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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

 ٢٠٠٩اآتوبر، ٨                               ماللی موسی نظام 
 

 ماللی جويا ، هميشه مبارز، هميشه افتخار آفرين
 نكات مهمی از مصاحبات اخير و نظريات قهرمان دخت افغان در مطبوعات

 
قدر بگوئيم و بشنويم، در قسمت رول و قدرت جنايتكاران جنگی واعمال آنان در بيشتر از سه دهۀ تاريخ افغانستان، هر 

چون متاسفانه اين رول و قدرت تكراری آه باعث و مسبب اصلی نا بسامانی ها و بربادی مبرهن اين دوران گشته است، 
درين مرحلۀ از تاريخ، در پهلوی صدای در گلو شكستۀ ملت رنجور ومظلوم افغان، مبارزين سر . هنوز هم آم گفته ائيم

نجات مملكت، منافع عليای مردم افغانستان، امحای تفرقه و تبعيض، وحدت ملی، تماميت به آفی هم تا پای مرگ برای 
ارضی و باالخره نجات مادر وطن از چنگال تجاوزگران و عمال اجير وطنی آنان، آوشا بوده و صدای حق و عدالت 

دخت افغان، ميرمن ماللی يكی ازين مبارزين ملی عصر حاضر در مملكت  ما، قهرمان . رابدون هراس بلند نموده اند
   .جويا سابق وآيل بر حق مردم شريف واليت در خون خفتۀ فراه است

برای شناخت اين شخصيت برجسته و زن دلير افغان، احتياجی نه به بيان آارروائی ها، حق گوئی ها، عدالت جوئی ها،  
 اخير در افغانستان، داريم و نه به ياد معرفی جنايتكاران جنگی ـ عاملين اصلی وواقعی ای نا بسامانی های هشت سال

د سائس و منفعت جوئی گروهی و شخصی يك اقليت آامًال استفاده جو و وابسته، از ولسی  آوری  اينكه وی چگونه با
 !جرگۀ افغانستان مترود گرديد

ر يك علی الرغم اشتهارات وابسته به گروپ های زی نفع، ماللی جويا همچنان متهور، حقيقت گوی وبه زيو
وی درداخل افغانستانی آه شعارمضحك ديموآراسی . مبارزومجاهد ملی ای واقعی ای افغان آراسته و پيراسته است

را صرف در اوراق قانون اساسی برای آزادی های فردی، مخصوصًا آزادی انديشه و بيان سر داده است، در پناه » ؟!«
لو خفتۀ زن محروم افغان را با درخواست عدالت حجاب و برقع، صدای مظلوم ملت، علی الخصوص صدای در گ

   .اجتماعی و بازخواست مجرمين و جنايتكاران جنگی به حكم قانون، بلند مينمايد
مصاحبه را با ماللی .  چندی قبل تصادفًا با قسمتی از مصاحبۀ ماللی جويا در لندن با تلوزيون بی بی سی بر خوردم

. مينمود و جوان افغانی درحدود سنين بيست سال هم در صحنه تشريف داشتجويا خانمی از جانب بی بی سی اجراء 
ماللی جويا با انگليسی بسيار ساده و سليس با اعتماد به نفس هميشگی و جرات اخالقی ای آه از بيان و افشای حقايق 

ود و عصبانيت ناشی از جوان افغان آه برعكس به يك حالت عدم اعتماد به خ. نمايندگی مينمود، به سواالت جواب ميداد
» قالبی« آن، بصورت پراگندگی حواس و تشتت، در يك حالت حمله بسر ميبرد، ضمن اينكه گفتنی ها و اعتراضات 

اين آقای جوان آه به يقين از . آموخته شدۀ خويش را بيرون ميداد، به سفسطه گوئی و بيانات دور از حقيقت ميپرداخت
، با ادعاهائی آه شايد از والدين وابسته به گروهايی آه ماللی جويا معرفی و انتقاد مهاجرين افغان مقيم انگلستان بود

مينمود، طوطی وار فرا گرفته بود، آامًال مذبوحانه از شاخی به شاخی ميپريد و با انگليسی روان آه البته خوب هم 
جوانک ادعا داشت آه ! رد مينمود» آامًال« حرف ميزد، مثًال موجوديت جنايتكاران جنگی بر سر قدرت را در افغانستان

وی به هرتشريح و ادعای خانم ماللی جويا آه ! برقرار ميباشد» !«در افغانستان اصًال نا آرامی ها موجود نبوده و امنيت 
 استدالل به متانت، صراحت، دليل و برهان و استناد بر تاريخ  ارائه ميگرديد، اعتراض نموده و همه را بدون ابراز هيچ

منطقی ای مصرانه و طفالنه غلط قلمداد مينمود که مايۀ افسوس و ناباوری از استعمال نوجوانان افغان برای چنين 
 ! اهداف گمراه کننده ای در مهاجرت  و جالی وطن است

ی آه بهر حال تفصيل مسافرت های ماللی جويا را به آستراليا و انگلستان به منظور نشر و معرفی آتاب با ارزش
برعالوۀ شناخت خود اين دختر قهرمان، حقايق مبرهن سه دهه تاريخ افغانستان، معرفی و آار روائی جنايتكاران جنگی 
و بيان آالم  وبدبختی های ملت افغانستان را مخصوصًا از نقطۀ نظر حقوق پامال شدۀ زنان مظلوم افغان احتوا مينمايد 

هد رسيد، دقيقًا از مصاحبۀ محترمه فرزانه فارانی با وی را در آابل، آه به  مملكت دنيا به نشر خوا١۴وخوشبختانه در 
همانطوريكه . همت حكومت فاسد حتی حيات وی از جانب دشمنان وطن در معرض خطر هميشگی قرار دارد، شنيدم

 بر آنانيكه مصاحبه در دسترس همه خوانندگان پورتال افغان جرمن آنالين قرار گرفته است، ماللی جويا مثل هميشه
درين سی و دوسال بربادی افغانستان باعث ومسبب فروش وطن، تجاوزات اجنبی، ويرانی و بربادی مملكت و ملت و 
آوارگی مليون ها افغان مهاجر در اقصی نقاط عالم گرديده اند، انگشت انتقاد گذاشته و برای عدالت اجتماعی و 

 .يشه مظلوم افغانستان، صدای حق بلند مينمايدبازخواست ناقضين حقوق بشر منجمله حقوق زنان هم
درين مصاحبۀ روشن وآشكارا، اين زن قهرمان با وضاحت آامل همانطوريكه درمبارزه  عليهه خائنين ملی، عمال 
فروخته شدۀ همسايگان غدار، گروپ های خاك فروش خلق و پرچم و آابل سوزان و قاتلين تنظيمی، گروپ  معلوم الحال 

همچنان طالبان زن ستيز را با جنايات »  هميشه گی« جميعت ربانی و امثالهم قرار دارد، با صراحت شورای نظارو 



  
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

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

سرتاسری آدم آشی آنان و قوای خارجی موجود در افغانستان رابنام اشغالگران ناآام و جنايت پيشه مورد انتقاد قرار داده 
 ناتو را بر مناطق پشتون نشين افغانستان در محافل درين زمينه مخصوصًا بمباردمان های آور امريكا و. و ميكوبد

 .مايدنعروسی و غيره محكوم و توبيخ می 
نتيجتًا، با بزرگداشت اين زن قهرمان افغان آه تاريخ گاهگاهی مثل و مانند ويرا در افغانستان عزيز برای نجات و ياری 

 .لی جويا را به همه خوانندگان توصيه مينمائيممردم مظلوم تجربه مينمايد، شنيدن مصاحبۀ ارزشمند و روشنی بخش مال
 !ومن اهللا توفيق

            
 

 
  
 
 
 


