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 نظريات خوانندگان در مورد مطلب آتی
 نورانی و رستم شجاع زبان مافيا بر ضد ماللی جويا

 عاصم سيف
  20.05.2008 :تاريخ     آلمان : سکونتمحل    فريد :اسم

ساربان جان کاش که اينطور ميبود، اما برخالف نظرت ميرهزار صرف مقاالت منفی برضد قشر مخصوصی را 
تا امروز افشاگری های اش به طور عموم در . ه در حصه جنايت پيشه گانی که از خودگی اش هستندنشر ميکند ن

باره جنايت پيشه گان هر قوم ديگری به جز از قوم خود اش بوده است، و نظرات مثبت اش صرف در حصه 
ديده ای . جود نداردافرادی از قوم خودش و در ديگران از نظر او اصآل و ابدآ انسان صادقی و خدمتگار وطن و

نی اين . که در سايت او کدام نوشته انتقادی در باره مزاری، خليلی و ديگر جنايتکاران از قوم هزاره به نشر برسد
 . در حالی که همه ما ميدانيم که اين ها هم خيانت و جنايت کرده اند. جا او ديده می بندد

 
عنی که يک خاينين را افشا ميکند و يک عده را که از قوم پس ميرهزار از آزادی بيان استفاده سوء مينمايد، ي

 .در اين حصه سايت جرمن افغان آنالين واقعآ صادق تر است. خودش است نه
   
 

  20.05.2008 :تاريخ     کابل :محل سکونت    ساربان :اسم

 ! خانم ها و آقايان. نمی دانم چرا بايد پای ميرهزار در مساله توهين به ماللی جويا کشانده شود
هرگاه انديشه اش به مزاق . درست است که مير هزار صاحب انديشه های خاص خود است درست مثل من و تو

اله رستم شجاع را در سايت خود اجازه نشر داده اما فقط به خاطر اينکه مق. شما يا من برابر نيامد بايد نقد شود
در يک سايت آزاد هر گاه در مورد ماللی جويا، راوا، مسعود، کرزی، فهيم، . لعنت و نفرين شود درست نيست

ظاهرشاه، سياف، مجاهد، اسالم، کفر،آزادی بيان وغيره وغيره نوشته های چاپ نشود به خاطر اينکه 
 .ر می شوند پس بايد سايت را بست و هرگز چيز ننوشتدوسستداران و طرفداران آن قه

 
من ميدانم و باور دارم که ماللی جويا شيرزن مبارز راه حق و آزادی و افشا گر پليد ترين چهره های تاريح ما 

از ماللی جويا کرده برای من حق . اما به هيچ وجه زبان کسی را که از ماللی جويا بدش می آيد نمی برم. است
اين بر ماست که چی بايد . به کامران بايد آفرين گفت که هر نظری را اجازه نشر ميدهد. اد تقدس داردبيان آز

بگذار که انديشه در تقابل با هم رشد کنند و . بنويسم و چگونه از اين امکان به نفع مردم و کشور خود استفاد کنم
 . پروريده شوند

   
 

  17.05.2008 :تاريخ     کپنهاگن :محل سکونت    شکيال محبی :اسم

ديروز در دنمارک افتخار حضور در محفلی را يافتم که ماللی جويا در آنجا سخنرانی داشت و حرف های مردم 
 . را با قاطعيت هميشگی اش بر زبان راند

 
رد استقبال بسيار گرم و صميمانه افغانها و دانمارکی ها قرار گرفت و در آخر در حاليکه دهها تن در وی مو

چهارسمتش حلقه زده بودند و هرکدام ميکوشيد احساسات و حمايت خود را به او بيان کنند، موقع يافتم که يکی دو 
وی گفت اگر . گيرد نظر خودش را بشنومدقيقه با او صحبت کنم و در مورد اين حمالتی که مقابل او صورت مي

من از اين حمالت عليه خودم ترس ميداشتم، درآنصورت در کنج خانه مينشستم و عليه قاتالن مردمم به ميدان 
مبارزه داخل نميشدم، او ميگفت وقتی ميبينم که بين دشمنان مردمم منفور هستم و از من انزجار دارند و عليه من 
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اهات ميکنم و درک ميکنم که مبارزه و کار من موفق بوده و توانسته در قلب دشمن کار مينويسند، من احساس مب
 . اين حمالت و دشنام های جاسوسان خارجی بر من بيشتر نيرو ميدهد. کند
 

با توجه به حرف خود جويا، من نيز به همين باور هستم که هرقدر ضد جويا بيشتر بگويند، اين رساننده شکست 
ی جنايتکاران  ه يک دختری بی تفنگ و بی دالر اما دارای همت باال و وجدان بيدار توانسته همهخود شان است ک

 . و وطنفروشان وطن ما را سراسيمه کند و به دشنام گويی بکشاند
 

 !! به جويا افتخار ميکنم، برايش عمر دراز و انرژی بيشتر ميخواهم
ما درج است و نسل های آينده از وی به نيکی ياد خواهند بدون شک نام جويا در قلب تاريخ متالطم کنونی وطن 

کرد و او را سرمشق قرار خواهند داد در حاليکه از خاينان و ستمکاران جز سمبل خيانت و جنايت نامی نخواهد 
 .ماند

   
 

  17.05.2008 :تاريخ     پشاور :محل سکونت    نصراله :اسم

نورانی نتوانستد توطئه هايشان را موفقانه ضد ماللی جويا عملی کنند، حال فکر /وقتی کالن های رستم شجاع
ميکنم که اين شاگردان تنبل خود را برای اين ماموريت تعيين کرده اند که از همين آغاز بسيار سست پيش رفتند و 

 . روی خود را بردندآب
 http://malalaijoya.com/sanad_f.htm: اينجا ببينيد که توطئه کالنهايشان چطور نقش به آب شده

   
 

  17.05.2008 :تاريخ     ننگرهار :محل سکونت    بهار ابراهيم خيل :اسم

 .هزارسالم به ماللی بزرگ به ماللی اين دختر خورشيد
در اين روز ها ادمک های کليشه ی ومجسمه های کوکی نقش تاريخی خود را در اين تياتر نگبت بار مردگان بار 

خود ديگر به نمايش گذاشته اند تنی جند از دو زيستان شخصيت های دوپاره وجدان های پريشان انسان های از 
بيگانه خردباخته دوگو ودورو در کسوت روشنفکران برطبل ميان تهی تبليغات ضد انسانی و ضد ديموکراتيک 

توصيه و تاکيد من اين است که همچو . خودبيشتر از هر زمان ديگر در مورد ماللی جويا به کوبيدن اغازيده اند
ماللی جويا درد.  زمينه مطرح شدن پيدا کنندجرمن-ادمک ها را جدی نگيريد و نبايد از طريق صفحه وزين افغان

 ...همه مردم را فرياد نموده است و فرياد ميکند
 

 .اما اين کافی نيست 
در تالش شويم ماللی جوبا ها ... اگر ميخواهيم و ارزوی نجات وطن را از چنگال الشهخوارها وگرگس هاداريم 

) بيدل(به پستی مانده ام چندانکه با افالک ميسازم ***الیهمای المکان پروازم و از بی پروب. سر بلند کنند... و
 ...بيدل ساختن با افالک را پستی ميشمارد

 ...ماللی جويا يک دريچه نور است به سوی ظلمت مردم
 راهت تا بينهايت گشوده باد ماللی

 )عاصم سيف (ادای احترام به اقای 
   
 

  16.05.2008 :تاريخ     هرات :محل سکونت    آرش :اسم

واقعا شهامت ميخواهد که به اين حد بی وجدان و بی حيثيت و کور و کر شد که ماللی جويا اين دختر نترس و 
 .شجاع و از خود گذر را رد و بد گفت و تهمت زد
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  16.05.2008 :تاريخ     ا امريکاورجيني :محل سکونت    زوالل هروی :اسم

 جويائی با شعور دلم دوستدار تو
 قشر ستم کشيده ما در کنار تو 
 ای خانم مبارز و انسان هوشمند

 يش نثار تو بادا هميش مدح و ستا
 خدمت به مردم رنجديده وطن

 اين شيوه است خصلت پايدار تو
 نازد به تو ميهن افغانستان ما 
 افغانيت هميش بود افتخار تو
 خلق ستمکش ميهن به افتخار

 چرخند پروانه وار اندر مدار تو
 هر چند کنم ستايش وصف تو بر زمان

 نکند برابری به يک از هزار تو
 دور و منظوی چشم حسود از سر تو 

 پيوسته بر خوشی گذرد روزگار تو
 بد خواه تو بر روی زمين سرفگنده باد

 مسرور و سربلند همه دوستدار تو
 از تنگنای سينه دعايت کنم چنين 
 يارب که باد لطف خداوند نثار تو
 آبت زوالل و نانت هميش گرم

 نوروز باد روز و شب و روزگار تو 
   
 

  15.05.2008 :تاريخ     ای جنوبیاروين کليفورني :محل سکونت    پور نديم کاظم :اسم

خاريست بر چشم تمام خاهينين ,ازادی وعدالت اجتماعی ,مال لی جويا دوخت قهرمان افغان سمبول استقالل
برماست که تمام دسياس واراجيف مز دوران وجناهيتکاران چون شوراَی . خلقی و پرچمی ,ومرتجعين جهادی

تاريک انديشان طالبی و دارودستۀ دولت بی کفايت ,اتحاد اسالمی سياف , حاميان حزب اسالمی گلبدين , نظار
 زدة توست ماللی عزيزصدای تو صدای ملت توست راه تو راة هزاران هموطن مصيپت. کرزی را خنسی سازيم

 . که بيصبرانه در جستوجو راه نجات خويش از قيد اسارات متجاوزين و بربريت جانيان جهادی هستند
 نديم کاظم پور 

   
 

  15.05.2008 :تاريخ     جرمنی :محل سکونت    عابد ولی :اسم

 : سالم به همه خوانند گان و گردانندگان پرتال
وفتی . با تاسف بايد اظهار نمود که واقعا هم مافيای جنايت کاران توانسته اند عده از روشنفکران رااجاره کنند
رزين ضدباافراد و نوشتار سبک تنظيمی نشد بايد افرادی با اکت و اداهای مبارز و پيشرو را اجير ساخته و به مبا

و آنهم به کسی بتازند که خود در شباب جوانی در راه رهايی مردم هردم شهيد ما. استبداد و سياهی حمله ور شوند
 . ازان جمله است رستم شجاع. کفن پوش شدو يگانه ستيزه گر نا ترس و قاطع ضد جنايت و غارتگری است

گشتانش را به کيبورد کمپيوتر ميبرد و به خود و استاد رستم شجاع برای اولين مرتبه قلم و کاغذ برميدارد و يا ان
خود عطر و پودر پيشرو و مبارزه ميزند ، از مال عمر تا مسعود از سياف تا ربانی از مزاری تا دوستم از قانونی 

خالصه هرچه قاتل و جانی بود ، را نديده يکراست به راوا و خانم جويا می تازد و درست با همان ...تا محقق
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 . تی که ربانی و سياف ومحقق و حاجی الماس و ساير بنياد گرايان و مزدوران عليه جويای ما تاخته بودندکلما
که خود اجير .و جالب هم اينکه اکثريت پيام دهنده گان پشتيبان رستم راافرادی با افکار بنياد گرايی تشکيل ميداد

 . ان ميدهدبودن ويا اجير شدن رستم را به تنظيمهای درنده ای جهادی نش
 : من به جويا می خواهم بگويم 

بگذار جنايت کاران هرجه در توان داشته باشند عو بزنند وهر تعدادی را که بتوانند اجير کنند ولی اکثريت مردم و
 . گام هايت استوار تر باد و صدايت بلند تر.روشنفکران مردم را در کنارت داری

   
 

  15.05.2008 :تاريخ     kabul :محل سکونت    Safia :اسم

 نه آنکه عطار بگوييد / عطر آنست که خود ببويد 
اين عطر . جويا عطريست که بوی خوشش به مشام تمامی انسانهايی که مشتاق آزادی و و عدالت اند رسيده است

 . وش برای انسانهای پاک و صادق زندگی آساست و برای خاينان و قاتالن و سازشکاران حکم زهر را داردخ
ما نيازی نداريم که ديگران برای ما بگويند که جويا چنين است و چنان است، ما از روی سخنان و عملش دريافته 

 مخالفت پيش ميرود بايد خود فرد شديدا ايم که وی فرزند اصيل و پاکباز اين خاک است و آنی که با وی از در
 . ناصادق و در آخرين تحليل دشمن مردم باشد

   
 

  15.05.2008 :تاريخ     لندن :محل سکونت    نورانی :اسم

مزدورانی مانند . و روسيه در آوبيدن ماللی جويای قهرمان با هم همكاری ميكنندجاسوس های ايران و پاآستان 
آامران مير هزار، خليلی، سيد مخدوم رهين، حاميان حزب اسالمی گلبدين و اتحاد اسالمی سياف، قوی آوشان 

يزی هراس جويا از آسی و يا چ. مبتذل، پرچمی ها و خلقی ها، قانونی و آرزی همه باهم تشريك مساعی دارند
 .او موفق خواهد شد و دشمنانش خجل و شرمسار خواهند گرديد. ندارد

   
 

  14.05.2008 :تاريخ     دهلی جديد :محل سکونت    وفاق پوهنمل زلمی :اسم

لی ميوند را زنده کرده است، حمله شورای نظاری ها به اين دخت قهرمان را بايد درهم ماللی جويا خاطره مال
 .شکنيم

   
 

  14.05.2008 :تاريخ     هرات :محل سکونت    رستاخيز :اسم

آب و رسوا  مشعشع افغانستان است، ذغال وقتی بخواهد با الماس برابری کند خود را بیماللی جويا الماس 
 !!ميسازد

   
 

  14.05.2008 :تاريخ     فرانسه :محل سکونت    فرشته تابش :اسم

لطفا به اين دختر از جان گذشته. يا را بی حد دوست دارم و تحقير و توهين او را تحمل کرده نميتوانممن ماللی جو
ناسزا نگوييد، در وطن خود اينچنين انسانهای صادق و پاک از تعداد انگشتان دست هم کمتر داريم، جويا بيشک 

يا ميتوانند بفهمند که افغانستان تنها کشور امروز حيثيت آبروی افغانستان را دارد، مردم دنيا حداقل در وجود جو
قاتالن و جاسوسان نيست و در آنجا هستند کسانی و مخصوصا زنانی که حاضر اند زندگی و همه چيز خود را 



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
 18از  5 :تعداد صفحات

 ًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريدلطف. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 .قربان مردم و وطن خود نمايند
   
 

  13.05.2008 :تاريخ     kabul :محل سکونت    Farida Noori :اسم

نورانی خود چه چيزی قابل توجه دارد که به خود حق ميدهد به ماللی جويا بتازد و اين چهره /اين رستم شجاع
 فداکار و شريف کشور ما را دو و فحش و ناسزا بگويد؟ 

 
با قاتالن وطن ما همکاسه است و برای شيرين ساختن خودش برای خودش به خاک پای ماللی جويا هم نميرسد و 

قانونی و سنگچارکی از دشنام دادن به جويا آغاز کرده و آنرا ساده ترين راهی برای رسيدن به پول و مقام يافته 
 . است

 
 رساند، نه اگر در کسی ذره ای وجدان وجود داشته باشد بايد پشت ماللی ايستاد شده او را در مبارزه اش ياری

 . اينکه در لشکر دشمنان مردم ما عليه او برخيزد
   
 

  13.05.2008 :تاريخ     Herat :محل سکونت    azmooda :اسم

در ماه های اخير چنين منظومه ای با صالبت و مردمی  . هزار آفرين بر طبع و قريحه درخشان کمباور کابلی
کمباور ، با . کمباور کابلی ، دشمنان و طاعنان ماللی جويا را بخوبی و فصاحت معرفی کرده است . نديده بودم 

درود بر ماللی جويا که نام . را نيز نشان داده است ) شورا( فصاحت ،ترکيب غير ملی و تبهکارانه ولسی جرگه 
 زلمی آزموده. مرگ بر کج انديشان بيسر وپا. ر اشعار ملی و ميهنی، جاودانه شده است او د

   
 

  13.05.2008 :تاريخ     لندن :محل سکونت    نورانی :اسم

آامران مير هزار هم يكی از . ئی ميرسند، زود جوهر اصلی شان آشكار ميشودانسان های آم ظرف آه به جا
اين فرد بی مايه فكر ميكند آه با دشنام دادن به يك زن مظلوم و مبارز، موقفش نزد اربابان ايرانی دو چند. آنهاست

مير هزار مدتی چهرهء ضد ملی . نظام آخندی بايد نتيجه تعليم خود را آه به او داده، ببيند و تجربه آند. باال ميرود
ولی اربابان اجنبی زودتر نتيجه سرمايه . خود را زير پوشش شعار های عدالت و دموآراسی پنهان آرده بود

بهترين خدمت مير هزار به باداران ايرانی دشنام دادن به ماللی جويا است آه هويت. گذاری خود بر او ميخواستند
. درين ساحه، مير هزار آاسه ليسی آی اس آی پاآستان را هم ميكند. آرده استجواسيس ايران و پاآستان را افشا 

 خوشا بحال مير هزار 
   
 

  13.05.2008 :تاريخ     هالند :محل سکونت    ستيزه :اسم

به ماللی جويای عزيز ما و به سازمان پرافتخار) نورانی(ند انسان بيشرم و ترسو مثل رستم شجاع بينم چ وقتی می
راوا ميتازند، دلم ميخواهد قدرت ميداشتم و قبل از ديگر جنايتکاران وطن اينان را به خاطر اين نوع دشنام های 

 .ک نان چند فطير استخاينانه شان به انسانهای پاک وطن ما به محکمه ميکشاندم که بدانند ي
نورانی ها و شجاع ها اگر خود مرد شوند و يک حرکتی عملی نشان دهند آنوقت ميشود گفته هايشان را جدی 

 .گرفت، در غير آن فقط با چند جمله پراکنی خود را ناف زمين و زمان پنداشتن منتهای کودنی است
بايد ارزش دهی، به راه پرافتخارت ادامه ده ما همه جويای عزيزم، اين عوعو های مخالفان را به حد باد خر هم ن

 .با تو هستيم و هنوز آنقدر وجدان داريم که قهرمانان خود را گرامی بداريم
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  13.05.2008 :تاريخ     Kabul :محل سکونت    ferdous :اسم

تهمت ، افتراء و د شنام عليه مبارز سرشناس، خانم جويا از سايت های وابسته به جمعيت و شورای نظار ، آغاز 
قلم های مزدور در سايت . فهيم و شرکا ، به حقارت و سبکی ياد کرد (!) ماللی جويا وقتی از قهرمان ملی . شد 

تعجب ميکنم آقای مير هزار که ادعای مبارزه عليه جهاد . رديد عليه او بسج گ... های سرنوشت و خاوران و 
فروشان و تبهکاران جنگی دارد ، چطور اجازه ميدهد از تريبيون کابل پرس ، به آدرس يک خانم دلير و آگاه که 

 سمبل و نماد مقاومت ملی افغان هاست ، اينهمه فحاشی و ناسزاگويی صورت گيرد؟
گرفته باشد ،چيز ديگری است ، ورنه بايد اشتباه خود را » ماموريت «  برون مرز اگر کابل پرس به اين کار از

 فردوس . ف . با احترام. جبران کند 
   
 

  13.05.2008 :تاريخ     Balkh- afghanistan :محل سکونت    danesh :اسم

 شعر از کمباور کابلی
 دانش. ب : فرستنده 

 ! ماللی جويا و تهديد فزاينده جهاد فروشان 
 کمباور کابلی

 خــــــبر دهيــــــد کج انــــــديش بی سر و پا را
 که تهمت از چه زنی شير بيشــــــــه ، جويا را 
 به چشم مادر ميهن چگـــــــــــونه می نگری؟

 ده پوش شـــــــــــــــوی جانيان رسوا را که پر
 تو از محاکمه جانيان چــــــــــــــــــرا ترسی ؟
 جمــــــــــــــــــــــاعتی که نکردند فکر فردا را
 :به هر کجا که رسيدند کشتــــــــــــــند و بردند
 زنان حامــــــــــــــــــــــــله ، نوباوگان نوپا را

 ه در آفاق ، شرق و غرب جهانچه کس شنيـد
 بگردی يکسره گر خشــــــــــــکه را و دريا را

 !که زير سقف نشــــــــــــــانند قاتل و مقتول 
 را» شورا« گـــــذارند، اسم » درامه« براين 

 چرا جهادی و خلــــــــقی ، حساب پس ندهد ؟
 به ريش خلق بخــــــــــــــــند د ، بی محابا را

  که کابل و کوخـش ز بيـــــــخ و بن برکندهمان
 !به خود فزود ، دو صـــــد اسم بی مسما را 

 جهاد و جيغ بنفشت چه ارمغـــــــــــان آورد ؟
 گرسنه گان وطن ، کـــــــــــــــــودکان تنها را ؟

   
 

  12.05.2008 :تاريخ     امريكا :محل سکونت    نثار احمد :اسم

يكبار گفته بود آه به . زياد خود سازی ميكند و الف ميزند. آامران مير هزار يك انسان به اصطالح پوك است
آاری ها بر سر زبانهاچون با آالن . يك شخص فهميده اينقدر الفوك نميشود. اندازه موی سرش آتاب خوانده است

ميهزار تصور ميكند آه با گزارش مضامين ضد ملی عليه ماللی جويای . افتاده، خيال ميكند آه آسی است
مردم آابل اين. قهرمان، ميتواند عمال ايران را خوش ساخته و محبت بيشتر نظام آخندی را بسوی خود جلب نمايد
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برای شهرت طلبی و آسب نام آاذب به هر . ك جلف سياسی استمير هزار هم حاال ي. نوع مردم را جلف ميكنند
 .وسيله متشبث ميشود

   
 

  12.05.2008 :تاريخ     آلمان :محل سکونت    منير :اسم

 :در پاسخ به کاوس
. شتباه کرده که ميرهزار را در قسمتی از مقاله در زمره نويسندگان معتبر و مبارز آورده استبلی مقاله نويس ا

وی يک نويسنده مليت گرا و شديدا مشکوک است و گفته ميشود که با رژيم آخندی . وی هرگز مبارز نميتواند باشد
ای از افغانها را به دامن  ه تا عدهايران هم روابط پنهانی دارد و سايت کابل پرس به منظور خاصی راه اندازی شد

 .رژيم ايران و مزدورانش در افغانستان سوق دهد
   
 

  12.05.2008 :تاريخ     کابل :محل سکونت    پرويز :اسم

 : از بخش نظرات سايت کابل پرسجوابی به سوال چند پيام گذار
اگر سوال خودت از ته دل باشد و غرض و مرضی در آن نهفته نباشد، درينصورت بايد در نقد جويا کمی عقب تر

 . و پارلمان مورد سوال قرار دهی" لويه جرگه قانون اساسی"بروی و اصال ظهور او را در 
يز اين نهاد ها گناه بزرگ است يا رفتن در لويه جرگه و آيا اصال نشستنش با معاون پارلمان اروپا و قبول جوا

 پارلمان ستمکاران و بربادکنندگان افغانستان؟ 
 

لويه .... بودن و " امپرياليستی"فکر نکنم که مرداری و بدنامی و بويناکی و ارتجاعی بودن و نمايشی بودن و 
اگر قبول کنيم که رفتن جويا در لويه جرگه و . برسدپارلمان اروپا ... جرگه و پارلمان افغانستان به گرد بدنامی و 

که تاحال کمتر کسی را ميتوان يافت که وی را بخاطر رفتنن در آن جا ها مالمت کرده (پارلمان درست بوده 
 ، پس چگونه ميتوان رفتن به پارلمان اروپا و اخذ جوايز را رد کرد؟؟؟ )باشد

 
جويا به لويه جرگه نيک بود و تنها کسی بود که از درون آنرا منفجر اگر قبول داشته باشيم که قدم ماندن ماللی 

ساخت و ماهيت خاينانه و ضدمردمی آنرا در سطح جهان برمال ساخت و سخن ميلونها هموطن ما را در آنجا بيان
به روی ای  داشت، و اگر بپذيريم که رفتنش به پارلمان هم درست بود و با استفاده از هر موقع سيلی های جانانه

 پس درينصورت بايد هزار بار به جويا حق بدهيم که به  جنگساالران و وطنفروشان موجود در آنجا حواله ميکرد،
ای به او بدهد،  حتی اگر قرار باشد که کاخ سفيد هم جايزه. پارلمان اروپا برود و جوايز اين نهاد ها را بپذيريد

بخود را داشته باشد که بدون دغدغه آنرا بپذيريد، اما مثل ترکاندن درينصورت فکر ميکنم که جويا بايد اين اعتماد 
 .لويه جرگه و پارلمان از درون، آنجا را نيز بترکاند و افشاگری کند

 
گرفتن اين جوايز زمانی عيب و خيانت به وطن خواهد بود که آنرا مثل رشوه بگيرد و در مقابل چشم و گوش و 

ببندد، اما خودت هم اينرا ميپذيری که وی حتی در جريان دريافت " اليستهاامپري"دهانش را در برابر جنايات 
و " امپرياليستها"ای در عزمش و در مبارزه اش عليه  جايزه عليه اينان سخن گفته و اين جوايز باعث نشده که ذره

 . اش تزلزل وارد شود جاسوسان افغانی
ساساتی بدر آييم، بايد با تعلق گرفتن هر جايزه به جويا اگر کمی عاقالنه بينديشيم و از برخورد غيرسياسی و اح

ای که ميگيرد در سطح جهان مطرح تر ميشود و ميدان فعاليت و افشاگری  خشنود گرديم، زيرا وی با هرجايزه
وقتی يک نماينده واقعی مردم ما ميدان وسيعتر برای افشاگری و مبارزه داشته باشد، از اين . برايش بازتر ميگردد

 ستنی تر چه چيزی ميتواند وجود داشته باشد؟؟ خوا
گيرد و به  و نوکران داخلی اش هزار مقاله بنويسيم و حرف بزنيم جايی را نمی" امپرياليزم"اگر من و تو عليه 
رسد، اما برعکس جويا از روزی که به چهره جهانی و معتبر در عرصه جهانی مبدل شده،  گوش کسی نمی

نونده يافته است، خبرنگاران به او رجوع ميکنند، در موردش فلم ميسازند، به هرجا حرفش نيز خواهی نخواهی ش
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.اينها همه زمينه هايی طاليی اند که جويا يافته و از آن به نفع مردم و کشورش استفاده ميکند.... دعوتش ميکنند و 
هرکدام در شهرتش و و در کنار کار و مبارزه و شهامتش که عمده اند، اين جوايزی هم که نصيبش شده 

 . محبوبيتش نقش دارند
الخروج  به زور همين جوايز و اعتبار جهانی است که جويا با وجود اينکه در داخل بوسيله دولت مافيايی ممنوع

آبرويی و روسياهی است اما بازهم ميتواند به خارج سفر کند اما نمی توانند پايش را ببندند مبادا که باز به دولت بی
 . هان به بار آورد و پرده از روی دموکراسی دروغينتش بدرددر سطح ج

   
 

  12.05.2008 :تاريخ     کابل :محل سکونت    نعمتی صفی اله :اسم

 ):ک نفر اندبدون شک هرسه ي(کبير /موسوی/در پاسخ به کاوس
اگر تاييد ميکنی که جويا حق داشت و دارد که در گنديده ترين و پوسيده ترين ارکانهايی مثل پارلمان افغانستان و 
لويه جرگه حق داشت که برود و از آن به نفع مردم ما استفاده کند، درينصورت خواهی نخواهی بايد پذيرفت که 

يکبار به . رد و به نفع مردم و عقايدش مورد استفاده قرار دهدوی حق داشت و دارد که آن جوايز را نيز بگي
سايتش رجوع کن و ببين که بعد از گرفتن آن جوايز متن سخنرانی هايش چه بوده، آيا سياست های آن مراجع را 

 تاييد کرده و يا در همانجا هم از درد مردم ما سخن گفته و متجاوزان را محکوم کرده است؟
ار دارد که غير از سياف و ربانی و کرزی و خونخواران ديگر، حتی کسانی که تاج جويا در وضعيتی قر

روشنفکری به سر نهاده اند مثل نورانی و همپالکی هايش هم در برابر جويا به لشکر خاينان باال همصدا شده اند، 
نقش بسزايی دارند رد جويا درين گونه شرايط سختی نميتواند و حق ندارد اين جوايزی را که در تثبيت موقعيتش 

 . يابد ای که ميگيرد وی در سطح جهان مطرح تر شده ميرود و حرفش خريداری بيشتری می کند، با هر جايزه
بدون شک هر جايزه ای که وی حاصل ميکند، تيری است که به قلب دشمنانش کاشته ميشود چون آنان ميدانند که 

 . ی ارزش آنان وارد خواهد کرداين جوايز را نيز وی شمشيری ساخته در مغزهای ب
اگر به ليست کانديد کنندگان جويا به جايزه پارلمان اروپا توجه کنيد اين اکثر عناصر چپ و مترقی درون پارلمان 
اروپا بودند که وی را کانديد کردند اما با وجود آن پارلمان اروپا نخواست جايزه را به او بدهد چون درک ميکردند

 .نيست که با اين جوايز خريداری شود و بتوان زبانش را با اين جوايز بستکه جويا از کسانی 
شما اگر کمی از خر خود بزرگ بينی روشنفکرانه خود بيرون شويد به سادگی ميتوانيد دريابيد که اين جوايز و 

اليش مورد القاب به جويا در تثبيت موقعيتش ارزشمند اند و در آخرين تحليل وی همه را در خدمت آرمانهای وا
 .استفاده قرار ميدهد

 هزار دالری انگشت انتقاد گذاشته است اما بيسوادی و بيخبری خود را به25جناب نورانی در نوشته اش به جايزه 
نمايش گذاشته است که نميداند اين جايزه يادبود از چه قيام عظيم ضد متجاوزان در کوريای شمالی است و عمدتا 

 .رز داده ميشودبه انسانهای مترقی و مبا
به نظرم اين شهامت، مبارزه و ايستادگی ماللی جوياست که حتی بعضی منابع معتبر جهانی حامی تجاوز به 

 . در واقع وی خود را بر آنان تحميل کرده است. افغانستان نيز آنرا نميتوانند يکسره ناديده بگيرند
   
 

  12.05.2008 :تاريخ     عزنی :محل سکونت    کاوس :اسم

 خوانندگان عاليقدر افغان جرمن،
شايد بسياری از "نويسنده در اول نوشته می نمايد که . من اين نوشته را خواندم ولی آنر ضد و نقيض يافتم

نيز آگاه باشند که از مدتی به اينسو صاحب سايت کابل پريس آقای کامران خوانندگان سايت افغان جرمن آنالين 
ميرهزار و دوستانش بر راوا متحدانه يورش برده و هر کدام می کوشند در به کاربرد کثيف ترين زبان و 

 . بارکردن نامردانه ترين اتهامات به راوا گوی سبقت از يکديگر را بربايند
 

نويسنده عزيز بگويد که .  را از جمله قلمبدستان معتبر و مبارز وطن ياد کرده اندولی در آخر کامران ميرهزار
 کدام يکی درست است؟
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  12.05.2008 :تاريخ     شيراز ايران :محل سکونت    موسوی کاظميان :اسم

 نويسندگان مبارز سايت مفتخر افغان جرمن آنالين،
آيا گرفتن مدالها، تصديق ها و جوايز: با بزرگواری تان اجازه بفرماييد که پرسشی را از شما عزيزان پاسخ بگيرم

 از اشغالگران کنونی کشور ما، با گرفتن مدالها، تصديق ها و جوايز از سوسيال امپرياليزم شوروی سابق، تفاوتی
دارد، اگر ندارد، لطفا نظر روشنگرانه تان را برايم بنويسد، و اگر دارد، آنانيکه از اين اشغالگران مدال، جايزه و 
تصديق می گيرند، کی ها اند، چگونه با آنان بايد برخورد کرد؟ آيا محق هستيم که آنها را انقالبی و مبارز بدانيم؟ 

 
لوله ها هموطنان ما را به قتل می رسانند، ولی آنهای که از اين اشغالگران هر روز با بمب افکنی و شليک گ

 اشغالگران جايزه می گيرند، می توان انسانهای پاک ناميد؟ 
 کوچک شما موسوی

   
 

  12.05.2008 :تاريخ     سويدن :محل سکونت    کبير رحيمی :اسم

 آقای معروفی، 
شنيده ام که ماللی جان جويا که به حق از شيرزنان کشور مظلوم ماست، در آخرين روز لويه جرگه از بدنام ترين 

افراد رژيم خاين يعنی کرزی و صبغت اهللا مجددی مدال دريافت گرفته است، همان مدالی که سياف نيز و ربانی 
 . رد، نظر شما دانشمند بزرگوار را می خواهمنيز دريافت ک

 
در ضمن در وب سايت زيبا اين شيرزن ديدم که او با حضور معاون پارلمان اتحاديه اروپا جايزه دريافت داشته 

استاد بزرگوار، آيا يک انسان مبارز حق دارد در حضور کسی جايزه بگيريد که ارسال نيروهای . است
غانستان و بمباردمان کشور مظلوم ما فرستاده است، شما دانشمند عاليقدر اين ها را اشغالگرش را برای اشغال اف

 چگونه بررسی می کنيد
   
 

  12.05.2008 :تاريخ     مزار شريف :محل سکونت    عاطفه :اسم

 ی امينی، آقا
و داکتر ) زبان ائتالف شمال(اتهام زنی هم حدی دارد، آيا شما حداقل ميزگرد نورانی با حضور صديق چگری 

بشر دوست را در تلويزيون شمشاد ديديد، نه ديده ايد، ورنه چنين هوايی قضاوت نمی کرديد، خوب است يکبار به 
 .تلويزيون شمشاد مراجعه کنيد تا هوايی صحبت نکنيد

   
 

  12.05.2008 :تاريخ     Germany :نتمحل سکو    Kabir :اسم

Dear Afghans, first of all we should ask who is Mr. Noorani???and why he is writing against our Malal 
Jojy with this kind of level???  
 
As I know he was the editor of the newspaper of Rozgaran. We hahe read by Afghan German Online a 
series of article about the dramas in Kabul during the fighting of Tanzemi ha under name of - Kabulian ba 
Khon khod me nawisssand-  
 
He should be also a good freiend ofMr. Sancharaki who is now the spaeker of Jabha Motahede Meli. He 
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was bought from Shurai Nezar to work them.  
 
From that time on he is defending the position of -Junaiat Karan .  
Dear freinds, money is playing a big roll in Afghanistan, the life is very expensive, but the incomming is 
very law. Every body has his price. I can imagine that Mr. Noorani has been bought in the same way like 
his freind Mr. Fasel Sancharaki.  

   
 

  11.05.2008 :تاريخ     Vienna :محل سکونت    Dr. K. Gharwal :اسم

Malalai Joya is truly Malalai second of Maiwand, she started the fight for the nation of Afghanistan, she 
has more difficult condition as Malalai Maiwand had it at that time, the enemies at that time was known 
and clear define, but this time we have mixed enemies and they are more dangerous than the known 
enemies at that time.  
The announcing of Malalai of KABUL in parliament and outside of parliament regard those criminals, 
killer and corrupted are appearing as pure reality step by step to the whole nation now, she is courageous, 
intelligent, loving the nation and she could realize it very fast, that with those criminals, killers and 
corrupted will get the nation huge problems at the current time and in the future and they will continue 
their dirty games in different way further. She took the flag of Afghan nation into her hands at very 
dangerous time, which is stained through those criminals, killer and corrupted parasites, even they are 
working for disappearance of the flag of Afghan nation, but this courageous Girl took this flag in heart of 
Afghanistan, namely in KABUL, she is for me Malalai of KABUL, I was in Kabul, it is not easy to act so 
as Malalai Joya started it, we Afghan can realize a critical point, when we confront ourselves with such, 
otherwise we are acting indifferent.  
We see in country, that the poverty is increasing, prices are under the control of those people, teacher 
started protest for getting their salaries, but by name minister of education qualified this protest as 
motivated protest of enemies, parliament ( the united location of those criminals, killer) playing their own 
dirty games, innocent people are losing their life, jails are full with innocent people, the bully of innocent 
people can be see every where, the majority of our nation realized it, that those people are working against 
the nation, even they want increase their cycle to bring additional killer and criminals, in this connection 
wants the grandson of died former King Zahir Shah to unite all those groups, he things, if he unite those 
group, then he united the nation, he is really very naive and childish.  
The majority of nation started to appear their voice and this voice will be not stopped and it will continue, 
all these motivated actions are earnings of Malalai of KABUL, the human and moral supporter of 
foreigner understood the pains of Malalai of KABUL and they tried to support her very much, she could 
reflect the disaster of Afghanistan inside in country and outside of country. I want to say, that Malai of 
KABUL did not reflect only the quality, ability and capacity of Afghan women, she demonstrated with her 
act, how easy the men are sellable and become slave of foreigner. My great respect for Malalai of 
KABUL, she is not alone  

   
 

  11.05.2008 :تاريخ     تهران :محل سکونت    فرشته ساعدی :اسم

ت تر و خاين تر باشند که به جای حمله به خيل نورانی بايد از سياف و ربانی و قانونی هم بدطني/اين رستم شجاع
عظيمی از دشمنان اخوانی و غير اخوانی نوکر امريکا که وطن را به باد فنا ميدهند، حمله شانرا متوجه ماللی 

 .جويا ساخته اند که حياتش را به خطر انداخته خواب خاينان و قاتالن مردم را حرام ساخته
 چند کلمه کتابی را ياد داريد و با مسخرگی عجيب و غريب به مقوله های انسانی،ننگ بر شما اسهاليان باد که فقط

 !باعث بدنامی همان مقوله های کتابی نيز ميشويد
   
 

  11.05.2008 :تاريخ     فرانسه :محل سکونت    احسان لمر :اسم
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 !با سالم بهمه
ماللی جويا همای بلند پرواز و شير دخت قهرمان افغان،همچو که هستی بر قله های افتخار بپيش رو،و به پيش 

ما افغانها متاسفانه عادت زشتی داريم در طول سالها يا هم سده ها هر که سربلند کرد چنا ن با .خواهی رفت
 تا در عمق زمين فرو رود ولی بعد از مرگ قدرش را ميدانيم و بعد بنامش فخر وحشت و دهشت از پايش ميکشيم

 .ميکنيم
زير "اما نکته ايکه خجالت آور و نهايت شوم و پليد است ،از مرد بيغرت و به اصطالح مسلمان و جهادی کلمات 

 ،جامی، رابعه ، آيا زبان وفرهنگ دری از سنائی، موالنا ، عنصری ،خاقانی.است" ران و سودای زير ناف 
بجز. تاامروز به چنين ادبيات سخيف و پليد آشنائی داشته؟ که من ميگويم نه هرگز نه... فردوسی ،خواجه انصار ،

 .در زبان و قلم يک گروه و حلقه نهايت بی فرهنگ و تربيت فاميلی
به قلم سوگند ) ج(الق عالمدر اولين آيه مبارکه نازل شده به حضرت پيغمر اسالم سخن از قلم است، تا جائی که خ

با .خواهشم از شما اينست که از اين وسيله پاک برای افکار و نظريات ناروای خويش استفاده نکنيد . خورده اند
 احترام 

   
 

  11.05.2008 :تاريخ     آلمان :محل سکونت    يارگل آصفی :اسم

 : خدمت همه کرداننکان و خوانندگان پورتال سالم عرضميکنم
نورانی و شنيعترين / رستم شجاع«جرمن را باز نکرده بودم و در کابل پرس نوشته ای _هنوز سايت وزين افغان 

ار نورانی مسمی ساخته بود خواندم وبه جواب يکی از کسانيکه خودرا به نام دوست د» "راوا"فحاشی اش به
بايد گفت که.عجالتا همان تبصره ام را به شما هم ارسال کردم.وزمانی نوشته محترم عاصم سيف را خواندم.نوشتم 

 . دوستدار نورانی به منظور قهرمان نشان دادن نورانی خواننکان را آدرس وبالک نشريه پيشرو را داده است
 

 : محترم دوستدار نورانی و پيشرو
واکنون که .  است1386 عقرب 21آخرين نوشته آن به .که داده بوديد مراجعه کردم)نشريه پيشرو(بنده به آدرسی 

و قهرمان شما حوادث و روز های زير را که حتی حافظه پوپنک زده ای من آنرا به . در ماه ثور هم چيزی نمانده
 . ياد دارد درک کرده نتوانست

 
 جدی روز تهاجم 6ر و کرنش و عجز کرزی در برابر جنايت ساالرن، قوس روز جهانی حقوق بش10روز 

روسها به کشور ما،برجسته ساختن مرده کاظمی و بی اهميت جلوه دادن شهادت صد ها هموطن مظلوم 
ما،گرفتاری و محاکمه وتصويب اعدام پرويز کامبخش،بد مستی دوستم باالی اکبر بای وعجز لوی سارنوال در 

 .  ثور و دها موضوع ديگر 8 و 7 باالخره روز های لعنت شده ای  مارج،و8برابر آن،
 

در مصاحبه های شان نيز تا جاييکه من شنيده ام وشناخت من هم از نورانی فقط از روی مصاحبه های شان است 
نم وقتی من مصاحبه ها وابراز نظر های خانم ماللی جويا را با نورانی مقايسه ميک.که چندان هم برازندگی ندارد

 . از زمين تا فلک پله ای توفير ميکشد
 

و باالخره توهين آن چنانی غير انسانی و غير افغانی ستاره عدالت خواهان کشور مارا توسط شخصی که نه رستم 
آيا چنين کسی هم بايد دوستداری به جز سينه چاکانی جبهه ملی داشته .است ونه شجاع با سکوت خود تاييد کرد

 . باشد
   
 

  11.05.2008 :تاريخ     آلمان :محل سکونت    کمال :اسم

ليمه جان از هرات ميخواهد چنان شيرغلت بزنند که کسی متوجه نشود وباطرح سواالتيکه ميکنندميخواهند چريان 
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اده و مرداری رستم شجاع را پاک نمايند وماللی مارا باقی هم بکشد خانم عزيز قبل از طرحبحث را تغيير جهت د
سواالتتان يکبار تف لعنت بروی نويسنده ويانويسندگانيکه چنين بشرمانه به ماللی قهرمان زن ميهن ما اتهام 

بيا » متل است که ميگويند ميزند،پرتاب ميکرديد تا جواب سواالت تانرا هم دريافت ميکرديد درزبان فارسی يک
 «اول برادری اترا ثابت کن وپس ازآن دعوای ميراث 

   
 

  11.05.2008 :تاريخ     کابل :محل سکونت    خادم مومنی :اسم

 :  چند نکته را بگوييمدر جواب به خانم ليمه ميخواهم
گرگان گرسنه، در واقع يک ميدان مبارزه است و کسی که در فکر آزادی و رفاه مردمش باشد، " طويله"درون 

بايد تالش کند به اين ميدان مبارزه برسد، جويا که به اين ميدان رسيده، عمال نشان داده که مثل ساير اعضای 
نپرداخته و بار بار گفته که " قانونسازی"جيبش و هم به اصطالح پارلمان فقط به فکر خوشگذرانی، پر کردن 

و وی به حق که در . پارلمان را همچون تربيونی برای افشای خودش از درون و بلند کردن صدای مردم ميداند
رنج بودن در "طول مدتی که در پارلمان بود با آنکه کمترين فرصتی برايش داده ميشد، آنچنانی که خودش گفته 

تا بتواند افشاگری کند و ماهيت خاينانه دولت و پارلمان و متجاوزان را از خانه خود شان بی " جا را پذيرفتآن
 . پرده سازد

 
تنها چند روشنفکر کتابی و اهل پرگويی هستند که اين ميدان مبارزه را از ياد ميبرند و يا هم شهامت رفتن به 

کسانی که .  از اين مغاک برای انفجارش از درون استفاده کنندمغاک گرگان گرسنه را ندارند چه رسد به اينکه
 . نميخواهند اينچنين موقع مناسب را بدست گيرند، در واقع از يک مسئوليت بزرگ شانه خالی ميکنند

 
ای ماللی جويا  به خاطر بياوريم که صدها کتاب و مقاله و بحث در بيرون نميتوانست به اندازه سخنرانی دو دقيقه

مگر چرا. ون لويه جرگه باعث افشا شدن ماهيت خاينانه و وطنفروشانه آن جرگه ددان در سطح جهان گردددر در
نقادان راوا رفتنش به آن جمع بويناکتر از پارلمان را مورد تاييد قرار ميدهند؟ بخطاری که به حدی مردم از آن 

اش مورد تمسخر مردم قرار گيرند و کتابی  نیسخنرانی اش استقبال کردند که شرم ميکنند با مخالفت با آن سخنرا
 . بودن و حراف بودن شان برمال گردد

 
جويا در پارلمان عليه ستمکاران و خونخواران سخن گفته که هرکدامشان به خونش تشنه بودند و لحظه شماری 

رگ و خطرناک را تنها کسی که دل شير داشته باشد ميتواند اين مسئوليت بزميکردند که وی را از پا درآورند، 
  .هرکسی توانايی، شهامت و وجدان اينچنين خطرکردن را ندارد. بپذيرد

 
جويا بايد به پارلمان گنديده برگردد تا بازهم از درون آنرا منفجر سازد درست همانطوری که لويه جرگه را رسوا 

ه در پارلمان بود اين تنها و درست همانگونه که در طول مدتی ک. ساخت و ماهيتش را به همه جهان برمال ساخت
 . صدای جويا بود که از حنجره رسايش درد و صدای مردم منعکس ميگشت

 
 : جويا در اولين نطقش در پارلمان که برايش اجازه داده نشد تا آخر آنرا ادامه دهد گفته بود

نانم در لويه جرگه قانون کنم تنها دليلی که مردمم بر من اعتماد نموده اند تا نماينده شان باشم سخ من فکر می"
خواهم با صراحت و صاف و پوست کنده بگويم که من در اين جا نه به خاطر پلو  اساسی است و ازين جهت می

 . ام و نه هم هيچگونه امتياز و مدالی خواهد توانست چشمانم را کور و زبانم را الل کند خوری آمده
 

شود و هر گامم به خاطر  ديشيدن به مردم سوگوارم صرف نمیام به خاطر ان من اگر فکر کنم يک لحظه از زندگی
 . ام بيهوده بوده و چی بماند به زندگی پارلمانی و امتيازاتش بهروزی آنان و آزادی شان نيست زندگی

 
ام در گفتگوهای طوالنی و خسته کن غرق دسته بازی  از مردمم انتظار دارم اگر خالف آن چيزهايی که وعده داده

ولی اين صداقت را دارم . ت ها از طريق قانونيت بخشيدن به خيانت باشم فوری از من سلب اعتماد کنندها و خيان
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که به هموطنانم وعده دهم که اگر نتوانم ماهيت اين خاينان وطن و تداوم خيانت را درچهارچوب پارلمان به مردم 
 ." آفتابی بسازم اميدوارم اولين فرد باشم که استعفا بدهم

 
که وی تا کنون به اين پيمانش استوار مانده و اگر بازهم زمينه بازگشت به اين مغاک را دريابد، آتشين تر و بحق 

اما تصور نميکنم که ديگر آنان بتوانند شخصيتی آشتی ناپذير و مصممی چون جويا. از قبل مدافع مردم خواهد بود
 . ل و خارج دوسيه او را مسکوت گذاشته اندرا تحمل نمايند و ديديم که با وجود اعتراضات گسترده در داخ

 
چند حرف کتابی زدن بسيار ساده و آسان است، اما بکوشيد که خود را در جايگاه ماللی جويا قرار داده، وضعيت،
. خطرات و تهديدهايی را که او هر روز با آن مواجهه ميکند درک کنيد بعد اينگونه احکام هوايی را صادر نماييد

 
شت کمپيوتر در غرب و از آنجا مقاله نوشتن و هورا و مرگ گفتن بسيار آسان است و شهامت و نشستن در پ

خواهد، مرد يا زن ميدان آنست که دست به آتش زده و در درون جامعه در بين  مسئوليت و خطر کردنی نمی
يده است و اميد که تادشمنان خونينش اين سخنان و حرفها را به نمايش گذارد، و جويا زن و مرد اين ميدان گرد

 . آخر به اين سوگندش در برابر مردمش وفادار و پايدار بماند
   
 

  11.05.2008 :تاريخ     SWEDENسويدن :محل سکونت    سيستانی :اسم

ه ديده ميشود انسانهای که اسم خود را مرد و روشنفکرگذاشته اند، قلم برميدارند وبريک بسيارجای شرم است ک
زن دليرافغان که گناهی وسالحی جز شهامت وشجاعت بيان ندارد، نامردانه براو می تازند وکثيف ترين سخنان 

قهور زورگوئی وخشونتنميدانم خاموش کردن زبان يک زن ، که در طول تاريخ، م.را به ادرس او ابراز ميدارند
وحشيانه مردان جامعه خود قرارداشته، واينک در شرايط استخوانسوز سه دهه اخيرکشور،سربلند ميکند و درد 

ميليونها زن ومادر داغ ديده را فرياد ميزند،چه افتخاری برای اينها دارد؟چرا صدای ماللی جويا چون خار مغيالن
 شرمساری وخجالت از وجدان خود ، براين قهرمان زن افغان که برچشم وقلب مردان بزدلی ميخلد که بدون

نظيرش را تاريخ خيلی کم بياد دارد ،زبان به ناسزاگوئی بازميکنند؟ واقعًا اين افراد اگرذره ای وجدان داشته 
 هيچ مرد با شرفی که. باشند، بايد هزاران بار نزد وجدان خود خجالت بکشند واز انسان بودن خود نيز پشيمان

دستش به خون مادران وخواهران و کودکان وطن الوده نباشد، ازوجود ماللی جويا بيمی به خود راه نمی دهد 
 .واگر کمی انصاف داشته باشد، بنامش افتخار هم ميکند

 
آخر تا آن روز که ماللی جويا لب به سخن گشود ورودررو جنايتکاران تنظمی را مورد سوال و مالمت قرارداد، 

ين جرئت را ننمود که چنين سخنی را برزبان بياورد، زيرا که هر کس ازجان خود ميترسيدتا مبادا از هيچ مردی ا
پس اگر ماللی جويا به عنوان يک زن فدا کارواز خود گذر وبا شعور .سوی تفنگداران تنظيمی سربه نيست شود

هان دريد وتحسين بيدريغ افکار قدم به جلو گذاشت وماسک جنايتکاران را در مقابل کامره تلويزيونهای همه ج
عامه را برانگيخت، ومحبوب همه قلبهای داغ ديده گرديد، اين حق بود که از سوی انسانهای باوجدان وبا درک 

پس او اين محبوبيت را مفت ورايگان بکف نياورده است، بلکه برسرآن گفتارش .مورد تحسين وشادباش قرارگيرد
 . خود بدست جنايتکاران تنظيمی بخود راه نداده استاز جان مايه گذاشته وبيمی از مرگ 

 
آنانی که قلم به تخريب وتخريش ماللی جويا برصفحات کاغذ ميکشند، معلوم است که خود نه شجاعت دارند ونه 

شهامت وبنابرين دالوری يک زن افغان چشم وجدان شان را کور ساخته وخودهيچگونه حرمتی به خواهربا 
رت خود وبه ناموس با عزت خود ندارند، پس گاليه يی هم از چنين افراد بی غيرت نبايد عفت خود وبه مادرباغي

 . داشت
 

در تاريخ مرد ساالرانه کشورما برای اولين بار است که زنی به شهامت ودليری ماللی جويا، از ميان خون وخاک
ادی با شمشيرهای خون چکان وخاکستر جنگهای سی ساله سر بلند ميکند و در يک لويه جرگۀ پر از مردان جه

جای اين جنايتکاران اينجا نيست، اينها را به دادگاه های ملی يا بين المللی بسپاريد تا محاکمه :" ،فرياد ميزند که 
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 18از  14 :تعداد صفحات

 ًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريدلطف. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
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واين فرياد که فرياد از دل برخاسته ميليونها زن ومادر داغديده افغان بود، در ."آزموده را آزمودن خطاست! شوند
 برپا ميکند و انعکاسی جهانی می يابد ولرزه براندام جنايتکاران تنظيمی داخل تاالر جرگه میآن لويه جرگه ولوله

داد وفرياد با دشنامهای رکيک . جنايتکاران تنظيمی برای کشتن ماللی تا يک قدمی وی به پيش ميتازند. اندازد
ست پاچگی براين آتش بجای اب جنايتکاران فضای لويه جرگه رامتشنج ميکند، رئيس جلسه نيز با وارخطائی ود

،روغن ميريزد وفريا برمی اورد که ماللی جويا ملحد است وکافراست واز تاالر جلسه خارج گردد، اما جويا 
برخی فرياد ميزنندکه ماللی جويا بايد از مجاهدين . چون کوه استوار برجايش ايستاده ميماند واز جانمی جنبد

ما جويا از کسی بخاطرگفتن سخن حق معذرت نميخواهد وتا اخير از معذرت بخواهد وسخنش را پس بگيرد، ا
از آنروز ببعد است که ماللی جويا محبوب القلوب همه مردم مظلوم وداغديده . موضعش شجاعانه دفاع مينمايد

درافغانستان تا کنون هيچ زنی وحتی هيچ مردی . افغانستان وخارچشم دشمنان آسايش وآرامش ملت افغان ميگردد
 اندازه ماللی جويا ازاين جهت که زنی است سخت شجاع ونترس که برای احقاق حقوق مردم مظلوم به

من هميشه به حرف هوگو «: اوخود ميگويد. وبخصوص حقوق زن افغان مبارزه ميکند شهرت کمائی نکرده است
 » .باور دارم که ميگويد، حقيقت را بگوئيد حتی اگر بدانيد دراين راه کشته خواهيدشد

 
بدين مناسبت ما احسنت وشادباد ميگوئيم به اين زن شجاع وبا وقار که همه جا برای زن افغان افتخار افريده وبا 
تحمل رنج و قبول خطرات حياتی، آيندۀ آزاد ودرخشانی را برای هموطنان مظلوم ودرد رسيده خود نويد ميدهد 

 وجدان خود از اين زن شجاع تا زمانی که مرتکب ما باتمام قوت.واز اتهامت نامردانه هراسی بخود راه نميدهد
واو هم می بايستی درراهی در پيش گرفته استوار گام برداردو . خيانت ملی نشده باشد از او حمايت ميکنيم

 .ازاينگونه برچسپها هيچگونه تشويشی بخود راه ندهد
 

 مه فشاند نور وسگ غوغا کند
 " مولوی "هــــرکسی برطينت خــود ميتند 

   
 

  11.05.2008 :تاريخ     کابل :حل سکونتم    بهزاد امينی :اسم

 ام که به نرخ روز صحبت ميکند و با تعدادی از خاينترين من نورانی نام را در چندين گردهمايی و کنفرانس ديده
 . روشنفکران دوستی و صميميت دارد

 
وی که خود در بحث هايی فقط عامگويی ميکند و چند آمار و ارقام را پياپی ارايه ميکند، به اندازه يک صدم 

شهامت جويا را ندارد که بی پرده مقابل فاشيست های جهادی، خادی، طالبی، امريکايی و خلقی و پرچمی چيزی 
 . بر زبان راند

 
ر برابر ستمکاران جبهه ملی هميشه زبانش الل است چون امروز همينها تفنگ بدست دهان مخصوصا که د

 . مخالفان را بيش از همه ميبندند و تهديد به قتل و شکنجه ميکنند، و دشمنان درجه اول به شمار ميروند
 

 در دولت اما همين آقا در کنار چکری و ضيا رفعت در کنفرانس شان شرکت کرده در مورد نقش مجاهدين
 . سخنرانی ميکند

اين آقايی که دوست نزديک فاضل سانچارکی است حق دارد، عليه ماللی جويا موضعگيری کند تا مورد تفقد جبهه
 .ملی قرار گيرد

   
 

  11.05.2008 :تاريخ     کابل :محل سکونت    ليال واصفی :اسم

جويا عزت و افتخار وطن ماست، کسی که به جويا به بدزبانی و بيشرمی يادی کند، در واقع به عزت مردم ما 
حمله ور شده است و بايد اينچنين دهان های گنديده را بست و نگذاشت که فرصت بيشتری برای ناسزاگويی مقابل 
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 .را بيابنداين دختر نترس و فداکار 
   
 

  11.05.2008 :تاريخ     هرات :محل سکونت    هليم :اسم

 آقايان خليل معروفی و عزيز،
يک پارلمان مردمی است که ماللی جويا آيا اين پارلمان . لطف نموده برداشت تان را از اين پارلمان ارائه داريد

پاچه بر زده تا بار ديگر بر کرسی آن بنشيند؟ آيا فکر نمی کنيد که حضور دوباره او در اين طويله، سوال بر 
 . انگيز خواهد بود

 
آقای معروفی راست می گوييد کسانی که به مبارزين توهين می کنند، جاسوسان سی آی ای اند، و لطفًا بگوييد 

ی که به مبارزين مفلوک و مشاطه گر می گويند، جاسوسان کی ها اند؟ خلقی اند، پرچمی اند يا به سجده زنان کسان
 درگاه غرب؟ 

 
 .لطفا اين پرسش را پاسخ بدهيد

   
 

  11.05.2008 :تاريخ     برلين :محل سکونت    خليل معروفی :اسم

کسانی که به مبارزه ی ميرمن ماللی جويا برميخيزند، جدًا از جنايتکاران خلق ــ پرچم و منافع جنگساالران دفاع 
اين دخت افغان هيچ داعيه ی . چون لبه ی تيز ميارزه ی خانم جويا متوجه همين گروههای نابکار است. ميکنند

 مگر خدمت کردن به مردم مظلوم و هردم شهيد افغانستان، يعنی کسانی که طی سه دهه ی اخير ديگری ندارد،
خانم جويا به همان اندازه که با باند جنايتکار . هميشه اماج جفاکاريها و تبهکاريهای جنايتکاران رنگارنگ بوده اند

تران تنظمی ــ از شورای منفور خلق ــ پرچم اعالن جنگ بی امان داده، به همان تناسب به جنگ جنايت گس
وی يک. طالبان نيز قد برمی افرازد" شب پرست"گرفته، تا تنظمهای ديگر سر سپره ی اجانب ــ و گروه " نظار"

 . تنه به جنگ تمام اهريمنان عصر برخاسته و حق همه ی ايشان را داده است
ولسی " تنظمی ــ خلقی ــ پرچمی"دسته ی بخاطر همين شجاعت و زبان خنجر مانند ماللی جويا بود، که دار و 

خانم جويا . در اکثريت قاطع اند ــ حکم تعليق وی را صادر کردند" خانه ی ملت"جرگه که در به اصطالح 
"قهرمان"البته وقتی از کلمه ی . را بدست آورده" قهرمان"زنيست که در زندگی و در عنفوان جوانی لقب مبارک 

قهرمان دورغين شورای خائن "تنظيمی و " قهرمانان کذائی"ر مفهوم و مدلول ياد ميکنيم، به هيچ صورت د
 .نيست" نظار

 !!!!!!پرقدرت باد توان و برنده باد زبان جويا
 !!!!! نابود باد همه جنايتکاران و ايادی و مزدوران ايشان

   
 

  11.05.2008 :تاريخ     اياالت متحدۀ امريکا :محل سکونت    ماللی نظام :اسم

اين ها با پيوندبه دشمنان قسم .آنانيکه به ماللی جوياميتازند،برهمه قهرمانان تاريخ ملت مظلوم افغان تاخته اند
. وسياهان تاريخ اين سرزمين قهرمانساز هستندخورده داخلی يی وابسته به همسايگان غدار و طماع افغانستان،ر

دختر مبارزی که صدای عدالت و داد خواهی ملت بی دفاع افغانرا دليرانه به گوش جهانيان رسانيد، بدون هيچ 
هر عمل منفی يی که بر عليه ماللی جويا و . شک و شبهه يی مانند ماللی ميوند تاريخ ساز و قهرمان است

ميگيرد، نقاب آشکارايی را از چهره های وابستگان معلوم الحال بر ميدارد که از مبارزان مانند وی صورت 
يکطرف کامَال وابسته به ناقضان حقوق بشرو جنگ ساالران بوده و از جانب ديگر به باند های وابسته به بيرون 

ناخته شده های تاريخ اينها دقيقَا ش.سرحدات که برای از هم پاشی ملت و مملکت سخت تالش دارند، متعلق ميباشند
 !!! و ملت مظلوم افغانستان هستند
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  11.05.2008 :تاريخ     فرانسه :محل سکونت    سلطانی :اسم

چند کورموش ترسو و بزدل نميتواند اين عنقای قوی ماللی جويا عقاب فاتح قله های شامخ وطن ماست، بدعای 
 . پنجه را مزاحمت کند و از پرواز در بلندای فضای تيره و تار وطن در خون تپيده ما باز دارد

 
حتی در سطح زاغ های چتلی خوار نيز ) ترسو ها معموال تخلص خود را شجاع ميگذارند(رستم شجاع / نورانی

 . وطن برسند" کفن پوش"که به خاک پای اين دخت قهرمان و نميتوانند مطرح باشند چه رسد 
 

ماللی جان، نامت با خط زرين در تاريخ وطن ما حک گرديده، هرچه ستمکاران و کاسه ليسانشان بيشتر به تو 
 . بتازند، به همان حد بين مردمت محبوب ميشوی

 
خود دارند، تو دست پرتوان مردمت را با اينان اگر دالر و تفنگ و دست سی آی ای و قدرتهای نظامی را بر سر 

 . خود داری که شکست ناپذير است و تا حال بارها پوزه قلدران زمان را زمين کوبيده است
 

تو مشعلدار لشکر پابرهنگان اما آزادگان وطندوست و شرافتمند هستی که هرچند فرياد پرکين شان از ستم و 
گاهی خروش و اعتراض شان دولتمداران پوشالی و نوکران سياهدل استبداد بلند است، اما تسليم ناپذير هرچند 

 . ارتجاع و متجاوزان را به مرگ تهديد ميکند
 .دستانت را ميبوسم و برايت موفقيت و استواری هرچه تمامتر آرزو ميکنم

   
 

  11.05.2008 :تاريخ     GERMANY :محل سکونت    MALALAY-SAHEN :اسم

HAMEN SHGAH BE GHAERAT KHWAHAR WA MADAR DARAD EEA NA HA BA RASTY KA 
NDARAD WA EEAK SHAKHS BE GHAERAT WA FAQAD HOEAT AST;AGR NAMEBOD CHTOR 
WEJDAN DASHT DA HAMEN ALFAZ RAKIK RA NSAR SHER DUKHT MA NSAR KONAD: DAR 
EEAK JOMLA AMEANA KHOLASA SHAWAD KA BA LAQ LAQ SAG DAREA MORDAR 
NAMESHA WASALAM 

   
 

  11.05.2008 :تاريخ     چين :محل سکونت    کريمه صفا :اسم

 به لق لق سگ آب دريا مردار نميشه 
ماللی جويا بعد از غوغو سگان جهادی و طالبی بود که به شهرت رسيد و زمينه يافت که درد و ماتم و اندوه مردم

 . سرکوب شده افغانستان را رساتر و شامخ تر به گوش جهانيان برساند
 که با اينگونه فحش و دشنام گويی مقابلش حال اگر چند دلقک شورای نظاری و خادی و مافيايی تصور کنند

 . ميتوانند از عظمت و رسوخ جويا چيزی بکاهند، اين تصور خام شانرا ممکن با خود به گور ببرند
جويای گرامی اين غوغای دشمنان کثيف را مثل وزوز بال پشه های بی ارزش تصور کرده از کنار آن بگذر، تو 

 . تو آسيبی رسانيده نميتواندای کسی به  در قلب مردمت خانه کرده
 .افتخار به ماللی جويايی که باعث سربلندی و افتخار مردم و بخصوص زنان وطن ماست

   
 

  11.05.2008 :تاريخ     مکرويان سه/ کابل :محل سکونت    شريف بقايی :اسم
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بگذار اين چوچه وهابی های سعودی و جاسوسلن کرملين و ايران پاکستان به خود به پيچند و کثل سگ زوزه 
 .ماللی جويا يک شخصيت جهانی شده و خار چشم دزدان سر گردنه. قافله به راه خود ميرود. بکشند

   
 

  10.05.2008 :تاريخ     مزار شريف :محل سکونت    شمس کابلی :اسم

را ميکشيد، باورم نمی آيد که به اين حد در قعر ابتذال سقوط کند " روزگاران"اگر نورانی همانی باشد که نشريه 
دمش به قربانی گذاشته مورد دشنام هايی قرار دهد که که ماللی جويايی را که زندگيش را بخاطر افغانستان و مر

 .است... شايسته ربانی و سياف و مالعمر و 
   
 

  10.05.2008 :تاريخ     ناروی :محل سکونت    قدير آشنا :اسم

لی جويا همچون درفش استوار مردم ما شده که قويترين دشمنان افغانستان نتوانستند او را از اهتزاز به نظرم مال
نورانی هرچه بيشتر به او دشنام دهند، بيشتر خود را رسوا و بی /اين چند مگس موزی مثل رستم شجاع. بايستاند

د ديده و ستمکش را تسخير کرده و ديگر به ماللی قلوب افغانهای در. آب ميسازند تا اينکه چيزی از ماللی بکاهند
رستم شجاع ها توانستند شمه /هروقت نورانی. سمبول مبارزه و ايستادگی مقابل ظالم و جنگساالر و قاتل مبدل شده

حال فقط . ای از شهامت ماللی را به نمايش گذارند، آنوقت ميشود روی نظرات ولو مملو از دشنام شان مکث کرد
 !!ش شانرا بايد يک امپلق زد و همچنان سيلی کگی هم به کومه های شان زداين سخنان بی ارز

   
 

  10.05.2008 :تاريخ     کابل :محل سکونت    مطيع اله :اسم

نين فحاشی های مقابل قهرمان دلهای مردم ما ماللی جويا، بدطينی خود را بهکامران باز با اجازه دادن انتشار يکچ
نورانی که به اين کلمات زشت و شرم آور به ماللی گرامی ما ميتازد، عمال /رستم شجاع. نمايش گذاشته است

اللی نشان داده که راهش راه جبهه ملی و شورای نظار است که مبارزه و فعاليت و شهامت و از خود گذری م
 .جويا تيرهای کاری در قلب شان کاشته است

   
 

  10.05.2008 :تاريخ     امريكا :محل سکونت    عزيز ميرعبدالرحيم :اسم

 :برادر گرامی، محترم عاصم سيف
شما در حمايت از دختر قهرمان افغان محترمه ماللی جويا، بعرض برسانم آه اين دخت با ستايش از شهامت 

فرد فرد انسان های با وجدان از وی و مبارزه اش عليه . قهرمان افغان تنها نيست و هر گز هم تنها نخواهد ماند
 .شما تشويش نكنيد. وطنروشان مسلكی و خائنين به آشور قاطعانه حمايت می آند

 
 افغان جرمن آنالين و نويسنگان پرتوانش با تمام قدرت به حمايت وی بر می خيزند و او را در مبارزه ملیپورتال

پورتال افغان جرمن آنالين هميش در پهلوی آليه مبارزين ملی استاده و آنها را در مبارزه . اش پشتيبانی می نمايند
لی جويا، يادآور ميشوم آه از هيچ تهديدی نهراسدبه خواهر مبارز خويش، محترمه مال. برحق شان ياری ميرساند

 . و به هيچ توهينی وقعی نگذارد
 

شهامت روياروئی را با  ثور ثابت آردند، ٨بزدالن جمعيتی و شورای نظاران دولتی آه شهامت خود را در روز 
 رستم بی غيرت، توانائی نه نورانی و نه. انسان های آثيف و فاسد از سايهء خود ميترسند. اين دختر مبارز ندارند

ما چندی قبل ديديم آه محترمه جويا چطور پوز رازق مامون . اينرا دارد آه با اين دختر قهرمان مواجه گردد
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پيروزی سر انجام از آن جويا خواهد شد و . جمعيتی را در تلويزيون طلوع بخاك ماليد و از او يك تفاله ساخت
 .از صحنه فرار خواهند آرد ثور ٨دشمنانش خوار و ذليل مانند روز 

همكاران پورتال افغان جرمن آنالين اين خواهر بزرگ و مبارز را در صحنهء مبارزه بر ضد خائنين تنها نخواهند
 . گذاشت

   
 

  10.05.2008 :تاريخ     آلمان :محل سکونت    کمال :اسم

روشنفکران ما زمانيکه مقام وحيثيت شان رادر مخاطره ببيند ودگر توانايی پيشبرد مبارزه را نداشته باشند شروع 
ميکنند به عربده کشی و به هر آنچه که نشان مقاومت پاکيزگی وبی آاليشی ميباشد فحش ودشنام ميفرستند اين نوع 

اين . هرمان زن افغان فقط ميتواند از مغز انسان های بيشعور ونوکر بيگانه تراوش کند برخورد به ماللی جويا ق
بيان رستم شجاع توهينی فقط برای ماللی جويا نی بلکه بملت قهرمان افغانستان است نگذاريم که وحشيان باغ 

طاب به ماللی وخ. وحش دگر ازاين بيشتروحشيگری نمايند ودامن دختر قهرمان کشور مارالکه دار سازند
عزيزبدان که چند حرف تو در لويه جرگه، فرياد تمامی ملت خاموش ما بوده وادامه مبارزات خودت نويد بخش 

تمام نسل ها خواهد بود شايد برای لحظه ای متاثر شوی که ازشخصی که هيچ انتظار نداشته باشی چنين به 
يکند واز وی متنفر وخشمگين باشی اين نفرت منجالب غرق ميشود وخاينانه به آرمان هاوشخص خودت حمله م

بگذار ...وخشم اترا به نيرو تبديل کن و همچان استوار وپايدار مبارزات اترا ادامه بده موفقيت اترا آرزو دارم 
 سگان عوعو کنند کاروان به پيش ميرود 

   
 

 

 

 
 

 

 


