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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  اسو همکارۍ ته رابوليت تنپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  ١٣٨٨ عقرب ٢٤                                                                              انيسه طاهری                             
 
 

  !ماللی جويا، زبان خروشان مردم ماست
 
نی شاهديم که ز چندی بدينسو حمالت پياپی بر ماللی جويا، دختر مبارز و شجاع وطن اسير خود را از جانب کساا

و ضد تجاوز بر او ميتازند، او را در حدی پايين تر از زنان زينت المجلس چون فوزيه کوفی، " چپ"ظاهرا از بستر 
شهال عطا، وژمه فروغ، قدريه يزدان پرست، مسعوده جالل و غيره قرار ميدهند و بعد هرچه از ذهن حقير شان 

ست اتهام ميبينند، و به اين هم اکتفا نکرده مدافعان برحق جويا را نيز تراوش ميکند به اين زن از جان گذشته و ميهنپر
  .رد و بد ميگويند و به شالق ميکوبند

اينان در حدی از منطق و واقع بينی تهی ميشوند که گويی از کره ديگری تشريف آورده اند و واقعيت های سرسخت 
لی عزيز را نيز انکار ميکنند، چيزی را که حتی دشمنان وطن بدبخت ما را اصال بلد نيستند که حتی شهامت نمونه مال

سی اين بلند گوی دولت انگلستان که هميشه کوشيده صدای  بی بطور نمونه بی. قهار جويا نيز تا حال به آن معترف اند
ژه باختری لقب داده است و نيز مدتها قبل زنی به نام مني" شجاع ترين زن افغانستان"جويا را انعکاس ندهد، اما او را 

در وبالگش در حاليکه از موضع بشدت جهادی پسند به ماللی جويا تاخته بود اما درالبالی نوشته اش تذکر داده بود 
سر ... احساس مسرت کردم که شهروند شجاعی آنهم از جنس زن   برای نخستين بار سخنان ماللی جويا را شنيدم"که 

  i" . يی موارد صراحت و جسارت خانم جويا مرا شگفت زده کرده استبايد اعتراف کنم که در پاره.... بلند ميکند
اينان برای اثبات ادعا های خود هيچ چيزی ندارند مگر مکرر در مکرر تذکر اين نکته که جويا چرا از اين و آن منبع 

 را تاپه اينان کودکانه تمامی منابع مربوط به کشورهای غرب. جايزه دريافت داشته است و آنرا رد نکرده است
اما برعکس مدافعان و . را قبول کرده است" امپرياليستی"زده و بعد نتيجه گيری ميکنند که جويا جوايز " امپرياليست"

ای که او نصيب ميشود نيرو ميگيرند چون ميدانند که اين جوايز خود هرکدام تيرهاييست  هواداران جويا از هرجايزه
مينشينند و در تثبيت موقعيت جويا ... ، سياف، قانونی، فهيم، محقق، دوستم و که در قلب های سياه خاينانی چون ربانی

  .در سطح جهان نقش بسزايی دارند
اين چنين افراد در سطح چند جمله ضد جويا در اين و آن سايت خالصه ميشود که " ضد امپرياليستی"متاسفانه مبارزه 

" امپرياليستی" شان از همان کشور های به گفته خود شان آنهم از پس نام های مستعار از چوکی راحت کمپيوتر های
  .باال شده است که کمترين ارزشی ندارد

، برجسته ترين روشنفکر منتقد دولت )Noam Chomsky(فکر نکنم اين هموطنان ما باالتر از نوم چامسکی 
امسکی هم به اهميت مبارزه و نوم چ. امريکا در حال حاضر، در افشای امريکا و دولتهای غربی نقش ادا کرده باشند

ماللی جويا را ای در اعتراض به اعطای جايزه نوبل به بارک اوباما،  کار ماللی جويا آگاهی دارد و اخيرا طی مقاله
  ii .شايسته ترين کانديد برای اين جايزه خواند

مجامع جهانی نسبت به هر اينان از درک اين نکته عاجز اند که همين اکنون اين ماللی جوياست که يکه و تنها در 
افغان ديگر در افشا و نفی سياست های استعماری امريکا و ناتو و 
نوکرانش در افغانستان نقش بازی کرده و از هر تربيونی اين 
دولتها را محکوم نموده و مردم شانرا در بسيج عليه سياست های 
 خاينانه دولتهايشان آگاهی داده و به اتحاد و اعتراض فرا خوانده

  . است
زنی در بين "جويا که در حال حاضر برای معرفی کتابش 

در شهرهای مختلف امريکا در مجامع مختلف " جنگساالران
سخنرانی ميکند، با استقبال گرم جنبش ضد جنگ امريکا مواجه 
شده و دهها سايت مهم ضدجنگ با مصاحبه با وی و انعکاس گفته 

کايی هيچکدام نخواستند هايش پرداخته اند اما مطبوعات اصلی امري
موضع ضدجنگ جويا را انعکاس دهند و در معرفی کتابش نيز 

يگانه شبکه مدافع دولت امريکا سی ان ان . سکوت اختيار کردند
بود که مصاحبه کوتاهی با وی انجام داد اما اين شبکه هم با حقه 

بازی خواست جويا را مورد سانسور قرار دهد که سايت معروف ضد جنگ 
antiwar.com ای آنرا فاش ساخت که چگونه مصاحبه پخش شده   طی مقاله

 ماللی جويا با جان پلجر در لندن  



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ل: يادونه ير و لولـ، يکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

از چينل داخلی سی ان ان با آنچه در چينل جهانی پخش شد تفاوت داشت و وقتی جويا به سياست های دولت امريکا 
  iii. تاخت نطاق مصاحبه با او را قطع کرد

روف آستراليايی االصل بارها از ماللی جويا در ، نويسنده، فلمساز و خبرنگار مبارز و مع)John Pilger(جان پلجر 
شناس " امپرياليست"فکر نکنم اين .  خطاب ميکندiv" دختر قهرمان افغان"نوشته هايش نقل ميکند او را در همه جا 

وی از جنگ ويتنام تا به حال طی . های افغان ما به گرد جان پلجر و نقشش در مبارزه عليه دولت های غربی برسند
راست و دروغ جنگ : شکستن سکوت"، "جنگ با دموکراسی"مستند ولوله خيز و منحصر به فردش نظير فلم های 

و غيره سياست های دولت غربی و مشخصا امريکا و دست درازی ها و جناياتش به کشور های " عليه تروريزم
در ارتباط به . ی داده استمختلف را با موشکافی مورد تجزيه و تحليل قرار داده و به ميليونها تن در جهان آگاه

اوباما، وی اولين روشنفکر غربی بود که در برابر وی موضع گرفت و عوامفريبی های اوباما " مداری گری های"
  v. را فاش ساخت و ثابت نمود که تفاوتی با بوش ندارد

ماللی جويا را   . . . و تاز به نام عمر خطاب، طی تاخت. . .به گردانندگی فرد" پيام افغان"چند روز قبل تلويزيون 
  . معرفی کرد و از طريق تلفن کنندگان از قبل برنامه شده اتهامات گوناگونی به وی بست" فرد بيمار"

نظير . . . اينگونه حمالت موزيانه به ماللی جويا تازه نيست و تعجبی هم ندارد، اگر جويا از جانب اخوانی ها و 
ای که دشمنان مردم ما وسيعتر بر وی بتازند، اين   بايد باشد، به هر پيمانه جای نگرانیخطاب مورد حمله نباشد 

  . رساننده موثر بودن، درست بودن و نافذ بودن مبارزه وی عليه اين دشمنان مردم ماست
 جا خوش های چهارآتشه ما با حمله به جويا در واقع در کنار دشمنان درجه اول مردم ما" ضد امپرياليست"اما اين 

ميکنند که اگر اين را شرم نميدانند بهتر است در آينده نوشته های ضد جويا خود را به سايتهای اخوانی چون 
الزحمه  و غيره بفرستند که با کمال ميل آنرا انتشار داده و حق" خراسان"، "پيام مجاهد"، "جاويدان"، "سرنوشت"

  !!خوبی نيز نصيب اين آقايان و خانم ها خواهد شد
  

  پايان
 
 

                                            
i http://shaharnosh.blogfa.com/post-٢٩.aspx  
ii http://inthesetimes.com/article/٥١٣٤/war_peace_and_obamas_nobel/  
iii http://www.antiwar.com/blog/٢٠٠٩/١٠/٢٨/malalai-joya-and-the-tale-of-٢-cnns/#at  
iv http://www.johnpilger.com/page.asp?partid=٥٤٣ 
v http://www.youtube.com/v/gXL٩٩٨q٧skIReply 


