياف ها و گلبدين ها و مالعمر ها و قانوني ها و گالبزوي ها و عبداهللا 
ها و فهيم ها و علومي ها و خرم ها و احدي ها و ساير عناصر وطنفـروش و مـزدور يـاد ميشـود،     
ميتوانيم به افتخار ادعا كنيم كه درين وطن اگر جانوراني از نوع باال داريم، همچنان زنـان مبـارز و   

خـواب  نترسي هم داريم كه تمامي اين شياطين را آنچنان سيلي هاي جانانه كوبيده كه شب و روز 
  .بينند نابودي اين دختر عزيز و ثابت قدم را مي

به وجود جويا ها بايد افتخار كنيم و نگذاريم كه چند مردك پرگو و عاري از شهامت در صدد 
  .ترور يكچنين شخصيتي كه حال حيثيت شمله افغانها را بخود گرفته برآيند

افتخار به مادر و پدري كه اوالدي چـون  ماللي عزيز، شير مادر به تو حالل باد و هزار تعظيم و 
  .تو به جامعه تقديم كرده اند

  
   25.12.2008: تاريخ   كابل: محل سكونت  ليلما :اسم

  ! سالم و درود بر شير زناني همچو ماللي جويا
ماللي جويا بود كـه بـدون تـرس از    . ماللي جويا، مايه افتخار ما زنان رنج كشيده افغان است

افغان را بگوش جهانيان رسانيد و محاكمـه كـردن جنايتكـاران را درخواسـت      آدمكشان فرياد زن
جنايتكاراني كه حتي كرزي از آنها مي ترسيد و هنوز هم مي ترسد و در مقابل آنهـا از تـرس   .كرد

  .مردم از دست اين جنايتكاران به جان رسيده اند. چيزي گفته نميتواند
دش جنايتكار است يا پدرش يا به او وعده داده هركس كه ماللي جويا را تخريب ميكند يا خو

لعنت برچنين انسانهاي پست كه در مقابل اين مدافع مظلومان قـرار   .شده كه به جا و مقامي ميرسد
  . گرفته اند

  
   2008/ 12/ 25 ،كابل ،افغان 

  ! به سايت وزين و دوست داشتني افغان جرمن آنالين 
درود بر شير زن افغان ماللي جويا كه تنها نامش كافي است لرزه بر اندام اهريمنان جهـادي و   

  .جنايت كاران جنگي در افغانستان بياندازد
سالم و حرمت بي پايان به مـؤرخ شـهير، وطنپرسـت و بـا شـهامت كشـور، محتـرم كانديـد         

  !اكادميسن محمد اعظم سيستاني
هشت سال قبل در امريكا و تغير رژيم در افغانسـتان در نتيجـه   با به وجود آمدن اداره بوش در 

تجاوز نظامي امريكا در افغانستان سياست در جهان و خاصتاً در كشور ما عرصه ميدان لوچك ها، 
  .دزدان، جنايت كاران و دانگه اي هاي بي همه چيز شد

كرده بود هر كه غـالم  در افغانستان هر كه زياتر كشته بود هر كه بيشتر غارت و چور و چپاول 
به مفهوم واقعي كلمه بيگانگان و اداره اي امريكا، آخوندهاي نابكار ايران، پنجاپي هاي پاكسـتاني  
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دولتمـدار و سياسـت    ،و روسهاي گليم جم و جنگساالران بي حيثيت بودند، نكتايي بسـته كردنـد  
جمهـوري رسـيدند،    اوباشان بي ماهيت و قاتلين تا سـرحد معاونيـت رياسـت   . مدار كشور شدند

مارشال شدند، وزيران كابينه شدند، وكالي دالرخور شوراي ملي شـدند، قهرمـان مـولي شـدند و     
  .قسي الهذا

صداي شجاعانه شير زن افغان ماللي جويا بود كه تاالر لويه جرگه تاريخي را بلرزه در آورد و 
ايت كاران و قاتلين مـردم  شجاعت او بود كه با صداي رساي خود جن. ماندگار تاريخ ميهن ما شد

هـركس كـه بـه    .افغانستان را اين دالالن و مزدوران جهاد و اسالم را چون موش در قطـي نمـود  
شهامت تاريخي اين دلير زن افغان ماللي جويا شجره ميسازد و او را با ياوه گويي هاي مزورانـه و  

شايسـته تـر و محبـوتر از     تفتين آميز گويا خورد ميسازد، حرمت و شخصيت اين زن دلير افغان را
  .گذشته در ذهن و روان مردم باسپاس افغانستان چند برابر بيشتر متجلي مي سازد

ــد   ــته دوري كني ــوار شكس ــه از زن شــليته و دي ــد ك ــا ميگوين ــردم م ــا  . م ــاي موســوي ب اق
چرنديات بي مفهوم خود به آن زن شليته مـي مانـد كـه بـه يـاري قلمفرسـايان بـي كـار و بـي          

وتان خود را تاو پييچ ميدهـد تـا در ايـن آشـفته بـازار بـراي سـايت هـاي بـدل و          روزگار كه بر
مفتن خود موضـوع پيـدا كـرده و تفتـين و نـيش زبـان بزننـد و تبنـگ تهمـت و شـليته گـي را            

اگـر در اينـوطن همـه حرفهـا حـل      .پهن نمايد و فكر كنند كـه كـار بزرگـي را انجـام داده انـد     
سيستاني مؤرخ شـهير افغـان بـه ايـن مـتهم گـردد كـه چـرا         شده و تنها اين حرف ماند كه اقاي 

عضو شوراي انقالبي دوران داكتر نجيـب اهللا بـود مگـر اينكـار چـه بـدي داشـت و چـرا بايـد          
  عليه او شمشير نامردي و شايد هم احمقانه را از نيام كشيد؟

بايــد اعتــراف كــرد كــه اقــاي سيســتاني ســر ايــن جــالدان و دزدان و وطنفروشــان دالــري 
لي كه در كابينـه مـزدور كابـل لميـده صـد بـار بيشـتر شـرف دارد و قابـل احتـرام فـراوان            فع

آنهائيكـه نشسـته سـر ايــن مسـئله سـايت ميكشـند و در نقــش يـك دولـت و يـا مثــل          . اسـت 
ــاي      ــار ه ــد و ك ــوم ميكنن ــد، محك ــادر ميكنن ــه ص ــل اعالمي ــزدور در كاب ــازاري م ــزاب ب اح

رگنمـايي خوششـان آيـد و خـودرا تسـلي ميدهنـد       كالنكاري طفالنه ميكنند شايد ايـن خـود بز  
كه اينه برادر ماهم يـك چيـزي هسـتيم، سـايت كشـيديم و چنـان كـار هـاي بزرگـي را انجـام           

ــه هــاي   ! ميــدهيم امــروز وطــن مــا در تحــت اشــغال نيروهــاي امريكــا آنقــدر غــرق در توطئ
  .استبيگانگان و مزدوران داخلي و اشغالگري بيگانه است كه بود و نبود آن مطرح 

براي قلم بدستان ما كه ادعاي كارهاي زياد ميكنند اين بايد شرم و بي حيايي باشد كـه مسـائل   
حياتي كشور را رها كرده وقت خود و ديگران را به اين چرنديات بي مايـه و فتنـه گرانـه ضـايع     
ميسازند، از افتخارات ماللي جويا رشك ميبرننـد و نوشـته هـاي تـاريخي وطنپرسـتانه سيسـتاني       

جالب اينست كه چنين تفتين ها در بعضي سايت ها آنرا به نـام آزادي  . صاحب را تحمل نميتوانند
به چنين نوشته ها به هيچصورت نميتـوان بزرگنمـايي نمـود و يـا     . و يا افغانستان به نشر ميرسانند

  .دردي از درد هاي ملي را مداوا ساخت 
ي اين قلمفرسايي هاي تفتين آميز چند براي شما در ازا ،من از موسوي صاحب يك سوال دارم
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  ميدهد؟
  

  2008/ 12، 25آلمان  ،عزيز
 »افغانسـتان آزاد «و  »افغان جرمن آنالين«من فردي هستم، كه سايت هاي ! دوستان عزيز، سالم
راست بپرسيد، از مقاالت مشخص افراد كه بگذريم، چندان تفـاوتي هـم   . هر دو را مطالعه ميكردم

  .در اين دو سايت نميديدم
اميد است، كه آقاي معروفي برمن خرده نگيرند، كه پورتال اوشان را نيز سايت ناميده ام، چـرا  

مراجعـه كـردم،   ... و سـايتها و  كه وي پورتال را چيزي باال تر از سايت ميداند و من به فرهنگهـا  
تعريف هاي كه در آنجا ها يافتم، برعكس سايت را مقداري همه جانبه تر از پورتال تعريف كـرده  
بودند، ولي بازهم من درين رابطه زياد سخن نميگويم، شايد آقاي معروفي درين رابطـه تخصـص   

  .داشته باشند
تحقيـق نـاكرده حـق سـخن     «ده بودم، كـه  خوان »عليه كتابپرستي«از طرف ديگر در كتابي بنام 

ولي موضع گيري آقاي موسوي در قبال افتخار زندة افغانستان عزيز ما، ماللي جويـا  . »گفتن نداريم
مسـئلة   .را فارغ از انصاف دانسته و دعا ميكنم، كه خدا موسوي را به صرات المستقيم هدايت كند

مـن راسـتي بـه او و    . آقاي معروفـي بـود   »خناوستاد س«ديگري كه مرا متاثر نمود دو مقالة اخير 
موضع گيري هاي فارغ از قومگرايي او زياد احترام داشتم، اما من شخصا چيزي را كه زيـاد از آن  

  .نفرت دارم، مسئله تكبر و خود بيني ميباشد
ايـن  «: من فكر نميكردم، كه انسان همچو معروفي به لجن گنديدة نخوت سقوط كرده، بنويسـد 

بـوده و در دادن   »افغان جرمن آناليـن «اهللا معروفي، كه زماني فعالترين عضو پورتال  جانب، خليل
بهتر نيست استاد مشك را بگذاريد، تا خود بويد، (» ...آن بزرگترين نقش را بازي كرده ام »پروفيل«

) ببخشـيد پورتـال  (هماننـد سـايت    »افغان جرمن آناليـن «به فكر من سايت ) نه آنكه عطار گويد
  .ي قبل از حمله نابخردانه به خانم قهرمان جويا، سايت ملي و مترقي بود و هست»نستان آزادافغا«

پروفيل ملي و مترقي داشت و بعد  »افغان جرمن آنالين«قبل از بريدن آقاي محترم معروفي هم 
در جـاي ديگـر   . از بريدن او و چند تا همكاران محترمش بـازهم ايـن پروفيـل را داشـت و دارد    

به متصديان سايت افغان جرمن آنالين و خصوصا همان ... «: عزيز آقاي معروفي مينويسد دانشمند
، ولي كاركشته ـ هشدار ميدهم كه حد خـود را بشناسـند و بيشـتر     »پرده نشين«يك نفر بيروكرات 

افغـان جـرمن   «ازين از تفتين كار نگيرند، ور نه در نوشته هاي بعدي تمـام زد و بنـدهاي داخلـي    
  »!!!!شان را از آب بيرون خواهم كشيد »جل و پوستك«را افشاء كرده و نام گرفته  »آنالين

راستي من منتظر بودم كه كار فهم و ژورناليست محتـرم مـا چـه تحليـل هـاي سياسـي اي از       
متاسفانه بايد بگويم، كـه او نيـز ماننـد موسـوي     . بيرون خواهند داد »افغان جرمن آنالين«كارهاي 

ي شخصي زد، كه به هيچصورت انتظار آنرا از فردي كه اقال يـك دو پيـرهن   دست به افشاگري ها
  .در كنار و يا ميان مبارزين كهنه نموده باشد، نداشتم

من در همين جا بايد از آقاي محترم سيستاني نيز انتقاد نمايم، كه از آقـاي موسـوي خواسـتار    
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اخيرش شـناختم، ايـن كـار     من كه موسوي را از روي نوشته هاي. چاپ عكس هاي شان شده اند
آقاي سيستاني باعث خواهد شد، كه او براي رفع عقدة جاه طلبانه اش، چاپ عكس هايش را نيـز  

از طرفي اين مهم نيسـت كـه حتمـا نـام و عقيـدة      . بر كار و بار شهرت طلبيانه اش خواهد افزود
كار مقـداري بـوي   ازين . شخصي افراد را بدانيم، چه رسد به آنكه طالب چاپ عكس افراد شويم

تفتيش عقايد مي آيد و از سوي ديگر وظيفة يافتن نام و نشان و عكس افراد را بـه دسـتگاه هـاي    
  .استخباراتي بايد گذاشت

افغـان  «و  »افغانسـتان آزاد «عالوه برين محترم معروفي ترازو را گرفته و تعداد و مقدار مقاالت 
بهتـر ميداننـد، كـه صـحت و سـقم       »اوستاد سخن«. را وزن كرده، مقايسه مي كند »جرمن آنالين

موضع گيري نه به مقدار و وزن مقاالت رابطه دارد و نـه هـم بـه نـام و نشـان شخصـي افـراد و        
  .اشخاص، زيرا كه يك جملة ملي و مردمي از هزار كتاب سفسطه و ضد مردمي ارزش بيشتر دارد

تباهات شما موافقت نميكنم، زيـرا  ببخشيد آقاي معروفي كه من علي الرغم احترام به شما با اش
تجاوز بـر حـريم   «در جاي ديگر استاد . »دوست به گريانت مي آرد و دشمن خنده ات ميدهد«كه 

افغـان  «را علـت بريـدن افـراد از     »افغان جرمن آناليـن «از طرف  »نوشته ها و مقاالت و نشيده ها
چـرا در رابطـه بـه تجـاوز آقـاي      سوال من از استاد دانشمند اينست، كـه  . ميدانند »جرمن آنالين

موسوي بر حريم نوشتة آقاي سيستاني خاموشي اختيار كرده اند و چرا هنوز هم به همكاري خـود  
اگر جواب عضويت آقاي سيستاني در شـوراي انقالبـي باشـد، در آنصـورت     . در آن ادامه ميدهند

  ود؟در چه ب »افغانستان آزاد«علت تحمل طوالني نوشتجات آقاي سيستاني در 
و باز نوشتن پيام تبريك به آقاي سيستاني چه معني داشت؟ اگر جواب اين باشـد كـه آن پيـام    

نيست، معلوم ميشـود كـه شـما نيـز      »سوابق سياه حزبي او در رژيم تباهكار خلق ـ پرچم «تبرئـة 
باشد متاسفانه اصل استبدادي فاشيزم را بكار ميبريد، كه اگر كسي باشما نبود حتما با دشمن شما مي

و شما هم چون خود را يگانه بنگاه ملي و مردمي ميدانيد، فلهذا همه كس ديگر خارج ازين بنگـاه  
اگر با بنگاه ديگري و يا هم مستقال بي بنگاه به منافع ملي و مردمي خدمت نمايد، از نظر شما ضـد  

  .ملي و ضد مردمي ميباشد
ـ «آخرين سوالي كه از آقاي معروفـي در گذاشـتن القـاب     و  »مـورخ آگـاه  «، »مند نـامور دانش

در كنار نام آقاي موسوي دارم اينست كه فكر نميكنيد، كه مردم ما بـا   »مبارز كبير افغان«بخصوص 
آشنايي كامل دارند؟ مگـر در   »شاگرد وفادار«از زبان  »نابغه ي شرق«القاب ازين نوع بعنوان نمونه 

از زبان شما انتظار همچو حرفهـايي را  . تاريخ قضاوت بيرحمانه اش را نكرد »نابغه ي شرق«مورد 
فكر نكنيد، كه خواننـدگان سـايت هـا خـداي     . تصميم بدست خود شماست. به هيچ وجه نداشتم

  .نخواسته مردم كور و بيخبر و كودن هستند
امـا  . من در مورد داشتن معلومات كتابي و ادبيات باسطح آقاي موسوي شك و شبهه اي ندارم

و بخصـوص   »مـورخ آگـاه  «، »دانشمند نـامور «نميتوان كسي را  »انقالبي جمله پردازيهاي«بخاطر 
ناميد، زيرا كه محك آزمايش صحت و سقم نظريات انقالبي عمل انقالبي و آنهـم در   »مبارز كبير«

هجرت اگر منتج به بازگشت به مكه بـراي فـتح آن   . ميان نيروي اصلي انقالبي يعني مردم مي باشد
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و خيـز   »اين گز و اين ميـدان «باشد، درست و الي به ضرب المثل مردم ما مواجه خواهيم شد، كه 
  !!!زدن از اروپا و امريكا به داخل افغانستان را مشكل حقيقت جازد؟

  :حال ميپردازم به مسئله نظر خواهي آقاي سيستاني در رابطه به ترور شخصيت ماللي جويا
ثابت ميسازد كه مسلمان، هندو و ماركسيسـت، هـر كسـيكه     همين نوشته ها در سايت شما) 1

شخصـيت مردمـي و ملـي ماللـي     . انصاف دارد از ماللي جويا بمثابه قهرمان بي بديل دفاع ميكند
. جويا بمثابه يك واقعيت خارج از ذهن فرسودة دشمنان مردم و وطن ما انكـار ناپـذير مـي باشـد    

ا هر سفسطه سرايي اي كـه باشـد، قـرار گـرفتن در كنـار      عليه او قرار گرفتن به هر نام و نشان و ب
  .سياف، خليلي، رباني، گلبدين و طالبان بوده و دفاع خايفانه از آنان مي باشد

من بحث هاي روز اخير هر دو سايت را كه سيل بينانه و بيطرفانـه دنبـال نمـودم، بايـد از     ) 2
بنظـر مـن   . رند و مرده را لگدمال مي كنندآقاي سيستاني شديدا انتقاد نمايم، كه آنها صله رحم ندا
را جمـع   »افغانستان آزاد«) ببخشيد پورتال(مقاالت آقاي موسوي گليم هويت ملي و مردمي سايت 

در برابـر حمـالت آقـاي     »افغانسـتان آزاد «سكوت مدافعين خانم جويا در . نموده و بدار آويخت
پرنسـيبانه بعضـي از گرداننـدگان ايـن     موسوي بر آن شيرزن مبارز و حتي همراهي خجوالنه و بي 

مـرد و تمـام    »افغانسـتان آزاد «هويـت ملـي و مردمـي    . صفحه گره تناب دار را محكم تر بسـت 
خوانندگان ملي و مردمي هر دو سايت مراسـم تـدفين و جنـازة آنـرا نيـز ادا نمودنـد و از آقـاي        

انا هللا و   .از صحنه بردارند سيستاني ميخواهم، تا ديگر پشت مرده حرف نزنند و خوان اين بحث را
  انا اليه راجعون

  
   25.12.2008: خادم حسين از خان اباد :اسم

  !درود و سپاس بي پايان به دانشمند محترم اقاي سيستاني 
خداوند ماللي جان جويا را توانايي و قدرت بيشتر بدهد تا هر چه بيشتر پرده از روي اعمـالي  

بردارد و همچناني كه گفته اند از يك دست صدا بر نمي ايد و كثبف جنايتكاراني جهادي و طالبي 
و بايدهزاران هزار هموطنان ما كه طعم تلخ خشونت، ظلـم  .خانم جويا هر چه نباشد يك زن است

و ستم اين جانيان را چشيده اند و شانه هاي شان هنوز هم اين بـار ظلـم و تعـدي را مـي كشـند      
چنانچه گفته اند د خلكو زور . را از كشوري ما جمع كنند دست به دست هم داده گليم اين خاينان

  .د خداي زور دي
  

   25.12.2008: تاريخ   .جرمني:محل سكونت  قديربشردوست :اسم
من موسوي را از نوشته هايش ميشناسم و تصور نميكنم وي به اين حـد سـقوط كنـد كـه در      

نـد نقـش جويـا در مبـارزه مقابـل      مقابل ماللي جويا برخيزد، چون وي انسان دانـا اسـت و ميتوا  
  .جنايتكاران داخلي و خارجي در افغانستان را درك كند

ثانيا آنانيكه در خارج از مرزهاي افغانستان مبارزه ميكنند، هرگز نميتواننـد اهميـت شـهامت و    
  .جانفشاني آناني را كه در داخل و در بطن جامعه ميرزمند كمرنك دانسته يا رد كنند
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ام امـا مطمـئن هسـتم كـه غلـط       مشخص موسوي در باره جويا را نخوانده من هر چند نوشته
  .اي در كار است فهمي

ام و آنانيكـه وي   من افتخار ديدار حضوري با ماللي جان را در جريان ديدارش از آلمان داشته
 را از نزديك نديده اند از او حمايت ميكنند، هنوز به تمامي ابعاد بزرگي و شرافت اين دختر مبـارز 

در ديدار حضوري ميتوان درك كرد كه اين دختر با شهامت، چه هـوش و  . آگاهي نخواهند داشت
ت و روحيه مصمم و واال دارد و با اينهمه شهرت جهاني، چقدر دختر متين و شكسته و غيـر  وذكا

جويا جان تاثير ژرفي بـر آنـاني    .قابل مقايسه با اكثر ساير زنان به اصطالح سياسي افغانستان است
  .مانده كه ولو يكبار از نزديك با وي همصحبت شده اند

مـا   ايست در لباس انسان كه از آسمان بوسيله خداوند كريم براي جويا را فكر ميكنم كه فرشته
  !براي طول عمر و توانايي هاي بيشتر اين دختر عزيز دعا كنيم. افغانها فرستاده شده است

  
   25.12.2008: تاريخ   كابل: محل سكونت  حميداهللا: اسم

طوريكه همه ميدانند تا قبل از مقاطعه آقاي سيستاني با ويب سايت افغانستان آزاد هيچ مشكلي 
وجود نداشت ولي همينكه آقاي سيستاني عالقه خويش را با ويب سـايت متـذكره بعلـت تـوهين     

نگ عليـه  آقاي موسوي به خانم ماللي جويا قطع نمود، اين همه تبليغات و بر چسپ زدنهاي رنگار
اين گروه در حاليكه نام ويب سايت شانرا افغانستان آزاد گذاشته اند ولـي  .آقاي سيستاني آغاز شد

  .چيزي كه واقعا در آن ويب سايت وجود ندارد افكار و انديشه هاي آزاد است
از بدو تاسيس اين ويب سايت تا اكنون حتي يك مقاله كه انعكاس دهنـده نظريـات و افكـار    

گردد در آن به نشر نرسيده است اين آقـايون در حاليكـه خـود كـوچكترين نظريـه      مخالف تلقي 
مخالف را در ويب سايتي كه آنرا افغانستان آزاد مينامند تحمل ندارند بـر مصـداق ضـرب المثـل     

چگونگي درج تاريخ اين و يـا آن مقالـه را در سـايتهاي ديگـر      »كور خود و بيناي مردم«معروف 
دانم چطور شده اندازه حروف و يا رنگ نوشته ها را فراموش كرده اند تاانتقاد انتقاد مي نماند، نمي

  .نمايند
آقاي موسوي تعدادي از نويسندگان ملي و وطن پرست كشور را با خود به گروگان گرفتـه تـا   
افكار مائويستي و ضد اسالمي خويش را در عقب آنها پنهان نمايند، تبليغات لجام گسـخته آقـاي   

محترم سيستاني بعد از قطع روابطش با آن ويب سايت زنگ خطر بـراي همـه آنـاني    موسوي عليه 
است كه اگاهانه و يا غير اگاهانه به آسياب مائويست ها آب مي ريزند و آيا آنها نيز فردا به همچو 

   سر نوشتي دچار نخواهد شد؟
  

   25.12.2008: تاريخ   پاريس: محل سكونت  ولي احمد نوري: اسم
مانه به خوانندگان ارجمند پورتال معظم افغان جرمن آنالين و دست اندركاران ملي سالم صمي 

  !گرا و وطنپرست آن 
حقا كه ميرمن ماللي جويا اين شير زن افغان ارزش و لياقت آنرا داشت و دارد كه اين پورتـال  
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  .ملي و دوست داشتني موضوع ارج گذاري به وي را به صفحة مخصوص نظرخواهي بگذارد
در كابل بر جنايـت   2003ميرمن افغان در همان روزيكه در تاالر لويه جرگه تاريخي سال  اين

كاران جنگي چپ و راست و تيكه داران تنظيمي فرياد كرد و حضور آنها را در چنين مقـامي كـه   
سرنوشت مردم و وطن را رقم مي زند نا مطلوب و مفتضح خواند، درج زريـن تـاريخ افغانسـتان    

  .رون متمادي و حتي براي ابد در كنار ماللي ميوند قرار گرفتگشت و براي ق
با بدست آوردن اين مقام منيع ملي و تاريخي ديگر هيچ كسي را ياراي آن نيست كـه بـه ايـن    

  .اسطورة زمان بي احترامي كند مگر اينگه مريض و ماليخوليا باشد
زن افغـان تمجيـد و تكـريم    سپاس به تمام ميرمن ها و ذواتيكه در اين نظرخواهي از اين شـير 

و نفرين ابدي بر ! من صرف به او ميگويم كه رحمت به آن مادري كه ترا شير داده است. نموده اند
  !افتخار به آناني كه تو هموطن آناني. كسانيكه در صدد تخريب و يا ترور شخصيت تو بر آمده اند

  با تجديد سالم ولي احمد نوري 
  

   25.12.2008: تاريخ   كوريا: سكونتمحل   بصير ساعدي: اسم
كه دوستاني بعدا ادعـا كردنـد كـه نـام     (مدتي قبل فردي بي نام و نشان زير نام رستم شجاع  

، عليه ماللي جويا الطائالتي بهم بافت و در سايت كابل پريس منتشر )اصلي او پاغر نوراني ميباشد
  .كه مدالهاي غرب را به گردن آويخته استاين آقا جويا را به بدترين زباني روسپي ناميد . ساخت

اي بر ضد آن نوشته كـه در سـايت وزيـن افغـان جـرمن       هموطن گرامي ما عاصم سيف مقاله
آنالين انتشار يافته است، به نظرم آنچه در اين نوشته آمده به آقاي موسوي نيز ميخوانـد، مـثال در   

  :بخشي ازآن گفته شده بود
نگـرد و از طرفـي     پنجسال كار كرد فداكارانه ماللي جويا مي وقتي انسان از يكطرف به چهار«

بيند، خشمي جانگـداز درهـم مـي      حمالت لجام گسيخته و عورت گسيختة نوراني ها را بر او مي
  .آزرم و دهن دريده اند چه بايد كرد  مسلك كه بيكران بي پيچيدش كه با اين روشنفكران بي  

و دسـتگاه   »جبهـه ملـي  «اي بر ضد خونخـواران   كلمه اين روشنفكران كه خود شهامت ندارند
تازند كه جنايتكاران از هـر قمـاش بـه خـونش       فاسد شان به لب آرند، به زن دليري روسپيانه مي

اين مقاله نيز در افغان جرمن آنالين به نظر دهي گذاشته شده بـود كـه    :متن كامل مقاله ».تشنه اند
لي جويا اعالم نمودند و مقاله نوراني را محكوم كردند، شـما  دهها هموطن ما پشتيباني شانرا از مال

  .بخوانيدپوتال افغان جرمن آنالين آنرا  آرشيو مطالب در مورد ماللي جويا در ميتوانيد در
  

   26.12.2008: تاريخ   اياالت متحد امريكا: محل سكونت  عتيق: اسم
  . اندازد جويا لرزه بر اندام خاينان مينام ماللي : در كامنت دوستي اينجا خواندم كه نوشته بود 

قـرار   :در كابل كار ميكند شنيدم »لمر«من جريان جالبي را از يكي از دوستانم كه در تلويزيون 
ماللي جويا در برابر يكي از كسانيكه وي به جنايتكاران بـودنش   »يوه خبره دوه نظره«بود در برنامه 

  . تاكيد دارد رو در رو قرار گيرند و بحث نمايند
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دايركتر برنامه با سياف تماس گرفت كه بحثي هست آيا ميتواند شركت كند يا خيـر، وي ابتـدا   
ظـاتي بعـد يكـي از    قبول كرد اما بعد وقتي برايش گفته شد كه مقابلش جويا خواهد بود فوري لح

  . نميتواند شركت كند »استاد«نمايندگانش زنگ زد و گفت 
بعد سراغ محقق رفت، و برايش گفت كه در بحثي در برابر جويا بايد شركت كنـد، وي فـوري   
پذيرفت و قرار شد كه فردا برنامه ثبت شود و هردو در استديو حاضر شوند، اما فردا صبح نماينده 

  . ت محقق مصروف شد نميتواند بيايداو هم تماس گرفت و گف
دايركتر بيچاره فوري پي يكي بعد ديگري را گرفت اما هركدام وقتي ميدانسـتند كـه بـا جويـا     

 . طرف خواهند بود فوري دليلي آورده پاي خود را ميكشيدند

را  وقتي ميبينند كه اين برنامه ممكن عملي نشود، دايركتر اينبار ميكوشد تا با چال يكي از اينان
  . در دام انداخته زير ضربات ماللي جويا قرار دهد

اي روي  تمـاس ميگيـرد كـه در برنامـه    ) عضو پارلمان مشهور به سگ سياف(به جبار شلگري 
فالن موضوع شركت ميكند يا خير، وي ميپرسد بلي اما نفر مقابل كي خواهد بود، دايركتر ميگويـد  

  . پارلمان را دعوت خواهد كرد هنوز نفر دوم تعيين نشده يكي ديگر از اعضاي
مانـد، بعـد    وقت ثبت برنامه ميرسد، جويا اول داخل استديو ميشـود و در كنجـي منتظـر مـي    

شلگري ميرسد و دايركتر فلم نطاق و كمره را آماده گذاشته و طـوري صـحنه سـازي ميكنـد كـه      
متوجـه ميشـود بـا     شكارش نتواند از گير جويا فرار كند و فوري برنامه آغاز گردد، شلگري وقتـي 

جويا طرف است دستپاچه ميشود اما مجبورا به بحث ادامه ميدهد كـه از لمـر نشـر شـد و بسـيار      
  . طلوع در موردش خنده و تبصره كرد »زنگ خطر«جالب بود به حدي كه بعد برنامه 

يـا  وقتي ثبت برنامه تمام ميشود، شلگري با نطاق دعوا ميكند كه چرا قبال او را از اينكه بـا جو 
  . آمد طرف خواهد بود آگاه نساخته ورنه او به اين بحث نمي

اين مثالي بود از اينكه چگونه خاين خايف است و از مواجهه با جويا كه زبان آتشين و رك و 
  . هراس دارد فرار ميكنند بي

  
   26.12.2008: تاريخ   هرات: محل سكونت  زرغونه: اسم

  نظام سالمخواهر مبارز و مدافع حقوق زنان ماللي 
من بشما بسيار زياد احترام داشتم و مقاالت شما را هميشه ميخواندم و از آنها كاپي ميگرفتم و 

خوشحال بودم كه زن دالور ديگري در كنار ماللي . به ديگر زنان ميدادم كه مقاالت تان را بخوانند
و مثل مشتي محكـم   جويا پيدا شده كه صداي زنان مظلوم افغانستان را بگوش مردم جهان ميرساند

در دهن جنايتكاران ميزند، ولي از روزي كه متوجه شدم كه ماللي جويا از طرف يك آدم مجهـول  
الهويه اي بنام موسوي مورد توهين و تحقير قرار گرفته و شما را در برابر او خاموش ديدم، از شما 

كرده بودم و در كنـار  مايوس شدم و راستش كه تمام كاپي مقاالت شما را كه در دوسيه اي جمع 
و از شما كه چهرة دلپـذيري داشـتم مـايوس    . اسنار مهم خود نگهداري ميكردم از نظرم دور كردم

  .شدم
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شما را بخدا از وجدان خود نا راحت نمي شويد كه تا ديروز به روي هر مخالف ماللي جويـا  
و الل شـده ايـد كـه    با نوشته هاي مستدل خود به ميدان مي آمديد ولي امروز خداي نكرده گنگ 

را خاين ميگويـد و دشـنام ميدهـد،     يك شخص ملحد و بيخداي مائوئيست كمونيست ماللي جويا
راستي راستي چقدر آرزو داشـتم دليـل آنـرا بـدانم و سـوء      . ولي شما خود را خاموش گرفته ايد

  تفاهمات رفع گرد؟ 
وجه داكتر صاحب عزيـز  اين سخنانم تنها متوجه شما نويسندة عزيز نيست بلكه روي سخنم مت

چرا كه آنها هم مثل شما طرفدار ماللي جويا بودند و هر كدام شـان در  . و آقاي معروفي نيز است
دفاع از ماللي جويا چندين مقاله در سايت افغان جرمن دارند، مگر امروز بخـاطر گـل روي يـك    

آيـا  . ر نموده انـد پا بر موقف ديروزي خود گذاشته اند و خموشي اختيا ،شحص ديوانه و ضد زن
خاموشي شما به اين معني است كه شما موضع گيري موسوي را در مورد ماللي جـوا تائيـد مـي    

  . كنيد يا خير؟ نشود خداي نخواسته به باور و اعتقاد شما صدمه ي وارد شده باشد
  

  ۲۷٬۱۲٬۲۰۰۸: تاریخ   پېښور: محل سDونت  خوازک: اسم
 !کارکونکو او د مالل, جویا منصفو پلویانو، سالمدرنو " افغان جرمن آنالین"د 

مالل, جویا په صادقانه توګه خپله ټاکنه د ولس% جرګ� لپاره وګټله او دې خپله دنـده د جنـایتکونکو 
او قاتالنو له منځه پیل کړه، دې له پیله جرات وکړ، چ� د هغو جانیانو او قاتالنو د کـړو پـر ضـد عمـل 

ره د هغو جنایـات پـه پخـوا کـ� بربنـډ کـړل، پـه تحقیـق سـره دې پـه وکړي او دې په خورا وضاحت س
 .پارلمان ک� د ولس غږ پورته کړ

مالل, جویا په یوې ډل� پورې اړه نلري، د دې ډله ولس دی او ټول کړیـدل% خلـR د دې مالتـړ دي 
که کوم کس وغواړي، چ� هڅه وکړي، چ� د دې سیاس, انځور خچن کړي، . او دوی هم خورا ډېر دي

داچ� یو کس د هغو جانیـانو پـه مـنځ کـ� پاتـه شـ� او د دوی پـه . غس� خلR به ځانونه مسخره کړيد
مخ� ک� د دوی جنایات څرګند کړې، دا یو ساده عمل نه دی، که یو کس لDه د کابل همتوالـه ماللـ, د 

 .هغو جانیانو پر ضد عمل پیل کړي، نو د داس� شخصیت ژوند د لوی ریسR سره مخامخ دی
ال� مالل, ژوند د بېروونک% ریسR سره مخامخ دی، خو جنایتکونک, ال بریال% نه دي، ولـ� د همتو

 .چ� ستم زپل% خلR د دې تر شا والړ دي
خندونک� خو داده، چ� سړی په افغانستان ک� له وضع� څخه ناراض وي او داس� درغلګـره عمـل 

هيڅ څـوک . کوي او نه د ولس لپاره کوي، نو دا په دې مانا ده چ� داس� خلR د جنایتکونکو لپاره کار
نش, کوالی یوهمتواله شخصیت، لDه د کابل مالل, جویا توهین کړي او هغه هس� هم د مظلومو خلDو 

موږ په پرېمانه توګه دالل ګروپونـه پـه راز راز ډولونـو کـ� . مالتړ ته احتیاج لري او نه سیاس, دالالنو ته
 .وینه ورکړېلرو، دوی ټولو ولس ته د خپل مریه توب ازم

  
   27.12.2008: تاريخ   جرمني: محل سكونت  مجيد اهللا شيون: اسم

  ،سالم و درود بر پورتال محترم افغان جرمن آنالين و كاركنان ملي گراي آن 
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ماللي جويا همچو آفتاب روشن و فروزان در آسمان افغانستان عزيز ما مي درخشد كـه هـيچ   
  .ان كندكسي نمي تواند او را با دو انگشت پنه

غانستان را كم اهميت جلـوه دهـد، و يـا از وي    فهد ماللي جويا اين دختر قهرمان اهر كه بخوا
. بدگوئي نموده و او را در انظار مردم بد جلوه دهد، حتماً يا امروز يا در آينده روسياه خواهد شـد 

  با عرض احترام
  

   28.12.2008: تاريخ   امريكا -تگزاس : محل سكونت  سليم: اسم
من موافقم كه روشنفكراني كه ادعاي آزاديخواهي دارند بايد روي كلي ترين مسايل افغانسـتان  
باهم اتحاد نظر داشته باشند و اختالفات جزئي و جانبي را كنار بگذارند و در صـف متحـد عليـه    

  .خاينان و متجاوزان مبارزه و تالش كنند
ضيه جزئـي نـه بلكـه بسـيار هـم      اما در بحث مشخص آقاي موسوي و ماللي جويا به نظرم ق

اساسي است و به اصولي بر ميگردد كه يك روشـنفكري كـه ادعـاي آزاديخـواهي و دموكراسـي      
  چرا؟. خواهي داشته باشد نميتواند از كنار آن به آساني بگذرد

مردم در گوشه و كنار افغانستان به درستي ماللي جويا را قهرمان و صداي شـان پنداشـته و از   
اري و موضعگيري هاي درست وي پشتيباني ميكنند، و حتي در سـطح جهـان مـردم    شهامت، استو

  .صلحدوست به شهامت وي تسليم اند و از او حمايت ميكنند
جويا جانش را بخاطر آرمانهاي مردمش در خطر انداخته و از همه چيز زندگي اش ميگذرد تـا  

وي امكـان زنـدگي   .آنـان بگـدارد   به پيمانش در برابر مردمش استوار بماند و مرهمي بر زخم هاي
انـدازد و   تف مـي  »امپرياليزم«آسوده و دريافت معاش هاي دبل از جانب دولت و به گفته موسوي 

  .زندگي فقيرانه در كنار مردمش را ترجيع ميدهد
اما در مقابل مي بينيم كه يك كسي كه ادعاي بلند باال دارد و به گفته مردم خود را ناف زمـين  

د، ماللي جويا را در كنار خاينان وطن نشـان داده و او را بخـاطر پـذيرش رفـتن در     و زمان ميدان
  .اين منتهاي افالس و كودني سياسي را ميرساند .خطاب ميكند »خاين«پارلمان 

جويا در يكي از مصاحبه هايش گفته كه وي رنج بودن در پارلمان را بخـاطر مـردمش تحمـل    
وي باز در جايي گفته كه من از پارلمـان فقـط بـه مثابـه     . اندميكند، هر چند آنرا معادل طويله ميد

تربيوني براي بيان دردهاي ملتم و افشاي خود پارلمان و دولت پوشالي از درون در نظر دارم و نـه  
وي به درستي در همان خانه جانيان گفته كه امريكـا  . ابدا به مثابه نهادي كه بتوان به آن اميد بست

ان و به قدرت رسانيدن جنايتكاران تنظيمي مرتكب خيانت به مردم مـا شـده   با تجاوزش به افغانست
  .است

اگر آقاي موسوي اين حرفهاي روشن و اصولي جويا را نشنيده اند گناه خود شان است و بهتر 
  .سري بزنند تا به عمق نظرات وي آگاهي يابد »كميته دفاع از ماللي جويا«است به سايت 

بلد باشد، هرگز به نظرم حـق نـدارد كـه بـه      دادن هاي هوايي را كسيكه فقط پرحرفي و شعار
خوابيده و از آنجا شعار ميدهد، امـا جويـا در    »امپرياليزم«خود موسوي در بغل . ماللي جويا بتازد
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كـداميك شـهامت   . النه خونخوارترين ها رفته و به ريش هر كدام تف انداخته محكوم شان ميكند
   ميطلبد؟؟

سر دادن در كانادا، بيخطر ترين و آسانترين  »ضد امپرياليزم«رده كه شعار آقاي موسوي درك ك
اما آيا همين آقا جرئت و شهامت دارد كه عليـه مهـره هـاي ايـن     . كاريست كه ميتواند انجام دهد

رژيم مثل عمر صمد و غيره در همان كانادا صدايش را بلند كند و وقتي خاينان وطن مـا در آنجـا   
آيـا او تـا حـال     آيند تظاهرات براه اندازد و يا اعالميه اي عليه شان انتشار دهد؟ براي مالقاتها مي

كدام شهامتي داشته كه كارزاري را عليه انبوهي از خاينـان جمعيتـي و خلقـي و پرچمـي كـه در      
كانادا النه كرده اند راه اندازد؟ مگر جويا حتي در همان كانـادا هـم آنـان را آرام نگذاشـت و بـا      

حتمـا   .تورنتو در جمع افغانها عليه جنايتكاران سخنراني كرد و قوله شـانرا بلنـد كـرد    شهامت در
تبليغات پياپي يك پاپي گك شوراي نظاري به نام نصير خالد را شنيده باشد كه چطـور سـخنراني   

  .عليه او راه اندازد جويا باعث شد كه غوغايش را بلند كند و تبليغات دامنه داري را
ارزه در داخل بگذريم، اين آقا شهامت اين كارها را در همان كانادا هـم نـدارد،   اما وقتي از مب

ديگر بهتر است اين شهامت را داشته باشد كه چادر ماللي جان را بر سـر خـود انداختـه در كـنج     
  .خانه بنيشيد و بپذيرد كه جويا امروز واقعا مرد ميدان شده است

كه به سمبول مبارزه و مقاومـت در وطـن مـا مبـدل      اما وي نه تنها چنين نميكند بلكه جويا را
اين ديگر براي هـيچ افغـاني كـه حـداقل روحيـه افغـاني و انسـاني و        . نام ميگذارد »خاين«شده 

  .وطنپرستانه داشته باشد قابل قبول نخواهد بود
اين حتي به همان معيار هاي افغاني هم برابر نيست كه زني به اين حد از جـان گذشـته را كـه    

آيـا ايـن آقـا تنهـا زمانيكـه خـدا       . طي هفت سال گذشته امتحانش را نيز داده است، خاين خواند
 »خـاين «نخواسته خون پاك و شريف جويا بوسيله دشمنانش در داخل جاري شد ميپذيرد كـه وي  

اهل است؟؟ آيا وي كه خود را پيرو انديشه هـاي مترقـي    وي به همين حد ديرفهم و نانيست؟ آيا 
  ميداند به همين حد در آخرين قطار لشكر مردم روان است و در خواب خرگوشي بسر ميبرد؟

پس خالد گرامي، اين قضيه بسيار مهم است و نميشود كه با افرادي نظير موسوي سازش كـرد  
من چطور ميتوانم با موسوي خود را در يك صـف بـدانم   . كنار گذاشتو اين اختالف اصولي را 

وقتي قهرمان مرا او خاين ميداند؟؟ به نظرم اختالف با موسـوي دريـن قضـيه مشـخص همانقـدر      
حتي باالتر از آن بايـد  . اساسي و بنياديست كه ديگر امكان هرگونه اتحادي با وي را منتفي ميسازد

ر دادن هاي سرخش نشود كـه زردي و سـياهي نهفتـه باشـد و     به وي شك كرد كه پشت اين شعا
اي باشد و وي وظيفه گرفته باشد كه بـه ادامـه ناكـامي هـاي جنايتكـاران و       پشت كاسه نيم كاسه

اي را از طريـق وي    باداران خارجي شان در خاموش ساختن جويا، اينبـار راه تـازه و شـيوه تـازه    
  .گشوده باشند

دل پاك شعار اتحاد بين روشنفكران را ميدهيـد، امـا وقتـي روي     شما شايد از سر خوشبيني و
  .اساسي ترين مسايل اتحاد نظر وجود نداشته باشد، اين اتحاد راه به جايي نميبرد

بنا به نظرم همانطوريكه جناب سيستاني صاحب نوشته است، تا وقتي موسوي از ماللـي جويـا   
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شـامل سـاخت و ادامـه     »روشنفكر آزاديخـواه «عذر خواهي رسمي نكند، وي را نميتوان در مقوله 
هرگونه همكاري و وحدت و دوستي با چنين فردي مردود و در واقع توهين به مردمـي اسـت كـه    

  .جويا را اميد و صدايشان ميشمارند
اينكه آقاي سيستاني در گذشته دچار چه اشتباهاتي بوده، بحث جداگانه است كـه ممكـن مـن    

باشم، اين اصل موضوع را نميسازد و در مقطع مشخص نظـرات وي  هم مالحظاتي در مورد داشته 
را بسيار به جا، اصولي و مردمي ميدانم و از وي تقـدير ميكـنم كـه بـه دفـاع از سـمبول رزم مـا        

  .برخاسته است و چه پرشكوه برخاسته است
ت تنـد  يكبـاره انتقـادا   »افغانستان آزاد«وقتي موسوي تنها بعد از قطع رابطه سيستاني با سايت 

ميخواند، اين خود گناه بزرگتري را متوجه وي ميسـازد   »فاشيست«عليه وي را قطار ميكند و او را 
ساخته بود و همرايش يكجا كار ميكرد، اما تنها وقتي از جانب  »فاشيست«كه تا حال چطور با يك 

رس آقـاي  او لگد خورد، بوجي دشنامها و انتقاداتش را باز كرد و هرچـه در انبـان داشـت بـه آد    
اين به خودي خود ميرساند كه موسوي حق به جانب نيست و بلنـد پريـدن هـاي    .سيستاني فرستاد

امروزيش بيشتر از اينكه بر سر اصول و از سر وفاداري به مردم و كشورش باشـد، از حـس خـود    
  .خواهي و حرافي خودش ريشه ميگيرد

  
   29.12.2008: تاريخ   جرمني: محل سكونت  پسرلي موج: اسم

توصيه دوستانه ام به آقاي موسوي اينست كه به جاي تاختن به ماللي جويا و آقاي سيسـتاني،  
بهتر آنست كه به اصطالح سياسيون افغانستان را آماج حمله قرار دهد كه مهره هاي اصلي سي آي 

  .اي در افغانستان اند اما دم از آزادي و دموكراسي و وطندوستي ميزنند
  
   28.12.2008: تاريخ   هالند: كونتمحل س  باركزي: اسم
فكر ميكنم ماللي جويا يك شخصيت قبول شده در بين مردم افغانستان و بخصوص در واليت  

ضمنأ افراد و سازمانهاي بشر دوست در . بنابرين ماللي جويا يك شخصيت ملي است. خود ميباشد
سراسر جهان بوي بخاطر استفاده متهورانه اش از آزادي بيان در حضور ده هـا جنگسـاالر احتـرام    

  .برنده جوايز متعدد در سطح بين المللي شده است ميكنند و
فقـط  . افغانهاي مقيم خارج بطور عام ماللي جويا را بحيث يك شير زن قهرمان احترام ميكننـد 

. گماشتگان جنگساالران وآدم هاي ماليخوليايي چون موسوي با خـانم جويـا خصـومت ميورزنـد    
موسوي هااز عقده حقارت رنج . ود ميزنندفقط حرفهاي بزرگتر از دهن خ. موسوي ها هيچ نميكنند

لهذا با شمشير قلم سر همه اشخاص بنام رسيده را ميزنند تا ديگر هـيچكس بـاقي نمانـد و    . ميبرند
  .براي من بيمقدار خودشان دنيا خالي گردد

سيستاني كسيست كه با نوشتن كتاب . بهمين سبب به دانشمند محترم سيستاني نيز حمله ميكنند
و پيامدهاي آن بر ابر تاريكي كه بر بخش كوچكي از زندگي سياسي اش سايه افكنده  كودتاي ثور

  .بود روشني انداخته و عدم تعلق خود به رژيم كارمل را چون آفتاب روشن ساخت
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امروز سيستاني صاحب يك استاد، نويسنده و محقق ملي و محبوب است كه در قلـب همگـان   
موسـوي  . م موسوي را من تا يكهفته قبل اصال نشنيده بـودم ولي ببينيم موسوي كيست؟ نا. جا دارد

شايد خواسته باشد از طريق حمله بر ماللي جويا خود را از گمنامي . يك آدم گمنام و زشت است
ولي ميداني چه شهرتي پيدا كرده اي آقاي موسوي؟ همه هواخواهان ماللي جويا به تـو  . بدر آورد

  .نفرين ميفرستند
   

   28.12.2008: تاريخ   جرمني:سكونت محل جاويد، :اسم
 .من گفتار سيستاني صاحب را تأئيد مي كنم و از ماللي جان جويا هميشه دفاع خـواهم نمـود  

  جاويد از آلمان
  
   28.12.2008: تاريخ   پروان: محل سكونت  سيد رحمن غوربندي: اسم 

  !به پورتال ملي و مردمي افغان جرمن انلين
بنـده  . ب از روي جـام و يـا ظـرف خـورده ميشـود     آبنا بر ضرب المثل كابليـان عزيـز كـه    

دفـاع شـان از اقـوام مختلـف افغانسـتان در برابـر       . مدتها بـه نـام جنـاب معروفـي اشـنا بـودم      
. نوكران اجنبي و ايسـتادگي شـان در مقابـل فرهنـگ بيگانگـان باعـث شـادي زيـاد مـن ميشـد          

ولي متاسـفانه درايـن روزهـا مقالـهء شـانرا بـر خـالف سـايت         .دمصدها افرين را نثار شان ميكر
جـوال جـوال تهمـت در مقابـل سـايت و در مقابـل نويسـندهء        . ملي و محبوب افغانها خوانـدم 

عاليقدر محتـرم سيسـتاني صـاحب واقعـا بغـض گلـويم را گرفتـه بـود كـه چطـور شخصـيتي            
ـ    .مثل جناب معروفي همچو مقالـهء بنويسـند   يتي مثـل معروفـي در   ؟چطـور ممكـن اسـت شخص

ــه         ــايت ب ــه س ــود و ب ــتاده ش ــار اس ــارك زرنگ ــي پ ــاهره چ ــيت مظ ــك شخص ــوي ي پهل
  .نويسندهءسايت يك دنيا ناروا بگويد

ماللي جويا شايد نويسندهء مثل اقاي موسوي نباشد ولي شهامت شان، دليـري شـان، برخـورد    
ارزش كـار هـزاران    ما شان در مقابل زور گويان غاصبين حقوق بشر قاتالن هزاران افغان هموطن

تاخت و تاز باالي خانم جويا و خودرا در مقابل ان قرار دادن به معني انست كـه   .موسوي را دارد
و جرم قابـل اغمـاض نيسـت و    . كه اين جرم است. خود را انسان در مقابل سيل مردم قرار بدهد

كه باشـد و   خواهي نخواهي همچو اشخاص مورد نفرت و خشم مردم قرار خواهد گرفت هركسي
  . در هر مقاميكه باشد

مـثال اگـر   . يك انسان وقتي به كسي خورده گرفته ميتواند كه خـودش در ان موقيعيـت نباشـد   
موسوي الاقل در يك دايرهء كوچك در افغانستان ميبود و در ان دايره خدمتي به مردم خود ميكرد 

  .بازهم درد نداشت
ميبـود و همچـو حملـه را ميكـرد بـاكي       عضو شوراي نظـار  )كه معلوم نيست؟(اگر موسوي 

ن آبراي معروفي صاحب به هيچ صورت الزم نبود كـه خـود را شـامل معركـه سـازد و      . نداشت
بنده وقتي موضع گيري شان را مي بينم با خـود فكـر   . مقاالت معقول خودرا مورد سوال قرار دهد
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؟ انسـان فكـر ميكنـد چـون     .قابل قورت كردن بود ياآ؟ .ن مقاالت شان واقعيت داشتآيا آميكنم 
  ؟ .ن قابل خوردن استآب آيا آظرف مكدر شده 

  
   29.12.2008: تاريخ   استراليا: محل سكونت  .هدايت :اسم

  ! گردانندگان پورتال وطنپرست افغان جرمن سالم و تهنيت به شما باد 
مـزدوران   يات سـازماندهي شـده  افغانها بايد هوشيار باشند كه در وطن خود بـدنبال چرنـد  ....

به لبـاس دمـوكرات و مترقـي، بـه لبـاس       ،ايران، روس و امريكا و چين كه به لباس چپ وراست
مسلمان و جهادي، به لباس كمونيست و سوسياليست اقوام باهم برادر خودرا در وجـود نابكـاران   

ه، مسـعود، دوسـتم،   اميـرزاد  مفتن چون موسوي، كامجو، رهين، ناظمي، زرياب، پـدرام، فاريـابي،  
بابك، روزبه، فياض، روشن، فيضي، پرشور وغيره وغيره تبارز داده و به كمك مالي و تخنيكي اين 
كشورها به زبان فارسي مطالب و مقاله ها را براي آنها ترتيب داده و فعاليت آنهـا از يـك سـر در    

ه فريـب نخورنـد و در   جهت بهم اندازي مردم افغانستان و براي تجزيه افغانسـتان متمركـز سـاخت   
همين راستا هر كه اگر چپ باشد، اگر راست باشد، اگر بنيادگرا باشد، اگر مترقي باشد، اگر مرتجع 
باشد بس هر كه در جهت افغانستان واحد و سر بلند گام برداشت و بـراي كوبيـدن آنهـا صـداي     

خلقي بود، ايـن پرچمـي    خودرا كشيد بس بر عليه آنان توطه ميكنند، ميگويند اين اخوان بود، اين
بود، اين خاديست بود، اين سي آي اي است، اين طالب يا پشتون است، اين دزد، بـي نـاموس و   
قاتل يعني مجاهد يا پنجشيري و دوستمي است، اين هزاره است، ماويست است، شيعه كافر اسـت  

براه مياندازنـد   يا سني كافر است خالصه براي ترور شخصيت ملي شان دروغ پراكني رذيالنه را به
 . تا از محبوبيت مردمي اش جلوگيري شود

نمونه تازه اش شيردخت افغان ماللي جويا است كه شجاعت، وطنپرستي و افغانيتش مـوي بـر   
ن ميبالد نزديك آاندام بسياري شير بروتان راست كرده و آنهاي كه ريش شان تا نافش ميرسد و به 

اي بسيار نا افغانها را كشال نموده و گنـد بـاطن   هخلماست از ترس اين شيرزن شجاع كل نمايد، 
اين شير دخت افغان چرا بايد خاري در چشـم افـراد   . بسياري دالالن اسالم را نمايان ساخته است

كم ظرف چون موسوي ايراني و يا ديگر اوباشان روسي و پاكستاني باشد كه در وطـن افغانسـتان   
  . نيات پليد خودرا پنهان نميكنند

با نوشـته هـاي تـاريخي خـود      ،سيستاني صاحب كه افتخار مردم ما و نسل جوان افغان است
مگر ما تمـام  . مشت محكمي بر پوزه تمام آنهاي كه به اين وطن به چشم كج ميبينند كوبيده است 

وطنپرستاني را اگر بنا بر شرايط خاص ديروز به جرم همكاري با اين يا آن طرف محكوم كنيم شما 
سيسـتاني صـاحب را مـا از موضـع شـجاعانه ديـروز و       !! ؟.در اين وطن كي باقي ميماند بگوئيد

او نه جنايتكار بود و نه در تصاميم جنايت كاران سـهم يـك خـس را داشـته     . امروزش ميشناسيم
سيستاني صاحب اگر ثنا و صفت دزدان، قاتالن، و قهرمانان دروغين و روبـاه   ناست، ولي اگر همي

و هم حاال به خيل پاچه كشاالن نيكتايي دار كه ديپلومات شده و حسـابات بـانكي   منش را ميكرد ا
لري در لندن و نيو يارك و واشنگتن باز ميكرد از مدت ها قبل پيوسته بود و كسـي بـاز از ايـن    اد
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نميشود با اراجيف و گند هر سايت و هـر مـزدور خـودرا    . افغانها بايد هوشيار باشد. حرفها نميزد
بلي ما از فرزندان راستين و فداكار خود و افغانان مؤمن و خدمتگار خود در هـر  . مصروف ساخت

. حالت آن دفاع ميكنيم و جنايت كاران و قاتلين مردم و وطن خود را تا لب گور ماندن واال نيستيم
اين وطن صاحبان چون شيرزن ماللي جويا خودرا دارد و با همان غيرت افغاني در ميـدان خـدا و   

ا دشمنان رنگارنگ خود دست و پنجه نرم ميكنند و از وطن خود و افتخـاراتش حراسـت   راستي ب
بگذار در ايـن جـال انترنـت مـزدوران ايرانـي، روسـي،       . ميكند و كماكان حراست خواهند نمود

چينايي، و پاكستاني و عربي عوعوكنند و خوب عوعو كنند، ولي كاروان زندگي وطن مـا از ميـان   
ن و مزدوران و اجنت هاي دو رويه اي آن گـذر خواهنـد كـرد و بـه پـيش      دود و آتش اشغالگرا

  .خواهند رفت
  

   29.12.2008: تاريخ   افغانستان: محل سكونت  شادكام: اسم
من هم به نوبه خود ميخواهم محبت و پشتيباني و ارادات عميق خود را به خـواهر گرانقـدرم    

هم كه وي در قلب و روح هر همـوطنش كـه بـه    ماللي جان جويا تقديم نموده به ايشان اطمينان د
خاطر آزادي و آباداني و رفاه افغانستان عزير ما ميتپد جا دارد و هيچ دشمني بـا هـيچ تردسـتي و    

  . عوامفريبي و تبليغات زهرآگين نميتواند غباري بر چهره درخشان وي بيفكند
نترس و انساندوسـت و   او طي چند سال گذشته به ما ثابت ساخت كه واقعا يك دختر مبارز و

وطن دوست است و ديگر شكي باقي نمانده كه وي پـيش قـراوالن لشـكر مبـارزه عليـه سـتم و       
  . استبداد گرديده است

آنانيكه به جويا جان رد و بد ميگويند و او را نفرين ميكنند، خود بـه بهتـرين وجهـي ماهيـت     
  .شانرا روشن ميسازند و به خود نفرت ميخرند

  !عظيم مقابل دختر قهرمان افغان زمينبا احترام و ت 
 

   30.12.2008: تاريخ   عارف حامي، از پشاور: اسم
  !عزيزان گرامي، سالم

با تائيد نظر اقاي عزيز از شما عزيزان خواهش مي كنم كه به بحث درينمـورد نقطـه ي پايـان    
  :من فكر ميكنم كه. بگذاريد

مستقيم هواپيماهاي شوروي ديروزه قـرار دارنـد و   مردم افغانستان امروز نه مورد بمباردمان ) 1
نـه هــم عســاكر شــوروي امـروز داخــل خانــه هــاي مــردم شـده و بــه نــاموس مــردم تجــاوز    

حزب ديموكراتيك خلق افغانستان . جنايتكاران خلقي و پرچمي هم مسئله ي ديروزي است.ميكنند
ك خلق را بخـاطر عضـويت   هر عضو حزب ديموكراتي. هم ديروز عامل كرملين و تزاران نوين بود

در آن حزب به جنايتكار محكوم كردن نيز از دست فقط انسانهاي جاهل، نادان و عقده اي سـاخته  
  .است

محاكم عادل نـه محـاكم امپرياليسـتي و محـاكم     (محكوم كردن افراد به جنايتكار، كار محاكم 
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ك و شـهود ميتوانـد حكـم    بوده، كه آنهم پس از ارزيابي، تحليل و اثبات مـدار ) اداره مستعمراتي
  .جنايتكار بودن افراد را صادر مي نمايد

من چه كه آقاي سيستاني خود طرفدار محاكمه جنايتكاران جنگي هستند و اگر كسـي مـدارك   
و اسناد در رابطه به جاني بودن آقاي سيستاني داشته باشد و بقول مردم ماآنهارا زير ميزنـد، بخـون   

جاوز شوروي و حاكميت ستون پنجم آن خيانت مـي كنـد و الـي    يك و نيم ميليون شهيد دوران ت
امروز به آثار و نوشته هاي آقاي سيستاني افتخار نمودن و فردا بخاطر بريدن محقانـة او از سـايت   

محكوم كردن، صـاف و سـاده نشـاندهندة سكتاريسـم و     ... خود او را اين چنين به خاين، جاني و
هستي و اگـر از  ... كه اگر با ما بودي دانشمند آگاه، مورخ و گروه گرايي و تفكر فاشيستي ميباشد،

ما بريدي دشمن ما هستي و چون ما يگانه مرجع خدمت به خلق و كشور و خمينـي گونـه يگانـه    
  . مرجع تقليد هستيم، فلهذا خاين به خلق، كشور و مرجع تقليد هستي

صفوف مردم و دشمنان خود تفرقه امروز امپرياليسم امريكا ميليون ها دالر مصرف ميكند، تا در 
ايجاد نمايد؛ به رهبران احزاب قومگراو مذهبي پول ميدهد، تا آتش تفرقـه قـومي و مـذهبي را در    

به افراد و سازمانهاي مزدور خود دستور ميدهد، تا به تفرقه سياسي ميـان  . كشور فروزان نگه دارند
ها دالر مصرف مي نمايد، تا توجه مـردم   نيروهاي ضد تجاوز ابر قدرت امريكا دامن زنند و ميليون

  .ما و جهانيان را از جنايات خودش منحرف نمايد
در اين ميان اگر اين گروه و آن شخص عمدا مسايل غيـر از تجـاوز امريكـا، جنايـات و بـي      
ناموسي هايش را عمده مي سازد، يا از درك نوكري و پوليست كه از آن ابر قـدرت بدسـت مـي    

ه هايي هم پيدا ميشوند، كه از روي جهالت، گروه گرايي و دگمـاتيزم و خشـك   آورد، افراد و گرو
ببينيد امروز در يكطـرف ابـر قـدرت امريكـا و     . مغزي نيز آب به آسياب ابر قدرت امريكا ميريزند

عوامل فروماية آن، جنايتكاران جنگي قرار داشته و در طرف ديگر آن مردم ما و خادم راستين آنهـا  
حال هر كس خواه از درك پول گرفتن از متجـاوزين امريكـا و يـاهم از    . قرار دارندماللي جوياها 

روي جهالت و گروه گرايي بر مردم ما و يا فرزندان راستينش ماللـي جوياهـا ميتازنـد، در صـف     
دلقكان اياالت متحده قرار گرفته و به حق مورد كينه و نفرت مقدس مردم ما و هواهخواهان ماللي 

  .ميگيرندقهرمان قرار 
كـه از جانـب ابـر     »حيات سياسي و اجتماعي افغانستان«بلي حمايت هواداران ماللي جويا بر 

قدرت امريكا بر افغانستان تحميل شده صدمه بسا بزرگتر وارد ميسازد و خواب هـواداران سـياف،   
به مـزاق   رباني، خليلي و مال عمر را ناآرام ميسازد و اين افتخار هم است و فرقي هم نمي كند، كه

تالش در خفـه سـاختن صـداي ماللـي     . موسوي و چوبكي هايش برابر هم باشد و يا خير )مزاح(
جويا، كه برحق صداي ميليونها ميليون مردم تحت ستم استعمار امريكاست، قرار گـرفتن در كنـار   
عوامل پست فطرت آن يعني سياف ها، رباني ها، خليلي هـا و مالعمرهـا بـوده و جـرم ننگـين و      

  .نفروشانه ميباشدوط
خواهشـمندم، تـا تـوهين و تحقيـر افكـار و       »افغان جـرمن آناليـن  «از گردانندگان محترم ) 2

هم باشـد، نشـر    را ولو كه زير نام دفاع از اسطورة ملي مقاومت مردم ما ماللي جويا ايديولوژي ها
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  .عقايد آب ميخوردنكنند، زيرا كه اهانت به عقايد اسالمي و يا غير اسالمي در نهايت از تفتيش 
هركسي هر ايدئولوژي اي كه داشته باشد، اگر در خدمت استقالل و منافع مـردم قـرار گرفـت    

گونـاگوني  . بايد مورد تائيد ما باشد و در عكس اينصورت بايد مورد تنفر و انزجار ما قـرار بگيـرد  
  .عقايد در يك جامعه به همان حد طبيعي ميباشد، كه رنگارنگي گلها در يك باغ

من متاسفانه با آقاي سيستاني در اين مسئله كه ايـن نظرخـواهي را بايـد تـا معـذرتخواهي      ) 3
موسوي مرتد از ماللي جويا دوام داد، موافق نيستم، زيرا كساني كه بـه مـردم و منـافع آن پشـت     
كرده و فرار را بر قرار ترجيح داده و بر خر نخوت و تكبر آنگونـه سـوار باشـند، هرگـز معـذرت      

هد خواست، بلكه بيشتر هار شده و دست به هر كثافت كاري ممكن ميزند، مگر باشد، كه اگـر  نخوا
مگر به گفتة مردم ما غريق براي نجات به هر خـس و خاشـاك   . بتواند آبرويي برايش كمايي نمايد

  .دست نمي اندازد
دسـت   به پرت و پالگويي ها، تخدير و ساخته كـاري هـا   »موسوي«ببينيد هم اكنون سايت ) 4

ببينيد .... بعنوان نمونه افرادي را اختراع ميكنند و بنام آنها براي خود نامه مينويسند و. انداخته است
او نـام تعـدادي از شـعرا و    . كار حتي انسان هاي مورد احترام مانند معروفي به كجا كشيده اسـت 

او بعنـوان  . مي نويسـد  نويسندگان را ليست ميكند و به نمايندگي از آنان عليه افغان جرمن آنالين
نمونه نام نسيم رهرو را كه فرديست مبارز و مترقي، در كنار هاشميان، كه چـوبكي طالبـان اسـت،    

  .مينويسد و به اجازة وي و يا هم بدون اجازة وي او را درحد يك چاكر طالبان سقوط ميدهد
ه گفتـة آقـاي عزيـز    بسيار بيچاره شده و ب »افغانستان آزاد يا سايت موسوي«من فكر ميكنم كه 

به نظر من هم ديگر لگد مال كردن آنها مفادي ندارد و اشخاصي كه تا ديـروز از  . فوت كرده است
ماللي جويا دفاع ميكردند و امروز هنوز هم با وجود كثافـت پـردازي آقـاي موسـوي بسـوي آن      

ه گذاشـت و  همكاري ميكنند، بايد در جلو پرنسيپ آنها عالمت سـوالي  »سايت موسوي«اسطوره با 
يا هم شايد از نيش سم آلود موسوي در هراسند، كه در صورت قطـع همكـاري دچـار سرنوشـت     

  .موفق باشيد. اميد است كه به اين سلسله نقطه ي پايان بگذاريد.آقاي سيستاني خواهند شد
  

  سويدن/ سيستاني
  !قابل توجه محترم جمال الدين از كانادا

ـ  آزادي بيـان وآزادي عقيـده وآزادي مطبوعـات     ،يركن اساسي دموكراسي در كشورهاي غرب
بنابرهمين اصل هركس دراين كشورها بدون تحميل عقيده ونظرديگران به حيات خود ادامـه   .است

كسي را بخاطرداشتن عقايدش مورد پيگرد قراربدهـد، ولـي تنهـا در     ميدهد وهيچكس حق ندارد
دين ديگري وايديا لـوژي ديگـري را   كشورهاي اسالمي است كه مسلمان حق ندارد غير از اسالم 

بپذيرد و درصورت قبول دين ديگري فوراًمرتد خطاب شده به كشتن او فتوا ميدهند، اما شـما مـي   
بينيد كه دز كشورهاي غير اسالمي تفتيش عقايد مردوداست وهركس ميتواند بـا داشـتن هرعقيـده    

فقـط در زمـاني كسـي را    ومذهبي حتي بدون داشتن دين مشخصي براي خود زندگي كنـد،قانون  
  .مورد باز پرس قرارميدهد كه عملي غير قانوني ازوي سرزده باشد
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رح نيست، خداكند كسي از هفتاد براي من هم داشتن عقايد مذهبي و يا غير مذهبي هيچگاه مط
ويـا كمونيسـت    عيسوي يا هندو يا بودائي ويا شينتوئي پشت مسلمان باشد وديگري از هفتادپشت

عمـل انسـان    باشد، نزد من هيچكسي از لحاظ اعتقادي برديگري رجحان ندارد، فقطويا ماوئيست 
 من چه كـنم . است كه ميتوان روي آن قضاوت كرد كه ايا به خيرانسان تمام شده يا به ضرر انسان

مولوي ومرشد ورهبرمسلماني را كه بخاطركسب قدرت ويا انحصارقدرت در خدمت شـبكه هـاي   
همـوطن   كشت وكشتار انسان هاي بيگناه وكودكان وزنـان  رارگرفته وبهجاسوسي كشورها بيگانه ق

مسـعود وگلبـدين مسـلمان     -مگر رهبر و اركان حكومت اسالمي دولت رباني.خود پرداخته باشد
بـي كاشـانه كابـل وشـهرهاي      چهارسال متواتر مردم فقيروبيخانـه و  1996تا  1992نبودند كه از 

هـزار انسـان را نيسـت ونـابود كردنـد       65درشهر كابل بيش از افغانستان را به توب بستند وتنها 
آن هنـدو وآن عيسـوي وآن    من هزار مرتبه به.وپايتخت كابل را به ويرانه وحشتناكي مبدل نمودند

كه دست شان بخون مردم ما آلوده نشده وسـعي ميكننـد اشـك از     كمونيست وماوئيست باوجدان
پاك كنند ودر سخت ترين شرايط بـه انسـانهاي    ه افغانچشمان يتيمان وبيوه زنان ومادران داغديد

ارج ميگذارم وآنهـا رابـر رهبـران تنظيمـي     ،مستمند ومحتاج افغان كمك هاي بشري فراهم ميكنند
  .مدعي اسالم پناهي افغان ترجيح ميدهم

فكر ميكنم كه ماللي جويا نيز يك انسان سيكوالر وآزاد انديش اسـت ونـزد او يـك مسـلمان     
ك هموطن هندويش كدام برتري ورجحـاني نـدارد وهـركس را از روي عملكردشـان     ريشداراز ي

عضويت خود در كدام سازمان سياسـي   ماللي جويا تا هنوز در هيچ مصاحبه خود به.ارزش ميدهد
از ماللـي جويـا بخاطرموضـعگيري انقالبـي      »راوا«اعتراف نكرده است، حال اگر سازمان سياسي 

 نوني اساسي وبعد هم از عملكردش در پارلمان حمايت كرده باشـد، وانساني اش در لويه جرگه قا
افغانسـتان متاسـفانه    تاپه زدنها برعناصر پاك وشريف در. من در چنين حمايتي هيچ عيبي نمي بينم

از دهه دموكراسي كه دهه ظهور وتشكل احزاب سياسي در افغانستان است، رواج پيدا نمود و تـا  
از طرف سـازمانهاي سياسـي رقيـب زده     وآزاد انديش آن عنصرملي كنون اين تاپه برپشت اين يا

  . ميشود
نشان دادن سبب دلسردي ويا روي گردانـدن   »راوائي«يكبار ديگر ميخواهم بگويم كه ماللي را 

نيز كدام عملي كه دال برخيانت آنها باشـد،   »واار«من از وي نخواهد شد، زيرا تا كنون از سازمان 
اگر ماللـي  . سرنزده است تا من از ماللي جويا بخاطر عضويت او در آن سازمان روي گردان شوم 

جويا در راه افشاي چهره هاي جنايتكاران وخاينان ملي همچنان گام بردارد واز نزدش كدام عمـل  
سـت ديگربخـاطر چنـين موضـعگيري از او     من، بلكه هرعنصـر وطـن پر   ملي سرنزند،نه تنها ضد

 با احترام  .حمايت وپشتي باني خواهدكرد

  
  شيما ازخيرخانه 

  !خواهر عزيزم قدريه كهدامني سالم
براستي ماللي جويا به همه اقوام عزيز ما تعلق دارد چون در نقطه مقابل جنايتكاران و دشـمنان  
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وطن ما قراردارد و بي توجه به قوميت، مذهب و روابط بيروني شان يكسره خاينان وجنايتكاران را 
  . رسوا ميكند و خواب ارام را ازآنان گرفته است

يـك   ببخشيد خواهرگلم كه متاسفانه ما درپاي تخت كشورخود از نعمت بـرق محـروميم اگـر   
ظ من نتوانسته ام قبل از اين نظريات برادران به همين لحا شب برق داشته باشيم يك هفته نداريم و

نظريات مردان را خوانـدم   بعضي از. وخواهران خود را در دفاع از اين شيرزن قهرمان وطن بخوانم
بعضي از مردان ما خدايار جانشان بـا وجـودي كـه     .نمودم ولي نظريات خواهران را اول تر مرور

 جنسيت غرق انـد و  در همان تعصب مردساالري و فهميده ميگيرند مگر هنوز هم خود را دانسته و
فـوراً از   يك سخن برحقي كه از دهن يك زن ويا خواهر شان برايد به مذاق شـان بـد ميخـورد و   

چنين عكس العمل هـا بفكـر مـن از نارسـائي ايـن مـردان       . خود عكس العمل منفي نشان ميدهند
 .خـود رنجانـد   را از ان ماللي جويـا موسوي با اين كار خود دل تمام دوستان وطرف دار .سرميزند

  با احترام. رد پشيمانيآچرا كاري كند عاقل كه بار 
  
   31.12.2008: تاريخ   جالل آباد،:محل سكونت آصف، :اسم 
  !جر من انالين-به سايت وزين وملي افغان 

فقط و فقط سيافيها، باند رباني، پيروان كابل گيرك ثاني كه امريكائيان به او لقب قهرمـان ملـي   
هي هم سيدالشـهدا ميدهنـد و   گارا القاب سردار شهدا و  هي اوگاداده اند و پيروان پوچ مغز اش 

جويـا   ساالران جنايتكار و رهزن و دزد در مخالفت با قهرمان ملي ما ماللينگتف همچنان يك تعداد
قرار دارند، زيرا ماللي جوياي قهرمان، چهره كثيف اين آدم كشان و جانيان را نـه تنهـا بـه مـردم     

  .افغانستان، بلكه براي همه مردم جهان رسواكرده و ميكند
ماللي جويا سـمبول شـهامت ملـت    . لعنت به كساني كه در مخالفت با ماللي جويا قرار دارند

چشمان دشمنان ماللي جوياي قهرمان .افتخار نمائيم گشه نام بزرغيور افغان است و بر ماست كه ب
  .كور باد

  
  اري از نظريات هم ميهنانزاسگپس

  2009/ 1/ 3، سيستاني
  

دفـاع از شخصـيت ماللـي     مبتني بر(سهمگيري همه ميهنان عزيز در اين نظرخواهي  از لطف و
  . ، متشكرم)جويا

وتوهين به ماللي جويا، اين شيرزن دليـر و از خـود   كه من نميتوانم بي حرمتي  واقعيت اينست
بنابرين همزمان با مشاهده يك تبصره غيرمنطقي ازجانب موسوي در پـاي   ،گذر ميهن را تحمل كنم

، »زادآافغانسـتان  «پورتـال   در »جنگ ميوند، ماللي وسرداره غازي«نام ماللي جويا به ارتباط مقاله 
توقـع ميرفـت بـا برداشـتن آن      آن سايت گاليه كردم وگرداننده  من توسط يك نامه خصوصي از
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تكبراز حد زياد يـك بـار ديگـر همـان      تبصره موضوع را خاتمه تلقي كرد، اما موسوي با غرور و
بار ديگر با صراحت ماللي جويا را آماج اتهام بـي اسـاس    چند صفحه توسيع كرد و تبصره را در
  .خود قرارداد

اما ايـن قطـع همكـاري آتـش بجـان      ،آن سايت، اعالم كردم بنابرين من قطع همكاري ام را با
يك هفته حمالت لفظي . با سبك خودش قرارداد موسوي زد و بالوقفه مرا مورد اتهامات ميان تهي

اقاي موسوي را تحمل كردم سرانجام مجبور شدم مقالتي در دفاع از شخصيت ملـي ماللـي جويـا    
جرمن از من خواهش نمود تا نام موسوي را از  -انپورتال افغ. وموضع گيري خودم به نشر برسانم

خواننـدگان بيـدار دل   . متن مقاله حذف كنم، من چنان كردم وپورتال آنرا به نظرخـواهي گذاشـت  
  . وآگاه مخاطب سخن مرا دريافتند وبه ادرس موسوي نظريات خود را نوشتند

دفـاع از   در ،رمن رسيدهج -درصد نظرياتي كه به آدرس پورتال افغان 99 چنانكه ديده ميشود،
اين نظريات نه تنها بيـانگر ايـن   . شخصيت ماللي جويا، اين خانم شجاع وفدا كار افغانستان است

 نكته است كه من در موضعگيري خود در قبال ماللي جويا بخطا نرفته ام، بلكه حاوي اين حقيقـت 
و روشنفكران حـق بـين    ستانهم است كه ماللي جويا تا هنوز از محبوبيت بسيار درميان مردم افغان

وحق گو در داخل وخارج كشوربرخوردار است و هيچكسي عضويت او در پارلمان افغانسـتان را  
او را  دليل خيانت او ندانسته وبر او از اين رهگذر تاخت وتازي نكـرده اسـت وصـرف موسـوي    

  .نامردانه متهم به خيانت كرده و ميكند
و به بهانـه   نادرست خود در مورد ماللي جويا بنويسد، اگر موسوي صد مقاله براي توجيه نظر 

لجاجـت نابخردانـه چيـزي بـيش      هاي مختلف برمن دهن اندازد، تمام اين تالش هايش جز يـك 
نسيت و فقط نظريك شخص مريض وخودخواه را بازتاب ميدهـد، نـه آراء عمـومي روشـنفكران     

يه من وجويا بنويسد، مـن آنچـه را   پس موسوي تا ميتواند، عل. سالم انديش وحقبين وحق خواه را
وميـدانم كـه هـيچ انسـان بـا شـعوري        بخاطر جوياي عزيز بمن نسبت داده ميشود بجان خريدارم

  .سخنان او را باور نميكند وبه گل خشكي ميماند كه به ديوار استوار نمي چسپد
معـذرت   جرمن خواهش كرده بودم تازماني كه موسوي از ماللي جويا -گرچه از پورتال افغان

مورد شخصيت ماللي جويا پس نگيرد، ايـن بحـث نظرخـواهي     نظر خود را در سخن و نخواهد و
هفـت   ، حال كه تعداد ايـن نظرخـواهي از صـد و   »نرود ميخ آهنين در سنگ« مگرچون. ادامه يابد

 ايـن  در خارج كشـور  نظرهم باالتر رفته و اگر ادامه يابد، بازهم عالقمندان ماللي جويا از داخل و
دارد مسايل ديگـري را بـراي نظرخـواهي     نظر اما براي آنكه پورتال در ،بحث سهم خواهند گرفت

خواهي نخواهي فشار وارد ميكند، من بـا   گذاشتن چند موضع در نظرخواهي بر خواننده بگذارد و
اظهار سپاس بيكران از همه هموطنان گرامي كه با نظريات منطقي ومستدل خـويش ايـن بخـش را    

با اظهـار تشـكر از گرداننـدگان     جهت گيري ما را تقويت بخشيدند، و پيش غني ساختتد وبيش از 
  .با احترام. جرمن آنالين، اين بحث را درهمينجا خاتمه ميدهيم -محترم پورتال افغان
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  2009/ 9/ 7 ،سيستاني
  

  !سقوط نخواهد كرد تا مرز سكوت، ماللي جويا، هرگز
  

غـرب وچـه در شـرق، مـي      در چه ،باشعور جهان انسانهاي آگاه وماللي جويا، را امروز همه 
واين رانيز ميدانند كه ماللـي وطـنش را   . او زني با شهامت از افغانستان است شناسند و ميدانند كه

وآزادي راچون جان خود دوسـت دارد و هـركس كـه بـه وطـن او وآزادي خيانـت كنـد، از او        
  .ش جهانيان ميرساندمتنفراست واين تنفر را با صداي رسا بگو

). 2003دسمبر( خيلي رسا فرياد زد براي بارنخست، او اين صدا را از لويه جرگه قانون اساسي
از دست جنايتكاران وتبهكاران جهادي بـود،   ،اين فرياد كه فر ياد ميليونها زن ومرد داغديده افغان

د جهان را فراگرفت و تيتر يا عنوان نه تنها تاالر لويه جرگه را به لرزه در آورد، بلكه طنين اين فريا
درشت اكثريت رسانه هاي معتبر جهان گرديد واز آن روز به بعد ماللـي جويا،بـه عنـوان يـك زن     

دلير وشجاع در اذهان وقلوب انسانهاي عدالت پسند جاي گرفت ودر حافظه تاريخ نيز ثبت ،نترس
  . شد

فـدا   كشورش حاضراست جـانش را ماللي جويا،كسي است كه بخاطرحقوق پايمال شده زنان 
چنانكه تا كنون بخاطر همين موضع گيري استوارش پنج بار موردسوء قصد ازجانب دشـمنان  . كند

عدالت وانصاف درافغانستان قرارگرفته است، ولي بطور تصادفي از اين سوء قصدها جان بـدربرده  
ستم كشيده اسـت كـه درطـول    پدر  ميليونها ماللي جويا، زبان گوياي مليونها زن داغديده و. است

معنوي خـود   سي سال اخير دركشور از دست گروه هاي افراطي چپ وراست، همه هستي مادي و
مگـر فريـاد آنهـا را     دست داده اند وعزت وعفت دختران شان مورد تجاوز قرارگرفته است، را از

نت پيشگان اسـت  فرياد رسوا كن وافشاگرانه جنايتكاران وخيا ،ماللي جويا. هيچكسي نشينده است
  . دريغ نكرده اند ودنايت وپستي وناروائي كه در حق مادر وطن از هيچ ظلم وستم

دليري را سراغ ميكردنـد كـه    فراه، در وجود ماللي جويا، اين جوهر شعور با درايت و مردم با
آنهـا  رنجهاي بيكـران   به پارلمان بفرستند، اوصداي دردها و اگراو را به نمايندگي خود برگزينند و

مجـرمين جنگـي را بـه     و ناقضين حقوق بشـر  خواهد شد ووجدان بشريت را تكان خواهد داد تا
  .چنگ عدالت بسپارند

از تـرس   حقـوق زنـان،   و ولي از آنجايي كه اكثريت مجرمين جنگي وناقضـين حقـوق بشـر   
رضـد او  به پارلمان، ب ازهمان روز نخست ورود جويا ،محاكمه شدن خود به پارلمان پناه جسته اند

موضع گرفتند وهر صداي برحق او را در پارلمان خفه ميكردند و او كه فضـاي پارلمـان را بـراي    
تنگ مي ديد، روبسوي رسانه هاي تصويري مي آورد واز اين طريق به  ،بيان دردها ورنجهاي مردم

ي حقـوق  تا آنكه خالف همه نورمهاي قـانوني و . بيان مواضع وديدگاه هاي ملي خود مي پرداخت
زهر سـخنان ماللـي جويـا آرام     پارلمان به تعليق در آوردند وگوش جنايتكاران از وظيفه او را در
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  .گرديد
و يـا از   نامش از صـفحه روزگـار   ،مگرماللي جويا، كسي نيست كه با كنارزدن او از پارلمان 

يـا، چـون   ماهي يكبار ماللي جو از آن تاريخ ببعد، هر چند. اذهان بيدار جامعه جهاني حذف گردد
ستاره يي در گوشه يي از آسمان مطبوعات ونهادهاي مدني كشورهاي غـرب مـي درخشـد و بـا     

پـرده از روي سياسـت هـاي     ،انتقاد و حقيقت گوئي مملو از مصاحبات افشاگرانه و سخنراني ها و
  .همنوائي شنوندگانش را با خود مي آورد ناتو برميدارد و در راس امريكا و مزورانه غرب و

 ،چون بـي بـي سـي    بيان ماللي جويا است كه رسانه هاي معتبر جهان، و همين شهامت گفتار 
 ومملو از پاي صحبت هاي صريح زادي، وغيره با افتخار درآ صداي امريكا، صداي فرانسه و راديو

برنامه هاي خود را وزن واعتبـار   امريكا و حكومات دنباله رو آن مي نشينند و وي برسياست انتقاد
 ،افتخار آفرين است بلكه براي هوادارانش نيز ،واين نكته نه تنها براي ماللي جويا. شترمي بخشندبي

ضـد حقـوق    زيرا اين رسانه ها درهشت سال گذشته هيچگاهي با جنگ ساالران تنظيمي ضد زن و
نور  عطا ،دوستم ،خليلي ،محقق ،داكتر عبداله ،سياف ،رباني ،يونس قانوني: افغانستان چون در بشر

نمي كنند و اعتبار رسانه خـود را خدشـه دار نمـي     مصاحبه نكرده و اسماعيل خان وغيره وغيره و
  . سازند
  

  :استوار زني نقاد و ماللي جويا
: در روزنامه گاردين منتشر شد، نوشـت ) 2009/ 7/ 25( ماللي جويا در مقاله اي كه روز شنبه

فانه سياست دولت بوش را در قبـال افغانسـتان   باراك اوباما رييس جمهوري جديد امريكا نيز متاس
تعقيب مي كند در حالي كه اعزام نيروي نظامي بيشتر به افغانستان و توسعه جنگ به پاكستان فقـط  

 . باعث تطويل و شعله ورتر شدن آتش جنگ مي شود

  من عقيده ندارم كه تداوم جنگ و خونريزي در افغانستان اجتناب ناپذير : جويا گفته است
است و استدالل كساني كه مي گويند اگر نيروهاي خارجي افغانستان را ترك كننـد آن كشـور   

كساني كه چنين استدالل مي كنند در مورد «. مجددا دچار جنگ داخلي مي شود، قابل قبول نيست
  ».جنگ داخلي فعلي و فاجعه جاري در افغانستان چه حرفي براي گفتن دارند

انستان صلح و آرامش مي خواهند و تجربه تاريخي نشان مي دهد ما مردم افغ: وي تاكيد ميكند
ما دست ياري و همبستگي بين المللي را طلب مـي  . هميشه اشغال و سلطه خارجي را رد كرده ايم

. كنيم و باور داريم كه ارزش هاي انساني بايد با تالش و مبارزه خود مردم افغانستان حاصل شـود 
افغانستان هنـوز تحـت كنتـرل    . مي شود، كشور من آزاد نشده استبر خالف ادعاهايي كه مطرح 

جنگ ساالران است و اشغالگري نيروهاي ناتو نيز فقط قدرت اين جنگ ساالران را تقويـت كـرده   
  . است

اعزام سربازان انگليسي به افغانسـتان در راسـتاي   : جويا در بخش ديگري از مقاله خود ميگويد
. قع پول ماليات دهندگان انگليسي در اين جنگ بـه هـدر مـي رود   منافع اين كشور نيست و در وا

سربازان كشته شده انگليسي همچون هـزاران مـردم غيرنظـامي افغانسـتان قربـاني سياسـت هـاي        
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هـدف  « .ناعادالنه اي هستند كه كشورهاي عضو ناتو تحت رهبري آمريكا آن را تعقيب مـي كننـد  
   ».روي نظامي به آن كشور فقط تامين منافع خودش استامريكا از دخالت در افغانستان و اعزام ني

گاردين نوشته كه اين نماينده منطقه فراه افغانستان به دليل انتقاداتش از دولت و مقامات افغان 
از عضويت  2007و جنگ ساالر و جنايتكار خواندن برخي از نمايندگان مجلس افغانستان، درسال 

  )2009 /7/ 26 ،ريائيآ. (اين مجلس معلق شد
  

  :كتاب خاطراتش جويا و
درهشتم اگست در باره ماللي جويا كه در آن وقت در لنـدن   ،بخش دري سايت صداي امريكا

او . ماللي جويا در لنـدن آزاد اسـت   :نوشت ،اوانجام داد هم مصاحبه يي با بود وراديو بي بي سي
و او آزاد . هـراس آزاد اسـت  او از نگاه كردن از دريچه هوتلش بدون . از برقع پوشيدن آزاد است

ماللي جويـا در لنـدن بخـاطر تـرويج      .است آزادانه در مورد حقوق زنان در افغانستان حرف بزند
كتـاب  . رفتـه اسـت  ] كه بزبان انگليسي نوشـته [ »بلند كردن آواز خود«كتابي از سرگذشتش به نام 

تهاجم شوري افغانستان را خاطرات او زندگي اش را از زمانيكه خانواده اش مجبور شد در هنگام 
  .تا امروز را شرح ميدهد -ترك گويد 

او ميگويـد مبـارزه بـراي حقـوق زنـان و      . جويا ميگويد نسل دوران او تنها جنگ را ديده اند
او ميگويد زنان در افغانستان بخاطر امنيـت   .مبارزه عليه فساد در حكومت افغانستان بايد ادامه يابد

سوء قصد صورت گرفتـه اسـت، و    5بر جان ماللي جويا تا به حال . ميكنندجان خود برقع به سر 
ولي او ساكت نمانده  ،او از پارلمان افغانستان به اتهام توهين به پارلمان اخراج شد 2007در سال 

جويا ميگويد شـايد  » .سكوت مردمان خوب، بد تر از اعمال بد افراد شرير است«: او ميگويد .است
د، جويا ميگويد اگر مبارزه بخاطر حقوق زنان به قيمت جانش تمام گردد، او از هدف بعدي او باش
جويـا   .البته زنان ديگري در افغانستان وجود دارند كه مبـارزه را ادامـه دهنـد   . مرگ هراسي ندارد

 ».من از سكوت سياسي در مقابل عدالت مي هراسم«: ميگويد

وپشتوانه يي  ،رنده ترين سالح اوستتخار و بواقعاً براي خانمي كه شهامت گفتن، بزرگترين اف
تا كنون ترسي بدل راه نـداده اسـت، اگـر در برابـر      جزاز شهامت حقيقت گوئي ندارد وازبيان آن

. اين سكوت به سقوط شهامتش مي انجامد كه پايان حيـات سياسـي اوسـت    عدالت سكوت كند،
اي نيست كه از منافع مردمش درگـذرد  ولي ما يقين كامل داريم كه ماللي جويا از آن گونه انسانه

ولـي   .ودرصف خاينين وجنايتكاران واشغالگران بايستد وسكوت را برعدالت بيـان تـرجيح دهـد   
خاينان ملـي   كساني كه تا ديروز از حقيقت دفاع ميكردند وقلم شان به افشاي جنايتكاران و هستند

  .بكارميرفت، ولي امروز سكوت را برعدالت ترجيح داده اند
 معرفي كتاب جويا، در مورد سازش ناپذيري وي با خاينـان و  بخشي از در آقاي پسرلي سرور

  :جانيان چنين مينگارد
  

 :جانيان سازش ناپذيري ماللي با خاينان و 
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با آناني موافق نيسـتم كـه از مـن مـي     « :مينويسد) ميان جنگ ساالران زني در(جويا دركتابش 
اين ممكن اسـت انـدرز خـوبي    . گرايان كمي نرم و سست باشمخواهند در اظهاراتم راجع به بنياد

باشد براي كسي كه در يك جامعه دموكراتيك مبارزه مي كند اما در جامعه اي چون افغانستان بـه  
من هم روياي جامعه اي را در افغانستان در سـر مـي پـرورانم كـه ديگـر      . هيچوجه كارايي ندارد

انتقاداتم را به سان دسته گلي بـه مخالفـان خـود    ضرورت سخت و خشن بودن را حس ننموده و 
چگونه مي توان بـا جنايتكـاراني   . هستيم ي عادالنه بسيار دور ولي عجالتا از آن جامعه. ديم كنمتق

ديپلماسي كرد كه معناي ديپلماسي را نمي فهمنـد؟ در كشـوري مثـل افغانسـتان كسـاني كـه بـا        
بدانند كه در جنايتكاريهاي گذشـته جنگسـاالران سـهيم    ددمنشان به معامله گري مي پردازند، بايد 

 .مي شوند

زماني يك روزنامه نگار معروف ايتاليايي از من پرسيد كه چرا در برخورد بـه دشـمنانم در   ... 
 .افغانستان كوشش نمي كنم ديپلماتيك باشم تا از خطري كه حياتم را تهديد مي كند كاسته باشم

 »پرسشت را با يك پرسش پاسخ دهم؟اجازه مي دهي «: در پاسخ گفتم

 ».بلي، البته« زن روزنامه نگار گفت 

 ».نه  :گفت« »آيا شما در كشور تان با فاشيستهايي چون موسوليني سازش كرديد؟«: پرسيدم 

به او گفـتم روزي   »پس چطور از من مي خواهي با موسوليني هاي كثيفتر افغاني سازش كنم؟«
در خطر نخواهم بود، اما من به مثابه خـاين بـه مـردم افغانسـتان      كه با دشمنانم سازش كنم ديگر

سـايت  ( ».پنداشته خواهم شد مردمي كه قدرت واقعي در كشـور انـد و مـن بـدون آنـان هـيچم      
  )ماللي جويا مورد در مقاله پسرلي سرور استقالل،

  
آقـاي   تلفـون  از لندن روي خـط  معروف به قاضي، يكي از بينندگان تلويزيون آريانا افغانستان

 از پانزده دقيقه از طرف افغانها و ظرف كمتر داشت كه كتاب ماللي جويا در اظهار مسكينيارآمد و
 محفلي كه براي سخنراني ماللي جويا گردهم آمـده بودنـد   حاضرين در

  . خريداري شد 
  
  
 

________________________________
  

افغـان ماللـي    از طرف خـانم دانشـور   خبر نشر كتاب ماللي جويا �
شـهرهاي مختلـف    اعالن مفصلي بمن رسيد كـه در  موسي نظام با
 محـل هـا و   هـا و  بـه روز  2009از اول ماه نـومبر   امريكا وكانادا

  .عرضه ميشود مختلف
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  2009اكتوبر  1 8، ماللي موسي نظام
  

  هميشه مبارز، هميشه افتخار آفرين ،ماللي جويا
  

  

جنگي واعمال آنان در بيشتر از سه دهة تاريخ افغانسـتان،  در قسمت رول و قدرت جنايتكاران 
هر قدر بگوئيم و بشنويم،چون متاسفانه اين رول و قدرت تكراري كه باعـث و مسـبب اصـلي نـا     

درين مرحلة از تـاريخ،  . هنوز هم كم گفته ائيم بساماني ها و بربادي مبرهن اين دوران گشته است،
مظلوم افغان، مبارزين سربه كفي هم تا پاي مـرگ   جور ودر پهلوي صداي در گلو شكستة ملت رن

براي نجات مملكت، منافع علياي مردم افغانستان، امحاي تفرقه و تبعيض، وحدت ملـي، تماميـت   
ارضي و باالخره نجات مادر وطن از چنگال تجاوزگران و عمال اجير وطني آنـان، كوشـا بـوده و    

يكـي ازيـن مبـارزين ملـي عصـر حاضـر در       . ندصداي حق و عدالت رابدون هراس بلند نموده ا
ـ    ريف واليـت در  مملكت ما، قهرمان دخت افغان، ميرمن ماللي جويا سابق وكيل بر حـق مـردم ش

  .خون خفتة فراه است
براي شناخت اين شخصيت برجسته و زن دلير افغان، احتياجي نه به بيان كـارروائي هـا، حـق    

عاملين اصلي وواقعي اي نـا بسـاماني هـاي     جنگي معرفي جنايتكاران گوئي ها، عدالت جوئي ها،
هشت سال اخير در افغانستان، داريم و نه به يادآوري اينكـه وي چگــونه بـا دسـائس و منفعـت      
جوئي گروهي و شخصي يك اقليت كامالً استفاده جو و وابسته، از ولسي جرگة افغانسـتان متـرود   

  !گرديد
نفع، ماللي جويا همچنان متهور، حقيقت گـوي   علي الرغم اشتهارات وابسته به گروپ هاي زي

وي درداخـل  . مجاهد ملي اي واقعـي اي افغـان آراسـته و پيراسـته اسـت      و وبه زيور يك مبارز
افغانستان كه شعارمضحك ديموكراسي را صرف در اوراق قانون اساسي براي آزادي هاي فـردي،  

حجاب و برقع، صـداي مظلـوم ملـت،     »!؟«مخصوصاً آزادي انديشه و بيان سر داده است، در پناه 
علي الخصوص صداي در گلو خفتـة زن محـروم افغـان را بـا درخواسـت عـدالت اجتمـاعي و        

  .بازخواست مجرمين و جنايتكاران جنگي به حكم قانون، بلند مينمايد
. چندي قبل تصادفاً با قسمتي از مصاحبة ماللي جويا در لندن با تلوزيون بي بي سي بر خوردم

را با ماللي جويا خانمي از جانب بي بي سي اجراء مينمود و جوان افغاني درحدود سنين مصاحبه 
  .بيست سال هم در صحنه تشريف داشت

ماللي جويا با انگليسي بسيار ساده و سليس با اعتماد به نفس هميشگي و جـرات اخالقـي اي   
جوان افغان كه برعكس بـه  . كه از بيان و افشاي حقايق نمايندگي مينمود، به سواالت جواب ميداد

آن، بصـورت پراگنـدگي حـواس و    » قـالبي «يك حالت عدم اعتماد به خود و عصبانيت ناشـي از  
تشتت، در يك حالت حمله بسر ميبرد، ضمن اينكه گفتني ها و اعتراضات آموخته شدة خـويش را  

كـه بـه يقـين    اين آقـاي جـوان   . بيرون ميداد، به سفسطه گوئي و بيانات دور از حقيقت ميپرداخت
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ازمهاجرين افغان مقيم انگلستان بود، با ادعاهائي كه شايد از والدين وابسته به گروهايي كه ماللـي  
جويا معرفي و انتقادمينمود، طوطي وار فرا گرفته بود، كامالً مذبوحانه از شاخي به شاخي ميپريد و 

اران جنگي بر سر قـدرت  هم حرف ميزد،جوانك موجوديت جنايتك با انگليسي روان كه البته خوب
» !«مثالً در افغانستان اصالً نا آرامي ها موجود نبوده و امنيت  ادعا داشت كه! رد مينمود» كامالً« را

وي به هرتشريح و ادعاي خانم ماللي جويا كه بـه متانـت، صـراحت،    ! در افغانستان برقرار ميباشد
نموده و همه را بدون ابراز هـيچ اسـتدالل    دليل و برهان و استناد بر تاريخ ارائه ميگرديد، اعتراض

منطقي اي مصرانه و طفالنه غلط قلمداد مينمود كه ماية افسوس و ناباوري از اسـتعمال نوجوانـان   
  !افغان براي چنين اهداف گمراه كننده اي در مهاجرت و جالي وطن است

منظـور نشـر و معرفـي    بهر حال تفصيل مسافرت هاي ماللي جويا را به آستراليا و انگلستان به 
آتاب با ارزشي كه برعالوة شناخت خود ايـن دختـر قهرمـان، حقـايق مبـرهن سـه دهـه تـاريخ         
افغانستان، معرفي و كار روائي جنايتكاران جنگي و بيان آالم وبـدبختي هـاي ملـت افغانسـتان را     

 14در  مخصوصاً از نقطة نظر حقوق پامال شـدة زنـان مظلـوم افغـان احتـوا مينمايدوخوشـبختانه      
مملكت دنيا به نشر خواهد رسيد، دقيقاً از مصاحبة محترمه فرزانه فاراني با وي را در كابـل، آه بـه   
همت حكومت فاسد حتي حيات وي از جانب دشمنان وطن در معرض خطر هميشگي قـرار دارد،  

تـه  همانطوريكه مصاحبه در دسترس همه خوانندگان پورتال افغان جرمن آناليـن قـرار گرف  . شنيدم
است، ماللي جويا مثل هميشه بر آنانيكه درين سي و دوسـال بربـادي افغانسـتان باعـث ومسـبب      
فروش وطن، تجاوزات اجنبي، ويراني و بربادي مملكت و ملت وآوارگي مليون ها افغـان مهـاجر   
در اقصي نقاط عالم گرديده اند، انگشت انتقاد گذاشته و بـراي عـدالت اجتمـاعي و بازخواسـت     

دريـن  . قوق بشر منجمله حقوق زنان هميشه مظلوم افغانستان، صداي حق بلنـد مينمايـد  ناقضين ح
مصاحبة روشن وآشكارا، اين زن قهرمان با وضاحت كامل همانطوريكـه درمبـارزه عليـه خـائنين     
ملي، عمال فروخته شدة همسايگان غدار، گروپ هاي خاك فروش خلق و پرچم و آابل سـوزان و  

شـوراي  » هميشه گـي  « معلوم الحال همچنان طالبان زن ستيز را با جنايات قاتلين تنظيمي، گروپ 
نظارو جميعت رباني و امثالهم قرار دارد، با صراحت سرتاسري آدم كشي آنـان و قـواي خـارجي    

دريـن  . بنام اشغالگران ناكام و جنايت پيشه مورد انتقاد قرار داده و ميكوبد موجود در افغانستان را
بمباردمان هاي كور امريكا و ناتو را بر مناطق پشتون نشين افغانسـتان در محافـل   زمينه مخصوصاً 

  .عروسي و غيره محكوم و توبيخ مي نمايد
نتيجتاً، با بزرگداشت اين زن قهرمان افغان كه تاريخ گاهگاهي مثل و مانند ويـرا در افغانسـتان   

حبة ارزشـمند و روشـني بخـش    عزيز براي نجات و ياري مردم مظلوم تجربه مينمايد، شنيدن مصـا 
  .ماللي جويا را به همه خوانندگان توصيه مينمائيم

  !ومن اهللا توفيق
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  2009نوامبر  13 پروين اشرفي، ونكووركانادا، شهرگان،
 

  »ماللي جويا«در معرفي 

  هيچ ملتي نميتواند آزادي را به ملت ديگري هديه كند، «: ماللي جويا
  »ميشوند، ميتوانند آزاد باشندنها مردمي كه به همت خود آزاد ت

  
كتاب جديد وي حكايـت از شـجاعت   . اين روزها نام ماللي جويا بار ديگر بر سر زبان هاست

زني دارد كه براي تحقق حقوق زنان ميهنش به پا خاسته است،از هر تريبـوني اسـتفاده ميكنـد تـا     
به دوش ميشـود و آسـايش   مورد تهديد قرار مي گيرد، خانه . صداي آنان را بگوش همگان برساند

زندگيش را در ازاي عصيان در مقابل نابرابري ها و بي عدالتي ها از دست داده است، نا ماليمـات  
ماللي جويا . را به جان ميخرد تا به استقرار حقوق انساني، آزادي و عدالت اجتماعي خدمت نمايد

تعددي در سطح شهر تدارك براي وي سخنراني هاي م. است -ونكوور  –اين هفته مهمان شهرمان 
از جمله به همت كانون ايرانيان مـدافع صـلح، آزادي و عـدالت اجتمـاعي يـك      . ديده شده است

تدارك ديده شده كه امشـب   –ايراني و افغان  –برنامه به زبان فارسي براي كاميونيتي فارسي زبان 
بت خوب است كه پيش به اين مناس. شب برگزار ميشود 10الي  7از ساعت  – 2009نوامبر  13 –

از آنكه امشب به پاي سخنان وي بنشينيم، كمي بيشتر در مورد وي بدانيم و اينكـه از كجـا شـروع    
نوشته حاضر عمـدتا در  . كرد كه به ماللي جويا، شجاع ترين زن افغان در سطح جهان معروف شد

 -لـي جويـا   خدمت كمك به اين امر است كـه بـا اسـتفاده از منـابع سـايت كميتـه دفـاع از مال       
http://www.malalaijoya.com - سي قرار ميگيرد. دراختيار خوانندگان نشريه شهروند بي .  

  
  ماجرا از كجا آغاز شد؟ 

اين زن جوان كيست كه محبوب قلوب بسياري از مدافعان حقوق زنان و آزاديخواهـان گشـته   
  است و در عوض مورد كينه زن ستيزان و دشمنان آزادي؟ 

. به دنيـا آمـد   –در مرز ايران  –خورشيدي در استان فراه افغانستان  1357ماللي جويا در سال 
هـاي   چهار سالگي مجبور به ترك كشورش شد و بخشي از دوران كـودكي خـود را در كمـپ    در 

هـا و سـتمگري    ها، نـابرابري  از سنين نوجواني با رنج. مهاجرين در ايران و پاكستان گذرانده است 
   . هاي موجود در افغانستان، ايران و پاكستان آشنا شد 

زمـاني كـه    1998ستان در مدرسه هاي مهاجرين پاكستان، در سال پس از پايان تحصيالت دبير
وي بطـور تمـام وقـت و خسـتگي     . افغانستان در كنترل طالبان قرار گرفت به كشورش باز گشـت 

ناپذير به فعاليت هاي سياسي اجتماعي پرداخت و بخصـوص در زمينـه تعلـيم و تربيـت و سـواد      
كلينك درماني براي زنان و يك پرورشـگاه بـراي    تأسيس يك. آموزي به زنان ستمديده و بي دفاع

ماللـي از  . سرپرست و بي بضاعت، يكي از دستاوردهاي تالش هاي بـي وقفـه وي بـود    اطفال بي



  |روزگار ما                                                                                                                 شجاعت ي اسطوره ماللي جويا، 308
  

و بدين صورت بود كـه او  . همان آغاز به قدرت رسيدن طالبان يكي از مخالفين سرسخت آنان بود
 . دي و شاديدر قلوب مردم افغان جاي گرفت و مورد خشم دشمنان آزا

ساله، به پيش از راه يافتن وي به مجلس افغانستان بـاز   31داستان پرسروصداي ماللي جوياي 
 –بر ميگردد كه بعنوان نماينده مردم فراه در مجمع بزرگـان قـانون اساسـي     2003به سال . ميگردد

سايه تفنگ و شروع ماجرا در واقع به مضحكه لويه جرگه دوم كه در . انتخاب گرديد -لويه جرگه 
نشست هـاي لويـه   . تهديد براي تصويب قانون اساسي آينده افغانستان برگزار شد، ارتباط مي يابد

جرگه در زماني برگزار ميشود كه جنايتكاران جنگي و تروريست هاي آشـكار تـا دنـدان مسـلح،     
ـ «. حاكميت بدون چون چراي خود را در سرتاسر افغانستان برقرار كرده اند  »ه جرگـه كميسيون لوي

ظاهرا اعالم داشته بود كه كساني كه دستشان به جنايت هاي جنگي و تخلف از حقوق بشر آلـوده  
اما همه خبرها از همان ابتـداء حـاكي   . باشد، فاقد شرايط الزم عضويت در لويه جرگه خواهند بود

را نپذيرفتـه   از آن بود كه تعداد زيادي از نامزدهايي كه ننگ تعلق به باندهاي بنيـادگراي اسـالمي  
و در عـوض  . بودند، دستگير شده و يا به هر نحوي، از جريان انتخابات بيرون رانـده شـده بودنـد   

. اعـالم نمودنـد   »منتخـب «جنگ ساالران و مرتجعين بنيادگراي اسالمي، خـود و يـا عمالشـان را    
تنهـا در آن   بنابراين دروازه هاي لويه جرگه برروي اين جنايت ساالران چنان باز شد كـه آنهـا نـه   

در اين ميان يك اقليت كوچك كه شايد بـه  . شركت مي كنند، بلكه اداره كننده امور نيز مي گردند
علت ناشناخته بودنشان، امكان ورود به لويه جرگه را يافته اند، بايد با زبان شكسته صداي خود را 

خت و مسموم لويه اما ناگهان يك صداي رسا، آن هم صداي يك دختر جوان، فضاي كر. بلند كند
جرگه را مي شكند و با زباني كه دردهـاي مـردم دردمنـد افغانسـتان را بـا آن بيـان ميـدارد، بـه         

هاي متشـكل از جنـگ    كميته. نمايد و محاكمه آنان را خواستار ميشود جنايتكاران جنگي حمله مي
ي زنـان  ساالران در لويه جرگه مورد اعتراض زن جواني قرار گرفـت كـه بـراي كشـورش و بـرا     

 . كشورش دل ميسوزاند

ماللي جويا دختر بيست و پنجساله از واليت فراه، وقتـي پشـت ميكروفـون قـرار ميگيـرد بـا       
به نام .... اسم من ماللي جويا است و از واليت فراه هستم«صدايي روشن تر از آفتاب فرياد ميزند 

رئـيس هـر كميتـه از    .. .شهداي گلگون كفن راه آزادي وطن، ميخواهم چند لحظه اي صحبت كنم
چرا همه جنايتكاران را در يك كميته نمي بريد كه در آنجا ببينند بـاز ملـت   . پيش تعيين شده است

هاي ملي و بـين المللـي    اينان كساني بودند كه كشور ما را محراق جنگ. را به چه حالت ميرسانند
آزمـوده  . ين حالت رسانده انـد كشور ما را به ا  ساختند، زن ستيز ترين كساني بودند در جامعه كه

به نظر من اينها بايد محاكمه بين المللي و ملي شوند، اينها را اگـر مـردم مـا    . را آزمودن خطاست
در اينجا جنايت كاراني كـه بايـد در برابـر    .... ببخشند، مردم پابرهنه افغان، هرگز تاريخ نمي بخشد

 » ...سلط اندمحاكم جنگي حضور يابند، در كميسيون هاي لويه جرگه م

رئيس لويه جرگـه، مجـددي، بـه دفـاع از     . اخواني پاره ميشود –ناگهان نقاب دمكراسي بوش 
و كمونيست خطاب كرده و به سربازان فرمـان ميدهـد    »كافر«شركاي جرم خويش، ماللي جويا را 

مـي  » يپا در ميان«اما برگزاركنندگان مضحكه لويه جرگه . تا وي را دستگير و از سالن خارج كنند
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ماللي جويا ميتواند دوبـاره  » به شرط توبه كردن و عفو خواستن«كنند و رئيس هم اعالم ميدارد كه 
اخواني او را  –اما ماللي جويا بسيار قاطع تر از آن بود كه دموكراسي بوش . در جايگاه قرار گيرد

 . به عقب براند

ام  مـردم را بيـان كـرده    مـن درد مـردم و خواسـت   . من نه توبه ميكنم و نـه عفـو ميخـواهم   «
اظهـارات و جـواب قـاطع ايـن زن جـوان مـوج وسـيعي از        » .ام تا سرحد مـرگ  و بر آن ايستاده

مـردم از اقشـار گونـاگون بـا هـر      . پشتيباني از وي را در داخل و خـارج افغانسـتان برانگيخـت   
ايـن  و . وسيله ممكن و از آن جمله؛ بـا تظـاهرات درخيابـان هـاي فـراه از وي حمايـت كردنـد       

حمايــت هــا درســت در شــرايطي صــورت ميگرفــت كــه كشــورهاي غربــي و دولــت ايــاالت 
به همـراه احـزاب بغايـت ارتجـاعي اسـالمي و محافـل برتـري گـراي قـومي، از           امريكامتحده 

هـاي مـردم را پراكنــده و منفعـل نماينـد و آنهـا را بعنــوان       هـر سـو تـالش ميكردنـد تــا تـوده     
. دســت پروردگــان خــود در افغانســتان حفــظ نماينــدنيــروي ذخيــره تــالش هــاي نــوكران و 

ماللي جويا از موضع يـك زن آزاديخـواه و بـا طـرح قـاطع تسـاوي حقـوق زن و مـرد، آزادي         
و عدالت اجتماعي، پلي در ميـان مـردم زد و آنهـا را در مسـير خـود بـه مخالفـت بـا جنـگ و          

كـه هنـوز در مناصـب     و مخالفـت بـا طالبـان هـايي     امريكـا اشغال، مخالفت با دست نشاندگان 
كليدي كشـور جـا خـوش كـرده بودنـد، دعـوت نمـود و بـه تـالش بـراي اسـتقالل، آزادي و            

درســت در زمــاني كــه بعــد از ســقوط طالبــان، اشــغال گــران . عــدالت اجتمــاعي فــرا خوانــد
يي به همـراه محافـل دسـت نشـانده داخلـي خـود مـي كوشـيدند تـا زيـر نـام دفـاع از             امريكا

ه هــاي ســيار بــه كابــل بفرســتند و تبليغــات زن ســتيز جوامــع ســرمايه حقـوق زنــان، آرايشــگا 
داري را به نام آزادي زن بـه خـورد زنـان افغـان بدهنـد، درسـت زمـاني كـه هنـوز بسـياري از           

يي يـا گـيج بودنـد و يـا بـا دفـاع       امريكـا محافل روشنفكرانه، از سقوط طالبان بدست سـربازان  
ضـد جنـگ دنيـا مـي پاشـاندند، درسـت        از اين اشغال خاك بـه چشـم مـردم صـلح طلـب و     

زماني كه حتـي برخـي از اپوزيسـيون و محافـل و منفعلـين منفـرد باصـطالح سياسـي ايرانـي،          
يي بـاور كـرده و در دل جشـن ميگرفتنـد و آنـان را      امريكـا سقوط طالبـان را بدسـت سـربازان    

و بطـور   خطـاب ميكردنـد   »مـدافع طالبـان  «كه به ضديت با اشـغال افغانسـتان مـي پرداختنـد،     
مفتضــحانه اي فريــب تبليغــات دارو دســته بــوش را خــورده بودنــد تــا جائيكــه در راديوهــاي 
فارسي زبان ونكوور آشـكارا بـه كـارگران ايرانـي رهنمـود ميدادنـد كـه بـراي يـافتن كـار بـه            

ــر كــرده اســت   ــر داده و بهت ــوش اوضــاع افغانســتان را تغيي ــد، چــون ب آري !! افغانســتان برون
ن بـود كـه ماللـي جويـا توانسـت بـا طـرح مسـئله برابـري زن در رابطـه           درست در همين زمـا 

را از چنـگ سياسـت    »دموكراسـي خـواهي  «مستقيم با آزادي و عـدالت اجتمـاعي، ايـن حربـه     
اخوان و مـدافعين اشـغال افغانسـتان خـارج سـازد و آزادي زنـان را آنچنـان كـه          –هاي بوش 

مناسب با مبارزات حق طلبانه مردم افغانستان اسـت، مطـرح نمايـد و ايـن تبليغـات، كـه گويـا        
 . زنان افغانستان با سقوط طالبان و اشغال افغانستان به آزادي رسيده اند را خنثي نمايد

ماللـي اي  . ماللي اي ديگر در كابل قد برافراشت 2003دسامبر  17ز و اين گونه بود كه در رو
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بـر   1879كه در سـال   -كه نه تنها به مناسبت نام خود رشادت ماللي در جنگ ميوند افغانستان را 
در اذهان مردم افغـان بـار ديگـر زنـده      -عليه استعمار بريتانياي كبير شعار مقاومت را سرداده بود 

نه تنها به مثابه نماينده منتخب مردم فراه قد علم كرد، بلكه فراتر  2003ر، ماللي ميكرد، بلكه اين با
از همه گرايشات ناسيوناليستي، قومي، مذهبي و غير مذهبي، بـا اقـدام شـجاعانه خـود در مقابـل      
دشمنان داخلي و خارجي، وارد تاريخ افغانستان گرديد و مورد پشتيباني گسترده مردم افغانستان و 

 . قرار گرفتجهان 

در حالي به پارلمان افغانسـتان ميـرود كـه در اثـر انتخابـات       2006آوريل  15ماللي جويا در 
نمايشي مملو از فساد، تقلب و ساخت و پاخت، اكثريت قاطع بـه اصـطالح نماينـدگان مـردم را     
جنگ ساالران، باندهاي قاچاق و سوداگران مواد مخدر و رسواترين ناقضان حقـوق بشـر تشـكيل    
داده بود و آن دسته از خائنان و ستمكاراني هم كه در انتخابات شركت نكـرده بودنـد، بـه وسـيله     

. را اشـغال كـرده بودنـد   ) سـنا (حميد كرزاي و مشاوران خارجي اش، كرسي هاي مشرانو جرگـه  
درصـد   80جنگ ساالران جنايتكار با استفاده از تفنگ، پول و مقامشان در دولت توانسـتند تقريبـا   

ها را از آن خود بنمايند و حال ماللي جوياي شجاع و بي باك مصمم است تـا از حضـور    كرسي
وي بارهـا و  . خود در پارلمان براي افشاي ماهيت اين پارلمان و اعضايش كمال استفاده را بنمايـد 

بدرستي اعالم داشته بود كه نميتوان از اين پارلمان با اين خصوصياتي كه دارد انتظـار داشـت تـا    
وظيفه نمايندگان واقعي مردم فقط و فقط . كترين قدمي در راه رفاه مردم سركوب شده برداردكوچ

 . اين است كه از اين تريبون براي افشاي دولت و سياست هايش استفاده نمايند

بـه  ) مجلس نماينـدگان افغانسـتان  (ماللي جويا در ولسي جرگه  2006ماه مي  7هنگاميكه در 
قلمداد  »اشتباه«ه شدن دهها هزار نفر كه از سوي برخي از وكالي مجلس بمباران هاي كابل و كشت

شده بود، اعتراض كرد، و گفت كه بايد بين اشتباه و جنايت فرق گذاشت، مورد خشم كساني قرار 
گرفت كه هميشه به زبان گلوله سخن گفته اند و در ويراني افغانستان و كشتار مردم بـي دفـاع آن   

سـخن ميگوينـد، امـا تحمـل      »دموكراسي«د و با آنكه امروز طبق مد روز از سهم بسزايي داشته ان
لذا با دشنام هاي كثيف خود بر عليه ماللي جويـا و بـا   . شنيدن هيچگونه صداي مخالفي را ندارند

، خواهـان اخـراج وي از   »بگيريد وي را و بـه او تجـاوز كنيـد   «خواندن وي و با فتواي  »فاحشه«
ن جمله ميتوان از رهبـران بانـدهاي جنايتكـار بنيـادگراي اسـالمي همچـون       از آ. پارلمان گرديدند

نماينده كابل در مجلس كه رهبر حـزب اتحـاد اسـالمي و از رهبـران سـابق       –عبدالرسول سياف 
نماينده حزب اسـالمي در   –رهبر حزب جمعيت اسالمي و خالد فاروقي  –مجاهدين است، رباني 

از جنگ ساالران جمعيت اسالمي در شـمال افغانسـتان    –سياه پارلمان، حاجي علم مشهور به علم 
سياف با كفرآلود و ضد اسالمي جلوه دادن سخنان ماللي، بار ديگر دين را وسيله تحميـق  . نام برد

در مجلسي كه در آنجا اركـان ديـن مـورد    «قرار داد و با توسل به آن به صراحت اعالم داشت كه 
اما اين يك بلـوف   ».اجازه نميدهد كه در يك چنين مجلس بنشينيماستهزاء قرار ميگيرد، دين به ما 

سياسي بود و اينان خيلي بيشتر از اين در آن مكاني كه ماللي آن را بعدها بـه بـاغ وحـش تشـبيه     
 . كرد، جا خوش كرده بودند
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ـ   ه در كنار اين افراد بايد از زناني نام برد كه حضورشان در آنجا فقط براي تبليغ اين امر بـود ك
كيست كـه ندانـد زنـاني    . يي زنان افغان آزادانه به پارلمان راه مي يابندامريكادر سايه دموكراسي 

چون پروين دراني كه به نام كوچي و با امكانات وهابي ها به پارلمان آورده شده بود، نورزيه اتمر 
ر و ماللـي  از مزدبگيران جمعيت اسالمي، صفورا نيازي يكي از كادرهاي جمعيت اسالمي در مـزا 

خود به ماللـي جويـا حملـه كـرده و وي را مـورد       »برادران«اسحق زي از قندهار، همچون ديگر 
اين زنان نه نماينده زنان دردمند افغان، بلكه ياران عقب افتـاده تـرين   . هتاكي و فحاشي قرار دادند

 . تبديل شده بودند »ييامريكادموكراسي «بنيادگرايان اسالمي بوده و به آلت دست مبلغان 

فحاشي به ماللي جويا در پارلمان افغانستان، بازتاب جهاني داشت، در تمامي مطبوعات معتبـر  
را بـراي   امريكـا دنيا انتشار يافت و بدين صورت ماسك دموكراسي قالبي اهدايي اياالت متحـده  

 . هزارمين بار دريد و از ماهيت واقعي پارلمان افغانستان پرده برداشت

سالگي به نمايندگي از سوي مردم فراه وارد پارلمان  27، ماللي جويا در سن 2005سپتامبر در 
. اين اولين انتخابات افغانستان پس از اشغال آن توسط ناتو به سركردگي اياالت متحـده بـود  . شد

هـر روز هنگاميكـه در پارلمـان بـه     «ماللي در همان ابتدا در طي مصاحبه اي اذعـان داشـت كـه    
جنگ ساالران و فرماندهان جنگي اي كه به كشتار صدها و هزاران مردم افغـان دسـتور    چشمهاي

داده بودند، نگاه مي كنم، با خود مي گويم چگونه اين چنين افرادي اجازه مي يابنـد كـه مـردم را    
  ».نمايندگي كنند

ـ   2005دسامبر  19و ماللي جويا تصميم گرفت كه سخنراني خود در نشست  ن مجلس را بـا اي
 :شعر حميد مصدق آغاز نمايد

 من اگر برخيزم

 تو اگر برخيزي

 همه بر مي خيزند

 من اگر بنشينم

 تو اگر بنشيني

 چه كسي برخيزد؟

 چه كسي با دشمن بستيزد؟

 چه كسي

 پنجه در پنجه هر دشمن دون آويزد؟ 

آنكـه  آنكه حقيقت را نميداند جاهل است و «و سپس به اين گفته برتولد برشت استناد كند كه 
من اينجـا هسـتم و حقيقـت را ميـدانم و     . حقيقت را ميداند، ولي آن را انكار ميكند، تبهكار است

گـويم،   من صرف چند هزار رأي مردم را نمي. خواهم تبهكار باشم و حقايق را به مردمم نگويم نمي
زنـد  ام و به عنـوان فر  خوشبختي من درين است كه حمايت اكثريت مردم مظلومم را بدست آورده

كوچك شان در موقعيتي قرار گرفتم كه دردهاي شان را بازگو كنم و اين مسئوليت سـترگي اسـت   
  ».هايم كه تا آخر، حتي به قيمت ريخته شدن خونم حرمت شان را پاس خواهم داشت بر شانه
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  وي در . ماللي جويا همچنين همواره صداي بي باك حق خواهي زنان افغانستان بوده است
طالبان، در كمال شهامت مدرسه اي زير زميني را براي زنـان اداره ميكـرد و در   زمان حكومت 

 . قرار دارد »هاي زنان افغانستان موسسه ارتقاي توانمندي«رأس يك نهاد اجتماعي غير دولتي بنام 

ماللي جويا در پاسخ به كساني كه صـرف مدرسـه رفـتن دختـران را تـوجيهي بـراي اشـغال        
و ناتو مـي داننـد، بارهـا گفتـه      امريكاافغانستان و نشانه صدور آزادي زن از سوي اياالت متحده 

كنند؛ چگونه زنان ميتواننـد   هنگاميكه كل يك ملت تحت سايه جنگ ساالران زندگي مي«است كه 
برعكس تمام تبليغاتي كه از سـوي رسـانه هـاي غربـي صـورت      . ليه بهره مند باشنداز اين حق او

در صـد زنـان افغـان تغييـر      1وضعيت فقط براي . نشده اند »آزاد«ميگيرد، زنان افعان به هيچوجه 
درصد همچنان تحت سركوب، بي حقوقي كامل و در شرايط كمبود امكانـات   99كرده است، بقيه 

در مقابل تالش هاي خستگي ناپذير ماللـي جويـا بـراي متحقـق سـاختن       ».بهداشتي بسر مي برند
خواست هاي بحق مردم براي آزادي و برابري و بخاطر اين چنين افشاگري ها در كنار سخناني كه 
در پارلمان افغانستان بر زبان رانده است و همچنين فعاليت هاي بشر دوستانه وي سبب گشـت تـا   

در سايه اداره خـدمات امنيـت دولتـي    . و را بارها به مرگ تهديد كننددشمنان آزادي مردم افغان ا
بار به وي سوء قصد شده است كه خوشبختانه از آنها جان سالم بـه در   6افغانستان، تاكنون ) خاد(

اما وي مجبور است كه با گارد حفاظتي مسلح خود در كشور سفر نمايد و هر شـب را  . برده است
 . برددر يك خانه ديگر به سر ب

مـن همـان سـخناني را    «ماللي جويا در مقابل اين تهديدها بارها خاطرنشان ساخته است كـه  
البته من هم گاها مـي ترسـم،   . ميگويم كه مردم افغان از گفتن آن در اماكن عمومي وحشت دارند

 اما به خود ميگويم جويا از ترس فاصله بگير و بخاطر داشته باش كه مردم ترا انتخاب كردنـد كـه  
آنها ممكن است مرا باالخره بكشند، اما در اين فاصله نميتواننـد  . به نمايندگي از آنها صحبت كني

   ».مرا به سكوت وادارند و حقيقت را هم قادر نيستند هميشه در اختفاء نگهدارند
  

  .از سكوت سياسي در مقابل بي عدالتي خوف دارم. از مرگ نمي هراسم«
  ».اعمال مردمان بد استسكوت مردمان خوب، بدتر از 

  
بنا به گفته هاي ماللي جويا بيليون ها دالر كه به عنوان بازسازي و توسعه، به افغانستان سرازير 

زن به خاطر عدم  70الي  50كودك و  700هر روزه . ميشود، به جيب صاحب منصبان فاسد ميرود
تن به هنگام زايمـان مـي    1900الي  1600هزار زن، هنوز هم  100از هر . بهداشت جان مي بازند

درصد از مـردم بيكـار هسـتند و     40سال است و حداقل  45حد متوسط سن در افغانستان . ميرند
امـا  . قـرار دارد  175كشـور در رده   177افغانستان در فهرست توسعه انساني سازمان ملل از ميان 

در دنيا را توليـد مـي   درصد مواد مخ 92كرده است و آن اينكه  »پيشرفت«افغانستان در يك مورد 
  .بسياري از مقامات عالي رتبه افغانستان عميقا در تجارت مواد مخدر دست دارند. كند

منظـور   –اين مـردم  «: به تايمز گفت 2006ماه مه  9ماللي جويا، زن قهرمان افغان، در تاريخ  
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هسـتم، دوم  اول اينكه مـن يـك زن   . دو مشكل دارند -جنگ ساالران النه كرده در پارلمان است 
من تهديدات زيـادي دريافـت   . آنها به حقوق زن عقيده ندارند. اينكه من به دموكراسي اعتقاد دارم

آنها ميتوانند مرا بكشند، امـا نميتواننـد صـداي مـرا     . نموده و حرف هاي ركيك بيشماري شنيده ام
  ».خاموش سازند

   
  دشمنان ما ميتوانند گل ها را بچينند،«

  »!آمدن بهار را متوقف سازند اما هرگر نمتيوانند
  

، حاجي محمد محقق در مجلس نماينـدگان افغانسـتان بـا    2006ماه مي  21سرانجام در تاريخ 
استناد به اظهار نظري كه ماللي در يكي از مصاحبه هاي خود با تلويزيـون طلـوع در مـورد ايـن     

 »رئيس جمهـور افغانسـتان  كرامت انساني پارلمان و «مجلس كرده بود، اظهار نظر وي را توهين به 
بدين ترتيب عضويت وي . خوانده و عدم صالحيت ماللي جويا را در مجلس نمايندگان اعالم كرد

ماللي جويا در اين مصاحبه خود با تشبيه پارلمان افغانستان بـه بـاغ   . را به حالت تعليق درآوردند
افغانستان است، به خاطر اينكـه  طويله و باغ وحش هم بهتر از پارلمان ما در «: وحش گفته بود كه 

گاو است كه شير مي دهد، خر است كه بار مي كشد، سگ است كه نگهباني ) در طويله( در آنجا 
  ».مي كند

ماللي جويا در واكنش به تعليق خود اعالم داشت كه به مبارزات خود ادامه خواهـد داد زيـرا   
ايـن  «وي گفـت كـه   . وردار استاست و وي از حمايت هاي مردم برخ »صداي ملت«حرفهاي او 

خانه ملت نيست و مردم را نمايندگي نميكنند و اين توهين به مردم ما است كه جنايتگاران در اين 
اكنون كه اين افراد مرا به حالت تعليق در آورده اند، براي من زمينه و فرصـت  ... جا جمع شده اند
ختلـف و از جملـه نوشـته هـاي حمـايتي      پشتيباني هاي مردم افغان از طريـق م  ».را بازتر ساختند

مندرج در سايت هاي گوناگون، حاكي از اين امر است كه مردم افغان حق گـويي و شـهامت بـي    
نظير فرزندان صديق خود را در مورد افشاء دشمنان سوگند خورده خود كه تالش مي كننـد ايـن   

تظـاهرات  . ه آن ارج ميگذارندزن قهرمان را در جامعه بي اعتبار جلوه دهند، هميشه مي ستايند و ب
مـاه مـه،    31ماه مه، مـردم واليـت تخـار در     29ماه مه، مردم پلخمري در  25مردم جالل آباد در 
مـاه ژوئـن و بسـياري از تظـاهرات هـاي       6ماه مه، تظاهرات در هرات در  30تظاهرات كابل در 

ـ    زاري هـاي رسـمي   حمايتي ديگر كه در هيچيك از رسانه هاي طرفدار جنـگ و اشـغال، و خبرگ
دولتي مدافع حكومت اسالمي افغانستان، نشاني و گزارشي از آن ها ديده نشد، خـود گـواهي بـر    

 . حمايت مردم افغان از ماللي جويا مي باشد

. اما ماللي از هر تريبوني استفاده كـرد تـا صـداي معترضـان را بـه گـوش جهانيـان برسـاند        
كردنـد كـه ممكـن     اي تصـور مـي   طالبـان عـده   بعـد از واژگـوني  «وي بارها يادآور گرديد كـه  

است طناب هاي اسارت كه قرن ها دست و پـا و چشـم و گـوش و ذهـن مـردم مـا را بـه بنـد         
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كشيده بود، گسسته شوند ولـي بـا بـه قـدرت رسـانيدن مجـدد سـالطين هـروئين، وطنفروشـان          
اسـتقالل  مذهبي و غيرمذهبي، و جنايت ساالران ائـتالف شـمال كـه عـاملين اصـلي خيانـت بـه        

و دموكراسي در كشـور بـوده انـد، خـود را بـه طـور دايـم زيـر شمشـير دامـوكلس احسـاس            
منظـور مـن ازيـن حـرف هـا نـه       . كنند كه هرلحظه ممكن است بـر گلـوي شـان فـرود آيـد      مي

خــواهم بــه مجلــس يكــي از همــين  جريــان حملــه مســلحانه بــه منــزلم اســت و نــه هــم مــي
در صــورتي كــه ماللــي جويــا حــرف هــاي «ه بــود جنايتكــاران اشــاره داشــته باشــم كــه گفتــ

، منظـور مـن دفـاع از    ».انـدازيم  اش را تكرار كرد او را از كلكين پارلمـان بـه پـايين مـي     گذشته
رحيمه هاي نوجوانيست كـه مـورد تجـاوز اوباشـان تفنگسـاالر قـرار گرفتنـد، منظـور مـن بـه           

نه سنگســار نمودنــد، محكمــه كشــاندن قــاتالن آمنــه هــا در بدخشــان اســت كــه او را وحشــيا
منظور من از محاكمه قـاتالني چـون جيحـون اسـت كـه بـه خـارج كشـور فرسـتاده ميشـوند،           

توانسـت باعـث افتخـار كشـور مـا باشـد،        منظور مـن دفـاع از ناديـه انجمـن هاسـت كـه مـي       
منظور مـن بازخواسـت از قـاتالن دكتـر عبـدالرحمن هـا و سـركوبگران تظـاهرات محصـالن و          

مردم ماست كـه بـا آسـوده خيـالي و تبختـر و دبدبـه در كابـل حكومـت         اعتراضات سرتاسري 
   ».ميكنند

طالبـان كـه بسـياري از آنهـا      –دشـمن داخلـي   . ما هـم اكنـون بـا دو دشـمن مـي جنگـيم      
ــدرت هســتند  ــون در ق ــي نيروهــاي اشــغالگر  –اكن ــا در  .و دشــمن خــارجي يعن ــي جوي مالل

حـت عنـوان دفـاع از امنيـت ايـن كشـور از       مقابل توجيهاتي كه براي تداوم اشـغال افغانسـتان ت  
امـروز مـا درسـت اسـت بـه امنيـت احتيـاج        «سوي نيروهاي ناتو صورت مـي گيـرد، ميگويـد    

مـا بـه كمـك    . اما زير نام امنيت، قـواي خـارجي كشـور آزادي مـا را سـلب كـرده انـد       . داريم
سـتان  متاسـفانه افغان . جامعه جهـاني نيـاز داريـم ولـي مخـالف اشـغال كشـور خـويش هسـتيم         

در تـالش بـراي بدسـت آوردن منـافع      امريكـا دولـت  . امروز يـك كشـور اشـغال شـده اسـت     
اي خـود اســت و زنـدگي فالكتبــار مـردم افغانســتان هـيچ ارزشــي بــرايش      اقتصـادي و منطقــه 

جنايت كاران ائتالف شمال را كـه طبـق اعتـراف خـود آقـاي كـرزي بـه مراتـب          امريكا. ندارد
قويـت نمـود و بـه قـدرت نصـب كـرد و طالبـان هـم هــر روز         خطرنـاكتر از طالبـان هسـتند، ت   

قويتر ميشوند و اين اكثريت مطلق مـردم افغانسـتان هسـتند كـه هـر روز انـواع ظلـم و سـتم را         
. بــود كــه طالبــان را بوجــود آورد امريكــابايــد بــه خــاطر آورد كــه ايــن . بايــد تحمــل كننــد

بنجـامين فـرانكلين گفتـه اسـت     . همانطوري كه ائتالف شـمال را بـه ميـان آورد و تقويـت كـرد     
آنكه آزادى را قربانى امنيت نمايـد، نـه شايسـته داشـتن آزادى اسـت و نـه اليـق برخـوردارى         «

ه يــك كشــور مــردم افغانســتان بــه هــردو نيــاز دارنــد و درك ميكننــد كــه هيچگــا ».از امنيــت
مــا ميــدانيم كــه خــود مــا بايــد بخــاطر . خــارجي نميتوانــد برايشــان آزادي و امنيــت ببخشــد

وي همچنـين در اعتـراض بـه ادامـه اشـغال       ».بدست آوردن اين آرمانهاي بـزرگ مبـارزه كنـيم   
آنهـا ميگوينـد جنـگ عـراق يـك      «افغانستان و توجيهات اوبامـا در ايـن مـورد متـذكر ميشـود      

مـن ميگـويم جنـگ، جنـگ     . جنگ افغانستان يـك جنـگ خـوب مـي باشـد      جنگ بد است، اما



  |روزگار ما                                                                                                                 شجاعت ي اسطوره ماللي جويا، 315
  

  ».اگر جانيان همچنان مورد حمايت قرار بگيرند، وضعيت بدتر ميشود. است
  

  مهم نيست چه كساني در انتخابات رأي ميدهند،

  !مهم اين است كه چه كساني آراء را ميشمارند
  

از همان صراحت هميشگي خود برخوردار ماللي جويا در رابطه با انتخابات اخير در افغانستان 
مسخره است؛ انتخابات در سايه تفنگ، جنگ ساالري، صـاحبان مـواد مخـدر،    «وي ميگويد . است

ما در افغانستان ضرب المثلي ميگوييم كه به اين معنـا  . فساد وحشتناك و اشغال هيچ معنايي ندارد
اين اولين بار نيسـت  . در آن ندارند ست مردم من هيچ اميدي به آراء خود ندارند و هيچ نقشي هم

كميته بـي طـرف   . همه صندوق ها در دستان مافيا هست. كه افغانستان انتخابات را تجربه مي كند
اگر كسي هم صدايي بلنـد كنـد، كـي بـه آن     . آنها از دولتيان هستند. انتخابات، قابل اعتماد نيست

  ».گوش ميدهد و كي جان آنها را تضمين مي كند

آغاز افشاگري هاي ماللي، وي در سطح جهان نيز مورد احترام همگان قرار گرفـت و   از همان
توانست با سخنراني هاي متعدد خود كه به دعوت بسياري از گـروه هـا و سـازمان هـاي مـدافع      
حقوق بشر، ضد جنگ و مدافع صلح، و مدافع حقوق زن در كشورهاي مختلف صورت داد، افكار 

اقعيت هاي وضعيت نابسامان زنـان در افغانسـتان، مصـائب ناشـي از     عمومي جهاني را به سوي و
و كانادا و ناتو نيز  امريكازيستن تحت يك حكومت بغايت ضد زن اسالمي كه از سوي اشغالگران 

مورد حمايت سياسي و نظامي قرار ميگيرد، جلب نمايد و مردم مترقي دنيا را به پشتيباني از مـردم  
به همين خاطر نيز توانست بسـياري از تقديرنامـه   . يده افغان بكشاندافغان و بخصوص زنان رنج د

در زير به نمونه هاي از سفرها و جوايزي كـه بـه   . ها و جوايز بين المللي را بخود اختصاص بدهد
وي تعلق گرفت، اشاره مي كنم تا تصوير بهتري از قدرداني دنيا از تالش هاي بي وقفه و خستگي 

و همچنين همبستگي بين المللي مـردم جهـان بـا اهـداف او را بـه دسـت       ناپذير بين المللي وي 
  . خوانندگان داده باشم

را بخـاطر   »جـايزه ماللـي از ميونـد   «، اتحاديه فرهنگي افغان ها در اروپـا،  2004در ژانويه  •
  . سخنراني شجاعانه ماللي جويا در لويه جرگه، به او اهداء كرد

، به دعـوت ايـو انسـلر، بنيانگـذار و رهبـر سـازمان فمينيسـت        2004سپتامبر  10در تاريخ  •
زن و «و انسـتيتوي اوميگـا تحـت عنـوان      V-Dayدر كنفـرانس مشـترك    V-Dayيي به نام امريكا
  . ، ماللي زنان افغانستان را نمايندگي مي كند»قدرت
ر سـن  را در شـه  »2004جايزه بين المللي زن سـال  «ماللي جويا  2004دسامبر  3در تاريخ  •

 . ونسن ايتاليا از آن خود مينمايد

را بـه   »2004زن سـال  «، ماللي جويا به ايتاليا دعوت ميشود تا جـايزه  2005در اول دسامبر  •
 . برنده آن بدهد
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  . قرار ميگيرد 2005زن براي جايزه صلح نوبل  1000ماللي جويا در ليست  2005در سال  •
با يك سازماندهي وسيع دسـت   امريكادر شهرهاي مختلف  2006مارس  26الي  2از تاريخ  •

از جملـه  . به سخنراني هاي متعددي ميزد و با راديو و تلويزيـون هـاي متعـددي مصـاحبه ميكنـد     
و ديدار با شخصيت هاي مدافع زنان و صلح براي  »زنان، قدرت و صلح«شركت وي در كنفرانس 

حملـه كنـد و خواهـان خـروج      امريكارايانه به سياست اشغالگ امريكاوي فرصتي شد تا در خود 
  . با مردم افغانستان گردد امريكايي ها از افغانستان و همبستگي مردم امريكا
شهردار بركلي ديپلم افتخار را بخاطر تداوم كار هاي ماللي در رابطه بـا   2006مارس  15در  •

 . مسائل مربوط به حقوق بشر به وي اهداء نمود

به كانادا توجه بسياري را در كانادا به مسـئله افغانسـتان    2006تور مسافرتي وي در سپتامبر  •
وي در سخنراني هاي متعددي در چندين شهر كانادا، با افشاي نقش سربازان كانادايي . جلب نمود

و در افغانستان، ادعاي كانادا را در توجيه حضورشان در افغانستان براي صـلح، بـي پايـه خوانـد     
در اين سفر بسـياري از روزنامـه هـا، راديـو و     . خواهان خروج سربازان كانادايي از افغانستان شد

 . تلويزيون هاي موجود در كانادا به زبان هاي مختلف مصاحبه با وي را انتشار دادند

را  »دشـمنان خوشـبختي  «خود به دانمارك، فيلم مستند  2006نوامبر  16ماللي جوبا در سفر  •
ايـن فـيلم   . تهيه شده بـود بـر روي اكـران آورد    -يك فيلم ساز دانماركي  –اوا مولواد  كه توسط

زندگي وي را در دوران كمپين انتخاباتي اش در ايالت فراه و همچنين شجاعت و عـزم وي را در  
  . مبارزه براي آزادي به نمايش ميگذارد

فـوروم جهـاني زنـان بـراي     « از ماللي و شركت وي در »مي 18بنياد يادبود از قيام «دعوت  •
به كورباي جنوبي داشت، يكـي ديگـر    2007ژوئن  30الي  26در سفري كه از  »گوانگجو –صلح 

  . را بخود اختصاص داد »حقوق بشر گوانگجو 2006جايزه «وي . از موفقيت هاي ماللي بود
ه گل طاليـي  جايز«، ماللي در طي مراسمي در شهر فلورانس ايتاليا 2007ژوئيه  23در تاريخ  •
را كه يكي از معتبرترين جوايز حقوق بشر ايتاليا است، و به پاس خـدمات شخصـيت    »2007سال 

هايي كه بيشترين تالش را براي حقوق بشر و آزادي هاي مدني انجام داده اند، به آنها داده ميشود، 
  . از آن خود ساخت

در طي سفري كه به دعـوت گـروه چـپ در     2007سپتامبر  21الي  17ماللي جويا از تاريخ  •
پارلمان آلمان انجام داد با تعدادي از اعضاء و كميسيون هاي پارلمان آلمان مالقات هـايي انجـام   
داد و در چندين كنفرانس مطبوعاتي و گردهمĤيي سخنراني كرده و بـه پرسـش هـاي خبرنگـاران     

در مورد وضعيت اسفبار افغانسـتان بـه   وي با استفاده از شرايطي كه بوجود آمده بود، . پاسخ گفت
اين سفر انعكاس وسيعي در مطبوعات آلمان داشـت و مـورد اسـتقبال    . مردم آلمان آگاهي بخشيد

  . گرم و صميمانه بسياري از هواداران ماللي قرار گرفت
زن نامزد جـايزه سـاخاروف    5، پارلمان اروپا ماللي جويا را در ليست 2007سپتامبر  11در  •

 . زادي انديشه قرار دادبراي آ

، ماللي جويا در سفر ديگري بـه ايتاليـا در گردهمـĤيي هـاي     2007اكتبر  20الي  6از تاريخ  •
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در سه شهر مختلف ايتاليا شهروندي افتخاري به وي تفويض شد . بسياري شركت و سخنراني نمود
  . و در شهر ويريوي نيز جايزه ساالنه ماره نوستروم به وي تقديم گرديد

تن رهبران جـوان   250وي همچنين از سوي فوروم اقتصادي دنيا جزو ليست  2007در سال  •
 . دنيا قرار گرفت

طي مراسم باشكوهي در محل كنسرت هاوس بـرلين   »سينما براي صلح« 2008فوريه  11در  •
بـراي   سينما«. را به ماللي جويا اهدا نمود »2008جايزه بين المللي فيلم حقوق بشر سال «آلمان،  –

فستيوال بين المللي اي است كه براي كمك به پروژه هاي امدادي منتخب هر سـاله برگـزار    »صلح
ميشود تا در سطح جهان اهل سينما را در اين كار دخيل نمايد و بـر نقشـي كـه فـيلم ميتوانـد در      

زه برنده نامزد معروف اين جاي 4ماللي از ميان . پيشبرد اهدافي چون صلح داشته باشد، تأكيد ورزد
كـه   »دشـمنان خوشـبختي  «اين جايزه به پاس نقش ارزنده ماللي جويا در فيلم مسـتند  . آن گرديد

چندين جايزه ديگر را نيز قبال بخود اختصاص داده و در دهها كشور جهان به نمايش گذاشته شده 
يوني فـام  درآمد حاصله اين سال فستيوال بين المللي به كمپين محو خشونت . بود، به وي داده شد

 . تعلق گرفت

 .، شوراي منطقه اي توسكاني در ايتاليا به ماللي جويا مدال طال داد 2008اكتبر  21در  •

، سازمان اسپانيايي كميته اسپانيا براي كمـك بـه پناهنـدگان جـايزه     2008اكتبر  30در تاريخ  •
بخاطر همبستگي شـان بـا    را به ليال زانا زن فعال كرد و ماللي جويا 2008جوآن ماريا باندرز سال 

  . پناهندگان، اهدا نمود
بار ديگر ماللي جويا در سفرهاي خود به انگلستان، نـروژ، اسـپانيا،    2008از اكتبر تا دسامبر  •

ايتاليا، تالش نمود تـا افكـار عمـومي را متوجـه رنـج و سـتم مـردم         ،سرزمين باسك، هندوستان
 6وي در تـاريخ  . را براي مردم دنيا به نصوير بكشـد افغانستان نموده و وضعيت اسفبار زنان افغان 

آنا پوليتكوسكايا زن فعـال خبرنگـار   . را بخود اختصاص داد »جايزه آنا پوليتكوسكايا« 2008اكتبر 
. روس بود كه شديدا سياست كرميلين را در جنگ برعليه شورشيان چچن به بـاد انتقـاد ميگرفـت   

در آپارتمان خود در مسكو، به خـاطر افشـاء شـجاعانه خدشـه دار كـردن       2006اكتبر  7وي در 
 . حقوق انسان ها در چچنيا و بخاطر مخالفت با كشتار وحشتناك مردم غيرنظامي، به قتل رسيد

طي مراسمي در شهر روتردام هلند،  »اتحاد قدرت است«بنياد غير دولتي  2009مارس  28در  •
اين بنياد اعالم نمود كـه بـا   . را به ماللي جويا تفويض كرد »2009جايزه بين المللي ضد تبعيض «

اين جايزه از شهامت و ايستادگي جويا در مبارزه بخاطر رهايي و حقوق زنـان افغـان، تقـدير بـه     
 . عمل مي آيد

ماللي جويا در تمامي سخنراني هاي خود به هنگام دريافت جوايز فوق، آنها را به تمامي مردم 
ايـن جـوايز   «وي عموما اذعان داشته اسـت كـه   . ردم ستمديده افغانستان تقديم كردآزاديخواه و م

ارزش معنوي بزرگي براي من دارد و بر بار مسئوليت ها و وظايف من خواهد افزود تا قاطعانه تـر  
تشـويق و اظهـار   . از قبل بر عليه بي عدالتي و بنيادگرايان جنايتكار در كشورم كار و مبارزه نمايم

ي شما با كار و مبارزه من براي افغانستان آزاد، دموكراتيك و سكوالر، بيشتر مـرا بـر مـي    همبستگ
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 ».انگيزد تا مصمم تر براي بهروزي مردم نگون بختم پيكار نمايم

در هفته گذشته در چنـدين شـهر در ايالـت    . تورهاي مسافرتي ماللي جويا همچنان ادامه دارد
در ايـن سـفر   . ت و به معرفي كتاب جديد خود پرداختهاي مختلف اياالت متحده سخنراني داش

  .مصاحبه جالبي را با وي ترتيب داد »دموكراسي ناو«از ) امي گودمن(
و كانـادا سـخنراني    امريكانوامبر در بلنيگهام شهر مرزي بين  11نوامبر در سياتل و ديروز  10 
نوامبر در ويكتوريا با مـردم   14ا نوامبر در ونكوور و همچنين فرد 14نوامبر و فردا  13امروز . كرد

 . غربي ترين استان كانادا به گفتگو خواهد نشست
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 2009نوامبر  15 ،امان معاشر ازكانادا

  
 !ماللي جويا، زن شجاع افغان سخن ميگويد

  
عنوان فوق صدائي اسـت، كـه از دو هفتـه    
بدين سو، در اجتماع هاي امريكـا و كانـادا ورد   

جوان افغان، ماللي جويـا،  زبان هـواداران خانم 
روز سيزدهم نوامبر سالجاري، بـه  . گرديده است

دعوت يكي از دوستانم، به يكـي از ديـدارهاي   
خانم ماللي جويـا، بـا هـوادارانش در يكـي از     
. رستورانت هاي مجلـل شـهر ونكــوور رفـتم    

اطراف رستوران، ورقــه هـاي تبليغـاتي خـانم     
  .ماللي جويا ديـده ميشد

امه هاي ايكه مطالب داغ خود را به ماللـي جويـا، اختصـاص داده بودنـد؛ بـه      مجالت و روزن
. تكت دخولي در آن رستوران، بيسـت دالـر بـود   ميزبانش دركانادا  وجويا  .دسترس قرار ميگرفت

اي بپا ايستاده  هـوادارانيكه به ديـدار خانم جويا آمده بودند، بيشتر از گنجايش رستوران بود؛ عـده
در يك طرف رستورانت، عده اي در صـف ايسـتاده و   . منتظر ديدار و صحبت با خانم جويا بودند

اطـراف  . از خانم جويا، امضاي يادگاري ميگرفتنـد  دالر خريده و 33كتاب خانم جويا را في جلد 
بعضي هـا  . خانم جويا را هوادارانش با تحفه ها بدست، به وي تقديم ميكردند؛ احاطه نموده بودند

 . از خوشحالي، اشك مي ريختند

وكيل ساحة شرق ونكوور، با اظهار خوش آمديد بــه ماللي  ،Libby Daviesپروگرام را خانم 
در اين كتـاب، صـداي   «: وده ضمن صحبت راجع به كتاب اخير خانم جويا، افـزودجويا، آغاز نم

يك زن افغان در ميان تفنگـداران و جنگ ساالران است؛ در آن داسـتان شـگفت آور يـك افغـان     
اين كتاب، داستان شجاعت و مبارزه برعليه يك رژيم سركوبگر . است كه جرئت كرد سخن بگويد

 ».است

، كانـادا طـي صـحبت در رابطـه،     .سـي . ، وكيل در پارلمان بيMable Elmoreمتعاقباً، خانم 
تشريف آوري خانم جويا را خوش آمديد گفته با ابراز هر گونه دفاع و پشتيباني از مبـارزه برحـق   

 . خانم جويا، وي را شجاع ترين زن افغان در جهان معرفي نمود

ه حاضـرين بـه پـاس احتـرام از     سپس، خانم ماللي جويا به روي ستيژ تشريف آوردند كه هم
  .چوكي هايشان برخاسته، با كف زدن هاي دوامـدار ايشان را بدرقه نمودند

خانم ماللي جويا، با ابراز سپاس و قدرداني از همبستگي و پشـتيباني هـوادارانش، بـه معرفـي     
ي كتاب جديدش كه اسناد مبارزه او و حيات فالكت بار مردم افغانستان اسـت، بـه همكـاري آقـا    
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درك اوكيف، نويسنده و فعال سازمان ستاپ وار به رشتة تحريـر در آورده بودنـد، پرداختـه و بـه     
خانم جويا، وضع بحراني افغانستان را ناشـي از پـالن و   . سواالت اشتراك كننده گان جواب دادند

ا را از سياست ويرانگرانه غرب به رهبري امريكا، دانسته و خروج عاجلتر قواي نظامي ناتو و امريك
 . خاك افغانستان خواستار شدند

اگر قواي نظامي بـين المللـي، از افغانسـتان خـارج شـود؛      «خانم جويا، در جواب سوالي كه 
هيچ ملتي، نمي تواند آزادي را به ملتي ديگـري  «: چنين گفتند »سرنوشت افغانستان چه خواهد شد

اگر امروز هـر مصـيبتي   . تنها مردمي كه به همت خود آزاد ميشوند؛ ميتوانند آزاد باشند. هـديه كند
كه باالي مردم جبرديدة افغانستان است، از مداخله ناتو به رهبري امريكـا و دسـت پـرورده آنهـا،     

ما را ترك بگويند؛ نيم بال از سر مردم ما برداشته ميشود اگر قواي ناتو، خاك . طالبان وحشي است
، در مقابل هموطنان با غيرت ما تاب مقاومت استو با بالي باقيمانده كه عبارت از طالبان وحشي 

 ».ندارد

خانم جويا، انتخابات رياست جمهوري را همراه با تقلب وغيرعادالنه خوانده و تعيـين رئـيس   
خـانم  . »خرهمان خر است، مگر پاالنش هم تغيير نكـرده «: خوانده گفتجمهور را انتصابي امريكا 

جويا، برادر كرزي را مافياي مواد مخدره و بالي عصر خوانده، عمل آنها را جنايات نابخشودني بر 
 . سرنوشت مردم افغانستان و جهان دانستند

ـ    ي، خـانم جويـا را   درختم پرو گرام، خانم مسن و مهربان افغان بنام ثريا، با اهـداي دسـته گل
 . خوش آمديد گفتند كه با سپاس و صمييت، با كف زدنهاي حاضرين مواجه گرديد

خانم ماللي جويـا، از پـانزده روز بـدين سـو، بـه      «: يك منبع مسؤول، به جواب سوالي گفت
امريكا و كانادا تشريف داشته روزانه بالوقفه در دو يا سه ديدار كه با هـوادارانش، درهـر شـهر و    

ه كانادا و امريكا دارند، با توضيحات در رابطه به محتوي كتابش و به دفـاع از حقـوق زنـان و    نقط
  ».توده هاي زحمتكش افغانستان سخنراني مينمايند

در اين محفل، نمايندگان سازمانهاي اجتماعي و سياسي كشور هاي مختلف، حضور داشتند كه 
خانمي، كـه خـود را پـروين و يكـي از     . يا شدمدر رابطه، نظر يكي ازهواداران ماللي جويا را جو

در ايـن روز  «: فعالين كانون ايرانيان مدافع صلح، آزادي و عدالت اجتماعي، معرفي نمودند گفـت 
كتاب جديد وي، حكايت از شجاعت زني دارد كه . ها، نام ماللي جويا، بار ديگر بر سر زبانهاست

هر تربيوني استفاده ميكنـد تـا صـداي آنـانرا بـه      براي تحقق حقوق زنان ميهنش، به پا خاسته و از 
اش را در  مورد تهديد قرار ميگيرد؛ خانه بدوش ميشـود و آسـايش زنـدگي   . گوش همگان برساند

خانم جويا، ناماليمات را . ازاي عصيان در مقابل نابرابري ها و بي عـدالتي ها، از دست داده است
   ».*ي و عدالت اجتماعي خدمت نمايدبجان ميخرد تا به استقرار حقوق انساني، آزاد

__________________________________ )جرمن آنالين -افغان(
 

من همچون خبرنگاري، بار اول مهمان افغاني را ديدم كه با نهايت عظمت و نظم خـاص پـذيرايي ميشـود و    -*
. دالـر، از ديدگاه من، در حيات كتابفروشي افغانها، بـي نظيـر اسـت    33فروش كتاب وي، با كميت عالي، في جلد 
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  2009/ 11/ 16، انيسه طاهري
 

 !ماللي جويا، زبان خروشان مردم ماست
 

از چندي بدينسو حمالت پياپي بر ماللي جويا، دختر مبارز و شـجاع وطـن اسـير خـود را از     
ر او ميتازند، او را در حدي پايين تر و ضد تجاوز ب »چپ«جانب كساني شاهديم كه ظاهرا از بستر 

از زنان زينت المجلس چون فوزيه كوفي، شهال عطا، وژمه فروغ، قدريه يـزدان پرسـت، مسـعوده    
جالل و غيره قرار ميدهند و بعد هرچه از ذهن حقير شان تراوش ميكند به اين زن از جـان گذشـته   

افعان برحق جويا را نيز رد و بـد ميگوينـد و   و ميهنپرست اتهام ميبينند، و به اين هم اكتفا نكرده مد
 .به شالق ميكوبند

اينان در حدي از منطق و واقع بيني تهي ميشوند كه گويي از كره ديگري تشريف آورده انـد و  
واقعيت هاي سرسخت وطن بدبخت ما را اصال بلد نيستند كه حتي شهامت نمونه ماللـي عزيـز را   

بطـور نمونـه   . دشمنان قهار جويا نيز تا حال به آن معترف انـد نيز انكار ميكنند، چيزي را كه حتي 
سي اين بلند گوي دولت انگلستان كه هميشه كوشيده صداي جويا را انعكاس ندهـد، امـا او    بي بي
لقب داده است و نيز مـدتها قبـل زنـي بـه نـام منيـژه بـاختري در         »شجاع ترين زن افغانستان«را 

هادي پسند به ماللي جويا تاخته بود امـا درالبـالي نوشـته    وبالگش در حاليكه از موضع بشدت ج
احساس مسـرت كـردم كـه     براي نخستين بار سخنان ماللي جويا را شنيدم«اش تذكر داده بود كه 

بايد اعتراف كنم كـه در پـاره يـي مـوارد     .... سر بلند ميكند... شهروند شجاعي آنهم از جنس زن 
  ».زده كرده استصراحت و جسارت خانم جويا مرا شگفت 

اينان براي اثبات ادعا هاي خود هيچ چيزي ندارند مگر مكرر در مكرر تذكر اين نكته كه جويا 
اينان كودكانه تمامي منـابع  . چرا از اين و آن منبع جايزه دريافت داشته است و آنرا رد نكرده است

يكننـد كـه جويـا جـوايز     زده و بعد نتيجه گيري م »امپرياليست«مربوط به كشورهاي غرب را تاپه 
اي كـه او   اما برعكس مـدافعان و هـواداران جويـا از هرجـايزه    . را قبول كرده است »امپرياليستي«

نصيب ميشود نيرو ميگيرند چون ميدانند كه اين جوايز خود هركدام تيرهاييست كه در قلـب هـاي   
ينند و در تثبيـت موقعيـت   مينش... سياه خايناني چون رباني، سياف، قانوني، فهيم، محقق، دوستم و 

 .جويا در سطح جهان نقش بسزايي دارند

اين چنين افراد در سطح چند جمله ضد جويا در ايـن و آن   »ضد امپرياليستي«متاسفانه مبارزه 
سايت خالصه ميشود كه آنهم از پس نام هاي مستعار از چوكي راحت كمپيوتر هاي شان از همـان  

 .باال شده است كه كمترين ارزشي ندارد »اليستيامپري«كشور هاي به گفته خود شان 

، برجسـته تـرين   )Noam Chomsky(فكر نكنم ايـن هموطنـان مـا بـاالتر از نـوم چامسـكي       
روشنفكر منتقد دولت امريكا در حال حاضر، در افشاي امريكا و دولتهـاي غربـي نقـش ادا كـرده     

اي در  اهي دارد و اخيرا طـي مقالـه  نوم چامسكي هم به اهميت مبارزه و كار ماللي جويا آگ. باشند
اعتراض به اعطاي جايزه نوبل به بارك اوباما، ماللي جويا را شايسته ترين كانديد براي اين جـايزه  



  |روزگار ما                                                                                                                 شجاعت ي اسطوره ماللي جويا، 322
  

  .خواند

اينان از درك اين نكته عاجز اند كه همين اكنون اين ماللي جوياست كه يكه و تنها در مجـامع  
ي سياست هاي استعماري امريكا و نـاتو و نـوكرانش   جهاني نسبت به هر افغان ديگر در افشا و نف

در افغانستان نقش بازي كرده و از هر تربيوني اين دولتها را محكوم نموده و مردم شانرا در بسـيج  
  .عليه سياست هاي خاينانه دولتهايشان آگاهي داده و به اتحاد و اعتراض فرا خوانده است

در شـهرهاي مختلـف    »زني در بين جنگسـاالران «جويا كه در حال حاضر براي معرفي كتابش 
امريكا در مجامع مختلف سخنراني ميكند، با استقبال گرم جنبش ضد جنگ امريكا مواجـه شـده و   
دهها سايت مهم ضدجنگ با مصاحبه با وي و انعكاس گفته هـايش پرداختـه انـد امـا مطبوعـات      

س دهند و در معرفي كتابش نيز اصلي امريكايي هيچكدام نخواستند موضع ضدجنگ جويا را انعكا
بود كه مصـاحبه كوتـاهي بـا    ) سي ان ان ( يگانه شبكه مدافع دولت امريكا. سكوت اختيار كردند

وي انجام داد اما اين شبكه هم با حقه بازي خواست جويا را مورسانسور قـرار دهـد كـه سـايت     
احبه پخش شده از اي آنرا فاش ساخت كه چگونه مص طي مقاله antiwar.comمعروف ضد جنگ 

چينل داخلي سي ان ان با آنچه در چينل جهاني پخش شد تفاوت داشت و وقتي جويا به سياسـت  
هاي دولت امريكا تاخت نطاق مصـاحبه بـا او را قطـع    

   .كرد
، نويســنده، فلمســاز و )John Pilger(جــان پلجــر 

خبرنگار مبارز و معـروف آسـتراليايي االصـل بارهـا از     
ماللي جويا در نوشته هايش نقل ميكنـد واو را در همـه   

فكر نكـنم ايـن   . خطاب ميكند »دختر قهرمان افغان«جا 
شناس هاي افغان ما به گرد جـان پلجـر و    »امپرياليست«

 وي از. نقشش در مبارزه عليه دولت هاي غربـي برسـند  
د ولوله خيز و فلم هاي مستن جنگ ويتنام تا به حال طي

شكسـتن  «، »جنگ با دموكراسي« نظيرمنحصر به فردش 
غربي و مشخصا امريكـا و   و غيره سياست هاي دولت »راست و دروغ جنگ عليه تروريزم: سكوت

دست درازي ها و جناياتش به كشور هاي مختلف را با موشكافي مورد تجزيه و تحليل قـرار داده  
اوبامـا، وي اولـين    »مداري گري هـاي «در ارتباط به . و به ميليونها تن در جهان آگاهي داده است

ا را فاش ساخت و ثابـت  روشنفكر غربي بود كه در برابر وي موضع گرفت و عوامفريبي هاي اوبام
  .نمود كه تفاوتي با بوش ندارد

به نام عمر خطاب، طي تاخـت و  . . .  يبه گردانندگي فرد »پيام افغان«چند روز قبل تلويزيون 
معرفي كرد و از طريـق تلفـن كننـدگان از قبـل برنامـه شـده        »فرد بيمار«ماللي جويا را . . . تاز 

 )1. (اتهامات گوناگوني به وي بست

ينگونه حمالت موزيانه به ماللي جويا تازه نيست و تعجبي هم نـدارد، اگـر جويـا از جانـب     ا
اي كـه   بايـد باشـد، بـه هـر پيمانـه       نظير خطاب مورد حمله نباشد جاي نگراني. . . اخواني ها و 

 در لندن رججان پل ماللي جويا و
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دشمنان مردم ما وسيعتر بر وي بتازند، اين رساننده موثر بودن، درست بودن و نافـذ بـودن مبـارزه    
 . عليه اين دشمنان مردم ماست وي

هاي چهارآتشه ما با حمله به جويا در واقع در كنار دشـمنان درجـه    »ضد امپرياليست«اما اين 
اول مردم ما جا خوش ميكنند كه اگر اين را شرم نميدانند بهتر است در آينـده نوشـته هـاي ضـد     

و غيـره   »خراسـان «، »پيام مجاهد«، »جاويدان«، »سرنوشت«جويا خود را به سايتهاي اخواني چون 
الزحمه خوبي نيز نصـيب ايـن آقايـان و خـانم هـا       بفرستند كه با كمال ميل آنرا انتشار داده و حق

  !!خواهد شد
  )جرمن آنالين -برگرفته از پورتال افغان(

  
_________________________

  
  
اعتراض بـراين حمـالت   در  .برماللي جويا شنيدم من اين حمالت تنك مايه عمرخطاب را -1

از طريـق تلويزيـون   مقيم الس انجلـس امريكـا    مبارز افغان، يكي از زنان دلير و ،خانم سجيه ،وي
آنـرا دور از   ومعتـرض شـد   برنامه خود براين زبان درازي هاي عمر خطـاب   در آريانا افغانستان،

از سـوي افـراد زن    فقـط  يك خانم مبارز وطن تاز بر افزودكه تاخت و انسانيت شمرد و اخالق و
   .بس و صورت گرفته ميتواند ستيز

نـدارد و ميتـوان    چندان فرقي با طالبان عمر خطاب از لحاظ تفكر خودبرداشت من اينست كه 
مي كند وخوب نكتائي ميزند، امـا از   او را يك طالب بي ريش ناميد كه دريشي هاي لوكس به تن

: يكـي از شـنوندگان روزي از وي پرسـيد     چنانكه. لحاظ سياسي در سطح آدمهاي معمولي است
من طرفدار حكـومتي صـد درصـد    : شما طرفدار چگونه حكومتي درافغانستان هستيد؟ جواب داد

نـوع   آن چيزي كه طالبان ومالعمر آن را ميخواهند و مردم ما. اصول شريعت اسالمي هستم مطابق
با وجودي كه سي سال اسـت   پس ديده ميشود كه خطاب. حكومت را براي پنج سال تجربه كردند

درامريكا زندگي ميكند، مگر تا هنوز درخط فكري مالعمروطالبان حركت مينمايد، واز لحاظ طـرز  
اونمي داند كه با برپائي يك چنين حكومت افراطي اسـالمي در  . فرقي ندارد تفكرخود بايك طالب

درون خانـه هـاي شـان رانـده     نيمي از جامعه ما كه زنان باشند دوباره ب ، قبل از همه بايد21قرن 
بمانند، و امورجامعـه يكبـار ديگـر بـه      ودرس و تحصيل محروم شوند و از كار كردن در اجتماع

 .دست مردان پشم آلود وريشوي متحجر بيفتد و بار ديگر افغانستان به قرون وسطي عقب زده شود

ـ  من باري شاهد بودم كه آقاي خطاب درمصاحبه ئـي بـا خـانم ماللـي جويـا،      ل از شـروع  قب
  ؟ به پنج بناي مسلماني عقيده داريدآيا شما : مصاحبه ازوي پرسيد

واقعاً اين نوع سواالت كه از طرز تفكر بشدت عقب مانده نمايندگي مينمايـد، ازروي تعصـب   
ميدهد كه وي از دموكراسي تنها نكتائي  نشأت ميكند و نشان  ودگم انديشي يك افغان غرب نشين

بـوئي نبـرده    ازديگر مزاياي آن كه احترام به نظريات وعقايد ديگـران اسـت،  زدن را آموخته، مگر 
     :هفتصد سال قبل موالناي بلخ گفته بود. است



  |روزگار ما                                                                                                                 شجاعت ي اسطوره ماللي جويا، 324
  

 تا جنيني، كار خون اشامي است       سخت گيري وتعصب خامي است

يا يك اروپائي كه دركشورخود با دموكراسي زاده شده وبـا دموكراسـي    ،ببينيد، يك امريكائي
ازمحيط زندگي وخانواده خود و مكتب ومحل تحصيل خود اينقدر مي آموزد كه بايـد  ،بزرگ شده

تحمل شنيدن حرف مخالف خود را داشته باشد و بـه عقايـد و نظريـات مخـالفين خـود احتـرام       
بطورمثـال،  . خويش حرمت ميگذارند ل به نظريات مخالفينطوريكه ديده ميشود آنها درعم. بگذارد

ازبمباردمانهاي كورنيروهـاي خـارجي    در امريكا واروپا، باربار ماللي جويا، درسخنراني هاي خود
آنرا جنايت ميشمارد واين نيروهـا را نيروهـاي اشـغالگر     افغانستان انتقاد كرده و بردهات وقصبات

سـخنان ماللـي جويـا را     ،)سـيا (مول خبرچينـان وابسـته بـه    همه حاضرين امريكائي، بش. ميگويد
بعد از ختم محفل با اودست ميدهند،واز او بخاطر سـخنراني اش   ميشنوند و برايش كف ميزنند، و
ويا از ميان بردن وي برنمي آيند، واين امر دال بـر درك درسـت    تشكرميكنند، ولي درصدد توهين

، افغاني كه ازسي سال بدينسودريك كشورآزاد غربي ولي عمرخطاب. آن مردم از دموكراسي است
زندگي ميكند، وخودازمزاياي آن استفاده مي نمايد، تاهنوز ياد نگرفته تاتحمل حرف مخالف خـود  

خطاب وقتي با يك شهروند اصلي كشورميزبان دريك كنفرانس ويا دريك ميـز نـان   .را داشته باشد
) عقيـده خـود   مخالف دين و( يك امريكائي خنانس روبرو ميشود خوب ميداند چگونه به حرفها و

 وحتي سعي ميكند وانمود كند كه هيچوقت كسـي را بخـاطراختالف ديـن و    ،برخورد داشته باشد
عقيده بچشم حقارت نديده است، ولي اگربا يك هموطن افغان خود روبرو شود كه مثـل خـودش   

ش كنـد، وگفتـه هـاي او رابـا     فكرنميكند وطورديگر مي انديشد، بجاي اينكه نظريـات او را گـو  
را بـا تمـام نظريـاتش ولومعقـول و      معيارهاي ال اقل وطن دوستي ارزيابي كند،سـعي ميكنـد وي  

وطندوستانه هم باشد،درترازوي عقايد وباورهاي خود تول وترازونمايد و اگر با معيارهـاي فكـري   
ديـن قلمـداد نمايـد تـا     وعقيدتي او برابر نيامد، تالش ميكند كه او را يك كمونيست وخـارج از  

چنانكه اينكار را ما يك بار در تلويزيون پيـام  . واعتبارش كاسته باشد  از وزنه شخصيت بدينوسيله
 .افغان ازسوي خطاب درمورد ماللي جويا مشاهده كرديم

 صـداقت، : صاحب تمـام فضـايل انسـاني از قبيـل    ،هركه مسلمان باشد ،به تصور آقاي خطاب
ونوع پروري وغيره ارزشهاي حقوق بشراست ولي آناني كـه مسـلمان    بشردوستي ،انصاف ،عدالت

درحاليكه درعمل اگر اين تصورواين طرز ديدآقاي خطاب درست مي . نيستند فاقد اين ارزشها اند
بايد از ميليونها افغاني كه درسي سال اخيردر ايران وپاكستان وكشـورهاي عربـي مهاجرشـده    ،بود

اندكي، مثل اقاي خطاب وصدها هزار افغاني كه دركشـورهاي غيـر   اند، از صد تايكي واز هزاران 
غرب از حقوق پناهندگي ومزاياي شهروندي برخوردار شده اند،مي بايد درايران وپاكستان  اسالمي

از حق شهروندي برخوردار ميشدند،كه نشده اند ومـي بينـيم كـه افغانهـاي      وكشورهاي عربي نيز
وق انساني برخوردارنيستند وهمواره مورد اسـتثمار، تـوهين   مهاجر دراين كشورها از هيچگونه حق

وتحقير وشكنجه وآزارمقامات امنيتي اين كشورها قرارميگيرند و آنها را بچشـم بـرده وغـالم مـي     
 . نگرند

قرن بيستم، كساني كابل را به ويرانه مبدل كردند، بهتر از اقاي خطاب  90عالوه براين، در دهه 
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شكم مي دريدند، برفرق سر  آنها با فهم وادعاي پنج بناي مسلماني،.دانستندپنج بناي مسلماني را مي
انسانها ميخ هاي شش انچه ميكوبيدند، برزنان يك شفاخان عقلـي وعصـبي بطـور دسـته جمعـي      

كردند، پستان زنان را پس از تجاوز برآنها مي بريدند وجسد لخـت وبرهنـه زنـان را     تجاوز جنسي
تند و صدهاي ناروائي هاي ديگري را مرتكب ميشدند كه انسانيت از درجاده هاي عموي مي انداخ

باطالبان كرام مصاحبه نميكند كه بهتر ازوي پنج بناي مسـلماني   چرا آقاي خطاب .آن ننگ داشت 
را بلداند و بدان ايمان دارند وبرمبناي همين ايمان خود، كوتاه ترين راه رسـيدن بـه بهشـت را در    

ـ   هـر روز انسـانهاي بيگنـاه را در شـهرهاي     ود تشـخيص داده انـد و  بسته كردن بمب درشكم خ
از پاشـيدن اسـيد بـرروي زنـان      افغانستان وپاكستان وبغداد حتي در مساجد ميكشند؟طالبان حتـي 

 معتقد به  كجاي عمل اين انسانهاي .ودختران مكتب درشهر قندهار دريغ نمي نورزند

 ر است؟ پنج بناي مسلماني براي اقاي خطاب مايه افتخا

چرا با خانم سـمين   ،معتقد به پنج بناي مسلماني ميگردد خطاب كه دنبال يك نفر افزون براين،
كه مذهبي تر از خودش است و يك برنامه مذهبي را درتلويزيون اريانا افغانسـتان بـه پـيش    ( عمر

ـ   ) مي برد ه مصاحبه نميكند تا مردم مي پرسيدند كه خانم سيمين، عمرخطاب چي عيبـي داشـت ك
يك شوهر بظاهرمذهبي تر از خود جدا شـدي؟ آيـا دراسـالميت اقـاي      دراين پس پيري اززندگي

خطاب باور نداشتي كه از وي جدا شدي و يا خود مطابق دساتير اسالمي عمل نميكردي كه مـورد  
 غضب شوهر مسلمان خودقرارگرفته از زندگي وي دورساخته شده اي؟

ود وپنج بناي مسلماني پاي بند است، اوالً چرا دريـك  اقاي خطباب اگراين قدر به اسالميت خ
كشوركفر زندگي ميكند كه قوانين كفر درآن كشورجاري وحاكم است وثانيـاً چـرا ازدسـت يـك     

سالها زيادي خيرات ميگرفـت و ارتـزاق ميكـرد و ثالثـا،ً      ،اوست كافر كه مخالف دين ومعتقدات
ري به يك نامسلمان به كشور خود برنمـي گـردد   اگرامروزاز راه كار ارتزاق ميكند، چرا بجاي نوك

 .ومثل ميليونهاي مسلمان ديگر در وطن خود اين كار را انجام نميدهد كه شايد ثوابش بيشترباشد

ميزند، چرا ريش خود را كه سنت پيامبراسـالم اسـت،    آقاي خطاب كه اينقدر دم از مسلماني 
باشد ومثل يك طالب مسلمان معلوم شود؟ ولي  كرده» گرانمايه پيامبر«نميگذارد تا پيروي از سنت 

مي بينيم كه اوسنت شكني ميكند وهر روز ريش سفيدش را چپه تراش كـرده در عقـب تلويزيـون    
  .ظاهرميشود ودرهر دقيقه چندين بار دست به نكتائي خود مي برد كه كج نشده باشد

 )س( 
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 2009 نوامبر 18، ماللي موسي نظام

 

  در واشنگتنسخنراني ماللي جويا 
  2009 نومبر 2

  
به سلسلة مبارزات ملي و گسـتردة ماللـي جويـا در    
برابر آنانيكه ازعرصة بيشتر از سه دهه بربـادي و انهـدام   
بنيادي افغانستان و مظالم غير بشري برمـردم آن، اعـم از   
جنگ ساالران، مجرمين جنگـي، طالبـان قسـي القلـب،     

   خارجيوابستگان به همسايگان طماع و قواي 
ايـن   انواع ظلم و تعدي رواداشته انـد،  درافغانستان،

اخيـراً كتـاب ارزشـمندي را بـه      دختر متهور و شـجاع، 
  .همين مناسبت به نشر سپرده است

مسـمي  » زني بين جنگ سـاالران « اين كتاب كه بنام
ترجمـه  لسان ارزشمند جهـان   14ميباشد، در حقيقت به 

گرديده و دردسترس همگان از طريق انترنت و كتابخانه 
   .ها قرار گرفته است

علي الرغم مجادالت گوناگون در تضعيف و خنثـي  
ساختن مبارزات اين يگانه دختر قهرمان و باشهامت امروز افغانستان از منابع مختلفه، صـداي حـق   

آنانيكه به حكم تاريخ برآنچه باالي  وي هميشه در گوش مدافعان حقوق بشر، مبارزان حقوق زن و
ملت مظلوم افغانستان درين بيشتراز سـه دهـه گذشـته و ميگـذرد، صـادقانه قضـاوت و ارزيـابي        

اينكه يكروز گفته ميشود كه ماللي جويا صرف بر ضـد تنظـيم هـاي    . مينمايند، انعكاس پذيراست
قـواي خـارجي برعليهـه غيـر     متقلب جهادي فغاليت دارد و هيچگونه مخالفتي با روش غير بشري 

نظاميان و كشتار آنها درواليات جنوب و جنوب غربي افغانستان ابراز نمي نمايـد، مـي بينـيم وي    
روز . بـاال مينمايـد  » بـاالبلوك «علم اعتراض و احتجاج را از همه بيشتردر حمله و كشتار مظلومان 

ي را در افغانسـتان ناديـده   ديگري ادعا ميگردد كه ماللي جويا در مجموع، موجوديت قواي خارج
ميگيرد و فقط به دشمني با سياف، رباني، دوستم، فهيم، قانوني و حكمتيار و طالب ميپردازد، ولـي  
به چشم سر مي بينيم كه وي در مظاهرات بر عليه عمليات ناتو كـه در اروپـا صـورت گرفـت، از     

رسانيده و پا بپاي مظـاهره چيـان،   انگلستان خود را براي اشتراك در مظاهرات به اروپاي كانتيننتال 
  .صداي اعتراض را در زمينة كشتار عساكر ناتو در افغانستان با بيانه ها و مصاحبات بلند مي نمايد

جاي تعجب است كه آنانيكه چنين ادعاهايي را در مورد ماللي جويا دارنـد، زمانيكـه فعاليـت    
اند، هيچ قلمي را بروي كاغـذ در زمينـه   هاي گستردة اين دختر قهرمان، ادعاي شان را منتفي ميگرد

 جويا درحال امضاي كتابش به ماللي نظام
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حتي به سوية يك سوء تفاهم كه انسان هميشه در زندگي روزمره با آن سـردچار  . حركت نميدهند
  .ميباشد، ارزيابي خويش را اصالح نمي نمايند

باري بتاريخ دوم نوامبر ماللي جويا كه براي معرفـي كتـاب خـود بـه دعـوت يـك موسسـة        
 يمور مريلند درمنطقة واشنگتن دعوت گرديده بود، درمجلسي كه درعمـارت غيروابسته در شهر بالت

«National Press Club» ر شهر واشنگتن برگزار گرديده بود، حضور يافت كه دران اكثراً خبـر  د
و عدة ديگري هـم   نگاران ميدياي امريكايي و غير امريكايي با تعدادي از افغان هاي مقيم در منطقه

 .راك نموده بودندبصورت پراگنده اشت

در آغاز سخن گوي مجلس در معرفي ماللي جويا وي را متهور ترين زن افغان معرفـي نمـوده   
افغانستان بود بخاطر مخالفت و افشـاي كـار    ماللي جويا كه عضو پارلمان 2007گفت كه در سال 

تي حضـورو  روائي هاي جنايتكاران جنگي كه تعدادي هم در پارلمان و هم در بقيه ارگان هاي دول
قدرت داشتند، به تعليق سوق داده شد، ولي وي از مبارزه بـر عليـه دشـمنان مـردم خـود دسـت       

سخن گوي ! نبرداشه بلكه بايد اضافه نمود كه وي بدون ترديد يگانه زن افغان در نوع خود ميباشد
غانستان مجلس همچنان افزود كه در معرفي ماللي جويا راپوري براي وي از قندهار رسيد كه در اف

هركه بر عليهه جنگساالران و قدرتمندان مبارزه نمايد، صـداي وي توسـط عمـال آنـان خـاموش      
بايـد گفـت كـه ماللـي     . ساخته ميشود، ولي ماللي جويا از آنهايي نيست كه ازاين تهديدها بترسد

 !جويا صداي مردم افغانستان را دقيقاً به جامعة جهاني بلند مينمايد

 :س سخنراني خويش را چنين آغاز نمود كه به مختصري ازان ميپردازيمماللي جويا درين مجل

آوردن صـلح و ديموكراسـي در   ] مبـارزه بـا تروريـزم و   [سال قبل ناتو و امريكـا بـه بهانـة    8
نه تنها كمتـر نگرديـد،    درين مدت نقض حقوق بشربر زنان. افغانستان، سرزمين مارا اشغال نمودند

جنـگ سـاالران   . يك زن و يك مرغ در افغانستان علي السويه استبلكه بيشتر شد، چنانچه كشتن 
قانون احوال زنان شيعه نمونـه  . را مرعي االجرا ميسازند مانند عصر طالبان حاال هم قوانين ضد زن

اي از مظالمي است كه پرنسيب هاي حقوق بشر را با قانون يكجا، كـامالً پامـال نمـوده و بازنـان     
در هرات و بسـياري ديگـر از واليـات    . و خفت و عنف معامله ميگرددحتي در منازل شان با ظلم 

ديموكراسي امريكا در افغانستان . بازخواستي ندارد افغانستان خود سوزي ها و خود كشي ها اصالً
  .به جز كشتن و شكنجه و زجر زنان چيز ديگري نيست

گـز از آنهـا   با دختران خردسال با تجـاوزات دسـته جمعـي معاملـه گرديـده و حكومـت هر      
 !حتي اين دختركان با سگ شكاري معاوضه ميگردند.بازخواست نمينمايد

براي مافيـا و معاملـه گـران مـواد      «Safe Heaven»افغانستان در حقيقت يك بهشت مصون 
ترياك جهان را توليد مينمايد كه از بركت آن پولدار هـا   ٪93مخدرة داخلي و خارجي ميباشد كه 

مگر اين جامعة جهاني نميداند كه مردم و جوان هـاي آنـان بايـد    . پولدارتر و فقرا فقير تر ميگردند
  اين مواد را استعمال نمايند؟

حاصل مرگبار و كشندة اين اشغال در افغانستان بمباردمان هاي مهلك بر قريـه جـات و مـردم    
« ناه و بيدفاع در مراسم عروسي، خيرات ها زندگي محقر آنان ميباشد كه البته صـرف بـا يـك    بيگ
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 .جريان كشتار وويراني سرپناه هاي آن مظلومين خاتمه مي يابد» معذرت خواهي

نام طالبان مدرن و ميانـه رو را بـر ايـن     ،از جانب ديگر، سياست اوباما هم به عوض مجازات 
ا را دعوت ميكند، چنانچه مانند وزرايي كه مردم قبول ندارند، آنها هم بـه  آدمكشان ميگذارد و آنه

   .عوض ذلت همه به قدرت رسيده اند
از جملـة  . انتخابات افغانستان هم يك درامة ديگري است كه مـردم ازان منـذجر گرديـده انـد    
 -: ماننـد  كانديد هاي رياست جمهوري، ميتوانيد عــــبداهللا و همكيشان وي را دركتاب هايـــي 

Ghost War ،First In، I for Infidel Afghanistan: A Search for Truth  كـرزي   .بشناسـيد
 .همچنان كه براي ملت خوب شناخته شده است كه گذشته و حال وي معلوم ميباشد

مشكل بزرگ در افغانستان امروز موقف زنان است كه هرگز حل نميگردد و روزبروز وخامـت  
مرا هم به حيث يك زن از شورا بيرون كردند وحق گفتن حقايق را ندادند، چونكـه  . اختيار مينمايد

دليل اينكه مـن بـه شـورا راه يـافتم ايـن بـود كـه        . من موجوديت جنگ ساالران را قبول نكردم
مظلـوم خـود را بلنـد     ميكروفون بدست گرفته و در پشت تربيون صداي خفه شدة زنـان و مـردم  

  : لي جويا به سواالت گوناگون پاسخ دادبعد از سخنراني مال .نمايم
سوال ـ شما در كجا زندگي ميكنيد وچگونه درين دعوت ها و كانفرانس ها به ممالك خـارج    

 مي آئيد؟

چـادري امـروز در   . جواب ـ من در كابل بخاطر حفظ جان خويش با چـادري تـردد مينمـايم    
من از كابل مسـتقيم بـه خـارج پـرواز     . ردافغانستان به خاطر بي امنيتي بسيار مورد استفاده قرار دا

حتي پاسپورت ديپلوماتيك را كه منحيث يك وكيل مردم بمن داده شده بود ازمـن  . نموده نميتوانم
» تروريستان« حتي اسم مرا در لست . بنابران من شهر به شهر و ملك به ملك پرواز مينمايم. گرفتند

زنان و مردم ممالك خارج كه بيشتر مرا دعوت اما موسسات حقوق بشر و مدافع . داخل نموده اند
مينمايند، مرا كامالً ميشناسند و ميدانند كه من صرف ميخواهم كه ازطريق تربيون هاي آنان احـوال  

اول به هسپانيه رفتم و بعداً اينجا بـه خـاطر   » ليال زينا« من قبال با . زار مردم خويش را بيان مينمايم
 .معرفي كتاب خود آمدم

 چه ميشود كه اگر امريكا افغانستان را ترك نمايد؟سوال ـ 

دوم بايد مجال قدرت نمـائي ديگـر بـه جنـگ     . جواب ـ اول غم منع ترياك بايد خورده شود 
گروپ هاي ملي و مردم قشر رسيدة افغانستان را كـه هرگـز حـق و    . ساالران و طالبان داده نشود

  .د و به اشغال خاتمه دادفرصت فعاليت و تبارز داده نميشود بايد روي كار آور

سوال ـ آيا جنگ ساالران جزء كلتور افغانستان اند؟ مبارزه بر عليهه تريـاك چگونـه صـورت     
 گيرد؟

جواب ـ در بيشتر از سي سال اخير بسياري فرصت ها از دست رفت ولـي در عـوض شـعور     
و توليد ترياك،  مردم كامالً ضد كشت. اجتماعي ملت افغان جبراً بسيار رشد نمود و پرورش يافت

سال اخير جنگ ساالران، طالبان و قواي اشغالگر  8در . و اشغال مملكت خود هستند طالبان، جنگ
ميدياي ممالك غربي هرگز نميگوينـد كـه ايـن همـه     . خارجي همه مصيبت هارا سبب گرديده اند
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مصـرف  منع كشت ترياك بايد از جانـب ممالـك    ترياك به كجا ميرود و با كجا مصرف ميگردد؟
كننده و خريداران آن صورت گيرد و در داخل هم باالخره بايد به دهقان بي نوا كمـك گـردد كـه    

 .ديگر كشت ننمايد

  به افغانستان رفتم و ديدم  2002من در سال : آقاي رايس مامور سابق صداي امريكا  سوال ـ
اشـغال يكجـا    كه مردم آنجا به آزادي رسيده بودند و بسيار خـوش معلـوم ميشـدند، آزادي و   

 ممكن ميشود؟

افغانسـتان در دسـت قـواي    ! جواب ـ شما بگوئيد، ميشود آزادي را بـا اشـغال يكجـا نمـود؟     
 !اشغالگر ميباشد

 سوال ـ پس جگونه براي حل اين مشكل كمك شود؟

جواب ـ بايد گروپ هاي ديموكرات كمك به افغانستان، اشـغال و پاليسـي دقيـق امريكـا را      
اين موقف جيوپوليتيك افغانستان اسـت كـه سـبب اشـغال آن     . يت بشناسندمطالعه نموده و برسم

اين گروپ ها ببينند كه پول هاي آنها واقعا براي توليد كار، تعليمات، امنيـت وروي  . گرديده است
 !كار آوردن قشر فهميده به مصرف ميرسد يا صرف براي جنگ

رف رسيده است به عوض محـبس  در محبس بگرام در جوار شهر كابل به مليون ها دالر به مص
 .گوانتانامو

 .جريان دارد و آزادي موجود نيست Civil War در افغانستان جنگ داخلي يا

بنابرين آيا در افغانستان هيچ گونـه كمكـي از جانـب     :سوال ـ سوال كننده خانم كمي عصبي  
يده اسـت؟  امريكا صورت نگرفته است؟ مكتب ساخته نشده است؟ در راه صلح هيچ اقدامي نگرد

 .مردم امريكا بليون ها دالر مصرف را براي همين منظور متقبل گرديده اند

بايد باالي همسايه هاي افغانستان . جواب ـ اول بايد براي خاتمة اشغال راه حلي جستجو نمود 
براي تقوية قواي طالبان كمك ننمايند . فشار آورد كه دست از مداخله در مسائل افغانستان بردارند

اگر به سـاختن مكتـب كمـك ميشـود بايـد      . دم افغانستان بيچاره را به حال خودشان بگذارندو مر
 .عساكر ناتو و امريكا در حفظ و مراقبت آن و حماية دختران مكتب وظيفه اجرا نمايند

در حاليكه افغانستان در آتش جنگ ميسوزد، چگونه رئيس جمهور شما جائزة صـلح دريافـت    
 !مينمايد؟

امريكا از افغانستان خارج گردد، جرياني كه درزعامت مسـعود ـ ربـاني صـورت     سوال ـ اگر  
 گرفت تكرار نميشود؟

به قـدرت   دوبارة آن مردم را بايد رشته و علل بوجود آمدن. جواب ـ شرائط فرق نموده است  
شايد تروريسـت هـاي   . احمد شاه مسعود تروريست ديروز، قهرمان امروز گرديده است. قطع نمود

مكاتب پـيهم بسـته   . حاال هم افغانستان در حال آرامش و ثبات نيست! امروز، قهرمانان فردا شوند
همـه   چـرا ايـن  . ميگردند، بروي دختران تيزاب پاشيده ميشود، دختران در مكاتب مسموم ميگردند

آنچه را امريكا و جامعـة جهـاني انجـام    ! عسكر در افغانستان كه هست، آنانرا محافظت نمينمايند؟
  كدام ! ميدهند، ديموكراسي ميگويند
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  !ديموكراسي؟

سوال ـ در مورد اينكه عبداهللا عبداهللا بر انتخابات اعتراض نموده و حال چون شـرائطش قبـول    
 داريد؟نشد، قهراً پا پس كشيد، چه عقيده 

جواب ـ عبداهللا يك فرد مستقل و يك كانديد آزاد نبوده، بلكه به گروه ائـتالف شـمال، جبهـة     
اينكه وي چرا و چگونه كانديد گشته و چـرا پـا   . متحد ملي و ايران و روسية فدرال متعلق ميباشد

پس كشيده است، همه بروي پالن و نقشه هاي همان وابستگان صـورت گرفتـه اسـت، نـه كـدام      
 .خود وي» *«شخصي  ميمتص

سوال ـ اگر امريكا هيچ كمكي براي افغانستان نمي نمايد، پس چه ميكند؟ آيا مشـكل اينسـت    
 كه امريكا كلتور افغانستان را نميشناسد؟

مشكل كلتور چنـدان نيسـت، مشـكل    . جواب ـ مشكالت گوناگون است كه قسماً تشريح شد 
آنچه را ايران با همكاري با طالبان بر . انستان دوستاينست كه امريكا با ايران دشمن است و با افغ

 !مردم افغانستان روا ميدارد، بخاطر دشمني با امريكاست

بايـد قبـول نمائيـد كـه     ! آزادي را به مردم يك مملكت خودشان ميدهند نه مملكـت اشـغالگر  
ـ  . ميدياي شما حقايق را براي شما افشاء نمينمايند در ! ه اشـغال را لطفاً عدالت را پشتيباني كنيـد ن

در فراه كه من ازانجـا  ....شمال افغانستان از ممالك همسايه هيلي كوپتر ها با اسلحه پائين ميگردند
طالبان را امريكا ميخواهـد در  . هستم، عساكر امريكائي جنايتكاران را ميگيرند و دوباره رها مينمايند

پولي كه از مواد مخدره بدست مـي   چرا به آن جنايتكاران پول مي دهد، مگر. تنخواه شامل بسازد
آمر موسي قلعه يك طالبي سابقه . آورند كافي نيست؟ در هلمند و موسي قلعه طالبان حاكم هستند

 .دار است

با ماللي جويا به انتها رسيده بود، مردي كه متاسـفانه اسـمش را    درين وقت كه سوال جوابات
 : ن آغاز به صحبت نمودنتوانستم كه ياد داشت نمايم، از جا برخواست و چني

من به نفع مردم افغانستان و آزادي آنـان از چنـگ طالبـان و القاعـده مظـاهره       2001در سال 
نفري كارميكردم كه دفتر ما توقيف گرديـد چـون مـا     60سال من با يك گروپ  8درين . مينمودم

شـما را اشـغال    ما بسيار متاسف هستيم كه مملكـت . مخالف آنچه بر افغانستان وارد ميشود هستيم
 .متاسفانه ميديا در مورد اسالم و مردم خوش قلب مسلمان، تبليغات منفي مينمايد. نموديم

هـم بسـيار    بعد از ختم مجلس، ماللي جويا براي عالقمندان كتاب وي امضاء مينمود و با مـن 
حال و صحت بعضي هاي ديگر راكه در سـابق گويـا در واشـنگتن مالقـات      لطف نمود و جوياي

  . وده و از حمايت آنان برخوردار بود از من گرديدنم
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  2009/ 11/ 28، سيستاني
  

  در مورد ماللي جويا BBC مكثي برگزارش نيشدار
 

اي در  هـاي رسـانه   دستگاه تبليغاتي وسخن پراكني كشور انگلـيس، يكـي از غـول    بي بي سي،
باالترين نفوذ و اعتبار در ميـان  جهان است كه با داشتن شبكه هاي متعدد تلويزيوني و راديويي از 

 2009/ 11/ 26درتـاريخ  ) بـي بـي سـي   (رسـانه يـي    اين غـول . شنوندگان خود برخوردار است
ميـان جنـگ    زنـي در  ماللـي جويـا،  « گزارشي كوتاه ولي نيشدار وتخريش كننده يـي، زيرعنـوان  

ـ  ،نگارنده گزارش. سايت فارسي خود به نشر رسانده است در» ساالران يري كـه لقمـه   مثل آدم س
  :آخرين را از سربي ميلي بدهن ميگذارد، با بي ميلي نوشته ميكند

ماللي جويا، از چهره هاي بحث برانگيز در افغانستان كه بـا انتقـاد از فرمانـدهان سـابق ايـن      «
به شهرت جهـاني رسـيد، بـه تـازگي در مـورد       2003كشور در لويه جرگه قانون اساسي در سال 

  ».نوشته است] ي[افغانستان كتابزندگي خود در 
هدف از نوشتن ايـن كتـاب زيـر عنـوان     « :نوشتن كتابش چنين بيان ميكند را از هدف جويا و

، نشان دادن سيماي سياسي و نظامي افغانسـتان بـه كشـورهاي غربـي     »زني در ميان جنگساالران«
اي امريكايي و نـاتو در  در اين كتاب با حضور نيروه« :نگارنده ازقول خانم جويا مي گويد» .است

در ادامـه   و» .افغانستان به شدت مخالفت كرده و افغانستان را يك كشور اشغال شده دانسته اسـت 
بـاور دارم  . ما تاريخ پر افتخاري داريم كه هرگز اشغال را قبول نمي كنـد « :از قول جويا مي افزايد

كه مردم رنج كشيده ام در آينده نيز بر ضد اشغال مي ايستند و درس خوبي به اشـغالگراني چـون   
  ».و ناتو خواهند داد؛ چنانچه در گذشته به انگليس و روسها داده بودند امريكا

لس نماينـدگان افغانسـتان نيـز در اولـين انتخابـات      خانم جويا پس از كسب عضويت در مج
، به انتقاد از جنگساالران در اين كشور ادامه داد و اظهارات تند 2005پارلماني اين كشور در سال 

خانم جويا تا حاال چندين جايزه بـين المللـي را   .او، باعث تعليق عضويت اش در اين مجلس شد
  .رده استدر زمينه دفاع از حقوق بشر از آن خود ك

نـيش ميزنـد ومبـارزات     چنين كلماتي نگارنده بي بي سي دراخيرنوشته اش، ماللي جويا را با
بـا ايـن   « :برحق او را كم اهميت جلوه ميدهد ودشمنان اين زن شجاع افغان راخوشـحال ميسـازد  

قاد كند تنها بلد است انت باور دارند كه ماللي جويا،) سيستاني -حاميان جنگساالران( حال، منتقدان
و زماني كه بحث روي برون رفت از مشكالت افغانستان و ارايه برنامـه بهتـري بـراي آينـده ايـن      

 .بر پراگراف اخيراين گزارش كمي مكـث ميكـنم  » .كشور مطرح مي شود، حرفي براي گفتن ندارد
  .»ماللي جويا تنها انتقاد بلد است«

تقـاد را از دموكراسـي حـذف كنـيم،     اگران. روان دموكراسي است انتقاد روح و انتقادچيست؟
در آزادي بيـان،  . معناي ديگرانتقاد، آزادي بيان است. دموكراسي فرقي از دكتاتوري نخواهد داشت

فيگـارو، روزنامـه   . اگر انتقاد وجود نداشته باشد،اصالًچيزي براي خواندن وجود نخواهـد داشـت  
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را بصورت شـعار در سـرلوحه    يكصد سال است كه اين جمله معروف بومارشه،معروف فرانسه ئي
» زادي انتقاد نباشد، ستايش ارزنده اي نيز نميتواند وجود داشـته باشـد  آ اگر« :خود بچاپ ميرساند

  ) 36تولدي ديگر، ص  شفا، دكتر(
پـس انتقـاد، ركـن    . بدون آزادي انتقاد،آزادي مطبوعات معني ومفهوم خود را از دست ميدهد

بدين حساب انتقاد .مطبوعات زبان گوياي دموكراسي استآزادي مطبوعات است و آزادي  اساسي
با انتقاد است كه ميتوان جلو كجرويها وجلـو  . يگانه وسيله موثربراي اصالح كارها وپيشرفت است

با انتقاد اسـت كـه ميتـوان جلـو فسـاد اداري و رشـوه گيريهـا        .بدرفتاريها وبي عدالتيها را گرفت
وزنان وكودكان را افشـاكرد   يتوان متجاوزين برحقوق مردمبا انتقاد است كه م. واختالس را گرفت

از  ،تنها امتيازي كه نظام هـاي دموكراسـي غـرب   . را بچنگ قانون سپرد وجنايتكاران خالف كاران
اينسـت كـه درنظامهـاي دموكراتيـك غـرب ميتـوان        ،نظام هاي دكتاتوري واستبدادي شرق دارد

را زيرسـوال بـرد    برهرمقام دولتي، اگرپا كج گذارد، انگشت انتقاد گذاشت وعملكـرد دولتمـداران  
دولتمردان را بررخ شان كشيد واذهان عامه را عليه شان  ونقص كارها و يا اشتباهات وحتي خيانت

و يـا او را از كـار برطـرف نمايـد ويـا بزنـدان        بسيج نمود، بدون آنكه كسي مانع كارمنتقد بشود
بسته است واگركسـي دسـت بـه افشـاء      مگردرنظام هاي استبدادي شرقي،زبان انتقاد مردم. بفرستد

چرا ملكيت هـاي شخصـي   ،والي يا فالن رهبرتنظيم يا فالن ،خيانت كسي بزند، وبگويد فالن وزير
ر زندان شخصي بازكرده و مـردم را درآن  دولتي راغصب ميكند؟ چرا فالن جنگساال ويا زمين هاي

انداخته وشكنجه ميكند تا زبان شكايت عليه وي بازنكنند،بجاي اينكه وزيريا جنگ ساالرغاصب را 
چنانكه نصـيرفياض گرداننـده برنامـه    .به پنچه قانون بسپارند، منتقد را زنداني ميكنند وشالق ميزنند

  .تلويزيوني حقيقت را چنين كردند
ق بشر،هنگامي كه عضويت ماللي جويا از طرف ولسي جرگه بـه تعليـق دراورده   سازمان حقو
نيـز انعكـاس يافتـه،انتقادات تنـد      BBCخود كه در سايت فارسي  2007مه / 24شد، در اعالميه 

آقـاي آدمـس، مسـئول     .ماللي جويا را جزء آزادي بيان شمرده وآنرا حق ماللي جويا دانسته است
وضع ممنوعيت بر انتقاد از پارلمـان،  «: ق بشر در اين اعالميه مي گويدبخش آسيايي ديده بان حقو

چيزيست كه اصول آزادي بيان را نقض مي كند؛ اصولي كه در قوانين جهاني و در سراسر جهـان  
اعالميه ديده بان حقوق بشر همچنين گفته كه پارلمان افغانستان بايـد زمينـه را   » .مورد احترام است

فراهم كند تا آنان بتواننـد بـدون تـرس از تعليـق      »ادانه نمايندگان انتخابي مردمابراز نظر آز«براي 
  )2007/ 5/ 24بي بي سي .( عضويت شان در مجلس، ابراز نظر كنند

لويه جرگه قانون اساسي در  ماللي جويا، زبان تند انتقاد خود رابراي بارنخست، از درون تاالر 
مبديل كرده بودنـد واينـك درآن    افغانستان را به ويرانه، متوجه جنگساالرني نمود كه 2003دسمبر

در آن موقع هيچ كس وهيچ مردي جرئت نداشت تـا  . لويه جرگه با گردن افراخته تكيه داده بودند
روي  با قبول همه خطـرات،  ،بگويد برباالي چشم شما ابرو ست، ولي ماللي جويا به اين تبهكاران

ز جنايتكاران جنگي كه كابل را محور ومحراق جنگ هـاي  ستج سخنراني رفت وبطور بيسابقه يي ا
خانمانسوز تنظيمي خود قرارداده بودند، نام برد و طرح به محاكمـه سـپردن جنايتكـاران را بميـان     
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 ،جنايتكـاران  يعني كه با دوباره برسركار آوردن »آزموده را باز آزمودن خطاست« :كشيد و گفت كه
حقـوق حقـه خـود     به كشور برنميگردد و زنـان بـه   دموكراسي به ثمر نمي نشيند و ثبات سياسي

قبل از همـه جنگسـاالران تظيمـي بودنـد كـه عربـده       ،در پاسخ به اين انتقاد ماللي جويا. نميرسند
كشيدند و با كوبيدن مشت برروي ميزها و پريدن برروي سـتيج لويـه جرگـه ميخواسـنتند قـدرت      

را نشان بدهند وماللي جويا را نابود كنند،اما با مداخله نيرويهاي ايساف، از كشـتن   آدمكشي خود
  .ماللي جويا جلوگيري بعمل آمد

شـان وماللـي جويـا درة     ائتالف شـمال وحاميـان   از آن روز ببعد ميان جنگساالران بخصوص
ردنـد تـا صـداي    تنافر ايجاد شد و رهبران جهادي از هرفرصتي برضد ماللي جويا استفاده ك عميق

حتي تا كنون پنج بار اوباشان ائتالف شـمال قصـد   . را خفه كنند واز خود گذر فراه اين زن شجاع
  . جان اورا كرده اند ولي جويا بطور تصادفي ازآن سوء قصدها نجات يافته است

بـه  از هر تربيوني كه بدستش افتاده، پيوسته به مردم افغانستان و ،ماللي جويا،ازآن پس تا امروز
تازماني كه جنايتكاران جنگي از قدرت بزيركشيده نشوند و محاكمـه بـين   : مردم جهان گفته است

ماللي جويا بارها باصداي رسـا گفتـه   . نگردند، صلح وثبات وامنيت به افغانستان برنميگردد المللي
افع وميگويد كه امريكا، سياست دوگانه اي را درافغانستان بـه پـيش ميبـرد، از يكسـوخود را مـد     

وحقوق زنان دركشورميگويد و از سوي ديگر،سران ائتالف شمال را كه همچون طالبان  دموكراسي
  .واز آنها حمايت ميكند زن ستيزاند، در مقامات بلند دولتي منصوب كرده

امريكا با گشاده دستي بسيار، بـيش از  «: ماللي جويا باري دريك سخنراني خود دركانادا گفت 
متكـي اسـت، همـان نيرويـي كـه       ،امريكا بر اتحاد شـمال . يان حمايت ميكندهرزماني از بنيادگرا

به جهنم تبديل كرد و هنوز هم بزرگ ترين تهديـد بـراي    1992 -1996افغانستان را در سال هاي 
درصـد پارلمـان    70بر طبق گزارش ديده بـان حقـوق بشـر،    .... ثبات و صلح در كشور من است

به جنايت جنگي هستند، از جمله اعضاي رژيـم دسـت نشـانده    انباشته است از عناصري كه متهم 
  ».اتحاد شمال روسي، قاچاقچيان مواد مخدر، طالبان ها و جانيان

در هفتم مـاه  . آنهاي كه از عدالت سخن ميگويند به مرگ محكوم ميشوند«: جوياميگويد ماللي
فقـط بـراي ايـن كـه      جنگ ساالران و نمايندگان قاچاقچي به من حمله فيزيكي كردنـد،  2006مه 

فاحشـه، او را   ،:يكي از آن ها حتـي فريـاد ميكـرد   . از جنايات اتحاد شمال  ،حقيقت راگفته بودم
بدينسان ماللي جويـا انتقـاد را خيلـي خـوب بلـد اسـت و درجـاي         »!بگيريد و به او تجاوز كنيد
   .مناسبش آنرا مطرح ميكند

مشكالت افغانسـتان و ارايـه برنامـه     زماني كه بحث روي برون رفت از« BBC بزعم گزارشگر
  ».حرفي براي گفتن ندارد ]جويا[بهتري براي آينده اين كشور مطرح مي شود، 

دارد،  ماللي جويا همانگونه كه انتقاد را خوب بلد است، حرف هاي زيـادي بـراي گفـتن هـم    
  منتها كجاست گوشي كه اين حرفهارا بشنود وبدان ترتيب اثر بدهد؟ 

الساراسبك، كه به نظر شما دولـت امريكـا چـي     لماني،آژورناليست  اين سوالماللي جويا به 
  :بايد بكند؟ چنين پاسخ ميدهد 
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امريكا بايد حمايتش را از جنگ ساالران و جنگ افروزان متوقـف بسـازد و   . بسيار ساده است«
ـ   ران بـه  كمك كند كه انسانهايي مثل سياف، رباني، قانوني، فهيم، خليلي، محقق، اسـماعيل و ديگ
امريكـا  . عوض نصب شدن در مقامات كليدي، بمثابه جنايتكاران جنگي به محاكمه كشانيده شـوند 

و متحدينش بايد با جديت گروپ هاي مسلح غيرقانوني را كه خون مردم ما را مـي مكنـد، خلـح    
كننـد و   مردم افغانستان از جنايتكاران ائتالف شمال كه در قدرت هستند حمايـت نمـي  . سالح كند

آشكارا تا جايي كه ميتوانند بر ضد شان مبارزه ميكنند به طور مثال عكس هـاي شـانرا در محضـر    
 . عام به آتش ميكشند

به . دولت امريكا بايد به مردم افغانستان احترام كند و از ارتكاب جنايات جنگي جلوگيري كند
افغانستان از طرف امريكـا و  مردم غير نظامي در  2001سپتامبر  11مراتب زيادتر از قربانيان حادثه 

گنـاه   حتي امريكا زيادتر از طالبان در اين شش سال اخيـر مـردم بـي   . متحدينش به قتل رسيده اند
اما، طبعاً عساكر امريكايي هيچ گناهي ندارند به آنها گفته شده بـود  . ملكي را به قتل رسانيده است

نراني هـاي اخيـري كـه در امريكـا     در سـخ . شما بخاطر آوردن دموكراسي در افغانستان ميجنگيد
داشتم، فاميل هايي كه جگر گوشه هاي شانرا در افغانستان از دست داده بودند به من ميگفتنـد كـه   

مردم افغانستان بـه  . حال ما درك ميكنيم كه پاليسي امريكا در افغانستان استهزاي دموكراسي است
 ».ت و صلح دوست امريكا نياز دارندكمك مردم آزادي دوس

من فكر ميكنم كانادا و ديگر دولت ها اگـر واقعـا   « :سخنراني خود در كانادا گفته بود جويا در
مي خواهند به مردم افغانستان كمك كرده و تحوالت مثبتي ايجاد كنند، بايد مستقال عمل كنند، نـه  

د را آنها بايد خـو . اينكه به ابزاري در خدمت اجراي سياست هاي غلط اياالت متحده تبديل شوند
با نيازها و آرزوهاي مردم افغان هم جهت كنند و هرنوع حمايت از جنگ ساالران و واپسگرايان و 

تنها بر اساس چنين سياستي آن ها مي توانند اعتمـاد  . عناصر نادان در درون سيستم را متوقف كنند
داران كانـادا  سياسـتم . مردم را به دست آوردند و نشان دهند دوستان واقعي مردم افغانستان هستند

مسبب رنج مردم افغان و تراژدي ] طالبان[بايد بدانند جنگ ساالران اتحاد شمال نيز به همان اندازه 
من به خوبي از سختي هـا، چـالش هـا و مـرگ آفرينـي نيروهـاي ضـد        . كنوني افغانستان هستند

چون قدرت و ممكن است روزي آن ها مرابكشند . ولي من به مردمم ايمان دارم. دمكراتيك آگاهم
اسلحه دارند و تحت حمايت آمريكا هستند، ولي آن ها هرگز نميتواننـد صـداي مـرا خـاموش و     

  )سايت كميته دفاع از ماللي جويا(» .حقيقت را مخفي كنند
حرف ها وسخنان ماللي جويا به عنوان يك عنصر آزاديخواه ملي،براي امريكا وكشورهاي هـم  

تا عناصـر  ،او بـا صـراحت بـه غـرب ميگويـد كـه      . ابهـام اسـت  پيمان او بسيار صريح وخالي از 
بنيادگرا،جنايتكارومجرمين جنگي چه طالب وچه تنظيمهاي جهادي درافغانستان برسرقدرت باشـند،  
نه مردم افغانستان روي خوشبختي را خواهند ديد ونه امريكا وناتو موفق به آوردن ثبات و امنيـت  

  .افغانستان ميگردند در
عـدالت از طريـق بمحاكمـه كشـاندن جنايتكـاران جنگـي        خواهان جدي تامين ماللي جويا،

وناقضين حقوق بشرومقامات آلوده به فساد اداري وحيف وميل كمـك هـاي جامعـه جهـاني بـه      
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بازسازي افغانستان است واشتباه امريكا را دربقدرت رساندن دوباره جنگ ساالران ائـتالف شـمال   
شـش سـال   ،مظلوم كشـور است  تجاوزبه حقوق ميليونهامردمكابل وستم و كه مسبب اصلي ويراني

قبل در لويه جرگه قانون اساسي خاطرنشان كرد كه بـه مـذاق سياسـتمداران امريكـا وافغانسـتان      
خوش نخورد واما امروز همان امريكا بشمول انگليس وفرانسه وآلمان،واتحاديه اروپا، بحـران بـي   

ان فساد اداري را زاده موجوديـت جنگسـاالران در   امنيتي وبحران كشت وقاچاق مواد مخدر وبحر
دولت كرزي از مركز تا واليات تشخيص داده اند وپس ازانتخاب مجـددكرزي بـه حيـث رئـيس     
جمهور، پيوسته براو فشار وارد ميكنند كه نبايد جنگساالرن ومتهمين به نقض حقـوق بشـروقاچاق   

جنگساالران تنظيمي وبانديسـت هـاي    هممواد مخدر در كابينه جديد حضور داشته باشند واگر باز
قاچاق مواد مخدر دوباره درحكومت كرزي روي كار بيايند، آنها كمك هـاي خـود بـه بازسـازي     

  .افغانستان را متوقف خواهند نمود
از حضـورجنگ سـاالران در دولـت افغانسـتان     ،بنابرين اگر امروز انتقاد كشورهاي عمده غربي

لت كرزي حضور داشتند كه ماللي جويا از آنها انتقـاد ميكـرد   بجااست، ديروز هم همين ها در دو
وخواستار محاكمه آنها شده بود واكنون هم خواستار تحقق چنين عدالتي است،پس نبايد گفت كـه  

  ».نشان بدهد نجات مردم را از بحران هكند، ولي بلد نيست را است انتقاد ماللي جويا تنها بلد«
ت گوومنتقد رك و راستگو است، نه يك برنامـه ريـز نظـامي    ماللي جويا، يك آزاديخواه حقيق

رااز چنـگ   تا راه نجات افغانستان را از بحران موجوده نشان بدهد، اما راه نجـات مـردم  ! وامنيتي
او به عنوان يك عنصر آزادي خواه و استقالل طلب حـق دارد   .جنايتكاران همواره نشان داده است

رارداده وهر روزوهرشب خانه ودهات مردم مظلـوم رابمبـاران   برآناني كه كشورش را مورداشغال ق
وجان صدها زن ومردو كودك را از آنها ميگيرد، صداي اعتراض خود را بلند كند وبگـوش  ،ميكند

  .مردم آزادي خواه جهان برساند
ماللي جويا،حق دارد برضد جنگ واشغال كه به بدبختي زنان ومادران وويراني خانه وكاشـانه  

كشورش مي انجامد فرياد بزند وجنگ واشـغالگران را محكـوم كنـد و مـردم را بـه اتحـاد       مردم 
ماللي جويا حق دارد برضد نـوكران وجيـره خـوران داخلـي ايـن      .ومبارزه برضد جنگ فرابخواند

اشغالگران نيز صداي اعتراض و انتقاد خود را بلند نمايد وچهره هاي سـياه ودسـتان خـون آلـود     
ا افشا نمايد وبگويد كه تا اينها به محاكمات بين المللي وملي سـپرده نشـوند،   جنايتكاران جنگي ر
دراين كشور تامين نميگردد وبايد امريكا دسـت از حمايـت جنـگ سـاالرن      هرگزامنيت وعدالت

ماللـي جويـا   .وقاچاقچيان مواد مخدر ورشتخواران واختالس گران كمك هاي بين المللي بـردارد 
گي در زيرچترحمايت امريكا از مركـز تـا واليـت كشـوربه ظلـم وسـتم       ميداند كه جنايتكاران جن

وتجاوز برمال وناموس مردم ادامه ميدهند ودر هشت سـال گذشـته دمـاراز روزگـارمردم مظلـوم      
وبيچار افغانستان برآورده اند و مسببان اصلي نا امنـي، فقـر، بيكـاري، دربـدري وهـردم شـهيدي       

ين ها اند كه نميگذارند تا كمـك هـاي جامعـه جهـاني     افغانها به كشورهاي خارج هم ومهاجرت
درراه بازسازي وايجاد اشتغال براي مردم بيكاربكار گرفته شود،ازاينسـت كـه فسـاد اداري درايـن     

  .كشور به اوج خود رسيده وفرياد جامعه جهاني را به آسمان بلند كرده است
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را فرياد بكشد و برضد ايـن همـه    ديگرافغانستان بايد اين انتقاد ماللي جويا وهرآدم با احساس
ناروائي ها ودست درازيها به مال وناموس زنان وكودكان وحيف وميل نمودن دارائـي هـاي ملـي    

 8نـاتو درمـدت    و امريكـا آيا انتقاد ماللي جويا از بمباران هاي كور نيروهاي . كشور اعتراض كند
در عزيرابـاد هـرات، ويـا     :سال گذشته درمحالت مختلف جنوب وجنوب شرق افغانستان منجمله

و يـا برعروسـي يـي در دهلـه قنـدهار ويـا بريـك عروسـي در          گراني درباالبلوك فـراه  روستاي
يا دريك عروسي در هسكه مينه ننگرهار وبازدريـك عروسـي درنورسـتان وده هـا محـل      ،روزگان

نـه   است؟كارنابجائي  ديگراين كشور كه به مرك وميرده ها تن كودك وزن ودخترجوان انجاميده،
وناقضـين حقـوق    آنـاني كـه بـه جنـگ سـاالران     . خير بلكه بسيار بجا ووطنپرسـتانه هـم اسـت   

وابسـتگي    بشروقاچاقچيان مواد مخدر ورشوه خواران واختالس گران كمـك هـاي بـين المللـي    
داراي روحيه ملي وخواهان دموكراسي وتـامين عـدالت    و ،اشغال وطن ر ا تائيد نميكنند و ندارند

  . وموضعگيري وي حمايت ميكنند  بدون ترديد از ماللي جويا ،دركشور انداجتماعي 
 در ،بحران افغانستان، نتيجه بازي بزرگ جديدي است كه امريكا بـاهم پيمانـان اروپـائي    اما و

 ،تركيـه  عربسـتان سـعودي،   ،ايران، روسيه، هنـد، چـين   پاكستان، :رقابت با كشورهاي منطقه چون
اگـر بگـوئيم كـه موقعيـت     .تـي تاجيكسـتان درآن نقـش بـازي ميكننـد     قيرغيزستان وح ،ازبكستان

ژوپوليتيك افغانستان به مثابه كوتاه ترين راه رسيدن به چاه هاي نفت آسياي ميانه ومطمـئن تـرين   
در صـدر   براي امريكاهندوستان وستان پاكخليج فارس وكشورهاي ايران وكنترول برچين و سكوي

 با تغيير رهبري درامريكا، به نظرميرسد كه تردد. حرف گزافه يي نگفته ايم ،اهداف قرارداشته ودارد
ازاين اسـت كـه آنهـايي كـه خـود      . در ادامه دادن به اين بازي بزرگ بوجود آمده است  ودودلي

بلكـه بـراي    ،، البته نه براي نجات افغانسـتان از بحـران  )انگليس وامريكا( تصورميكنند راعقل كل
افغانستان، امـروز درمانـده انـد و هريـك از كشـورهاي مزبـور هرهفتـه بـا          نجات خود از بحران

جرئـت   كارشناسان ومتخصصان عرصه هاي نظامي واقتصادي وسياسي،به رايزني مي پردازند ولـي 
نميكنند طرحي براي برون رفت خود از بحراني كه خود ايجاد كرده اند پيدا كننـد و جلـو كشـتار    

از دسـت مشـتي بنيـادگراي سـاخته وپرداختـه خـود درپاكسـتان         فرزندان خود ومردم افغـان را 
بگيرند،بلكه ميخواهند افغانستان را دوباره به طالبان والقاعده واگذارند و شرمسارتر ازشـوروي بـه   

  . كشورهاي خود برگردند ونام آنرا برگشت ظفرنمون بگذارند
ماللي جويا، تنهـا بلـد   « بهتربود بجاي نوشتن عبارت تخريش كننده bbcگزارشگر بنابرين براي

است انتقاد كند و زماني كه بحث روي برون رفت از مشكالت افغانسـتان و ارايـه برنامـه بهتـري     
بـه همـان معرفـي مختصـركتاب      ».براي آينده اين كشور مطرح مي شود، حرفي براي گفتن ندارد

محبوبيـت وشـهرت جهـاني    زيرا با كابرداين جمالت نميتواند ذره اي از  .ماللي جويا اكتفا ميكرد
  . افغانها وهوداران او بكاهد، بلكه بازهم برطرفدران او خواهد افزود ماللي جويا نزد
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  2009\12\4 ،نويسنده ايراني ،سارا نيكو
  

  »زني در ميان جنگ ساالران« ماللي جويا
  

زن جواني از سـرزمين جنـگ زده    ،بدون شك نام ماللي جويا
با تاريخ معاصر مبارزه و مقاومت مردم دليـر افغانسـتان    ،افغانستان

 ،بر عليه بنياد گرايان اسالمي و بـر عليـه اشـغالگران امپرياليسـتي    
   .عجين شده است

توسط  اسم كتابي است كه اخيراً »زني در ميان جنگ ساالران«
بـه   »اسـكريبنر «او به زبان انگليسي نوشته شده و توسط انتشارات 

سال جاري نيز مراسمي بـراي   اكتبر 29در روز  .چاپ رسيده است
آن چه در زير آمـده   .معرفي اين كتاب در شهر واشنگتن بر پا شد

است توضيحات من در مورد نشست مذكور و هم چنين در مـورد  
  .محتواي كتاب فوق الذكر مي باشد

كتابش بـا نـام   اكتبر فرصتي شد تا با ماللي جويا در مراسمي كه به مناسبت انتشار  29در روز 
اكثـراً   ،در اين مراسم. در واشنگتن بر پا شده بود از نزديك آشنا شوم »زني در ميان جنگ ساالران«

كساني در آنجا . يي شركت داشتندامريكاانسان هاي مترقي و مخالف جنگ و فعالين حقوق بشري 
و نـاتو در   امريكـا حضور داشتند كه خود سالهاست بـر عليـه تجـاوز و جنـگ خانمـان برانـداز       

با اين كه اكثر آنها با مضمون نشست آشـنائي  . افغانستان و عراق به اشكال مختلف مبارزه كرده اند
بـه  . ذهني داشتند اما واضح بود كه جمعيت حاضر با دقت به سخنان ماللي جويا گوش مي دادنـد 

و مـي رود را بـه   سخنان زن جواني كه درد هاي فراواني كه در سي سال گذشته بر افغانستان رفته 
زبان انگليسي براي آن ها باز گو ميكرد و گوشه هائي از ستم هاي وارده به مردم افغانستان را براي 

 .همه به تصوير مي كشيد

ماللي، آن شب از ظلم و ستمي كه طي سال هاي متمادي بر مردم افغانستان اعمال شده اسـت  
افغانستان، از بوجـود آمـدن طالبـان توسـط     او از جنايات و حمله نظامي شوروي سابق بر   .گفت

و كشور هاي معروف به نـاتو و از   امريكاسازمان سيا، از حمله و اشغال نظامي كشور خود توسط 
يي خود بر مردم بـي پنـاه افغانسـتان    امريكاجناياتي كه جنگ ساالران امروز تحت حمايت اربابان 

صحبت كرد كه وقوع آن هـا بـه سـختي در    از بيرحمي ها و جناياتي  او .روا ميدارند، سخن گفت
  . تصور يك انسان مي توانند بگنجند

آن  ماللي با بيان موارد مشخص درد و رنج و محنت مردم افغانستان و با ذكر نمونه هاي فراوان
ماللي به گونه اي سخن مي گفت كه خشـم و   .پليدي و زشتي تبهكاران را آشكار ساخت ،ستم ها

و عشق به توده هاي مصيبت زده افغانستان در صدا و بيانش كامالً محسـوس   كينه به دشمنان مردم
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مصمم اسـت و   هر كسي مي توانست ببيند كه او دلش براي مردمش مي طپد و مي ديد كه او. بود
با تمام قدرتش مي كوشد كه حقيقت دردناك زندگي در جهنم كنوني افغانسـتان را بـه مخـاطبين    

كار موفق بود و توانست در جلـوي چشـم هـا و گـوش هـاي نابـاور       او در اين  .خود منتقل كند
مردم افغانستان را عيان كرده و جمعيت حاضـر را شـديدا تحـت     حاضرين حقيقت مرگ و زندگي

  .تاثير خود قرار دهد
. به طرح سئواالت حاضرين اختصاص داده شده بـود  ،قسمت دوم برنامه ،در پايان سخنراني او

از ميـان   .شـد  سـئواالت زيـادي   ،يروهاي مترقي در سطح بين المللـي در مورد چگونگي حمايت ن
ميشـود بـدون حضـور     چگونـه  ،يك دختر جوان افغاني سئوال كرد كه در شرايط كنـوني  ،حضار
خواهرم مگـر نمـي   «: قبيله اي مبارزه كرد؟ پاسخ ماللي چنين بود »جنگ ساالران«با  امريكاارتش 

همـين   دقيقـا تحـت حمايـت    ،و زنان افغانستان اعمال ميشود داني كه جناياتي كه امروز بر مردان
يي و ناتو است كه صورت ميگيرد؟ اگر در هر ده و روسـتا و كوچـه و خيابـان هـر     امريكانظاميان 

آيا آن ها هرگز جرات دست زدن به چنـين   ،نمي شد »جنگ ساالران«چنين حمايتي از اين  ،شهري
طول تاريخ بارها دشمنانشان را شكست داده اند و اينبار هم مردم افغانستان در  جناياتي را داشتند؟

در اين بخش از برنامه من نيـز بـه عنـوان     ».با مبارزه خود همه جنايت كاران را نابود خواهند كرد
ضمن قدرداني از مبازات ضد استعماري و ضد ارتجاعي ماللي بـر عليـه    ،يكي از سئوال كنندگان

سالمي و افشاي اهداف سـلطه جويانـه امپرياليسـت هـا از بوجـود      جنگ افروزان و بنياد گرايان ا
آوردن جنگ در خاور ميانه، اندكي در مورد اوضاع سياسي در ايران صحبت كرده و توضـيح دادم  

سال گذشته در زيـر حكومـت اسـتبدادي ارتجـاعي      30كه همانطور كه ميدانيد مردم ايران هم در 
ي  جمهوري اسالمي لحظه اي دست از مبارزه  براي نابودي اين رژيم نكشيده اند و در آخر از ماللـ

جويا خواستم كه نظراتش را در مورد وجوه مشترك مبارزات مردم در بند ايران و افغانسـتان بيـان   
  . كند

ماللي كه همواره تأكيد كرده است كه مبارزات مردم افغانستان را جدا از مبارزات مردم ايـران  
مـردم  «: مطالب زير را بيـان نمـود   ،در پاسخ به سئوال فوق سم نمي داند،بر عليه ارتجاع و امپريالي

مردم افغانسـتان از خيـزش   . افغانستان همواره از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران الهام مي گيرند
مـن فقـط   . نيرو گرفتـه انـد   ،بزرگ مردان و زنان و بخصوص نسل جوان ايران در چند ماه گذشته

اميدوارم كه اين مبارزات به نفع جالداني چون موسـوي و خـاتمي كـه همـان     اميدوارم و باز هم 
اميد كه مردم ايران در اين مبارزات موفق بـه نـابود   ! فرزندان خلف خميني جالد هستند تمام نشود

. ما و مردم ايران همان طور كه شاملو ميگويـد درد مشـتركيم  . كردن رژيم جمهوري اسالمي شوند
خود يكي از عوامل اصلي مصيبت بر مردم افغانسـتان   ،سال گذشته 30در  جمهوري اسالمي ايران

ي چنـين سـخناني را در مقابـل     . »بوده است و ظلم هاي بيشماري بر مردم ما روا داشته است ماللـ
واقعيـت  . نيروهايي كه بعضا نسبت به ماهيت ارتجاعي جمهوري اسالمي متوهم هستند بيـان كـرد  

متاسـفانه   عليرغم آرمان هاي صلح طلبانه اشـان  ،ييامريكاضد جنگ  اين است كه خيلي از فعالين
ضـد  «در پاره اي موارد تحت تـاثير عربـده كشـي هـاي دروغـين و ژسـت هـاي بـه اصـطالح          
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هنوز در مورد ماهيت ارتجاعي بنياد گرايـان اسـالمي در ايـران و منطقـه      ،عمال رژيم »امپرياليستي
   .شاگرانه ماللي جويا تاثير مهمي روي آن ها گذاشتدر اين نشست سخنان اف .متوهم مي باشند

در قسمت پاياني مراسم از فرصتي كوتاه استفاده كردم و با آگـاهي از احتـرام و ارزشـي كـه     
ماللي همواره به رفيق اشرف دهقاني داشته دو عدد از كتاب هاي رفيق اشرف دهقاني به نام هـاي  

برايم باور كردني نبـود وقتـي   . هديه دادم را به ماللي »بذرهاي ماندگار«و  »در جدال با خاموشي«
آن  ،هيجاني غير قابـل توصـيف   ديدم كه او با ديدن اسم اشرف دهقاني بر روي كتاب ها با شور و

كتاب ها را بوسيد و بعد در فضائي كه بوجود آمد ما با بغضي كه حاصل سالها ستم بـر مردممـان   
ي با محبتي خاص از اينكه يكـي از بزرگتـرين آرزوهـايش    مالل. بود يكديكر را در آغوش گرفتيم

و از اينكه اين زن مبارز چه تاثير شگرفي در زندگي مبارزاتي  ديدار با اشرف دهقاني است ميگفت
مجـال بيشـتري بـراي     ،ازدحام جمعيت در اطرافش براي گفتگو با او. او داشته است، صحبت كرد

  .را نمي دادمشتاق آن بوديم  ادامه صحبتي كه هر دو
زنـي در  «كتاب  .ميپردازم »زني در ميان جنگ ساالران«اكنون به نكات برجسته كتاب او به نام 

افغانسـتان در سـي سـال اخيـر      حكايت زندگي دهشتناك ميليون ها انسان در »ميان جنگ ساالران
هـاي منـتج از   سال بيشتر ندارد خود به نسلي تعلق دارد كه جنگ و نابساماني  31ماللي كه . است

در اين كتاب او نشان مي دهد كـه درد هـاي مـردم    . آن را در همه زندگي خود تجربه كرده است
از تجربـه هـاي زنـدگيش در     او در مـورد خـود و  . تحت ستم جامعه خود را به خوبي مي شناسد

شرايط سلطه طالبان بر افغانستان نيز صحبت كرده است و مثالً توضيح مـي دهـد كـه چگونـه در     
نور چـراغ نفتـي    پرتو نين نو جواني در كمپ هاي پناهندگي تا نيمه هاي شب بيدار نشسته و درس

يكي از كتابهايي كه او مطالعه كرده و بر طبق گفته خـود  . به مطالعه كتابهاي متفاوت پرداخته است
ف ماللي در شكل گيري ايده هاي مبارزاتي او نقش داشته كتاب حماسه مقاومت نوشته رفيق اشـر 

   :كتاب در اين مورد چنين توضيح ميدهد 32او در صفحه  .دهقاني بوده است
نويسـنده،  . كتاب حماسه مقاومت اشرف دهقاني به طور مشخص تاثير شگرفي بر من گذاشت«

زندانهايي كه او و كسـان  . را به منظور افشاي جنايات در زندانهاي مخوف ايران نوشت اين كتاب
پايـداري و مقاومـت اشـرف دهقـاني در     . اسي در آنجا بسر مي بردنـد به عنوان زنداني سي ديگري

  ».همواره مشوق من بوده است ،عدالتي  بي شرايط سخت و
همـانطور كـه مـي دانـيم تحصـيل       ،تحت شرايط قرون وسطايي حاصل از سلطه سياه طالبـان 

عملي غير قانوني بود، تا آنجا كه اگر انجام چنين امري صورت مـي گرفـت و بـه اطـالع      دختران
مزدوران بنياد گراي طالبان مي رسيد، هم معلم و هم دانش آموزان تحت شديدترين تنبيهات بـدني  

آشكار مي شود كه ماللي درست در چنين  »زني در ميان جنگ ساالران«در كتاب . قرار مي گرفتند
ر حالي كه دختر كامالً جواني بود با تالشي شبانه روزي موفق به دايـر كـردن مـدارس    شرايطي د

ايجاد پرورشگاه براي كودكاني كـه پـدران و    .زير زميني گشته و به تدريس دختران پرداخته است
مادرانشان را از دست داده بودند فرصت ديگري بود كه ماللي بتواند ياد گرفته هـاي خـود را بـه    

  :كتاب مي نويسد 59در صفحه . نتقل كند، و او چنين مي كردبچه ها م
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 گاهي اوقات براي بچه ها داستان هاي صمد بهرنگي را با صداي بلنـد مـي خوانـدم و درس   «
وقتـي بچـه بـودم    . هايي را كه خود از اين داستان ها آموخته بودم را براي آنهـا تشـريح ميكـردم   

ر ميكنم كه او بهترين كتـاب هـا را بـراي بچـه هـا      عاشقانه صمد بهرنگي را دوست ميداشتم و فك
تمام نوشته هاي صمد بسيار آموزنده هستند و بچه ها را تشويق به ثمر بخش بودن و فكـر  . نوشت

كردن براي چگونگي ساختن دنياي بهتري ميكند و در عين حال سرگرم كننده هم هسـتند بچـه هـا    
ن كه برايشان اين داستان ها را مي خوانـدم آنهـا   هر زما اين داستان ها را بسيار دوست ميداشتند و

  ».هميشه مملو از سئوال ميشدند
در اين كتاب اهداف واقعي و عملكرد سازمان سيا در چگونگي و شكل گيري طالبان و بـدنبال  

و كشـتار و   »مبارزه بـا تروريسـم  «و متحدينش به بهانه  امريكاآن حمله و اشغال نظامي امپرياليسم 
ميشود مورد بررسي قرار گرفته و نشان داده ميشود كـه   ر مردم ستمديده افغانستان رواجناياتي كه ب

نتايج دهشتناك اين جنگ تحميلي چيزي جز بدبختي و فقر و تبعيض و زندان و شكنجه و مـرگ و  
جنگي كه حاصلش روي كار آمدن دولـت دسـت نشـانده    . افغانستان نبوده است اعتياد براي مردم

 ،هار تر از گذشـته  رسيدن همان جانيان لباس عوض كرده طالبان است كه امروزكرزي و به قدرت 
با حمايت نظاميان امپرياليست، همچنان بر جان و مال مردم افغانستان تسلط داشته و آنها را مـورد  

  .ظلم و ستم قرار داده اند
به دنبال انفجار برج هـاي دو قلـو در نيويـورك در سـال      امريكاهمانطور كه مي دانيم دولت 

رژيـم دسـت پـرورده     ،به بهانه مبارزه با تروريسم و صدور آزادي و دمكراسي به افغانستان 2001
سابق خود طالبان را ساقط و با اعزام نيروهاي مسلح خود به آن كشور مـردم افغانسـتان را مـورد    

مترقي و انقالبي از همان آغاز مشخص بود كه هدف اصلي براي نيرو هاي . يورش نظامي قرار داد
در منطقه بود و نه نابود كردن طالبـان   امريكامنافع استراتژيك امپرياليسم  از اين جنگ حفظ امريكا

اتفاقاً، قدرتمداران امپرياليسم كه روزي با شـعار  . و بردن آزادي و دموكراسي براي مردم اين كشور
 ه بنياد گرايان اسالمي شقاوت و جنـگ طلبـي خـود را توجيـه ميكردنـد،     هاي قالبي مبارزه بر علي

  . دم ميزنند ،اين قاتلين مردم افغانستان ،امروز در سطحي علني از گفتگو و مذاكره با رهبران طالبان
طالبان در دولت  ]بنيادگرايان ائتالف شمال و[ ماللي حضور وسيع جنگ ساالران ،در اين كتاب

فغانستان را بر مال ميكند و نشان ميدهد كه چگونه اين جنايت كـاران امـروز بـا    كرزي و پارلمان ا
. جنايـت ميكننـد   همچنان بـر عليـه مـردم افغانسـتان     امريكاحمايت مستقيم چكمه پوشان نظامي 

سال بعد از شروع جنگ كماكان زنان افغانستان از پايه  8 همچنين در اين كتاب نشان داده شده كه
حتـي هنـوز   . اي ترين حقوق انساني خويش محرومند و فاقد هر گونه امنيت اجتماعي مي باشـند 

معلوم مي شـود كـه در   . اكثريت دختران به علت عدم وجود مدارس از تحصيل محروم مي باشند
 »محـرم «همراه خويشاوندان خويش كـه بـراي آنهـا     بسياري از مناطق افغانستان هنوز زنان تنها به

حتي در كابل زنان بسياري از ترس كماكان مجبور  .خوانده مي شوند ميتوانند از خانه خارج شوند
كه شرايط زنان در افغانستان از جنبه هـائي نـه تنهـا     ماللي توضيح ميدهد. به پوشيدن برقه هستند

دياد آمار تجاوز و ربوده شدن زنان، در حالي كـه مجـرمين   بلكه با در نظر گرفتن از ،تغييري نكرده
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امروز حتـي بـدتر    تجاوزگر به زنان از مصونيت كامل قانوني برخوردار ميباشند وضعيت براي زنان
واقعيات مزبور خود بيانگر علت باال رفتن آمار خود كشـي در ميـان زنـان     .از دوره طالبان ميباشد
ه با به آتش كشيدن جسم خويش بر درد و مصيبت خـويش نقطـه   زناني ك. افغانستان نيز مي باشد

به اميد آنـروز  . ولي اين خود كشي ها در سكوت فرياد عدالت خواهي آنان است. پايان ميگذارند
افغانستان به آن درجه از آگاهي دست يابند كه همه خشم و كينـه خـود    كه زنان شديداً تحت ستم

تجع وابسته به آنها در كشور خود نموده و به جـاي اقـدام بـه    را متوجه امپرياليستها و نيروهاي مر
كشتن خود، در جهت نابودي ريشه هاي ظلم و ستمي كه بر آنان روا ميشود به هـر طريـق ممكـن    

   .اقدام كنند
بـه   به مورد توليد ترياك و مسـايل مربـوط   »زني در ميان جنگ ساالران«ماللي جويا در كتاب 

درصدي  4000در آنجا مطرح شده است كه امروز افزايش . پرداخته است اين امر در افغانستان نيز
افغانستان را در رديف بزرگترين صادر كننده مواد مخدر در جهان قرار داده و جنـگ   ،توليد ترياك

ساالران با ثروت بدست آمده از فروش ترياك روز به روز وحشيانه تر و پـر قـدرت تـر از پـيش     
در اين شرايط خرده دهقاناني كه قادر به پرداخت بدهي هـاي   .دهندسلطه شوم خود را گسترش مي

در افغانسـتان بـر   . مجبور به فروش دختران خود به آنها ميشوند ،خود به جنگ ساالران نمي باشند
در چنين شـرايطي اسـت كـه در    . نهاده شده است »عروسان ترياك«نام  ،چنين دختران نگون بختي

دالر در آمـد روزانـه    2از مردم افغانستان با % 70آمار سازمان ملل كتاب گفته مي شود كه بر طبق 
وجـود   هزار كودك خيابـاني  37بيش از  در فقر مطلق و با گرسنگي زندگي مي كنند، تنها در كابل

  . هزار كودك در افغانستان امروز معلول مي باشند 200دارد و بيش از 
 امريكـا يكبـار ديگـر   : ماللي ميگويد .ا استاين كتاب حاوي پيام مهمي به مردم آزاديخواه دني

كشور ما را مورد سو استفاده قرار داده است، و مي گويـد در   براي حفظ منافع استراتژيك خودش
يي بـر مـردم   امريكـا حاكم در زير حمايت سر نيزه هـاي   »جنگ ساالران« مقابل ظلم و جنايتي كه

  .سكوت نكنيد ،افغانستان روا ميدارند
در شرايط كنوني، نسل پيشين خسته از مبارزه و نااميـد از امكـان    ،خودش ميگويداو در مورد 

به سكوت و تحمل وادارند، اما من بـاور دارم   بوجود آمدن تغييرات واقعي تالش ميكنند كه من را
گـل  كـاران  تبه ».ده تر از حمله دشمنان اسـت ضربه زنن ،سكوت انسان هاي خوب در مقابل ظلم«

  !نخواهد مردكوب كرده اند، اما تبار گل هرگزهاي باغچه را لگد
ماللي همواره بر اين نكتـه تاكيـد ميكنـد كـه هـدفش       ،در اين كتاب و در تمامي سخنراني ها

پـس  . مبارزه براي آزادي و دمكراسي و عدالت اجتماعي براي مردم تحت ستم افغانستان مي باشد
اما برخورد او با مرتجعين هـر  . لس انتخاب شداز سقوط طالبان، ماللي دو بار به عنوان نماينده مج

وي در اين مورد مطرح كرده است كه آن چه امـروز  . بار باعث رانده شدن او از آن مجالس گشت
تأكيد مي كند كه دشمنان مـردم   در افغانستان وجود دارد به مسخره كشيده شدن دمكراسي است و

يلي براي وجود دمكراسي در افغانستان جا بزننـد،  در پارلمان را دل افغانستان نمي توانند انتخاب او
و نشان مي دهد كه عدم تحمل او در آن پارلمان ها نيز خود يكي از داليل عدم وجود دموكراسي 
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   .در افغانستان مي باشد
ما ميگذارد كه تنهـا   بار ديگر اين حقيقت را در مقابل چشم ،واقعيت هاي موجود در افغانستان

سازش ناپذير و با ايجاد تشكلهاي انقالبي است كه ميتوان دشمنان را شكسـت   با مبارزات پيگير و
در مقابل دشمن تا بـه دنـدان مسـلح و در برابـر     . داد و سرنوشت جامعه خويش را بدست گرفت

امكـان   ،در كشورهاي تحت سلطه امپرياليسم. ارتش ضد خلقي ميبايست ارتش خلق را ايجاد كرد
ي واقعي هيچگاه از طريق شركت در نهاد هايي كه ساخته و پرداختـه  دستيابي به آزادي و دمكراس

ايـن امـر تنهـا در    . دست امپرياليست ها و رژيم هاي دست نشانده اشان هستند ميسر نخواهد شـد 
  .مبارزه متحدانه نيروهاي خلقي و تنها با اتكا به نيروي سهمگين توده ها امكان پذير مي باشد

مي زنان و مردان انقالبي ايران و افغانستان براي رسيدن به جامعه اي به اميد اتحاد مبارزاتي تما
  !عاري از ستم و تبعيض و استثمار 
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  2009/ 12/ 17، سيستاني
  

  روزي كه ماللي جويا شجاعانه خواستار دسمبر، 17
  !بين المللي جنايت كاران شد محاكمة ملي و

  

  
 
  
  
  
  
  
  

  نماد شهامت زن افغان ماللي جويا،
  

 ،جناب داكتر سيدعبداهللا كاظم درسالهاي اخير،كتـاب بسـيار ارزشـمندي در موردزنـان افغـان     
اطالعــات  نظــر ونشــركرده كــه از تــاليف »زنــان افغــان زيرفشــارعنعنه وتجــدد«تحــت عنــوان 

داشتن وخواندن اين اثر گرانبها را براي همـه افغانـان   . سياسي و اجتماعي بسيارغني است،تاريخي
من بحث مفصل ودقيق برآن رابوقت ديگري موكـول  . زنان كشور توصيه ميكنمباسواد وبخصوص 

) نقش زنان در لويه جرگـه قـانون اساسـي   ( مگردراينجا عجالتاً بريك مطلب بسيارجالب آن ،ميكنم
بود لويه جرگه قـانون اساسـي    نظر در« :مينويسند آن چنين مكث كوتاهي دارم كه مؤلف به ارتباط

متعدد تدوير آن به مـاه قـوس بـه     دايرشود، ولي نظربه مشكالت)2003وبراكت( 1382درماه عقرب 
رسـانده   مسوده قانون اساسي نيز كه بايد دوماه قبل از تدويرلويه جرگه به اطالع عامه. تعويق افتاد

انتخابي طي فرمـان  ) حكومت( رئيس دولت. به نشررسيد) نومبر3( عقرب 13ميشد، باالخره بتاريخ 
طرز اجراآت وچگونگي انتخاب وكالي لويه جرگه را ) 2003جوالي  13(1381سرطان  22مورخ 

 50نفر به انتخـاب مـردم و   450ازجمله : عضو بود 500تعيين كرد كه برطبق آن لويه جرگه داراي 
از جملـه اعضـاي انتخـابي بـه     . زنان باشند بايد) نفر 25(نفر به انتصاب رئيس دولت كه نصف آن

ده هزار نمايندگان ولسواليها كه درجريان لويه جرگـه اضـطراري توسـط    نفراز بين پانز 344تعداد 
برطبق سهميه هرولسوالي ازبين خودشان انتخاب وبه حيـث وكيـل بايـد    . مردم معرفي شده بودند

نفر از بين كوچيها، مهاجرين افغـاني درايـران وپاكسـتان وبيجـا شـدگان       42همچنان.معرفي شوند
. فيصد آن زنـان باشـند   15كه بايد از مجموع وكالي انتخابي  داخلي به عين روش انتخاب كردند

واليت كشور از طرف زنان برگزيده شوند تـا درلويـه جرگـه از     33تن زن از  62عالوتاً به تعداد 
شهركابل، جالل آباد، (اند تنها درمراكز شهرها كه داراي نواحي مستقل.زنان واليات نمايندگي كنند
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. ، وكال با رأي گيري آزاد ومستقيم انتخاب شدند)گرديز و ريف، قندهارهرات، باميان، قندز، مزارش
برطبق همين فرمان كليه اعضاي حكومت اعم از اعضاي كابينه، ستره محكمه، كميسيونهاي تسـويد  

واليها واراكين اردو وپوليس ميتوانستند به حيث ناظر درلويه جرگه اشتراك نماينـد، ولـي    ،وتدقيق
  . حق رأي نداشتند

بـا بيانيـه   ) 2003دسـمبر  14( 1382قـوس   25ويه جرگه قانون اساسي بروز يكشـنبه تـاريخ   ل
ملقـب شـده بودنـد،     »باباي ملـت «اعليحضرت پادشاه سابق كه در لويه جرگه اضطراري رسماً به 

افتتـاح گرديـد ومجلـس حضـرت صـبغت اهللا       زيرهمان خيمه بـزرگ  درساحه پولي تخنيك كابل
 .به حيث رئيس لويه جرگه انتخاب كـرد  )فيصد 52( يد با اكثريت آراءمجددي را ازبين چهاركاند

جميلـه  : نفر براي سه مقام معاونيت جرگه كانديد شدند كه چهارنفر آنـان زنـان بودنـد   16روزبعد 
فاطمه گيالني كه هيچيك نتوانسـت راي بيشـتري را حاصـل     صفيه صديقي و ثريا پرليكا، مجاهد،

وكالي زن مبني براينكه يك معاون بايد زن باشد، صفيه صديقي كـه   كند، ولي دراثر اصرار يكي از
جميلـه  . دربين زنان بيشترين راي را گرفته بود، به حيث معاون چهارم لويه جرگـه تعيـين گرديـد   

مجاهد وفاطمه گيالني، بعد از آنكه ثريا پرليكا به نفع آنها از حق خود گذشت به حيـث دومنشـي   
بعداً حضرت صبغت اهللا مجـددي رئـيس   . سوم عبدالحق شفق بود مجلس پذيرفته شدند كه منشي

 عنعنـه و  زنـان افغـان زيرفشـار   ( » .لويه جرگه صفيه صديقي رابه حيث نطاق جرگه نيز تعيين كرد
  )ببعد 525تجدد، ص 

  
  :گزارش روز چهارم لويه جرگه

بـي   تشـنج كه غوغا برپا كرد ومجلس را به ) دسمبر 17=قوس 28( گزارش جريان روز چهارم
آن  يكي از گزارشهاي دلچسپ وبسيار پراهميت لويه جرگه بود كه اينك بـه شـرح   ،سابقه كشانيد

  :پرداخته ميشود »زنان افغان زيرفشار عنعنه وتجدد«مطابق روايت كتاب 
كه مباحثات عمومي آغاز شد، اولين معضله همانا طرزالعمـل  )قوس 27(در روز سوم اجالس«

يك عده وكال اعتـراض داشـتند   . بالً توسط فرمان كرزي رسميت يافته بودكار لويه جرگه بود كه ق
در زيـر پـرده   . كه طرز العمل را بايد جرگه تعيين كند وحامدكرزي صالحيت ايـن كـار را نـدارد   

باشـد ويـا بـزعم    » رياسـتي «دولت راكه آيا برطبق مسـوده   هدف آن بود تا زمينه بحث روي نظام
كـه رئـيس    حكومت انتقالي وطرفداران آن از نظـام رياسـتي  . زندمطرح سا »پارلماني«برخي ديگر

درحـالي كـه گـروپ مخـالف     . جمهوردرعين زمان رئيس حكومت نيز باشـد حمايـت ميكردنـد   
يعنـي حكومـت توسـط     وقـوه اجرائيـه   سه قوه قرارداشته اصرارداشتند كه رئيس جمهور در رأس

اين موضوع اعضـاي جرگـه را   . ثيل گرددصدراعظم كه از طريق اكثريت پارلماني تبارز ميكند، تم
  . بدو گروپ تقسيم كرد كه درنهايت يكنوع تقسيم قومي وزباني در آن محسوس ومشهود بود

  . ومتشنج بودكه يك عده وكال را متاثر ساخت جر و بحث هاي روز سوم چنان شديد
ه بهرحال موضوع دومي بحث در بـاره طرزالعمـل پيشـنهادي حكومـت در ارتبـاط بـا مسـود       

ر ا اسـاس   نمايندگان بعد از جنجال زياد قبول كردند كه مسوده پيشنهادي حكومـت .مطروحه بود
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اينكه چگونه روي مواد مسوده بحث صورت گيـرد، آيـا بطوركـل دريـك مجمـع      . كار قرار دهند
نفري و بعداً آنچـه مـورد مناقشـه باشـد، دراجـالس       50بزرگ و يا نخست در گروپهاي كوچكتر 

توافق برآن شد تا وكال به ده گروپ تقسيم شوند وهرگروپ مسوده را مـورد  . ددعمومي مطرح گر
غور قرار دهد وآنچه مورد اختالف آنهاباشد، همه بيك كميته يازدهم كه متشكل از روساي كميتـه  

درمجلس عمومي مطرح . ها است، رويت داده شود وهرآنچه دراين كميته مورد موافقت قرارنگيرد
ميته ها تشكيل شدند وتصـادفاً در راس اكثركميتـه هـا رؤسـاي تنظيمهـاي      خالصه ك. بحث گردد

  .جهادي سابق بشكلي انتخاب و يا بزعم برخي انتصاب شدند
جروبحث هاي شديداللحن بين موافقان ومخالفان مسوده، يك عده وكال را ناراحت سـاخت و  

رين افغان درايـران بـه   وكيل منتخب مهاج ،روبه بي نظمي گداشت، تا انكه مستوره ستانكزي وضع
مـا اگـر زن هـم هسـتيم،     «: پا خاست وبا تضرع وكال را مخاطب قرارداده به پشـتو چنـين گفـت   

چـه  . شما ميخواهيدخون بيشتر بريزيد ومن با اين سرسفيد مهاجرباقي بمـانم . اينقدراحساس داريم
اين بيوه ها ويتيمها در  ميخواهيد؟ به لحاظ خدا، به لحاظ قرآن تمام دنيا متوجه ما استند، مسئوليت

 رقابـت بـراي مقـام وتـرس     ،اردوگاه ها بدوش شما است، اينجا هيج رقابتي جز رقابت شخصـي 
ازاينكه در دولت مركزي آينده به ما مقام وچوكي ندهند، ديگر چيزي وجود ندارد، لعنت بـه ايـن   

ارزش  .گفـت  چوكي ومقام، به خدا چطورجواب خواهيد داد، به اين جرگه چگونه جواب خواهيد
  ) bbcبرگرفته از كست مستند منتشره (  ».اين جرگه رابدانيد

 »ماللـي جويـا  «بنـام   منتخب مردم واليت فراه ساله، وكيل 25لحظه بعد يك خانم جوان  چند
آنهائي كه لويـه جرگـه را   «: پشت مكروفون رفت وبا احساسات طغيان آميز وصداي پرطنين گفت

او مورد قبول واقع ميشود و يـا كميتـه    خوانند، اينجا مي ايند وگپنهادكفر الود ومعادل فحاشي مي
. رئيس هركميته همه پيش از پيش تعيين شده است. ببينيد بين مردم ما چه زمزمه ميشود شما ،ها را

درآنجا ببينيم كه بازملت راآنها بـه چـه حالـت    ] تا[ كميته نمي بريد جنايتكار ان را دريك چرا همه
ماللـي جويـا بـه     ).وهمهمه حضار توأم با كف زدنها وعصبيت ها بطور مخلـوط غريو ( ميرسانند؟

. اينها كساني بودند كه كشورمارا محراق جنگهاي ملي وبين المللـي سـاختند  : گفتار خود ادامه داد
بـه  . آزموده رابـازازمودن خطاسـت  ...زن ستيزترين ها بودند كه جامعه ما را به اين حالت رسانيدند

 برگرفتـه از .... (محاكمه بين المللي وملي شوند، اينها ثبت تاريخ كشـورما اسـتند   يدنظرمن اينها با
  )يدوئي مجلس و كست مستند

هنوز سخنان ماللي جويا خاتمه نيافته بود كه وضع برهم خورد، خشم يكعده بـا سـتايش عـدة    
را بـه  رئيسه هرچـه وكـال    هيئت. ديگر چنان درفضا پيچيد كه هيچيك حرف ديگري را نمي شنيد

رئـيس مجلـس، ماللـي جويـا را مخاطـب      .آرامش ونشستن بجاهاي شان توصيه كرد، اثر نبخشيد
ما تاحال گفتيم، سخني كه زده ميشودهمه درچوكات ادب واخالق باشـد،  ! همشيره« قرارداده گفت

به كسي تعرض نشود واگرشكايتي باشد، نوشته كنيد به منشيها بدهيـد، منشـيها آنـرا بياورنـد ومـا      
خيراسـت اگريـك   «: مجـددي ادامـه داد  . اما اين سخنان تشنج را تقليل نـداد  ».خواست ميكنيمباز

وضع روبه وخامت رفت وهمه از جا هاي خود بلند شـدند   »!تحمل كنيد.همشيره چندسخني گفت 



  |روزگار ما                                                                                                                 شجاعت ي اسطوره ماللي جويا، 346
  

ايـن وظيفـه   . بجاهاي تان بنشـينيد ! برادرها«: مجددي با عصبيت تمام داد زد. وصداها اوج گرفت
درتمـام دنيـا   ] صـداها [متوجه باشيد كه اين «: صفيه صديقي معاون لويه جرگه فرياد كرد ».ماست

تحريـك   كمونيسـت و  كـافر، « در همين اثنا صداي مجددي شنيده شد كه ماللي را ».پخش ميشود
همشيره عجب كاري كردي، همه را به تـور آوردي، همينطـور يـك    « :خواند ودر ادامه گفت» شده

   »!همه متاثرشوند، بسيار غلط كردي به همه بربخورد وسخن كس ميزند كه 
اين جا احتمال حمله برماللي جويا بيشترشد و قواي امنيتي در داخل خيمه حضور داشت و  در

مقاومـت كـرد و از جـايش     رئيس مجلس امر خروج ماللي جويا را ازمجلـس داد، ولـي ماللـي   
م اتحاد اسالمي بپـا خاسـت و نخسـت    رئيس تنظي سياف، دراين موقع عبدالرب رسول. برنخاست

همه را به آرامش وسكوت دعوت كرد و بعد به اجازه رئـيس مجلـس ده دقيقـه سـحنراني نمـود      
بايد صحبت هاي مـا و  ... برادرها ما دراينجا براي يك هدف بزرگ ومقدس جمع شده ايم«: وگفت

ارم كه ممكن اسـت  من يقين د. دوستي وصميميت ودريك فضاي آرام باشد ،شما درفضاي برادري
او  ».كل ملت است نا كامي اين مجلس ناكامي. يك تعداد مردم بخواهند كه اين مجلس ناكام شود

كه دو ميليـون شـهيد    همين مجاهدين«: بعد از ذكرخدمات مجاهدين هنگام استيالي شوروي گفت
مدند يـك تـن   همينقدرهمت داشتند كه وقتي پس آ. دادند در راه ملك، همينقدر سينه فراخ داشتند

  )بيگناه را چطور؟ مولف اما مردم بيچاره و و(» .از مزدوران روس را دراينجا بدار نياويختند
بهرصورت بيانيه سياف مجلس را نسبتاً آرام ساخت ويك عده مردان وزنان به شـفاعت ماللـي   

ـ  « :جويا نزد مجددي رفتند، مجددي اعالم كرد ر او را برادراها وهمشيره ها شفاعت ميكنند كـه ديگ
بخاطرشـفاعت  : مجـددي گفـت  . تشـنج بارديگرباالگرفـت   ».ديگر اينكار را نخواهـدكرد . ببخشيد

واگر يك كلمـه ديگربـرخالف مصـلحت و يـا      ،برادرها وهمشيره ها اين بار معاف شد از كشيدن
كساني كـه او را تحريـك كـرده    . البته خواهد ديد كه چه خواهد شد.... اعتراض برسراشخاص يا 

مه ميدانند كه كي او را تحريك كرده و اينها بايد اينقدر عقل مي داشتند كه بايد بـه سـخنان   اند، ه
 -527 صـفحات ،همـان منبع (  )برگرفته از كست ويـدئوئي مجلـس   ( » .اينها وقعي نمي گذاشتند

529(  
صـبغت اهللا  ( جناب داكتر عبداهللا كاظم، درپايان ايـن گـزارش، برخـورد رئـيس لويـه جرگـه      

ايـن  «: مي نويسـد  با انتقاد ازبرخورد رئيس لويه جرگه، را زيرسوال برده و ماللي جويا با) مجددي
عكـس  . بود گزارش روزچهارم لويه جرگه و رويداد تاريخي كه هيچگاه دركشـورما نظيرنداشـت  

ولـي  . العمل ها در درون وبيرون مجلس وهمچنان در داخل وخارج كشـور بسـيار متفـاوت بـود    
ا حمايت كردند وجرئت اين دختر جوان را در همچـو موقـع كـه هـيچكس     اكثريت از ماللي جوي

او كه مورد تهديد قرارگرفتـه بـود،    شهامت بيان حقايق را نداشت، ستودند وحتي براي حفظ جان
يك جامعه ايسـت كـه درنهـاد شـديداً      اين رويداد نمونه بارز.قواي ايساف مجبور به اقدام گرديد

در غيـر آن هرگـاه   . رظاهر ميخواهد مشق تجدد ودموكراسـي كنـد  محافظه كار وعنعنه گرا، ولي د
بجاي ماللي جويا يك مرد مقتدر اين سخنان را ميگفت، آيا حضار ورئيس مجلس با همـان شـيوه   

ويا كمونيست بودن از طرف رئيس مجلس بـه ماللـي   ،تحقيرآميز با او رفتار ميكردند؟ آيا اتهام كفر
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 "جنايتكـاران "نبود كه ماللي بدون گرفتن نام مشخص بطورعامجويا، به مراتب شديدتر از مطالبي 
را مخاطب قرارداد؟ آيا اين دخترجوان اگر كمونيست بود و يا نبود، حرف نادرست گفته بـود كـه   
بايد مثل يك بچه مكتب مورد سرزنش قرارميگرفت؟ آيا رئيس مجلس با رعايت احترام به حقـوق  

مردم را از يـك مجلـس ملـي داشـت؟ اينهـا همـه        مردم، حق اخراج يك وكيل رسمي ومنتخب
هيچكس نبود كه بـه آن سـواالت    سواالتي بودند كه مردم درخارج وداخل از خود مي پرسيدند و

  )530ص ( ».مثلي است كه آب زور هميشه سرباال ميرود. پاسخ گويد
  :دراينجا ميخواهم به دونكته ازاين گزارش اشاره كنم

جويا دراين اقتباس با سخنان وي درسايت كميته دفـاع از ماللـي   اول اينكه، آغازسخنان ماللي 
يـاد از   بنام خدا و ماللي جويا سخنانش را با معرفي خود و ،آن سايت در .جويا كمي تفاوت دارد

ران درآن لويه جرگه اظهار تاسف ميكنـد  اواز حضورجنايتك شهداي گلگون كفن وطن آغاز ميكند،
ديـده نميشـود، شـايد در كسـت ويـدوئي مـورد اسـفتاده         آن جمـالت  ،حالي كه دراين جـا  در

بنابرياد سـايت كميتـه   . كاظم جمالت آغازين سخنراني ماللي جويا ضبط نبوده است داكترصاحب
  : سخنراني ماللي جويا چنين آغاز ميشود دفاع از ماللي جويا،

شهداي   خدا، به نام  نام  به  محترم  حاضرين ءاجازه  به.  استم  فراه  ماللي جويا، از واليت  من  اسم«
  مـن   وطنداران  از تمام  انتقاد من.  كنم  چند لحظه يي صحبت  ميخواهم  آزادي وطن  راه  كفن  گلگون

  زيـر سـوال    جرگـه   لويـه   و قانونيت  چرا ميگذارند مشروعيت  كه  است  اينجا حضور دارند اين  كه
، بسـيار   هسـتم   سـف ءمتا.  رسانده  حالت  اين  كشور ما را به  ايتكاراني كهجن  با وجود آن  البته. برود

فحاشي ميخوانـد، اينجـا     را نهاد كفرآلود و معادل  جرگه لويه  او كسي كه  كه  اين  به  هستم  سفءمتا
  رئـيس . ميشود  زمزمه  چه  مردم  بين  شما ببينيد كه  ها را همه ميشود و يا كميته   قبول  مي آيد و گپش

در آنجـا    نميبريد كه  كميته  را در يك  جنايتكاران  چرا همه.  است  تعيين شده  از پيش  پيش  هر كميته
هاي ملـي   اينان كساني بودند كه كشور ما را محراق جنگ. ميرسانند  حالت  چه  را به  ببينند باز ملت

كشور ما را به اين حالت رسـانده   و بين المللي ساختند، زن ستيز ترين كساني بودند در جامعه كه
به نظر من اينها بايد محاكمه بين المللي و ملي شوند، اينها را اگر . آزموده را آزمودن خطاست. اند

  »....مردم ما ببخشند، مردم پابرهنه افغان، هرگز تاريخ نمي بخشد
وحيثيـت  به يك نكته بسـيار پراهميـت كـه پرسـتيژ      ،داكتركاظم دوم اينكه، در گزارش جناب

شـهرت جهـاني وي    سـبب محبوبيـت و   بـرد و  بـاال  را نزد مردم جهان چندين برابـر  ماللي جويا
وآن اينكـه، بعـد از    .وحمايت وسيع مردم در داخل وخارج ازاو گرديد، اشـاره ئـي نشـده اسـت    

درصورتيكه ماللي از : جهادي، از داخل تاالرلويه جرگه فريا زد سخنراني سياف، يكي ازقوماندانان
عفو بخواهد وتوبه كند وسخنانش را پس بگيرد، آنگاه قابل عفـوو بـه جـايش بازگشـته     ،جاهدينم

  .ميتواند
من نه توبه ميكنم و نه عفو «: اما ماللي جويا برسرسخنش چون كوهي استوار باقي ماند وگفت 

ايـن  » . ام ام و بر آن تا سرحد مـرگ ايسـتاده   من درد مردم و خواست مردم را بيان كرده. ميخواهم
موقف قاطع ماللي جويا،نه تنها يك بارديگرآتش بجان جنايتكاران داخل تاالر زد، ومجلـس را بـه   
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 تشنج كشانيد، بلكه همين جرئتش در برابر جنايتكاران كف بردهن، سبب برانگيختن مـوج وسـيعي  
لـه  اگرماللي جويا،كه دريك قـدمي حم . در داخل و خارج افغانستان از وي گرديد پشتيباني مردم

ازخود شجاعت نشان نمي داد واز جنايتكاران مي ترسـيد واز   ،مرگبارجنايتكاران جنگي قرارداشت
گفته اش پشيمان ميشد ومعذرت ميخواست وحرفش را پس ميگرفت، هرگزاين چنين برقله شهرت 

هوشـياري  . جهاني صعود نميكرد و مورد حمايت بيدريغ مردم در داخـل وخـارج قرارنميگرفـت   
لي جويا دراين برجسته ميشود كه او بازهم درسنگردفاع از مردم مظلوم ودرد رسـيده  واستقامت مال

سبب گرديد تا مردم ،افغانستان قرارگرفت و بر سر آنچه گفته بود ايستاده شد وهمين ايستادگي وي
از اقشار گوناگون با هر وسيله ممكن و از آن جمله از طريق نوشته ها ومصاحبات و ابراز نظريـات  

در رسانه هاي بين المللي ونيز با تظاهرات درخيابانها ازفـراه تـا بلـخ وهـرات وجـالل آبـاد       خود 
  .وپروان وبغالن وغيره شهرها از وي حمايت كردند

 ديواري ازتنفر ميـان  ،»!ملي گردند جنايت كاران بايد محاكمه بين المللي و«ماللي جويا باطرح 
بخصـوص ائـتالف شـمال كـه يـك       باجنايتكـاران  را به مخالفت ومردم مردم وجنايتكاران كشيد

كرده بودند، دعـوت   بارديگر در مناصب كليدي حكومت جاگرفته وزندگي را بد تر از دوره طالبان
به دفاع از ماللي جويا برخاستند و ماللي جويا  از آنروز ببعد مردم عدالتخواه وحقيقت شنو،. نمود 

زنان افغان ومردان عدالت خواه را بـه تـالش    ،انحقوق زن نيز،از موضع يك زن آزاديخواه ومدافع
وبراين خـط فكـري حركـت كـرده      و تحقق عدالت اجتماعي فرا خوانده آزادي، دموكراسي براي
به عنوان وكيل منتخب مردم فراه به پارلمان  2005همين موضعگيري اش سبب شد تا درسال .است

بـراي تعليـق او از پارلمـان     گـي راه يابد وهمين موضع گيري اش سـبب توطئـه جنايتكـاران جن   
نيزگرديد،ولي او از مبارزه برضد مجرمين جنگي و ناقضين حقوق بشروحقوق زنان تـا كنـون يـك    

  . سرموي هم عقب ننشسته است
بزرگترين  "NoamChomiskyنوام چامسكي "بخاطرهمين مبارزات جانبازانه اش هست كه   

مقالـه يـي    در ت ماللي جويا اهميت قايل شده ومبارزا به ،امريكائي مسن ترين نويسنده معاصر و
انتقادي براعطاي جايزه نوبل به بارك اوبا ما، ماللي جويا رابجاي او مستحق جـايزه صـلح نوبـل،    

  . دانسته است
/war_peace_and_obamas_nobehttp://inthesetimes.com/article5134/   

  .والبته كه حمايت چنين نويسنده يي معروف براي ماللي جويا، افتخار بزرگي بشمارميرود 
همصدا شدن با مادران داغديـده   دسمبر، به عنوان روزهمبستگي با ماللي جويا و 17بايد روز  
مجـرمين جنگـي    برضد جنايتكاران بخـاطر تحقـق عـدالت انتقـالي وبـه محاكمـه سـپردن        افغان

درافغانستان، هرسال از سوي سازمانهاي سياسي ونهادهاي مدافع حقوق بشر تجليل گـردد و زنـان   
ومردان عدالت خواه با براه انداختن اكسيونهاي اعتراضي برضد جنگسـاالران بـه خيابانهـا براينـد     

  .وصداي خود را به گوش مجامع عدلي بين المللي برسانند
  
فريـاد ايـن زن   « :نوشته است »افغانستان الگوي دموكراسي امريكائي« ود، در كتاب خ»آئيژ. و«
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به تنهائي چون بمبي در درون لويه جرگه و بيشتر از آن در بيرون لويه جرگـه طنـين   ) ماللي جويا(

انداز شد و مردم حداقل خواسته دل شان را درين فرياد يافتند و همه جا ازين زن به عنوان قهرمان 
آورنـد،   را كه نهاد ها و شخصيت هاي ملي طي سالها، با خودگذري ها بدست مي چيزي. ياد ميشد

ازين حادثه به چنـد مسـئله   . اين خانم شجاع در يك لحظه و با چند جمله احساساتي بدست آورد
  : بايد دقت كرد

اول اينكه، دل مردم چقدر از دست جنايتكاران بنيادگرا اين نماينـدگان مسـلح فئـوداليزم دالل    
پر درد است و مردم چه نفرت عميقي از آنها در دل دارند كه با شنيدن چند جمله عليـه شـان    شده

  . كنند اين چنين سرتاسري شادي مي
گردنـد و   دوم اينكه، مردم چقدر به سخنگوي و بيانگر درد هاي شان نياز دارند و بدنبال آن مي

خواست هاي شان و درد هاي شـان  دهند كه از كسي كه بتواند بازتاب دهنده ي  در عمل نشان مي
حتـي از   –خيزند و عمال به كمك و حمايت آن  باشد چه بيدريغ و نترس و همگاني به دفاع بر مي

  . مي شتابند –دور ترين روستا ها 
ي واقعگرا، مبارز و نترس نياز دارنـد كـه در صـورت     سوم اينكه، مردم به سخنگوي و نماينده

آنـاني را كـه   . كند و براي بدست آوردن حيات جاويدان بستيزد لزوم بتواند خالف جريان آب شنا
چون ماهي مرده فقط همسوي جريان آب برده ميشوند نماينده و سخنگوي خود نميدانند، ولو كـه  

  . اين ماهي مرده ها سرخ و پر خط و خال و زينتي هم باشند
  خته باشد كه نفوذ يا ي ماللي جويا در لويه جرگه به همه بايد آمو چهارم اينكه، چند جمله

كار كردن در نهاد ها و جرگه هاي ارتجاعي زماني مفيد، موثر و مردم پسند است كـه از درون  
آن نهاد فرياد حق طلبانه مردم، حتي اگر توسط يكنفر و در چند جمله هم باشـد، بلنـد و رسـا بـه     

هيت اين نهاد چيسـت؟ و  بيرون بر آيد و به ديگران و به همه حالي شود كه اينجا چه ميگذرد و ما
  ما چه ميخواهيم؟ 

پنجم اينكه، اگر مسائل مطروحه در چنين جرگه ها و جلساتي هماهنگ و سازمان يافته مطـرح  
شود و نهاد منظمي بتواند ضمن سازماندهي يك اپوزيسيون، ولو كوچك و حتي يكنفر، در تبليغ و 

ن يـك انگيـزه در فضـاي مسـائل ديگـر      بهره برداري از آن مسائل، منظم عمل كند و آنرا به عنـوا 
ي چنـد   سياسي اجتماعي در جهت منافع مردم بكار گيرد، درينصورت نتيجه و فرآيند چنين مسـئله 

  ) سايت ماللي جويا: منبع ( ».چندان است
دركشـورما بـا آنكـه مصـيبت طالـب       »دموكراسي غربي«دراينجا ميخواهم خاطرنشان كنم كه 

هـيچ دسـتاورد    برمردم ما نازل كرد وخيلي هم بـدكرد، اگربگـوئيم  راساقط وآفت ائتالف شمال را 
آزادي مشروط بيان ومطبوعات را با انتشارصدها روزنامـه   هرچند[ ديگري دركشورما نداشته است

راديو وتلويزيونهاي شخصي وخصوصـي   فرستنده وجريده وهفته نامه ومجله وپخش ده ها دستگاه
درخشـش   ووآن طلـوع   بسـيار بـا ارزش داشـته   ازنظراين قلم يك دستاورد عظيم و ،]باخود آورد

لويـه جرگـه،    فرياد داد خواهانـه خـود درآن   قانون اساسي است، كه با ماللي جويا در لويه جرگه
بنـابرين اگرازبركـت   .واز جان گذشتگي يك زن دليرافغان نمود متوجه شجاعت جهان را مطبوعات



  |روزگار ما                                                                                                                 شجاعت ي اسطوره ماللي جويا، 350
  

زن شـجاع ومـدافع راسـتين حقـوق      ما از وجود واز شناخت يك چنـين  نمي بود، اين دموكراسي
اينسـت كـه اگـر طليعـه دموكراسـي       سـاده تـرين منطـق   . بشردركشورخود محروم مي مانـديم  

مثـال   نمونه ومودل دموكراسي بهتري سراغ نـداريم تـا   تاهنوز غيراز دموكراسي ليبرال غربي(غرب
برسرقدرت باقي مي بودند،آيا در نظامهـاي طالبـان يـا    وطالبان تاهنوز دركشورما نمي تابيد) بدهيم

مجاهدين ويا حزب دموكراتيك خلق وپرجم، امكان داشت تا ماللي جويا صداي اعتراض خود را 
آيـا   چنين پرطنين بلند كند،واگر ميكـرد  جنگي واشغالگران برضد ناقضين حقوق بشرو جنايتكاران

سربه نيست نمي شد؟ طبعاً كـه سـربه نيسـت ميشـد      بالوقفه وقبل از پائين آمدن از ستيژ سخنراني
وآنگاه ما هرگز قادر به درك شخصيت يك زن شجاع ودليري چون ماللي جويا وشـاهد تبـارز ده   

ناهيد شهيد الگـويي  . ومدافعين حقوق بشر دركشورنمي بوديم  با استعداد نويسنده وسخنور ها زن
در خيابـان   1359حوت  3علم آزادي را بروزديگري از ماللي ها بود كه برضد اشغالگران شوروي 

بجلو نرفتـه بـود كـه سـينه اش      درآورد ولي هنوزچند قدمي به استقامت ارگ اهتزاز هاي كابل به
آماج گلوله هاي آتشين رژيم حزب دموكراتيك خلق قرارگرفت وسربه نيسـت شـد وهـيچكس از    

بايد ! آن دختر شجاع تاسف نخوردخم به ابرو نينداخت و به مرگ » انقالب ثور«روشنفكران مدافع 
تا هنوز برسرنوشت اين كشـور  ) طالبان جهاديان همفكر( شبه طالبان اعتراف كنيم كه اگر طالبان و

 انـاركلي هنريـار   ماللي جويا را داشتيم و نـه شـكريه بـاركزي و نـه     مسلط مي بودند،امروز ما نه
اساسي موردلت وكوب وتوهين بعضـي  لويه جرگه قانون  كسيكه بخاطرحمايت از ماللي جويا در(
درعرصه هاي خصوصـي يـا    ديگري كه زاديخواهآآگاه  ونه ده ها زن )گرفت قرار گرازنان بنياد از

وحمايت كرد كه ماللي جويا از بركـت   بايد دموكراسي را پاسداري. دولتي قراردارند نمي داشتيم 
وتريبونهـاي غـرب، اعمـال     هااز بلنـدگو  يابـد و  آن ميتواند در تاالر هاي بـزرگ غـرب حضـور   

 ،يـد آوحذف وي برنمي  سي درصدد نابوديوهيچك غربي را محكوم ميكند ضدانساني دولت هاي
نزديك بود در پيش چشـم  ،درحالي كه دركشورخود با يك انتقاد ساده در لويه جرگه قانون اساسي

وعقبگـراي   براستي اگردرجامعه سـخت سـنتي وعنعنـه پرسـت    .جامعه جهاني او را تكه تكه كنند
 شـد و  عـدالت اجتمـاعي برقـرار خواهـد     قـانون و  ،جا بيفتـد  و افغاني دموكراسي نهادينه گردد،

    .گفت نخواهد ديگري زور هيچكسي بر
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    2009نومبر  لوموند ديپلماتيك،
  ،Andrew Oxfordاندريواكسفورد  نوشته

  نرمين براهني و فريبرز فرشيم: برگردان
 

 صدايي از پشت اتاق: افغانستانانقالبي نازك صداي 
 

سال دارد، ولي در تبعيد بوده؛ يك پناهنده، معلـم دختـران در افغانسـتان     32ماللي جويا، تنها 
ترين عضو مجلس اين كشور است، با اين حال همچنان در حال  ولي او اكنون جوان. دورة طالبان 

 . شود گريز است و به مرگ تهديد مي

البته اشارة مـا بـه   . هاي كهنه آن را ويرانه كرده است ان كه جدال افغانستان كشوري است جو
اي كه تا هـزارة   قبيله هاي خشن بين  يا به جنگ(خلق شد  2001دولت جديد كه پس از حملة سال 

هـاي سـازمان    جواني اين ملت يك حقيقت آماري است كه در گـزارش . نيست) كنوني ادامه يافته
سـال دارد و   25در صد از ايـن ملـت زيـر     60: فن شده استملل و بانك جهاني ثبت و سپس د

 ) 1. (كنند بسياري نيز بيش از اين عمر نمي

] بـه اصـطالح  [ ، افغانسـتان را  امريكانزديك به يك دهه از زماني كه نيروهاي ناتو، به رهبري 
و كشـته  ها دالر كمك مـالي   اما در قبال اشغال كشور، پرداخت بيليون. كردند، گذشته است» آزاد«

چنـدان صـدايي از اكثريـت جـوان     . شدن هزاران نظامي و غيرنظامي چيزي عايد آن نشده اسـت 
ايـن  . گيـرد  گفتگوهاي سياسي در كابل، آيندة اين جوانان را ناديـده مـي  . شود مملكت شنيده نمي

هـاي كهنـه    هاي ريشو و مبلغان جنـگ  چيزي است كه در تسلط افراد مظنون هميشگي، بوروكرات 
 . داردقرار 

ايـن زن در سـي و دو   . »اند نه قانونگـذار  هاي قانون  ها دالل اين«: سخن ماللي جويا اين است
وجه تسمية او نيـز نـام قهرمـان ملـي افغانسـتان      (ترين عضو مجلس افغانستان است  سالگي جوان

را مطيـع   اللهجة بنيادگراياني است كه زنان مملكتش پروا و صريح او منتقد بي.) است» ماللي ميوند«
پيـام او  . شناسـند  المللي صدايي براي افغانستان مستقل مي اكنون وي را در سطح بين. كنند خود مي
اي  بخـش و مهيـب، و بيانيـه    اين پيامي روح! اشغال افغانستان و حكومت كرزي موقوف: اين است

 . است براي آنچه كه غرب بايد در واقع به خاطرش مبارزه كند

، كه همان مجلس ملي يـا مجلـس بزرگـان افغانسـتان     »لويه جرگه«را از ماللي جويا كار خود 
در همان حال كـه  . بود» آزاد«در پي ايجاد افغانستان  2003است، شروع كرد، مجلسي كه در سال 

جنگيدند و قانون اساسي را شـكل   پيشگان افغان براي كسب مسندي در حكومت جديد مي  سياست
اما ماللي جويا در تالش بـود  . انداختن بر قدرت بودند  نبال چنگهاي سودجو به د دادند، گروه مي

ها حرفمـان بـه گـوش     ما بچه«زد كه  او از پشت اتاق فرياد مي. تا فقط فرصتي براي صحبت بيابد
ماللي دختري است ريزنقش با صدايي نازك و شكننده، آن گونه كه بسيار دشوار . »رسد كسي نمي

اما تنهـا زمـاني كـه    . طلبان باشد يف قدرتمند و مهيبي براي جنگتوان تصور كرد وي چنان حر مي
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. آفرينـد  مـي   توان دريافت كه چه سهل و ساده براي خـود دشـمن   گيرد مي بلندگو را در دست مي
بود، بـه  » از راه دوري آمده«، به خاطر اين كه او ]در لويه جرگه[يكي از رؤساي مستأصل  ]زماني[

ماللي با . وي اجازه داد سه دقيقه صحبت كند، معلوم شد كه نود ثانيه وقت هم براي او زياد است
حاضر در لويه جرگه، آنان را بـه خـاطر وضـع وخـيم كشـورش      » جنگساالران و جانيان«انتقاد از 

. شان كنند  ها، تعقيب و زنداني مقام و قدرت به آنمقصر دانست و درخواست كرد كه، بجاي دادن 
ممكـن اسـت مـردم افغانسـتان ايـن افـراد را       «: وي قبل از اين كه ميكروفون را قطع كنند، گفت

هاي خشـم آلـود    مختصر تشويقي كه ناگهان برخاسته بود، در زير نعره » .ببخشند، ولي تاريخ هرگز
رئيس مجلس از نيروهاي . گيخته شده بودند، مدفون شدحاضراني كه از جا برخاسته و عليه او بران

 . ، از مجلس بيرون كنند»تخطي از نزاكت«حافظ نظم خواست كه وي را به خاطر 

  
  جز جنگ خبري نيست 

 
ماللي جويا، در اين اواخر، پس از يك سخنراني براي حاميان و هوادارانش در دانشگاه سـيتي  

جـز فاجعـه، خشـونت، جنـگ و تمـام ايـن اوضـاع        . ما نسل جنگـيم «نيويارك، به من گفت كه 
اي هـم   شد و عـده  همان طور كه كالس خالي مي» .بينيم انگيز چيزي در زندگاني خويش نمي اسف

يرايي جمع شده بودند، ماللي جويا كه گاه به فارسي و گاه به انگليسـي صـحبت   در اطراف ميز پذ
داد و درست مثل هر سياستمدار خوب ديگري در حاالت گونـاگون بـا    اي دست مي كرد با عده مي

هاي امن و تالشي كـه پـنج    گرفت و ظاهرش نيز اثري از اردوي پناهندگان، خانه ديگران عكس مي
  . داد ت گرفته بود نشان نميبار براي كشتن وي صور

هـا تـرك    او دختر يك دانشجوي رشتة پزشكي است، كه دانشگاه را به قصد مبارزه با شوروي
  چهار روز . جايي و تغيير مكان بوده است اش را در حال جابه كرد، و سراسر زندگي

هـا آمـاده    پس از تولدش، حكومت كمونيستي قدرت را در دست گرفت و براي تهـاجم روس 
هاي پناهندگي در تبعيد زندگي كرده اسـت؛ او   ماللي در ايران، پاكستان و تعدادي از اردوگاه. دش

گروه حاميان وي تبـديل شـدند،    در ميان قربانيان فراموش شدة جنگ كه بعدها به افتخارانگيزترين 
داخلـي   ها، جنگ پس از فرار روس. اين حاميان، همان بيوگان، يتيمان و آوارگان بودند: بزرگ شد

پرست، بر  از اين پس حكومتي افراطي و قوم. افغانستان را فرا گرفت و طالبان پيروزمند سر برآورد
  در پـانزده . به همين دليل ماللي جويا به يك انقالبـي خـاموش تبـديل گشـت    . وطن او چيره شد

تـران  بـه دخ . سالگي و در اختفا، به عنوان آموزگار براي گروه حقوق زنـان شـروع بـه كـار كـرد     
داد و دائما ً در حال فرار از زير چشم مقامات بـود و در عـين حـال كـه      خواندن و نوشتن ياد مي

سوادان و سـتمديدگان تبـديل    زندگي ساده و در حال گريزي داشت به يك فعال متعهد در بين بي
 . شد

مان ، كـه يـك سـاز   »هاي زنـان افغـان   سازمان اعتالي توانمندي«ماللي در جريان فعاليت براي 
  . هاي براندازي حكومت طالبان تبديل شد فمينيستي است، به صداي بلند و عمدة زنان در سايه
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زماني كه ناتو طالبان را از كابل بيرون راند، ماللي و همكارانش براي فراچنـگ   2001در سال 
بعـد از  «: او به هوادارانش در نيويارك گفـت . آوردن قدرت و ساختن يك ملت نوين آماده شدند

كشور من را تحت لواي حقوق زنـان، حقـوق بشـر و دموكراسـي     ] ييانامريكا[ها  يازده سپتامبر آن
به همين جهـت وضـعيت امـروز در    . ا نسخه دومي از طالبان را به قدرت نشاندنداشغال كردند، ام

ماللي بالفاصه به آثار واقعيت اشغال كشور بـر مـردم عـادي افغـان     » .افغانستان يك فاجعه است
هـا دالر ارزي   ، فساد در سـاية بيليـون  )2(گير برجاي مانده است  فقر به صورت همه. كند اشاره مي

شـود،   هاي غير حكومتي به داخل كشـور ريختـه مـي    هاي خارجي و سازمان كه از سوي حكومت
كه فقط پاشـيدن  ... نمايشي مسخره «: گويد رونق پيدا كرده است، و در مورد انتخابات اخير نيز مي

رغم فوايد قانوني و سياسي انگشت شـمار،   ؛ زيرا علي»نمك است بر قلب مجروح مردم كشور من
 . شود ال شخصي رفتار ميبا زنان هنوز بمانند امو

وي، كـه  » .موقعيت زنان يك فاجعه است، به همان اندازه كه در زمان طالبان بود«: گويد او مي
در زمان حكومت طالبان يك معلم مخفي بود، شاهد عيني وحشت ناشي از حكومـت بنيادگرايـان   

و با توجه بـه افـزايش    »آزادي تغييرات ناچيزي به بار آورده است«: افزايد  او سپس مي. بوده است
اند، چرا كـه قـدرت    تر از همه قرباني شده زنان بيش«دهد كه  تجاوز به زنان و خودسوزي ادامه مي

شود  هاي پرنده در جامعه زخمي مي وقتي يكي از بال. اند هاي پرنده آنان يكي از بال: بزرگي هستند
 » ؟!چگونه آن پرنده پرواز خواهد كرد

ش تأكيــدي بــود بــر گفتــة ماللــي جويــا در مــورد اشــغال  گرمــي بــازار تجــارت خشــخا
هـا كشـور مـرا بـه مركـز مـواد مخـدر تبـديل          در هشت سال اخيـر آن «: گويد وي مي. كشورش

، »خشـخاش نكاريـد  «گوينـد كـه    آنان بـه كشـاورزان فقيـر مـي    «. اين غير منتظره نبود» .اند كرده
هـاي   چهـار نفـر از دارنـدگان مقـام     .ها قاچاقچيان مـواد مخـدر هسـتند    اما حكام خود اين استان

بـا تجـارت چنـدين بيليـون دالري      امريكـا همدسـتي  » .باالي كرزي از قاچاقچيان معـروف انـد  
شاهد اين قضيه ارتباط نزديك برادر حميـد كـرزي هـم بـا سـازمان سـيا و هـم بـا          -مواد مخدر

روشـن كـرده كـه خشـخاش محـل درآمـد راحـت و         -اسـت ) 3(دنياي زيـر زمينـي هـروئين    
خشـخاش از منـابع طبيعـي جديـد اســت و     . نقـدي بـراي كشـاورزان دسـت بـه دهــان نيسـت      

ــغالگر،      ــاي اش ــان نيروه ــان در مي ــاهي آن ــد گ ــر از چن ــتان ه ــدر و همدس ــواد مخ ــان م ارباب
هـا در ايـن بـازار بـه دنبـال سـود مـالي بـي سـابقة خـود هسـتند،             استعمارگران جديدند؛ ايـن 

 . گردد ها مي الب افغانهمان بازاري كه منجر به فقر وحشتناك غ

هـا و هـم بـا     هاي قديمي بازرگاني و كوهسـتان  جغرافياي سياسي، افغانستان را هم از منظر راه
موقعيت جغرافيـايي  . يي تعريف كرده استامريكاكشي و اشغال نيروهاي انگليسي، روسي و  قشون

به كشـور مـن تجـاوز     آنان«: گويد ماللي مي. اين كشور براي آن، هم موهبت بوده و هم شوربختي
و حـاال مـردم كشـورم بـين سـه      . هاي آسيايي دست يابنـد  كردند تا به منابع گاز و نفت جمهوري

ترشـان   گناه را، كه بيش گري كه غيرنظاميان بي نيروهاي اشغال: دشمن پرقدرت در حال له شدن اند
 » .طلب اربابان جنگكشند، طالبان، و سرانجام اين  كنند و مي زنان و كودكان اند، بمباران مي
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  نخستين قرباني : حقيقت
 

چندين سال پيش كه ماللي نمايندة واليت فراه در مجلس بود، به خاطر اشاراتي كـه از سـوي   
گويـد كـه ايـن تعليـق      او مي. همكارانش بيش از حد انتقادي ارزيابي مي گشت از كار معلق شد

به همـين خـاطر اسـت كـه     . انجام گرفتاي بود كه توسط بنيادگرايان براي ساكت كردن او  توطئه
اولـين قربـاني جنـگ در    «: گويد او مي. كند ماللي سفرهاي زيادي در داخل و خارج از كشور مي

، امـري كـه شـايد    »حقيقت خود سياسي است«: افزايد و مي» كشوري مثل افغانستان حقيقت است
 . بهترين اسلحة او نيز باشد

افغانستان را ترك كننـد، جنـگ   ] خارجي[ند اگر نيروهاي گوي ها مي آن«: دهد او سپس ادامه مي
تـا زمـاني   . خواهد در بارة جنگ داخلي كنوني سخن گويد داخلي بر پا خواهد شد، اما كسي نمي

يي و امريكـا سـربازان  » .كه اين سربازان در افغانستان هستند، جنگ داخلي هم ادامه خواهد داشت
. شـود  كند، دشـمن ديگـري شـمرده مـي     ويش افتخار ميناتو در ميان ملتي كه به استقالل خشن خ

توانند كابـل يـا گـذرگاه خيبـر را رام      هايشان نمي ها و دارو دسته ييامريكاها و  ها، روس انگليسي
طور تـاريخي گـرايش    حتي نيروهاي بومي طالبان و اتحاد شمال در مهار كردن مردمي كه به. كنند

 . وبرو هستندبه پس راندن اشغالگران دارند با مشكل ر

  ها جنگ و خصومت و استعمارگري را  ماللي اميدوار است كه دموكراسي بتواند جاي دهه
لوحانه است؛ اما او، بـا ايـن    پذيرد كه تحقق اين امر تا چه حد ساده اشغال كند و بالفاصله مي

به قول . ندناپذير دارد، مردمي كه تنها فعال مايشاء هست حال، به قدرت مردم كشورش ايماني تزلزل
مـردم مـن   «كنـد كـه    او اضـافه مـي  » .تواند ارزاني كند هيچ ملتي آزادي را به ملت ديگر نمي«او 
در طول سي سال . توانند خود را رها سازند، اگر بگذارند كه ما در صلح و آرامش زندگي كنيم مي

هم دانش سياسـي   ايم و آن اما يك چيز مهم به دست آورده . ايم اخير ما همه چيز را از دست داده
توانند آنـان   اگر مردم به پا خيزند، مي. شود تر مي مقاومت مردم كشور من روز به روز افزون. است

 ».را مغلوب سازند

  
  __________________________

 
 United Nations World Population» هـاي مـردم دنيـا    افـق «گزارش سازمان ملل تحت عنوان )  1

Prospect  
پروژة توسعة سازمان ملل در فهرست كشورهاي فقير افغانستان را در پايان فهرست قرار داده است ) 2

 . و اين پروژه معين كرده كه هفتاد درصد جمعيت فاقد آب مناسب هستند

تايمز، بيسـت و هفـتم    نيويورك (شود كه برادر رهبر افغانستان مزدبگير سازمان سيا است  گفته مي) 3
  ) 2009سال 
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  2010جنوري  29 ،مجله نيو ستيتسمن: مهدي حسن
  فريدون رسولي: مترجم

  
  هايش آرزو از ،)ماللي جويا( سياست مدار افغان
  خود سخن ميگويد براي وطن

  

  
  
  

  چه خاطره از گذشته به ياد داريد؟
بوقوع پيوست و رژيـم دستنشـانده روسـيه بـه     ) ثور 7(اپريل  27چهار روزه بودم كه كودتاي 

يكي از قديمي ترين خاطره هاي من چسبيدن به پاي مـادرم هنگـام   ). 1978در سال (قدرت رسيد 
آنها تمام خانه را زير و رو كردنـد  . تالشي خانه ما توسط پوليس بود، كه درجستجوي پدرم بودند

كي دريافت نمايند، روك هاي ميز را پاليدند و حتي به پاره كردن دوشك ها و بالش هايمـا  تا مدار
  .پرداختند

  
  آيا شما هنوز هم آرزوي بازگشت به پارلمان افغانستان را داريد؟

بلي، من براي تعليق غير قانوني خود به محكمه اعتراض كرده ام، اگر چه درينـدو سـال هـيچ     
نيز تعقيب مـي گـردد، امـا    » اتحاديه بينالپارلماني«دوسيه من توسط . پيشرفتي صورت نگرفته است

مـن در اولـين روز هـاي پارلمـان     .آنان نيز از وعده هاي ميان تهيپارلمان افغانستان بيزار شده انـد 
اكثريـت آنـان   . دريافتم كه اين محلي براي گردهم آمـدن بدتريندشـمنان مـردم افغانسـتان اسـت     

پارلمان؛ در كشور اشغال شـده اي  . جنگساالران، قاچاقبران مواد مخدرو ناقضان حقوق بشر هستند
اين پارلمان هيچ تغييرمثبتي طـي  . چون افغانستانجز نمايش دموكراسي چيز ديگري بوده نمي تواند
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آنان . ج سال براي مردم ما به ارمغان نياورده و يقينا در آينده نيزهيچ كاري را از پيش نخواهد بردپن

زمانيكه من در پارلمان .تنها قوانيني را به تصويب رسانيدهاند كه ضد دموكراسي و حقوق زنان اند
ي بـراي اجـراي   بودم، اين مردان و زنان وحشي مرا در شرايط بديقرار داده بودند، آنان مـرا مـانع  

تعليق من يك توطئه سياسي بود ولي من هنوز هم ميخواهم به . برنامه هاي شيطاني خود ميدانستند
اينپارلمان بدنام و ضد دموكراتيك بازگردم، زيرا من آنرا تربيون خوبي برايبلند كردن صداي مـردم  

ين جنگساالران قسـي را  آنجا من ميتوانم ا.بي صدايم و افشاي ماهيت ارتجاعي آن از درون ميدانم
به مبارزه بطلبم تا نتوانندقوانين مورد نظرشان را بدون دردسر و دور از چشـم مـردم بـه تصـويب     

  .برسانند
  

  قهرمانان سياسي شما كيانند؟
. مـن هسـتند   مليون ها مردم منكوب شده من قهرمانان. من نميخواهم فرد مشخصي را نام ببرم

از هر چيز ديگر است؛ و معترضـان   نستان اند و نيروي آنان بزرگترآنان منبع هر تغيير مثبت در افغا
سياست هـاي ويرانگـر قـدرت هـاي جهـاني مـي        ضد جنگ در هر نقطه جهان، آنانيكه در مقابل

پهلوي دولت امريكا يك ابرقدرت ديگـر وجـود دارد و آن افكـار     به قول پاتريك تايلر در. ايستند
  .عامه جهان است

  
  يدارد تا به مبارزه تان ادامه بدهيد؟چه چيز شما را وام

  .زنان رنج كشيدن مردم ما، بويژه
  

  شما آيا در ترس زندگي ميكنيد يا اميد؟
  هر دو، هراس ازين دارم كه شايد در زندگي نتوانم شاهد آزادي افغانستان وزندگي شاد در 

ولي آرزوي بزرگـي دارم كـه سـرانجام بـه     . يك جامعه عادل و دموكراتيك براي مردمم باشم
 30طـي  .آزادي، دموكراسي و رفاه ميرسيم و اين تنها توسطمردان و زنان كشورم امكان پذير است

سال كشمكش در افغانستان، ما تمام داشته هاي خود را از دست دادهايم، اما اين چيز هاي زيادي 
ما آموخت، هوشياري و آگاهي سياسي مردمما بلند رفته است كه هرگـز سـلطه متجـاوزين و    را به 

اين بزرگترين سرمايه مردم افغانستان در مبـارزه  . نيروهاي جنايتكار خارجي وداخلي را قبول نكنند
  .شانبراي آزادي است، و براي من نويد از آينده روشن ميدهد

  
  رد هايي را به همراه خواهد داشت؟به نظر شما كنفرانس لندن چه دست آو

كنفـرانس هـاي    بـه اينطـرف   2001از سال . من هرگز چيز مثبت از كنفرانس لندن توقع ندارم
نيروهـاي اشـغالگر و مـزدوران     زيادي داير گرديده است كه هر چه بيشتر افغانستان را به چنگـال 

ر كمك از جامعه جهاني اسـت  دولت افغانستان به نام مردم ما خواستا .داخلي شان فرو برده است
قاچـاقبران مـواد    مليارد ها دالر سرازير شده در كشور مورد غـارت و چپـاول جنگسـاالران،    ولي
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قسمت عمـده ايـن كمـك هـا     . ميگيرد مخدر، انجيو هاي داخلي و خارجي و مقامات دولتي قرار
ـ   .دوباره به جيب كشور هاي تمويل كننده برميگردد  2001ا، از سـال  به اساس منابع دولـت امريك

ايـن مبلـغ درشـت ميتوانسـت     . افغانستان كمك گرديـده اسـت   مليارد دالر به 60بدينسو بيش از 
ولي ايـن پـول بـه    . افغانستان را به بهشتي تبديل كند اگر استفاده مناسب از آن صورت مي گرفت

ـ  مردم نيازمند نرسيد و يقينا در آينده نيز اين كمك ها تاثيري بر افراد فقير و ي بضـاعت نـدارد و   ب
در صد افغان هـا   70درحاليكه بيش از  .تنها فاصله بين فقرا و ثروتمندان را عميقتر خواهد ساخت

مليون دالر را صرف خريد اپارتمان لـوكس در   4.2زير خط فقر زندگي مي كنند، دولت افغانستان 
ايـن نمونـه   . مـي كنـد   نيويارك براي اقامتگاه ظاهر طنين نماينده دايمي افغانستان در ملل متحـد 

كنفـرانس لنـدن زمينـه را بـراي      .كوچكي است كه چگونه كمك هاي بين المللي به هـدر ميـرود  
دولـت افغانسـتان از رهبـران    . بازگشت طالبان و حزب اسالمي حكمتيار به قدرت فراهم مي سازد

هاي عادي  افغان. جهان خواهد خواست تا نام مالعمر را از لست سياه شوراي امنيت حذف نمايند
  .به اين چنين كنفرانس ها هيچ باوري ندارند

  
  نظر تان در مورد حامد كرزي چيست؟

منفور  19در قرن  در ميان افغان ها، شاهي به نام شاه شجاع به دليل مزدوري اش به انگليس ها
امريكا . شاه شجاع دوم لقب گرفت زمانيكه روس ها ببرك كارمل را به قدرت نصب كردند؛. است

تا حامد كرزي را منحيث يـك رهبـر مقتـدر تصـوير      متحدانش از سال ها بدينسو در تالش اندو 
. دولت او فاسد ترين و منفورترين دولت در تاريخ معاصر كشـور اسـت   نمايند، اما براي افغان ها

قـرار   شجاع سوم است؛ يك دست نشانده امريكا كه در همسويي با دشمنان داخلي مـا  كرزي شاه
ولـي   گفتـه ميشـود احمـد   . ران خودش متهم به دست داشتن در تجارت مواد مخدر اندبراد .دارد

  .كرزي، برادر ناتني وي از مزدبگيران سي آي اي ميباشد
  

  و نظر تان در مورد بارك اوباما؟
چيـزي   حاال براي اكثريت مردم جهان ثابت شده است كه اوبامـا يـك جنـگ افـروز اسـت و     

تـدريجا بـه يـاس مبـدل      كالني كه مردم امريكا از او داشـتند  آرزو هاي. متفاوت از بوش نيست
نسبت به هر رئيس جمهور پيشين  شهرت او در همين مدت كوتاه رياست جمهوري اش،. ميگردند

اوباما با كشاندن دامنه هاي جنگ به پاكستان، ايران، يمن و افـزايش   .امريكا در حال فروكش است
حاليكـه   در. ميكشـاند  را بسوي بي عدالتي و نا امني عميقتـر نيرويهاي نظامي در افغانستان، جهان 

فقر را تجربه ميكنند، اوباما در حال افـزايش   مليارد ها انسان در اكثر نقاط جهان و در داخل امريكا
. اسـت كـه مسـخره اسـت     2011مليارد دالري براي سال مالي  708 بودجه پنتاگون به يك ريكارد

كسـانيكه  .ت ميتواند صلح و رفاه را در تمام جهان تامين نمايدمصرف درست اين مقدار پول هنگف
او در . او را مرور مـي كردنـد   اوباما را اميدي براي تغيير مي پنداشتند، بايد در قدم نخست گذشته

 Patriot Actو عراق راي مثبت داده بود، او بـه   جريان ماموريت اش در سنا به جنگ در افغانستان
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كه دولت بوش طرح و اجـرا كـرد و    »ميهن دوستي«اي تحت عنوان  اليحه  :مترجم( راي مثبت داد 
مكالمـات و حركـات    مبارزه با تروريزم به دستگاه مجريه امريكا اجازه آزادانه بر نظارت بر زير نام

، او از حمايه اليحه مراقبـت هـاي صـحي سـر بـاز زد و از مجـازات اعـدام        )افراد جامعه را داد
سرمايه داري بـه قـدرت رسـيد و آنـان ميخواهنـد تـا او        حمايه سازمان هاياو با . پشتيباني كرد

اميدوارم اوبامـا درسـي    .را ادامه دهد، اوباما نيز از آنان اطاعت مي كند سياست مليتاريستي امريكا
براي مردم امريكا باشد، تا زمانيكه نظام سياسي كنوني در آنجا پابرجاست، هيچ رئيس جمهور؛ چه 

در بهترين حالت آنها ميتوانند بعضي . اساسي شده نميتوانند »تغيير« اه، باني هيچ يكسفيد و چه سي
  .ظاهري را ايجاد كنند نه چيز ديگر تغييرات

  
  چه تغييرات بعد از سقوط طالبان در افغانستان رونما گرديده است؟

 ســپتمبر تحــت شــعار آوردن صــلح، دموكراســي و حقــوق 11امريكــا و متحــدانش بعــد از 
ولـي آنهـا طالبـان وحشـي را بـا جـانوران ائـتالف شـمال         . ؛ افغانسـتان را اشـغال كردنـد   زنان

بـا   -بـا هـم يكـي انـد     كساني كه متفاوت بنظـر ميرسـند امـا از لحـاظ فكـري      -تعويض كردند
افغانسـتان امـروز نـه تنهـا يـك پناهگـاه امـن         .اين كار به حقوق بشر خيانـت صـورت گرفـت   

مافيـايي اسـت كـه در صـدر كشـور هـاي بـي ثبـات در          براي تروريزم اسـت، بلكـه كشـوري   
در صــد تريـاك جهـان را توليـد مــي كنـد و حتـي تعــدادي از       93افغانسـتان  . دنيـا قـرار دارد  

تبــديل افغانســتان بــه . كــرزي در ايــن تجــارت كثيـف دســت دارنــد  وزرا و اعضـاي خــانواده 
تو بـود كـه بـه آن    مركز مـواد مخـدردنيا بخشـي از برنامـه هـاي پنهـاني ايـاالت متحـده و نـا         

وضعيت زنـان امـروز بـه انـدازه گذشـته فاجعـه آميـز اسـت، در بعضـي از شـهر            .دست يافتند
زنـان   بزرگ تعدادي از زنان بـه وظيفـه و آمـوزش دسترسـي دارنـد امـا در اكثـر واليـات         هاي

ــدگي رقتبــار دارنــد ــد؛  . زن ــان حتــي زنــدگي انســاني ندارن ــاطق روســتايي، اكثريــت زن در من
ــران خــرد ســال و خشــونت هــاي ازدواج هــاي  ــاري، عروســي دخت خــانوادگي از جملــه  اجب

تجـاوز دسـته جمعـي روز بـروز درحـال افـزايش اسـت بـه         . مسايل عادي بحسـاب مـي آينـد   
خـود كشـي بـه نقطـه اوج خـود رسـيده و هـر روز        . اندازه كه در تاريخ كشور ما نظيـر نـدارد  

چنگـال فقـر و گرفتـاري هـاي      رهـايي از  خبر از خود سـوزي زنـان بـه مـا ميرسـد كـه بـراي       
  .روزگار به خودكشي رو مي آورند

  
  آخرين كتابي كه خوانديد چه بود؟

بـه قلـم    »چگونه اياالت متحده امريكـا بـه بنيـادگرايي اسـالمي كمـك كـرد      : بازي شيطاني«
 »جنـگ عليـه تروريـزم   «با مطالعه اين كتـاب انسـان بخـوبي در مـي يابـد كـه       . رابرت دريفوس

بـا  . مخلوقـات بنيـادگرايش   ، موضوع خـانوادگي اسـت بـين دولـت امريكـا و     فريبي بيش نيست
آنكه با بعضي از نقطه نظر هاي اين كتاب موافـق نيسـتم، امـا ايـن كتـاب را بـراي كسـاني كـه         
ميخواهنــد سياســت هــاي پنهــاني و بازيهــاي كثيــف امريكــا و متحــدانش را طــي چنــد دهــه  
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يـن كتـاب بـراي آنانيكـه طالبـان، رژيـم فاشيسـتي        ا. تجويز مي كـنم  گذشته در افغانستان بدانند
 مـي پندارنـد، چشـم بـازكن خواهـد      »ضـد امپرياليسـت  «گروه هاي بنيـادگرايي را   ايران و ديگر

  .بود
  

شما به چه اقدامات پيشگيرانه امنيتي نياز داريد، در حال حاضر خانواده شماتحت تهديـد  
  قرار دارند؟

  . از وقتيكه از پارلمان اخراج گرديدم، زندگي براي من در افغانستان مشكل گرديده است
افغانسـتان محـروم گرديـده ام، روي     از گشت و گذار آزاد و مالقات با مردم در نقاط مختلف

منـزلم را هـر از چنـد گـاهي     . المللي معطوف داشته ام همين ملحوظ تالش هايم را در سطح بين
 هنگام بيرون شدن از منزل چادري به سر مي كـنم و . نميتوانم دفتر داشته باشم حتي تغيير ميدهم و

محافظين امنيتي به همراه دارم، در محافل عمومي شركت كرده نميتوانم، رويهم رفته مصون نيسـتم  
  .و تهديد دريافت مي كنم

  
دولـت كـرزي    آيا فكر مي كنيد كه اكثريت زنان افغانستان از ديدگاه هاي شما را در مورد

  حمايت مي كنند؟
  

  خاموش اند،  بلي، به اين امر مطمئن ام، من در مورد زناني حرف مي زنم كه رنج مي كشند و
ايـن زنـان همچنـان    . محـروم انـد   زناني كه اكثرا در اطراف كشور زندگي مي كنند و از همه چيز

   .توسط رسانه ها ناديده گرفته ميشوند
  

  .شما از آنها نمايندگي نمي كنيدمنتقدين شما مي گويند كه 
زيـاد از زنـان    تعـداد . بيشتر منتقدين من جنگساالران، طالبان و دست نشانده هاي امريكا است

دولـت امريكـا مشـتي از    . پارلمان افغانستان از آن جمله هستند، متاسفانه آنان جنگساالران زن اند
به آنان جوايز اعطـا مـي   : تفاده مي كنندزنان را در كابل دارد كه از آنان منحيث زينت المجلس اس

 گردد، توسط مطبوعات غربي برجسته ميشوند و در نشسـت هـاي بـين المللـي بـه نماينـدگي از      
اين چنين زنان در تالش ماست مالي كردن اعمـال زشـت امريكـا و    . افغانستان فرستاده مي شوند

آنان يـك اقليـت    .توجيه مي كنند را رژيم دست نشانده آنان بوده و اشغال افغانستان توسط امريكا
افغانسـتان دارنـد، كـه وحشـي      كوچك را تشكيل داده و زندگي مجلل در كابل و ساير شهر هاي

زمان اشغال به اينطرف به سرمايه و شهرت دسـت   از. گري هاي چند سال اخير را تجربه نكرده اند
ايـن  . ت شان را از دست بدهنـد يافته اند و ازين مي هراسندكه با خروج نيرو هاي امريكايي موقعي

  .طبيعي است كه چنين افغان ها عليه من مي ايستند
  

چه فرصت هاي بهتري براي زنان افغانستان در زمان حضور نيروهـاي خـارجي دركشـور    
چنانچه آنـان بـه ايـن     وجود دارد؟ آيا شما به اين معتقديد كه اين بخش از برنامه آنان است،
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  باور اند؟
بـه پارلمـان    زنـي كـه   68اكثريـت  . ت نمايشي و تزئيني بوقوع پيوسته استتنها بعضي تغييرا

فرستاده شده اند طرفداران جنگساالران هستند؛ وزارت زنان هيچ چيز مثبت تـا بحـال بـراي زنـان     
 ما افغان هـا بخـوبي آگـاهيم كـه امريكـا و متحـدانش بـراي بـرآوردن منـافع          .انجام نداده است

آرزو هـاي مـردم مـا     وي به اشغال افغانستان پرداخته و هيچ توجه بهاستراتيژيك، اقتصادي و منطق
اين دروغـي  . برنامه واقعي آنان نبوده است زنان افغانستان هيچگاه جزئي از »آزادي«بنابرين . ندارد

اعطا شده توسط امريكـا بـراي افغانسـتان عمـدتا در خـدمت       اين به اصطالح آزادي. بيش نيست
مـواد   مواد مخدر است كه آزادانه به جنايات خود ادامه داده و به قاچاققاچاقبران  جنگساالران و
  .مخدر بپردازند

  
  آيا نظر سنجي ها نشاندهنده حمايت افغان ها از حضور نيروهاي خارجي نيست؟

در آخرين نظرسنجي كه توسط . اين تنها يك جنگ نظامي نيست، بلكه جنگ تبليغاتي نيز است
به اين نظر اند كـه كشـور در    در صد افغان ها 70بي بي سي صورت گرفته است گفته ميشود كه 

حتي حيوانات نيز به ايـن  . درصد از حامد كرزي پشتيباني مي كنند 71راه درستي رهبري ميشود و 
اگركرزي به اين اندازه محبوب مي بود، چرا به زور تقلب در انتخابات ! ائه شده مي خندندارقام ار

افغانسـتان   رسيد؟ متاسفانه مطبوعات طراز اول غربي نقش بشدت منفي را در ارتباط بـه  به پيروزي
  .بازي مي كنند، آنها نسبت به مردم ما صادق نيستند

  
  نستان هستيد، ولي بعد از آن چه خواهد شد؟شما خواستار خروج نيروهاي خارجي از افغا

زمانيكه نيروهـاي   .افغان ها با سه دشمن روبرو هستند؛ نيروهاي اشغالگر، طالبان و جنگساالران
اين بـراي  . حامي شان را از خواهند داد امريكايي از افغانستان خارج گردند، طالبان و جنگساالران

 .ه و به نابود ساختن دشـمنان داخلـي شـان بپردازنـد    متحد شد افغان ها آسان خواهد شد تا با هم
مزدورانشان كه تا مغز استخوان  دولت امريكا يك افغانستان دموكراتيك را نميخواهد، بنا آنها روي

اكنـون دوسـتان امريكـا در افغانسـتان افـراد      . ضد دموكراسي و حقوق زنان هستند حساب ميكنند
هرگـز روي آزادي و دموكراسـي را نخواهـد ديـد؛ تـا      افغانسـتان   .اند جنايتكار و تاريك انديش

  .زمانيكه چنين عناصر كثيف در قدرت باشند
  

  آيا دموكراسي مي تواند در جوامع محافظه كار و قبيلوي چون افغانستان رشد يابد؟
سـالها جنـگ و   . زندگي مي كنيم، دنيا به يك دهكده جهاني تبديل شـده اسـت   21ما در قرن 

ايـن امريكـا و   . اسـت  كشمكش افغانستان را تغيير داده و دانـش سياسـي مـردم آن رشـد كـرده     
مـردم مـا    .مزدورانشان اند كه تالش دارند باعث بدنامي مفهوم دموكراسـي در افغانسـتان گردنـد   

پـي آوردن دموكراسـي    يدانند كه نيروهـاي اشـغالگر هرگـز در   دموكراسي مي خواهند و اكنون م
زمانيكه مردم افغانستان صداي شان را  .نيستند، زيرا دموكراسي بدون استقالل معني نخواهد داشت
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ايـن  . به آنان ميزننـد  »ضد دموكراسي«و  »قبيلوي«براي آزادي بلند نمايند، نيروهاي غربي برچسپ 
م و طالبان؛ آنانيكه اشغال امريكا را پذيرفتند و درپارلمان حضور در حاليست كه جنگساالران بيرح

  !ناميده ميشوند »دموكرات«دارند 
  

  چه چيز را ميخواهيد فراموش كنيد؟
  .حمالت پست دشمنان خود را

  
  آيا ما همه محكوم سرنوشت هستيم؟

  .نخير، ما ميتوانيم با مبارزه و تالش سرنوشت خود را تغيير دهيم
  
  
  

 : مهم لحظات
 

 تولد در فراه، غرب افغانستان 1978

 ترك افغانستان با فاميل، زندگي در كمپ مهاجرين در ايران و بعد در پاكستان 1982

 بازگشت به افغانستان، عرض اندام كردن بحيث فعال حقوق زنان 1998

 براه انداختن مركز صحي و پرورشگاه براي اطفال 2001

 انتخاب شدن بحيث جوانترين عضو پارلمان افغانستان 2005

 تعليق عضويت از پارلمان به دليل انتقاد از همكاران پارلماني 2007

 » بلند كردن آواز من«نشر كتاب سرگذشت  2009

  )برگرفته از سايت دفاع از ماللي جويا( 
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  2010/ 1/5،سيستاني
 

  افتخار به ماللي جويا
  !افتخار آورد كه بازهم براي ما

 
عضـويتش در پارلمـان    ،سه سـال قبـل   ،واليت فراه ماللي جويا، نماينده برحق وقانوني مردم

وتوطئه هاي رئيس ولسي جرگه، قانوني وشركاء به تعليق در آمـد و سـپس     افغانستان، بنابردسايس
 زات مـادي و امتيـا  بين المللي، از تمـام حقـوق و   و وي را برخالف تمام نورمهاي قانوني، بشري 

و محـافظين   خانه، موتر يعني معاش،  معنوي كه به يك عضو پارلمان تعلق ميگيرد، محروم ساختند،
پشيماني  زندگي اش نگهباني ميكردند، از وي گرفتند تا مگر وي را به ندامت و ويرا كه ازحيات و

اين شـيرزن دليـر از    ولي چون از گفته هايش به آدرس جنايتكاران لميده در پارلمان وادار سازند، 
تسليم شود، دشمنان سـياه دل وي   اين تهديدها ميدان مبارزه را رها كند و نوع كساني نيست كه با 

قانون شكني آن قوة قـانون مـدار، تمـام رسـانه       بازهم دست به توطئه ديگري زدند و بدنبال آنهمه
 بشـمار مـي آمدنـد از     شخصي را كه منفذ هاي اظهارنظر و ابراز وجـود وي  هاي جمعي دولتي و

پاسپورت دپلوماتيك وي را نيز از وي  ،افزون براين نامرديها مصاحبه و تماس با وي منع كردند، و
عدم جواز خروج از كشور  دستور) امورخارجه داخله و وزارت امور(گرفتند و به ارگانهاي زيربط  

هرگونه امكان تماس  بدينوسيله ساختند تا ممنوع الخروج از كشور يعني وي را نيز صادركردند،  را
  . وي را با جهان خارج نيز قطع كنند

جهـان   هنوز وجدانهاي بيدار درجهان بسياراند و مردمان توطئه گران كورخوانده بودند، زيرا اما 
افراد كوتاه بـين   سياسي و حقوقي ماللي جويا هستند و برخالف نيات شوم همواره متوجه وضعيت 

ماللي جويا را از ياد نبرده اند و به مناسبت هـاي   ،جنايتكارش شركاي  و وتنگ نظري چون قانوني
خلـق فـراه را در    اين فرزند پاك ونجيـب  مختلفي ياد ونام او را گرامي ميدارند و ميزان محبوبيت 

  .اذهان مردم با تميز وآگاه و عدالت خواه خود به ارزيابي مي نشينند

در سطح بـين المللـي ازچنـان محبوبيـت ارجمنـدي       ،خوشبختانه كه اين شيرزن دلير ونترس  
عـزت   ماندگار جهان، صاحب مقـام و  نامدار و شخصيت هاي نخبه و برخوردار است، كه در ميان 

نـام  ) تـايم  (مجله معتبر انگليس ) اپريل 29(   اين سه روز قبل از. سياسي مي باشد –بلند اجتماعي 
نام ماللي جويـا،   ،شخصيتها ار داد كه در ميان اين از شخصيت هاي ممتاز جهان را انتش يكصد نفر

خبر اين پيروزي از سـوي كميتـه دفـاع از ماللـي     . با شهامت افغان نيز مي درخشد اين زن دلير و
 )جـرمن آناليـن    –پورتال افغان  سايت هاي ماللي جويا و(از جمله در  و جويا به ميدياي جهاني 

   .بدين مضمون بازتاب يافت
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   2010/ 5/ 1 ،سيستاني
  

  ماللي جويا در ليست پرنفوذ ترين شخصيت هاي
 قرار گرفت »تايم«سال مجله 

 
شخصيت پرنفـوذ سـال    100نام ماللي جويا را در ليست ) 2010اپريل  29(امروز  »تايم«مجله 

تن از برترين شخصيت هاي جهاني را همه ساله  100طي اين ليست مجله تايم . اعالم نمود 2010
اين ليسـت شـامل   . مي اين مجله انتشار خواهد يافت 15ليست كامل آن در شماره . معرفي ميكند

شخصيت هايي در چهار دسته انديشمندان، هنرمندان، رهبران و قهرمانان ميشود كـه ماللـي در رده   
  . نستان در ليست امسال بشمار ميرودقهرمانان قرار گرفته است و يگانه شخصيت از افغا

به پارلمان افغانستان راه يافت اما به  2005ساله جوانترين زني بود كه در سال  32ماللي جويا 
وي . علت ايستادگي اش در برابر جنگساالران و دولت پوشالي حامد كرزي از آنجا اخراج گرديـد 

نـام بـرده ميشـود، تـا حـال از چنـدين سوقصـد         »شجاع ترين زن افغانستان«كه معموال به حيث 
دشمنانش جان به سالمت برده است و مجبور است كه در افغانسـتان مخفيانـه زنـدگي و فعاليـت     
. داشته باشد و در پناه برقع و محافظان مسلح متشكل از هواداران و بستگانش گشت و گذار نمايـد 

نكـرده و هنـوز هـم در كنـار مـردمش در      وي صحنه را رهـا   ،اما با تمام اين تهديد ها و حمالت
ماللي طي چند سال گذشـته  . افغانستان بسر ميبرد و صدايش را با استفاده از هر تربيوني بلند ميكند

به كشورهاي مختلف سفر كـرده و عليـه اشـغال افغانسـتان بوسـيله امريكـا و نـاتو و حاكميـت         
افغانستان مستقل و دموكراتيك سخن  حمايت از يك جنگساالران، هيروئين ساالران و طالبان و در

 . گفته است

در امريكـا، كانـادا،    »زني در بين جنگسـاالران «سال گذشته كتاب خاطرات وي تحت عنواني 
 . انگستان و آستراليا انتشار يافت كه تا كنون به بيش از ده لسان ديگر ترجمه و منتشر شده است

قد شديد جنگ امريكا و ناتو در افغانستان بـه  ماللي جويا به مثابه مدافع شجاع حقوق زن و منت
تـازه تـرين    »تـايم «شموليت در ليست پرنفـوذترين هـاي مجلـه    . شهرت جهاني دست يافته است

او قبال جوايز، تقديرنامه ها و حقـوق شـهروندي افتخـاري از    . افتخاريست كه نصيب وي ميگردد
 50« ان سال گذشته او را در ليسـت انگلست »نيو استيتسمن«مجله . چندين كشور بدست آورده است

پيشاهنگ مبارزين صـلح و  «در رده ششم قرار داده بود و از وي به حيث  »شخصيت برازنده جهاني
بزرگترين متفكـر زنـده جهـان، در انتقـاد از اعطـاي        نوم چامسكي،. نام برد »دموكراسي در جهان

 . خواند »يسته براي جايزه صلح نوبلكانديد واقعا شا«جايزه صلح نوبل به اوباما، ماللي جويا را 

با آنكه ماللي شخصا نميتواند در مراسم اعالم ليست پرنفوذترين هاي مجله تـايم در نيويـارك   
اي نظراتش را در مورد تشديد جنگ ناتو در افغانستان  شركت كند، اما وي چند روز قبل طي مقاله

 : ابراز نموده نوشت



  |روزگار ما                                                                                                                 شجاعت ي اسطوره ماللي جويا، 364
  

طي چند ماه گذشته آنان تظاهرات بيشماري ضد امريكايي . مردم ما بشدت از اوضاع بيزار اند«
هشت سال اشـغال نظـامي   . راه اندخته اند و اگر اشغال ادامه يابد اين مقاومت وسعيتر خواهد شد

ما از اينكه گروگان امريكا و ناتو در بـازي شـان بـراي    . وضعيت افغانستان را سياهتر ساخته است
ما ديگر نميتوانيم كشته شدن زنـان حاملـه، دختـران جـوان،     . مكنترول آسياي مركزي باشيم متنفري

 »معذرت خـواهي «و  »وقايع«ما ديگر اين . كودكان و تعداد بيشمار غيرنظاميان افغان را تحمل كنيم
  ».ها براي كشته شدن مردم بيگناه مان را نميتوانيم تحمل نماييم

) 2010يكصد شخصيت ممتاز جهـان در  قرار گرفتن درليست( ماللي جويا با اين موفقيت خود
هردم شهيد افغانستان افتخار كمائي كـرد، بلكـه بـار     براي مردم درد كشيده و نه تنها يك بار ديگر 

بـاور  . دشمنان وبـدخواهان خـود را شرمسارسـاخت    و ديگردل دوستان را لبالب از شادماني نمود 
درميـان حلقـات آزادي خـواه     كشور در خارج از ،دارم كه پيروزي هاي پي در پي مالل جان جويا

بيشـتر و   وضد جنگ وباالخره درميان آناني كه ازعدالت وآزادي بيان حمايت ميكننـد، روز تـاروز   
جنايتكاراني چون قـانوني   چون تاپة روسياهي برچهره ،بيشتر شده مي رود و هريكي ازاين پيروزيها

فراتر ازعناصـر نابكـار   . رگه خواهد خورددارو دسته تبهكار و جنايتكار داخل تاالر ولسي ج وتمام 
مجموع ائتالف شمال، اين پيروزيها چون خنجري دل عناصـر غـرق در لجـن     درولسي جرگه و در 

  .خودخواهي هاي جاهالنه وتنگ نظرانه را نيز خواهد دريد و آنها را به جفنگ وا خواهد داشت

جان جويا وهمه مـردم مظلـوم و   من اين پيروزي را اول بخودم وسپس به تمام هواداران مالل 
آرزو  تبريك ميگويم وبراي جوياي عزير سـالمتي وموفقيـت وسـرفرازي    درافغانستان  عدالت خواه

  . ميكنم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  

فعـالً مفـيم    ،)1938متولـد  ( كانديد اكادميسين سيسـتاني 

. بـود علمي اكـادمي علـوم افغانسـتان     سابق عضو سويدن،

 نظام زمينـداري در  جامعه شناسي و وي در زمينه تاريخ و

ايـن   برخـي از . اسـت  فرواوانيافغانستان، صاحب تاليفات 

  :از تاليفات عبارتند

   

خراســان قــرون  مالكيــت ارضــى و جنبشــهاى دهقــانى در �

  .م 1983=1362كابل  ،چاپ اكادمى علوم افغانستان ،وسطى

 ،طبع اكادمى علـوم افغانسـتان  ) جلد 4( و حماسه ها سرزمين ماسه ها ،سيستان �

 1988ـ م 1985كابل 

 م 1989=1368طبع اكادمى علوم افغانستان،  ،مردم شناسى سيستان �

آب در افغانسـتان سـال    بـه مسـأله زمـين و    مناسبات ارضى و شيوه هاى برخورد �

 م 1991= 1370 ،طبع اكادمى علوم افغانستان ،قرن بيستم 80 و 70هاى 

 م 1990= 1369 ،طبع اكادمى علوم افغانستان ،شاهنامهسيماى رستم در  �

   ندي، سو1996طبع  ،انستانهاى آن در افغ پيامد مقدمه يى بر كودتاى ثور و �

 ، سويد 1999طبع  ،م19نظامى افغانستان در نيمه اول قرن  ـدو نابغه سياسى  �

  پشاور 2005چاپ  ،ايران ه درصفويفروپاشي دولت  و قندهار رستاخيز �

 پشاور 2004چاپ  ،نقش روحانيت متنفذ شاه امان اهللا و ،طرزى محمودعالمه  �

  ، سوئد 2004جنورى  ،سيماى زن افغان درتاريخ افغانستان �

  2005حماسه قيامها يا دوقرن مبارزه بخاطر آزادي، سويد،  �

 چـاپ، ) مجموعـه بيسـت مقالـه تحقيقـي    ( افغانستان يك نام جعلـي اسـت؟   آيا �

  .جرمن آنالين قابل دسترسي است -پورتال افغان نيز در و1386 = 2007پشاور 

 در نيز ،و1386=2007چاپ پشاور،  احمدشاه ابدالي، ظهور افغانستان معاصر و �

  .جرمن آنالين قابل دسترسي استـ  افغان

 هفتاد سالگي سيستاني در


