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  ٧از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat بگيريدلطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس . 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 

  ١٨/١١/٢٠٠٩کانادا،                      پروين شرفی 

  
 هيچ ملتی نميتواند آزادی را به ملت ديگری هديه کند

  !ميتوانند آزاد باشند, تنها مردمی که به همت خود آزاد ميشوند
  "ماللی جويا" 

  

 
 

ارد که برای تحقق کتاب جديد وی حکايت از شجاعت زنی د.  اين روزها نام ماللی جويا بار ديگر بر سر زبان هاست
مورد , از هر تريبونی استفاده ميکند تا صدای آنان را بگوش همگان برساند, حقوق زنان ميهنش به پا خاسته است 

خانه به دوش ميشود و آسايش زندگيش را در ازای عصيان در مقابل نابرابری ها و بی عدالتی , تهديد قرار می گيرد 
آزادی و عدالت اجتماعی خدمت , ا به جان ميخرد تا به استقرار حقوق انسانی نا ماليمات ر, ها از دست داده است 

برای وی سخنرانی های متعددی در سطح شهر .   است- ونکوور –ماللی جويا اين هفته مهمان شهرمان .  نمايد
نامه به زبان آزادی و عدالت اجتماعی يک بر, از جمله به همت کانون ايرانيان مدافع صلح .  تدارک ديده شده است

 از – ٢٠٠٩ نوامبر ١٣ – تدارک ديده شده است که امشب – ايرانی و افغان –فارسی برای کاميونيتی فارسی زبان 
, به اين مناسبت خوب است که پيش از آنکه امشب به پای سخنان وی بنشينيم .   شب برگزار ميشود١٠ الی ٧ساعت 

شروع کرد که به ماللی جويا ، شجاع ترين زن افغان در سطح جهان کمی بيشتر در مورد وی بدانيم و اينکه از کجا 
نوشته حاضر عمدتا در خدمت کمک به اين امر است که با استفاده از منابع سايت کميته دفاع از ماللی . معروف شد

  . دراختيارخوانندگان نشريه شهروند قرار ميگيرد- http://www.malalaijoya.com -جويا 
   پروين اشرفی

com.hotmail@parvinashrafi  
  ٢٠٠٩ نوامبر ١٣

 
ماجرا از کجا آغاز شد؟ اين زن جوان کيست که محبوب قلوب بسياری از مدافعان حقوق زنان و آزاديخوهان گشته 

  است و در عوض مورد کينه زن ستيزان و دشمنان آزادی؟
  

در چهار سالگی مجبور به ترک کشورش .  خورشيدی در واليت فراه افغانستان  بدنيا آمد١٣٥٧ماللی جويا در سال 
از سنين نوجوانی با  . شد و بخشی از دوران کودکی خود را در کمپ های مهاجرين در ايران و پاکستان گذرانده است

  .شنا شدرنج ها ، نابرابری ها و ستمگری های موجود در افغانستان، ايران و پاکستان آ
 زمانيکه افغانستان در کنترل طالبان ١٩٩٨پس از پايان تحصيالت ابتدائی، در ليسه های مهاجرين پاکستان، در سال 

وی بطور تمام وقت و خستگی ناپذير به فعاليتهای سياسی اجتماعی پرداخت و .  قرار گرفت بکشورش باز گشت
تأسيس يک کلينک صحی برای زنان و .  تمديده و بيدفاع بخصوص در زمينۀ تعليم و تربيت و سواد آموزی بزنان س

ماللی از . يک کودکستان برای اطفال بی سرپرست و بی بضاعت يکی از دستاوردهای تالشهای بی وقفه وی بود
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و بدين صورت بود که او در قلوب مردم افغان .  همان آغاز بقدرت رسيدن طالبان يکی از مخالفين سرسخت آنان بود
  . و مورد خشم دشمنان آزادی و شادیجای گرفت 

به .   ساله ، به پيش از راه يافتن وی  به ولسی جرگۀ افغانستان باز ميگردد٣١داستان پرسر و صدای ماللی جويای 
. قانون اساسی  انتخاب گرديد) مجمع بزرگان( بر ميگردد که بعنوان نماينده مردم فراه در لويه جرگه ٢٠٠٣سال 

 به مضحکه  لويه جرگه دوم که در سايه تفنگ و تهديد برای تصويب قانون اساسی آينده شروع ماجرا در واقع
نشست های لويه جرگه در زمانی برگزار ميشود که جنايتکاران جنگی و . افغانستان برگزار شد، ارتباط می يابد

. ن برقرار کرده اندتروريست های آشکار تا دندان مسلح، حاکميت بدون چون چرای خود را در سرتاسر افغانستا
ظاهرا اعالم داشته بود که کسانيکه دستشان بجنايتهای جنگی و تخلف از حقوق بشر آلوده "کميسيون لويه جرگه"

اما همه خبرها از همان ابتدا حاکی از آنبود که تعداد . باشد، فاقد شرايط الزم عضويت در لويه جرگه خواهند بود
باندهای بنيادگرای اسالمی را نپذيرفته بودند، دستگير شده و يا بهر نحوی از زيادی از نامزدهايی که ننگ تعلق به 

جريان انتخابات بيرون رانده شده بودند و در عوض جنگ ساالران و مرتجعين بنيادگرای اسالمی، خود و يا عمالشان 
ن بازشد که آنها نه تنها در بنابرين دروازه های لويه جرگه برروی اين جنايت ساالران چنا. اعالم نمودند" منتخب"را 

دراين ميان يک اقليت کوچک که شايد به علت ناشناخته . آن شرکت ميکنند، بلکه اداره کننده امور نيز ميگردند
اما ناگهان يک صدای . بودنشان، امکان ورود به لويه جرگه را يافته اند، بايد با زبان شکسته صدای خود را بلند کند

 جوان، فضای کرخت و مسموم لويه جرگه را ميشکند و با زبانيکه دردهای مردم دردمند رسا، آنهم صدای يک دختر
کميته های متشکل از . افغانستان را بآن بيان ميدارد، بجنايتکاران جنگی حمله مينمايد و محاکمه آنانرا خواستار ميشود

  .  برای زنان کشورش دل ميسوزاندبرای کشورش وجنگساالران درلويه جرگه مورد اعتراض زن جوانی قرار گرفت که 
ماللی جويا دختر بيست و پنجساله از واليت فراه ، وقتی پشت ميکروفون قرار ميگيرد با صدايی روشن تر از آفتاب 

به نام شهدای گلگون کفن راه آزادی وطن ميخواهم .... اسم من ماللی جويا است و از واليت فراه هستم" فرياد ميزند 
چرا همه جنايتکاران را در يک کميته نميبريد که . رئيس هر کميته از پيش تعيين است....  کنمچند لحظه ای صحبت

اينان کسانی بودند که کشور ما را محراق جنگهای ملی و بين المللی . در آنجا ببينند باز ملت را به چه حالت ميرسانند
به . آزموده را آزمودن خطاست. حالت رسانده اندساختند، زن ستيزترين کسانی بودند در جامعه که کشورما را به اين 

نظر من اينها بايد محاکمه بين المللی و ملی شوند، اينها را اگر مردم ما ببخشند، مردم پابرهنه افغان، هرگز تاريخ نمی 
ط در اينجا جنايت کارانی که بايد در برابر محاکم جنگی حضور يابند ، در کميسيون های لويه جرگه مسل.... بخشد
به دفاع از شرکای جرم , مجددی , رئيس لويه جرگه .  اخوانی پاره ميشود–ناگهان نقاب دمکراسی بوش ..." اند

و کمونيست خطاب کرده و به سربازان فرمان ميدهد تا وی را دستگير و از سالن " کافر"خويش ، ماللی جويا را 
به شرط "می کنند و رئيس هم اعالم ميدارد که " نیپا در ميا"اما برگزار کنندگان مضحکه لويه جرگه . خارج کنند

اما ماللی جويا بسيار قاطع تر از آن .  ماللی جويا ميتواند دوباره در جايگاه قرار گيرد" توبه کردن و عفو خواستن
  . اخوانی او را به عقب براند–بود که دموکراسی بوش 

است مردم را بيان کرده ام و بر آن ايستاده ام تا سرحد من درد مردم و خو. من نه توبه ميکنم و نه عفو ميخواهم " 
اظهارات و جواب قاطع اين زن جوان موج وسيعی از پشتيبانی از وی را در داخل و خارج افغانستان ."  مرگ

مردم از اقشار گوناگون با هر وسيله ممکن و از آن جمله با تظاهرات درخيابان های فراه از وی حمايت . برانگيخت
 و اين حمايتها درست در شرايطی صورت ميگرفت که کشورهای غربی و دولت اياالت متحده امريکا به .کردند

همراه احزاب بغايت ارتجاعی اسالمی و محافل برتری گرای قومی، از هرسو تالش ميکردند تا توده های مردم را 
 دست پروردگان خود در افغانستان حفظ پراکنده و منفعل نمايند و آنها را بعنوان نيروی ذخيره تالش های نوکران و

ماللی جويا از موضع يک زن آزاديخواه و با طرح قاطع تساوی حقوق زن و مرد، آزادی و عدالت اجتماعی، . نمايند
پلی در ميان مردم زد و آنها را در مسير خود به مخالفت با جنگ و اشغال، مخالفت با دست نشاندگان امريکا و 

, هنوز در مناصب کليدی کشور جا خوش کرده بودند، دعوت نمود و به تالش برای استقاللمخالفت با طالبانيکه 
اشغالگران امريکايی به همراه محافل , درست در زمانيکه بعد از سقوط طالبان. آزادی و عدالت اجتماعی فرا خواند

سيار به کابل بفرستند و تبليغات دست نشانده داخلی خود ميکوشيدند تا زير نام دفاع از حقوق زنان ، آرايشگاه های 
زن ستيز جوامع سرمايه داری را به نام آزادی زن به خورد زنان افغان بدهند، درست زمانيکه هنوز بسياری از 
محافل روشنفکرانه ، از سقوط طالبان بدست سربازان امريکايی يا گيج بودند و يا با دفاع از اين اشغال خاک بچشم 

درست زمانيکه حتی برخی از اپوزيسيون و محافل و منفعلين منفرد , دنيا می پاشاندندمردم صلح طلب و ضد جنگ 
باصطالح سياسی ايرانی، سقوط طالبان را بدست سربازان امريکائی باور کرده و در دل جشن ميگرفتند و آنانرا که 

ضحانه ای فريب تبليغات دارو خطاب ميکردند و بطور مفت" مدافع طالبان", به ضديت با اشغال افغانستان ميپرداختند
دسته بوش را خورده بودند تا جائيکه در راديوهای فارسی زبان ونکوور آشکارا به کارگران ايرانی رهنمود ميدادند 

آری درست !! چون بوش اوضاع افغانستان را تغيير داده و بهتر کرده است , که برای يافتن کار به افغانستان بروند
اللی جويا توانست با طرح مسئله برابری زن در رابطه مستقيم با آزادی و عدالت اجتماعی، در همين زمان بود که م

 اخوان و مدافعين اشغال افغانستان خارج سازد و –را از چنگ سياست های بوش " دموکراسی خواهی"اين حربه 
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ايد و اين تبليغات، که گويا آزادی زنان را آنچنان که مناسب با مبارزات حق طلبانه مردم افغانستان است، مطرح نم
  . زنان افغانستان با سقوط طالبان و اشغال افغانستان به آزادی رسيده اند را خنثی نمايد

ماللی ايکه نه تنها به مناسبت نام .  ماللی ای ديگر در کابل قد برافراشت٢٠٠٣ دسمبر ١٧و اينگونه بود که در روز 
 بر عليه استعمار برتانيه کبير شعار مقاومت را ١٨٧٩  که در سال -ا خود رشادت ماللی در جنگ ميوند افغانستان ر

 نه تنها به مثابه نماينده منتخب ٢٠٠٣ماللی , بلکه اين بار ,  در اذهان مردم افغان بار ديگر زنده ميکرد-سرداده بود 
ير مذهبی ، با اقدام شجاعانه مردم فراه  قد علم کرد ، بلکه فراتر از همه گرايشات ناسيوناليستی ، قومی ، مذهبی و غ

وارد تاريخ افغانستان گرديد و مورد پشتيبانی گسترده مردم افغانستان و , خود در مقابل دشمنان داخلی و خارجی 
  .جهان قرار گرفت

  
تقلب ,  در حالی به پارلمان افغانستان ميرود که در اثر انتخابات نمايشی مملو از فساد٢٠٠٦ اپريل ١٥ماللی جويا در 

و ساخت و بافت ، اکثريت قاطع به اصطالح نمايندگان مردم را جنگ ساالران، باندهای قاچاق و سوداگران مواد 
مخدر و رسواترين ناقضان حقوق بشر تشکيل داده بود و آن دسته از خائنان و ستمکارانی هم که در انتخابات شرکت 

. را اشغال کرده بودند) سنا ( سی های مشرانو جرگه به وسيله حامد کرزی و مشاوران خارجی اش ، کر, نکرده بودند
 درصد کرسی ها را از آن ٨٠جنگ ساالران جنايتکار با استفاده از تفنگ، پول و مقامشان در دولت توانستند تقريبا 

خود بنمايند و حال ماللی جويای شجاع و بی باک مصمم است تا از حضور خود در پارلمان برای افشای ماهيت  اين 
وی بارها و بدرستی اعالم داشته بود که نميتوان از اين پارلمان با اين . لمان و اعضايش کمال استفاده را بنمايدپار

وظيفه نمايندگان . خصوصياتی که دارد انتظار داشت تا کوچکترين قدمی در راه رفاه مردم سرکوب شده بردارد
  .ی دولت و سياست هايش استفاده نمايندواقعی مردم فقط و فقط اينست که از اين تريبيون برای افشا

افغانستان به بمباران های کابل و کشته ) مجلس نمايندگان( ماللی جويا در ولسی جرگه ٢٠٠٦ ماه می ٧هنگاميکه در 
قلمداد شده بود ، اعتراض کرد ، و گفت که بايد بين " اشتباه"شدن دهها هزار نفر که از سوی برخی از وکالی مجلس 

يت فرق گذاشت ، مورد خشم کسانی قرار گرفت که هميشه بزبان گلوله سخن گفته اند و در ويرانی اشتباه و جنا
سخن " دموکراسی"افغانستان و کشتار مردم بيدفاع آن سهم بسزايی داشته اند و با آنکه امروز طبق مود روز از 

" ای کثيف خود بر عليه ماللی جويا و با لذا با دشنام ه.  اما تحمل شنيدن هيچگونه صدای مخالفی را ندارند, ميگويند
از آن . خواهان اخراج وی از پارلمان گرديدند, "بگيريد وی را و به او تجاوز کنيد" خواندن وی و با فتوای " فاحشه

 نماينده کابل در مجلس که –جمله ميتوان از رهبران باندهای جنايتکار بنيادگرای اسالمی همچون عبدالرسول سياف 
 – رهبر حزب جمعيت اسالمی و خالد فاروقی –اتحاد اسالمی و از رهبران سابق مجاهدين است ، ربانی رهبر حزب 

 از جنگ ساالران جمعيت اسالمی در شمال –نماينده حزب اسالمی در پارلمان، حاجی علم مشهور به علم سياه 
، بار ديگر دين را وسيله تحميق قرار داد سياف با کفرآلود و ضد اسالمی جلوه دادن سخنان ماللی .  افغانستان نام برد

در مجلسی که در آنجا  ارکان دين مورد استهزاء قرار ميگيرد ، دين بما " و با توسل بآن بصراحت اعالم داشت که 
اما اين يک بلوف سياسی بود و اينان خيلی بيشتر از اين در آن مکانی ." اجازه نميدهد که در يک چنين مجلس بنشينيم

  . آن را بعدها به باغ وحش تشبيه کرد، جا خوش کرده بودندکه ماللی
در کنار اين افراد بايد از زنانی نام برد که حضورشان در آنجا فقط برای تبليغ اين امر بود که در سايه دموکراسی 

ام کوچی و با کيست که نداند زنانی چون پروين درانی که به ن. امريکائی زنان افغان آزادانه به پارلمان راه می يابند
امکانات وهابی ها به پارلمان آورده شده بود ، نورزيه اتمر از مزدبگيران جمعيت اسالمی ، صفورا نيازی يکی از 

خود به ماللی جويا حمله " برادران"همچون ديگر , کادرهای جمعيت اسالمی در مزار و ماللی اسحق زی از قندهار 
اين زنان نه نماينده زنان دردمند افغان، بلکه ياران عقب افتاده ترين .  دندکرده و وی را مورد هتاکی و فحاشی قرار دا

  .تبديل شده بودند" دموکراسی امريکائی"بنيادگرايان اسالمی بوده و به آلت دست مبلغان 
بدين در تمامی مطبوعات معتبر دنيا انتشار يافت و , فحاشی به ماللی جويا در پارلمان افغانستان، بازتاب جهانی داشت

صورت ماسک دموکراسی قالبی اهدايی اياالت متحده امريکا را برای هزارمين بار دريد و  از ماهيت واقعی پارلمان 
  . افغانستان پرده برداشت

اين اولين .  سالگی به نمايندگی از سوی مردم فراه وارد پارلمان شد٢٧ ، ماللی جويا در سن ٢٠٠٥در سپتمبر 
ماللی در همان ابتدا در طی مصاحبه . اشغال آن توسط ناتو به سرکردگی اياالت متحده بودانتخابات افغانستان پس از 

هر روز هنگاميکه در پارلمان به چشمهای جنگ ساالران و فرماندهان جنگی ای که به کشتار " ای اذعان داشت که 
 اين چنين افرادی اجازه می يابند با خود ميگويم چگونه, نگاه ميکنم , صدها و هزاران مردم افغان دستور داده بودند

 مجلس را با اين ٢٠٠٥ دسمبر ١٩ماللی جويا تصميم گرفت که سخنرانی خود در نشست ." که مردم را نمايندگی کنند
  :شعر حميد مصدق آغاز نمايد

  من اگر برخيزم
  تو اگر برخيزی
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  همه بر می خيزند
  من اگر بنشينم
  تو اگر بنشينی

  چه کسی برخيزد؟
  دشمن بستيزد؟چه کسی با 
  چه کسی

  پنجه در پنجه هر دشمن دون آويزد؟
آنکه حقيقت را نميداند جاهل است و آنکه حقيقت را ميداند، ولی << "باين گفته برتولد برشت استناد کند که  و سپس 

مردمم  ا بهاينجا هستم و حقيقت را ميدانم و نميخواهم تبهکار باشم و حقايق ر  من>>. آن را انکار ميکند، تبهکار است
که حمايت اکثريت مردم مظلومم را  من صرف چند هزار رأی مردم را نميگويم ، خوشبختی من درين است. نگويم

در موقعيتي قرار گرفتم که دردهای شان را بازگو کنم و اين مسئوليت  ام و به عنوان فرزند کوچک شان بدست آورده
  ".داشت  ريخته شدن خونم حرمت شان را پاس خواهمهايم که تا آخر ، حتی به قيمت بر شانه سترگی است

  
در , وی در زمان حکومت طالبان.  ماللی جويا همچنين همواره صدای بی باک حق خواهی زنان افغانستان بوده است

موسسه " کمال شهامت مکتب زير زمينی را برای زنان اداره ميکرد و در رأس يک نهاد اجتماعی غير دولتی بنام 
  .قرار داست" مندی های زنان افغانستانارتقای توان

ماللی جويا در پاسخ بکسانی که صرف مکتب رفتن دختران را توجيهی برای اشغال افغانستان و نشانه صدور آزادی 
هنگاميکه کل يک ملت تحت سايه جنگ " بارها گفته است که , زن از سوی اياالت متحده امريکا و ناتو ميدانند

برعکس تمام تبليغاتی که از سوی .  چگونه زنان ميتوانند از اين حق اوليه بهره مند باشندساالران زندگی ميکنند؛ 
 در صد زنان افغان ١وضعيت فقط برای . نشده اند" آزاد"رسانه های غربی صورت ميگيرد، زنان افغان به هيچوجه 

 کمبود امکانات صحی بسر  درصد همچنان تحت سرکوب ، بی حقوقی کامل و در شرايط٩٩تغيير کرده است ، بقيه 
  ." می برند

  

سکوت مردمان خوب . از سکوت سياسی در مقابل بی عدالتی خوف دارم .  از مرگ نمی هراسم 
  بدتر از اعمال مردمان بد است

  
در مقابل تالش های خستگی ناپذير ماللی جويا برای متحقق ساختن خواست های بحق مردم برای آزادی و برابری و 

ين افشاگری ها در کنار سخنانی که در پارلمان افغانستان بر زبان رانده است و همچنين فعاليت های بخاطر اين چن
در سايه اداره خدمات . بشر دوستانه وی سبب گشت تا دشمنان آزادی مردم افغان او را بارها به مرگ تهديد کنند

ست که خوشبختانه از آنها جان سالم به در برده  بار به وی سوء قصد شده ا٦افغانستان ، تاکنون ) خاد ( امنيت دولتی 
  . اما وی مجبور است که با گارد حفاظتی مسلح خود درکشور سفر نمايد و هرشب را در يکخانه ديگر بسر ببرد. است 

من همان سخنانی را ميگويم که مردم افغان از " ماللی جويا در مقابل اين تهديدها بارها خاطرنشان ساخته است که 
البته من هم گاها می ترسم ، اما به خود ميگويم جويا از ترس فاصله بگير و . آن در اماکن عمومی وحشت دارندگفتن 

آنها ممکن است مرا باالخره بکشند .  بخاطر داشته باش که مردم ترا انتخاب کردند که به نمايندگی از آنها صحبت کنی
  ."وادارند و حقيقت را هم قادر نيستند هميشه در اختفاء نگهدارند، اما در اين فاصله نميتوانند مرا به سکوت 

به افغانستان سرازير ميشود ، به جيب , بنا به گفته های ماللی جويا بيليون ها دالر که به عنوان بازسازی و توسعه 
از .  ند زن به خاطر عدم خدمات صحی جان می باز٧٠ الی ٥٠ طفل و ٧٠٠هر روزه .  صاحب منصبان فاسد ميرود

 سال ٤٥حد متوسط سن در افغانستان .  تن به هنگام زايمان می ميرند١٩٠٠ الی ١٦٠٠هنوز هم ,  هزار زن ١٠٠هر 
 ١٧٧ درصد از مردم بيکار هستند و افغانستان در فهرست توسعه انسانی سازمان ملل از ميان ٤٠است و حداقل 

 درصد مواد ٩٢کرده است و آن اينکه " پيشرفت"رد اما افغانستان در يک مو.   قرار دارد١٧٥کشور در رديف 
  .بسياری از مقامات عالی رتبه افغانستان عميقا در تجارت مواد مخدر دست دارند.  مخدر دنيا را توليد می کند

 منظور جنگ ساالران النه –اين مردم : " به تايمز گفت٢٠٠٦ ماه مه ٩ماللی جويا، زن قهرمان افغان، در تاريخ 
آنها به . اينكه من يك زن هستم، دوم اينكه من به دموآراسی اعتقاد دارم اول.  دو مشكل دارند-ارلمان است کرده در پ

آنها ميتوانند مرا . شنيده ام من تهديدات زيادی دريافت نموده و حرف های رآيك بيشماری. زن عقيده ندارند حقوق
  ."بكشند، اما نميتوانند صدای مرا خاموش سازند

  ميتوانند گل ها را بچينند ،دشمنان ما 
  !اما هرگرنمتيوانند آمدن بهار را متوقف سازند
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حاجی محمد محقق در مجلس نمايندگان افغانستان با استناد به اظهار نظری  که , ٢٠٠٦ ماه می ٢١سرانجام در تاريخ 
" ر نظر وی را توهين به اظها, ماللی در يکی از مصاحبه های خود با تلويزيون طلوع در مورد اين مجلس کرده بود

خوانده و عدم صالحيت ماللی جويا را در مجلس نمايندگان اعالم " کرامت انسانی پارلمان و رئيس جمهور افغانستان
ماللی جويا در اين مصاحبه خود با تشبيه پارلمان . بدين ترتيب عضويت وی را به حالت تعليق درآوردند. کرد 

طويله و باغ وحش هم بهتر از پارلمان ما در افغانستان است، به خاطر اينکه : "ه افغانستان به باغ وحش گفته بود ک
  ".خر است که بار می کشد، سگ است که نگهبانی می کند گاو است که شير می دهد،) در طويله( در آنجا 

" صدای ملت" او ماللی جويا در واکنش به تعليق خود اعالم داشت که به مبارزات خود ادامه خواهد داد زيرا حرفهای
اين خانه ملت نيست و مردم را نمايندگی نميکنند و " وی گفت که . است و وی از حمايت های مردم برخوردار است

اکنون که اين افراد مرا به حالت تعليق در آورده ... اين توهين به مردم ما است که جنايتگاران در اين جا جمع شده اند
پشتيبانی های مردم افغان از طريق مختلف و از جمله نوشته های ." زتر ساختنداند، برای من زمينه و فرصت را با

حمايتی مندرج در سايت های گوناگون ، حاکی از اين امر است که مردم افغان حق گويی و شهامت بی نظير فرزندان 
 جامعه بی اعتبار صديق خود را در مورد افشاء دشمنان سوگند خورده خود که تالش می کنند اين زن قهرمان را در

 ٢٩مردم پلخمری در ,  ماه مه ٢٥تظاهرات مردم جالل آباد در . جلوه دهند ، هميشه می ستايند و به آن ارج ميگذارند
 ماه جون و ٦تظاهرات در هرات در ,  ماه مه ٣٠ ماه مه ، تظاهرات کابل در ٣١ماه مه ، مردم واليت تخار در 

و خبرگزاری های رسمی , ر هيچيک از رسانه های طرفدار جنگ و اشغالبسياری از تظاهرات حمايتی ديگر که د
خود گواهی بر حمايت مردم افغان از , دولتی مدافع حکومت اسالمی افغانستان ، نشانی و گزارشی از آن ها ديده نشد

  .ماللی جويا می باشد
وی بارها يادآور گرديد که . رسانداما ماللی از هر تريبونی استفاده کرد تا صدای معترضان را به گوش جهانيان ب

کردند که ممکن است طناب های اسارت که قرن ها دست و پا و چشم و گوش  ای تصور می بعد از سقوط طالبان عده"
و ذهن مردم ما را به بند کشيده بود، گسسته شوند ولی با به قدرت رسانيدن مجدد سالطين هروئين، وطنفروشان 

ساالران ائتالف شمال که عاملين اصلی خيانت به استقالل و دموکراسی در کشور بوده مذهبی و غيرمذهبی، و جنايت 
. کنند که هرلحظه ممکن است بر گلوی شان فرود آيد اند ، خود را به طور دايم زير شمشير داموکلس احساس می

کی از همين خواهم به مجلس ي منظور من ازين حرف ها نه جريان حمله مسلحانه به منزلم است و نه هم می
اش را تکرار کرد او را از  در صورتی که ماللی جويا حرف های گذشته« جنايتکاران اشاره داشته باشم که گفته بود 

، منظور من دفاع از رحيمه های نوجوانيست که مورد تجاوز اوباشان تفنگساالر » .اندازيم کلکين پارلمان به پايين می
ندن قاتالن آمنه ها در بدخشان است که او را وحشيانه سنگسار نمودند، منظور قرار گرفتند، منظور من به محکمه کشا

من از محاکمه قاتالنی چون جيحون است که به خارج کشور فرستاده ميشوند، منظور من دفاع از ناديه انجمن هاست 
 و سرکوبگران توانست باعث افتخار کشور ما باشد، منظور من بازخواست از قاتالن دکتر عبدالرحمن ها که می

تظاهرات محصالن و اعتراضات سرتاسری مردم ماست که با آسوده خيالی و تبختر و دبدبه در کابل حکومت 
  ." ميکنند

  –  طالبان که بسياری از آنها اکنون در قدرت هستند –دشمن داخلی . ما هم اکنون با دو دشمن می جنگيم
  و دشمن خارجی يعنی نيروهای اشغالگر

 مقابل توجيهاتی که برای تداوم اشغال افغانستان تحت عنوان دفاع از امنيت اين کشور از سوی ماللی جويا در
اما زير نام امنيت ، قوای . امروز ما درست است به امنيت احتياج داريم" نيروهای ناتو صورت می گيرد ، ميگويد 
کشور خويش  يم ولی مخالف اشغال ما به کمک جامعه جهانی نياز دار.خارجی کشور آزادی ما را سلب کرده اند

امريکا در تالش برای بدست آوردن منافع  دولت. متاسفانه افغانستان امروز يک کشور اشغال شده است. هستيم
 آمريکا جنايت کاران. فالکتبار مردم افغانستان هيچ ارزشی برايش ندارد ای خود است و زندگی اقتصادی و منطقه

هستند، تقويت نمود و به قدرت  خود آقای کرزی به مراتب خطرناکتر از طالبانائتالف شمال را که طبق اعتراف 
اين اکثريت مطلق مردم افغانستان هستند که هر روز انواع ظلم و  نصب کرد و طالبان هم هر روز قويتر ميشوند و

 همانطوری که ائتالف شمال .  بايد به خاطر آورد که اين امريکا بود که طالبان را بوجود آورد .تحمل کنند ستم را بايد
نه شايسته داشتن  آنکه آزادى را قربانى امنيت نمايد،" بنجامين فرانکلين گفته است . را به ميان آورد و تقويت کرد

به هردو نياز دارند و درک ميکنند که هيچگاه يک  مردم افغانستان." آزادى است و نه اليق برخوردارى از امنيت
اين آرمانهای  ما ميدانيم که خود ما بايد بخاطر بدست آوردن. يشان آزادی و امنيت ببخشدبرا کشور خارجی نميتواند

وی همچنين در اعتراض به ادامه اشغال افغانستان و توجيهات اوباما در اين مورد متذکر ميشود " .بزرگ مبارزه کنيم
من ميگويم جنگ ، . می باشدآنها ميگويند جنگ عراق يک جنگ بد است ، اما جنگ افغانستان يک جنگ خوب " 

  ."اگر جانيان همچنان مورد حمايت قرار بگيرند، وضعيت بدتر ميشود.  جنگ است
  مهم نيست چه کسانی در انتخابات رأی ميدهند ،
  !مهم اين است که چه کسانی آراء را ميشمارند
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" وی ميگويد .  برخوردار استماللی جويا در رابطه با انتخابات اخير در افغانستان از همان صراحت هميشگی خود 
 مواد مخدر، فساد وحشتناک و اشغال هيچ معنايی صاحبانجنگ ساالری ، , مسخره است ؛  انتخابات در سايه تفنگ 

مهم نيست چه کسانی در انتخابات رأی ميدهند ، << ما در افغانستان ضرب المثلی ميگوييم که به اين معنا ست . ندارد
مردم من هيچ اميدی به آراء خود ندارند و هيچ نقشی هم در آن >>  . آراء را ميشمارندمهم اين است که چه کسانی

کميته بی . همه صندوق ها در دستان مافيا هست. اين اولين بار نيست که افغانستان انتخابات را تجربه می کند. ندارند
دايی بلند کند، کی به آن گوش ميدهد و اگر کسی هم ص.  آنها از دولتيان هستند. طرف انتخابات ، قابل اعتماد نيست

  ."کی جان آنها را تضمين می کند
وی در سطح جهان نيز مورد احترام همگان قرار گرفت و توانست با سخنرانی , از همان آغاز افشاگری های ماللی 

ح ، و های متعدد خود که به دعوت بسياری از گروه ها و سازمان های مدافع حقوق بشر ، ضد جنگ و مدافع صل
مدافع حقوق زن در کشورهای مختلف صورت داد ، افکار عمومی جهانی را به سوی واقعيت های وضعيت نابسامان 
زنان در افغانستان ، مصائب ناشی از زيستن تحت يک حکومت بغايت ضد زن اسالمی که از سوی اشغالگران 

د ، جلب نمايد و مردم مترقی دنيا را به پشتيبانی آمريکا و کانادا و ناتو نيز مورد حمايت سياسی و نظامی قرار ميگير
به همين خاطر نيز توانست بسياری از تقديرنامه ها و جوايز . از مردم افغان و بخصوص زنان رنج ديده افغان بکشاند

در زير به نمونه های از سفرها و جوايزی که به وی تعلق گرفت ، اشاره می کنم . بين المللی را بخود اختصاص بدهد
تا تصوير بهتری از قدردانی دنيا از تالش های بی وقفه و خستگی ناپذير بين المللی وی  و همچنين همبستگی بين 

  .المللی مردم جهان با اهداف او را به دست خوانندگان داده باشم
را بخاطر سخنرانی " جايزه ماللی از ميوند " , اتحاديه فرهنگی افغان ها در اروپا  , ٢٠٠٤در جنوری  •
  .به او اهداء کرد, جاعانه ماللی جويا در لويه جرگه ش
-Vبنيانگذار و رهبر سازمان فمينيست امريکائی به نام , به دعوت ايو انسلر  , ٢٠٠٤ سپتمبر ١٠در تاريخ  •

Day در کنفرانس مشترک V-Day ماللی زنان افغانستان را " زن و قدرت" و انستيتوی اوميگا تحت عنوان ،
  .نمايندگی می کند

را در شهر سن ونسن ايتاليا از آن " ٢٠٠٤جايزه بين المللی زن سال " ماللی جويا ٢٠٠٤ دسمبر ٣در تاريخ  •
  . خود مينمايد

  .را به برنده آن بدهد" ٢٠٠٤زن سال " ، ماللی جويا به ايتاليا دعوت ميشود تا جايزه ٢٠٠٥در اول دسمبر  •
  . قرار ميگيرد٢٠٠٥ صلح نوبل  زن برای جايزه١٠٠٠ ماللی جويا در ليست ٢٠٠٥در سال  •
 در شهرهای مختلف آمريکا با يک سازماندهی وسيع دست به سخنرانی های ٢٠٠٦ مارچ ٢٦ الی ٢از تاريخ  •

زنان ، قدرت و " از جمله شرکت وی در کنفرانس . متعددی ميزد و با راديو و تلويزيون های متعددی مصاحبه ميکند
ان و صلح برای وی فرصتی شد تا در خود آمريکا به سياست اشغالگرايانه و ديدار با شخصيت های مدافع زن" صلح 

  .آمريکا حمله کند و خواهان خروج امريکائی ها از افغانستان و همبستگی مردم آمريکا با مردم افغانستان گردد
ربوط  شهردار برکلی ديپلم افتخار را بخاطر تداوم کار های ماللی در رابطه با مسائل م٢٠٠٦ مارچ ١٥در  •

  .به حقوق بشر به وی اهداء نمود
وی .  به کانادا توجه بسياری را در کانادا به مسئله افغانستان جلب نمود٢٠٠٦تور مسافرتی وی در سپتامبر  •

در سخنرانی های متعددی در چندين شهر کانادا ، با افشای نقش سربازان کانادايی در افغانستان ، ادعای کانادا را در 
در . ر افغانستان برای صلح ، بی پايه خواند و خواهان خروج سربازان کانادايی از افغانستان شدتوجيه حضورشان د

راديو و تلويزيون های موجود در کانادا به زبان های مختلف مصاحبه با وی را , اين سفر بسياری از روزنامه ها 
  .انتشار دادند

را که توسط اوا مولواد " دشمنان شادی"لم مستند في,  خود به دانمارک ٢٠٠٦ نوامبر ١٦ماللی جوبا در سفر  •
اين فيلم زندگی وی را در دوران کمپين انتخاباتی اش .  تهيه شده بود بر روی اکران آورد- يک فيلم ساز دانمارکی –

  .در ايالت فراه و همچنين شجاعت و عزم وی را در مبارزه برای آزادی به نمايش ميگذارد
 –فوروم جهانی زنان برای صلح " از ماللی و شرکت وی در "  می ١٨ام بنياد يادبود از قي" دعوت  •

 به کوربای جنوبی داشت ، يکی ديگر از موفقيت های ماللی ٢٠٠٧ ژوئن ٣٠ الی ٢٦در سفری که از " گوانگجو
  .را بخود اختصاص داد"  حقوق بشر گوانگجو٢٠٠٦جايزه " وی . بود
جايزه گل طاليی سال "اسمی در شهر فلورانس ايتاليا ماللی در طی مر , ٢٠٠٧ جوالی ٢٣در تاريخ  •

را که يکی از معتبرترين جوايز حقوق بشر ايتاليا است ، و به پاس خدمات شخصيت هايی که بيشترين تالش " ٢٠٠٧
  .را برای حقوق بشر و آزادی های مدنی انجام داده اند ، به آنها داده ميشود ،  از آن خود ساخت

 در طی سفری که به دعوت گروه چپ در پارلمان آلمان ٢٠٠٧ سپتمبر ٢١ الی ١٧ ماللی جويا از تاريخ •
انجام داد با تعدادی از اعضاء و کميسيون های پارلمان آلمان مالقات هايی انجام داد و در چندين کنفرانس مطبوعاتی 

يطی که بوجود آمده بود، وی با استفاده از شرا.  و گردهمآيی سخنرانی کرده و به پرسش های خبرنگاران پاسخ گفت



  
 

 
  ٧از  ٧ :تعداد صفحات

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

اين سفر انعکاس وسيعی در مطبوعات آلمان داشت .  در مورد وضعيت اسفبار افغانستان به مردم آلمان آگاهی بخشيد
  .و مورد استقبال گرم و صميمانه بسياری از هواداران ماللی قرار گرفت

 جايزه ساخاروف برای آزادی  زن نامزد٥پارلمان اروپا ماللی جويا را در ليست  , ٢٠٠٧ سپتمبر ١١در  •
  .انديشه قرار داد

 ، ماللی جويا در سفر ديگری به ايتاليا در گردهمآيی های بسياری شرکت ٢٠٠٧ اکتوبر ٢٠ الی ٦از تاريخ  •
در سه شهر مختلف ايتاليا شهروندی افتخاری به وی تفويض شد و در شهر ويريوی نيز جايزه .  و سخنرانی نمود

  .به وی تقديم گرديدساالنه ماره نوستروم 
 تن رهبران جوان دنيا قرار گرفت ٢٥٠ وی همچنين از سوی فوروم اقتصادی دنيا جزو ليست ٢٠٠٧در سال  •
.  
" ,  آلمان –طی مراسم باشکوهی در محل کنسرت هاوس برلين " سينما برای صلح  " ٢٠٠٨ فروری ١١در  •

فستيوال بين المللی " سينما برای صلح .  " ويا اهدا نمودرا به ماللی ج " ٢٠٠٨جايزه بين المللی فيلم حقوق بشر سال 
ای است که برای کمک به پروژه های امدادی منتخب هر ساله برگزار ميشود تا در سطح جهان اهل سينما را در اين 

 ٤ميان ماللی از .  کار دخيل نمايد و بر نقشی که فيلم ميتواند در پيشبرد اهدافی چون صلح داشته باشد ، تأکيد ورزد
" دشمنان شادی " اين جايزه به پاس نقش ارزنده ماللی جويا در فيلم مستند . نامزد معروف اين جايزه برنده آن گرديد

به وی داده , که چندين جايزه ديگر را نيز قبال بخود اختصاص داده و در دهها کشور جهان به نمايش گذاشته شده بود 
  .المللی به کمپين محو خشونت يونی فام تعلق گرفتدرآمد حاصله اين سال فستيوال بين . شد
   ، شورای منطقه ای توسکانی در ايتاليا به ماللی جويا مدال طال داد٢٠٠٨ اکتوبر ٢١در  •
، سازمان اسپانيايی کميته اسپانيا برای کمک به پناهندگان جايزه جوآن ماريا ٢٠٠٨ اکتوبر ٣٠در تاريخ  •

  .اهدا نمود,  فعال کرد و ماللی جويا بخاطر همبستگی شان با پناهندگان  را به ليال زانا زن٢٠٠٨باندرز سال 
 بار ديگر ماللی جويا در سفرهای خود به انگلستان ، نروژ ، اسپانيا ، سرزمين ٢٠٠٨از اکتوبر تا دسمبر  •

وضعيت اسفبار باسک ، هندوستان ايتاليا ، تالش نمود تا افکار عمومی را متوجه رنج و ستم مردم افغانستان نموده و 
را بخود " جايزه آنا پوليتکوسکايا  " ٢٠٠٨ اکتوبر ٦وی در تاريخ .  زنان افغان را برای مردم دنيا به نصوير بکشد

آنا پوليتکوسکايا زن فعال خبرنگار روس بود که شديدا سياست کرميلين را در جنگ برعليه  .  اختصاص داد
 در آپارتمان خود در مسکو ، به خاطر افشاء شجاعانه ٢٠٠٦ اکتوبر ٧وی در .  شورشيان چچن به باد انتقاد ميگرفت

  .خدشه دار کردن حقوق انسان ها در چچنيا و  بخاطر مخالفت با کشتار وحشتناک مردم غيرنظامی ، به قتل رسيد
جايزه بين "طی مراسمی در شهر روتردام هلند ، " اتحاد قدرت است"  بنياد غير دولتی ٢٠٠٩ مارچ ٢٨در  •
اين بنياد اعالم نمود که با اين جايزه از شهامت و .  را به ماللی جويا تفويض کرد" ٢٠٠٩للی ضد تبعيض الم

  . ايستادگی جويا در مبارزه بخاطر رهايی و حقوق زنان افغان ، تقدير به عمل می آيد
ردم آزاديخواه و مردم ماللی جويا در تمامی سخنرانی های خود به هنگام دريافت جوايز فوق ، آنها را به تمامی م

اين جوايز ارزش معنوی بزرگی برای من دارد و بر " وی عموما اذعان داشته است که .  ستمديده افغانستان تقديم کرد
بار مسئوليت ها و وظايف من خواهد افزود تا قاطعانه تر از قبل بر عليه بی عدالتی و بنيادگرايان جنايتکار در کشورم 

تشويق و اظهار همبستگی شما با کار و مبارزه من برای افغانستان آزاد ، دموکراتيک و سکوالر .  کار و مبارزه نمايم
  ."، بيشتر مرا بر می انگيزد تا مصمم تر برای بهروزی مردم نگون بختم پيکار نمايم

ياالت متحده در هفته گذشته در چندين شهر در ايالت های مختلف ا.  تورهای مسافرتی ماللی جويا همچنان ادامه دارد
در اين سفر امی گودمن از دموکراسی ناو مصاحبه جالبی را با . سخنرانی داشت و به معرفی کتاب جديد خود پرداخت

.  نومبر در بلنيگهام شهر مرزی بين امريکا و کانادا سخنرانی کرد١١ نوامبر در سياتل و ديروز ١٠. وی ترتيب داد
 نوامبر در ويکتوريا با مردم غربی ترين استان ١٤وور و همچنين فردا  نومبر در ونک١٤ نوامبر و فردا ١٣امروز 

  .کانادا به گفتگو خواهد نشست
  ٢٠٠٩ نومبر ١٣

  
 


