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سخنی کوتاه با سارا نيکو
) ھوا دار و ﯾا فعال سياسی " سازمان چرﯾک فداﯾی خلق اﯾران " ( !
بعد از عرض سالم و احترامات بی غل و غش و عاری از توقع به شما و سازمان رزمنده و نامور
تان ،اﯾنک از متن نوشتﮥ تان درج شده در ساﯾت گفتمان چند جملﮥ آنرا برگزﯾده در زﯾر باھم ﯾکجا
بازخوانی می نمائيم :
)) ســارا نـيـکـــو
 25نوامبر 2009

»

ﻣﻼﻟﻲ ﺟﻮﻳﺎ "زﻧﻲ در ﻣﻴﺎن ﺟﻨﮓ ﺳﺎﻻران"

«

"ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻤﻮاره از ﻣﺒﺎرزات آزادﻳﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان اﻟﻬﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ «.
در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﺮاﺳﻢ از ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدم و ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ از اﺣﺘﺮام و ارزﺷﻲ ﻛﻪ ﻣﻼﻟِﻲ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ رﻓﻴﻖ
اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ دو ﻋﺪد از ﻛﺘﺎب ﻫﺎي رﻓﻴﻖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي "در ﺟﺪال ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ" و "ﺑﺬرﻫﺎي
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر" را ﺑﻪ ﻣﻼﻟِﻲ ﻫﺪﻳﻪ دادم .ﺑﺮاﻳﻢ ﺑﺎور ﻛﺮدﻧﻲ ﻧﺒﻮد وﻗﺘﻲ دﻳﺪم ﻛﻪ او ﺑﺎ دﻳﺪن اﺳﻢ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﻲ ﺑﺮ روي
ﻛﺘﺎب ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻮر و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻒ  ،آن ﻛﺘﺎب ﻫﺎ را ﺑﻮﺳﻴﺪ و ﺑﻌﺪ در ﻓﻀﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻐﻀﻲ
ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﻤﺎن ﺑﻮد ﻳﻜﺪﻳﻜﺮ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ  .ﻣﻼﻟِﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺘﻲ ﺧﺎص از اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻲ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ آرزوﻫﺎﻳﺶ دﻳﺪار ﺑﺎ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻣﻴﮕﻔﺖ و از اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ زن ﻣﺒﺎرز ﭼﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﮕﺮﻓﻲ در
زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺒﺎرزاﺗﻲ او داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮد.
" ﻛﺘﺎب ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﮕﺮﻓﻲ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ،اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺸﺎي ﺟﻨﺎﻳﺎت در زﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻣﺨﻮف اﻳﺮان ﻧﻮﺷﺖ .زﻧﺪاﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ او و ﻛﺴﺎن دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﺪاﻧﻲ
ﺳﻴﺎﺳﻲ در آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮدﻧﺪ .ﭘﺎﻳﺪاري و ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ و ﺑﻲ ﻋﺪاﻟﺘﻲ  ،ﻫﻤﻮاره ﻣﺸﻮق
ﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ(( " .
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بی مورد نخواھد بود ،ھرگاه از خوانندگان محترمانه بخواھم که اﯾن نگاشته پراگنده و خالی
ازروش و قواعد نقد و انتقادم )بواقع نه نقد است و نه انتقاد ،فقط ﯾاد آوری دوستانه است ( را
بی طرفانه مطالعه نماﯾند  .ببينند تا چه حد بيان واقعيت است و تا چه حد خالی از انعکاس
واقعيت ،ﯾعنی خالی از ) حقيقت ( که خو بازتابی است از واقعيت و عينيت و ) ابژه ( .
من در جوانی ) حال  54سال دارم ( به "جرﯾان دموکراتيک نوﯾن افغانستان" که ارگان نشراتی آن
" شعله جاوﯾد " ناميده می شد  ،عالقمند بوده ام و ھم اکنون نيز به سازمان ھای که زادۀ
ھمان جرﯾان ا ند و ھر کدام به شيوه خاص خودشان می رزمند ،عالقمندم .
از آنجاﯾی که کشورم توسط امپرﯾاليزم امرﯾکا و ھم پيمانانش اشغال شده و ھم وطنانم توسط
ارتش آنھا ھر روز و ھر ساعت و ھر دقيقه بنام طالب کشته ميشوند ،زندانی ميگردند ،در زندان
ھاﯾی تحت فرمان امرﯾکا بطرز وحشيانه ای شکنجه می شوند و مورد تجاوز قرار ميگيرند ،با آنکه
کدام مبارزه ارکانيک و تشکيالتی بر ضد اشغالگران و جناﯾتکاران خلق و پرچم و جھادی و طالبی
ندارم ،ولی بخودم حق ميدھم که در باره زادگاھم و خلق ھای مظلوم آن و شراﯾط موجود و...
و ،...ابراز نظر نماﯾم .و آنانی را که با نيت پاک و نيک ) چون جوﯾا جان ( به بيراھه روانند متوجه
سازم .
حاال ما مسن ھا  ،باﯾد حرف دل خود را با سارا جان نيکو که از نوشته اش پيداست که از زمره
ھوادان وﯾا شاﯾد ھم از جمله فعالين " سازمان چرﯾک ھای فداﯾی خلق اﯾران " ميباشند  ،در ميان
بگذارﯾم ،ھمچنان با ماللی جان جوﯾا که می فرماﯾد :

"  ...در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ،ﻧﺴﻞ ﭘﻴﺸﻴﻦ

ﺧﺴﺘﻪ از ﻣﺒﺎرزه و ﻧﺎ اﻣﻴﺪ از اﻣﻜﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﻐﻴﻴﺮات واﻗﻌﻲ ﺗﻼش ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ را ﺑﻪ
ﺳﻜﻮت و ﺗﺤﻤﻞ وادارﻧﺪ . "...
سارا جان نيکو ! "سازمان چرﯾک ھای فداﯾی خلق اﯾران" که دارای نام با عظمت در عرصه
سياست طبقاتی اﯾران و ميدان نبرد با ددانی مثل شاه پيشين اﯾران و خمينی جالد عامل
امپرﯾاليزم غرب  -و خامنه ای جناﯾتکار برادر تنی و سَکـَﮥ متوفی گندﯾده تفکر  -اﯾن دو مظھر
ارتجاع و ساطور دست خون آلود امپرﯾالسيم جھانی  -ميباشد و حال ھم در ھمين بستر خونين
به خاطر آزادی اﯾران از ﯾوغ و اسپار و زنجير و زوالنﮥ سرماﯾه دالل و سرماﯾه امپرﯾاليستی و ارتجاع
وحشی و طبقﮥ حاکمه کشورشان دليرانه می رزمند و ﯾگانه سازمانی بودند و ھستند که در
ھمان وھلﮥ نخست انقالب  57خمينی و رژﯾم اشرا علماً شناساﯾی کرده وی را به حيث عامل
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امپرﯾاليسم با شال و شماﯾل و عبا و قبای آخوندی به مردم اﯾران و جھان معرفی کردند  .اشرف
دھقانی خود ﯾک تن از پيشگامان اﯾن سازمان در ھمان وھله اول انقالب ،دار و دستﮥ خمينی را
لبﮥ دﯾگری تيغ تازه تيز شدۀ امپرﯾاليسم بر گلوی مردمش خواند و اﯾن جناﯾتکار بی عقل و مزدور را
در سطح کشور و خارج از آن بيرحمانه افشا نمود  ،ھرگاه به اﯾن اسطوره راستين مقاومت مردم
دلير اﯾران ،کدام "مدال شجاعت" ) از ھمان مدال ھای

به اصطالح "شجاعت" که از طرف

بروکراتان و فرھنگيان و سياست سازان امپرﯾاليستی برای جوﯾا جان داده شده ( از جانب کدام
نھاد به اصطالح "شجاعت پسند" و در ظاھر چپ غربی ،برای اﯾشان ھم فرستاده شود  .به باور
اﯾنجانب ،و به باور تمامی مبارزﯾن راستين و آگاه ،وبه باور مردم با شھامت و آزادی خواه اﯾران،
اﯾن رزمندۀ بی ھمتا با ﯾک نگاه ھوﯾت و ماھيت آن سَـکـَه ناچل امپرﯾاليستی را تشخيص داده ،
نخواھد گذاشت که آن مدال "طالﯾی شجاعت" را ،حتی کودک خوردسال ھمساﯾه خانه اش از
ميان خاک روبه کوچه بر داشته ،زﯾب گردن بازﯾچه گک "رامبو"ﯾی اش سازد  ،چه برسد به اﯾنکه
آنرا آوﯾزه ﯾی زبان رسا و گوﯾای ساﯾت زرﯾن و آتشين اش سازد .
سارا جان  ،شما باﯾد به ماللی جوﯾا می گفتيد  :نه  ،اﯾنطور نيست که شما می گوﯾد" :مردم
افغانستان ھمواره از مبارزات آزادﯾخواھانه مردم اﯾران الھام می گيرند «.

درست است که مردم

افغانستان از مبارزات مردم دلير اﯾران و کمونيست ھای اسطوره آفرﯾنش در سالھای " دھه
دموکراسی " شاه افغانستان آموخته اند ،ما چپ اﯾران ھمچنان از مبارزات مردم و چپ افغانستان
که تجربيات پر بھای جنگ مقاومت ضد اشغالگران سوسيال امپرﯾاليسم شوروی را در ﯾک دھه
جنگ مسلحانه ،در کوه و کمر و لبﮥ پرتگاھھای ھولناک و دشت ھای سوزان ،در شھرھا و دھات
و قراء و قصبه ھا و روستا ھا و در گرما و سرمای کشنده کوھستانھای سر به فلک کشيده ،ودر
داخل و خارج افغانستان ،ھمچنان تجربيات مبارزه بر ضد دﯾکتاتوری سرداران خانوادۀ نادر غدار
ودولت وابستﮥ کودتای منحوس  7ثور  1357خلق و پرچم ،و دوران ﯾک دھه پيگرد و زندان و شکنجه
و اعدام و کشتار ھای دسته جمعی ده ھا ھزار تن مبارز در جبھات جنگ مقاومت ،و در زندان
ھای افغانستان توسط باند خلق و پرچم و روﯾا روﯾی با بنياد گراﯾان جاھل را پشت سر گذاشته
اند .خواھر مبارزم جوﯾا جان ! اﯾن آموزش متقابل بوده ،نه ﯾک جانبه .
سارا جان ! شما باﯾد از ماللی جوﯾا می پرسيدﯾد که  :خواھر عزﯾز  ،ما به خاطر چاپ کتاب " در
جدال با خاموشی" رفيق اشرف با ھزار و ﯾک مشکل چند پولی از اﯾن رفيق در اﯾن کشو ر و از آن
رفيق در کشور دﯾگر جمع و جور کردﯾم و بعداً آنرا ھزﯾنﮥ طبع و نشر آن نمودﯾم  ،شما از بودجه
کدام مؤسسه امپرﯾاليستی پول بدست آوردﯾد که کتاب تان را

طبع و بروی ميز مجلل تاالر

پرشکوه کنفرانس کشوری که ھم اکنون مردم تان و خانه ھای آنان را با بمب و راکت منفجر می
نماﯾد ،گذاشتيد  .سارا جان ،نکند جواب اﯾن حاضرجواب اﯾن بوده باشد که از "ملل متحد" بدست
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آوردم ؟ اگر پول گزاف چاپ آنرا "ملل متحد" دو دسته ھم تقدﯾم کدام مطبعﮥ امپرﯾاليستی نموده
باشد ،آخر خواھر جان "ملل متحد" ﯾک مؤسسه کل نظام امپرﯾاليستی جھانی می باشد  .اﯾن
مؤسسه کدام تافته ﯾی جدا بافته نيست  .اﯾن مؤسسه بر تمامی تجاوزات و لشکرکشی ھای
امپرﯾاليزم امرﯾکا از تارﯾخ شکل گيری اش تا به امروز مھر تاﯾيد زده . ...
ساراجان ،شما از ماللی جوﯾا جان که در ھنر تحرﯾک عاطفه و بر انگيختاندن احساس ھمبستگی
عناصر مبارز نسبت به "کارکرد" ھاﯾش

تجربه کافی اندوخته ،سوال می کردﯾد که

شما در

مصاحبه ھای تان ﯾک بار گفتيد که راه حل معضله کشور تان جنگ و سالح نيست ﯾگانه راه ،راه
مذاکره و مفاھمه است  .حاال چگونه بر کتاب کسی که مبارزه مسلحانه را ﯾگانه راه اصولی برای
سرنگونی

) شاه در آن وقت ( و ھم اکنون سرنگونی رژﯾم جمھوری اسالمی وابسته به

امپرﯾاليسم و در تمام دورانی که طبقات حاکمه بر سر قدرت اند  ،ميداند ؛ بوسه می زنيد .
از جوﯾا جان می پرسيدﯾد ،زمانی که از شما سوال شد که اگر طالب نباشد پس کی باشد شما
گفتيد  " :نيروی مترقی و روشنفکران وجود دارند " اﯾن به مفھم آنست که اﯾنجا ما ھستم ) اشارۀ
تان به آنانی که خط دھندۀ را مبارزاتی شماﯾند ( اخوان جاھل و قاتل و نوکران روس را دور
بياندازد و ما را بقدرت برساند که از شر مخالفت لفظی ما ھم خالص شوﯾد و بگذارﯾد که ما زﯾر
رھنمود ھای ملل متحدی شما چسان خرابه ای بنام افغانستان را گل و گلزار ميکنيم .
ھر کی اگر زره ای ھم عقل و خرد سياسی داشته باشد ،اصل و مفھوم ھدف تان را از ھمين
جملﮥ تان بيرون ميکشد  .در رادﯾوی خطاب ھم چنان در رادﯾوی افغانان در کانادا چنين صحبت
ھاﯾی کردﯾد  .تا ﯾکسال پيش " اشغال" را در مورد کشور تان رد می کردﯾد در رادﯾوی C B C
کانادا طی گفتگوی تان که از طرﯾق انترنت ھم پخش گردﯾد اشغال کشور تان توسط اشغالگران
را رد کردﯾد .آﯾا نوسانات در گفتار تان ناشی از سر درگمی تان در امر بيرون رفت از بن بست ای
که امپرﯾاليزم امرﯾکا در کشور تان بوجود آورده ،نيست ؟ و ﯾا اﯾنکه نبض شوندگان تانرا در دست
دارﯾد و مطابق شراﯾط حرف می زنيد ؟
سارا جان  ،شما از وی می خواستيد که با کدام پشتوانﮥ مادی معنوی در برابر چشم ده ھا کمره
مخفی و علنی بر کتاب ﯾک کمونيست شناخته در سطح جھان ،که با فرار تارﯾخی اش از زندان
ﯾک تن از اعضای برجسته سازمان  ) C I Aشاه اﯾران ( ،بدترﯾن و زشت ترﯾن توھين را به آن
سازمان و فرماندھان امپرﯾاليست اش روا داشت  ،بوسه می زنيد و از وی با چشمان اشک آلود
به ستاﯾش بر می خيزﯾد .
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از اﯾن دختر شجاع ) با صداقت باﯾد ابراز نماﯾم که من به شجاعت وی باور دارم  ،اما اﯾن تنھا کافی
نيست با مشی نادرست و ضد انقالبی و چشم بسته و با نيت پاک و نيک آدم نا آگاه سر انجام
به پرتگاه سرنگون ميشود( می پرسيدﯾد که با کدام شيوه روانشناختی بر من اثر گذاشتی که من
به گفته ھاﯾت درمورد صمد بھرنگی و اشرف دھقانی دچار تالتم عاطفی و احساسی شده اﯾن
نوشته تاﯾيدی را در مورد تو  ...رقم زدم ؟
از جوﯾا جان می پرسيدﯾد  :آﯾا علتش اﯾن نبود که تو

ﻛﺘﺎب ﻫﺎ را ﺑﻮﺳﻴﺪ" ي

ﺑﺎ ﺷﻮر و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻒ  ،آن

و با ستاﯾش از حماسه مقاومت اﯾران اشرف دھقانی و کارکرد ھای

انقالبی صمد بھرنگی ،عاطفه خواھرانه ام را برانگيختی که در باره ات از روی احساسات
بنوﯾسم تا نوشته ام پشتونه ای – "حقانيت" تو در سمتی که ميروی – باشد ؛ پشتوانﮥ معنوی )
در اصل تئورﯾک ( ھوادار سرشناس ﯾک سازمان انقالبيی که به خاطر مبارزات تارﯾخی و کنونی
اش بقدر کافی پر آوازه و محبوب خلق ھای اﯾران و منطقه است ،چه غنيمتی بزرگيست که تو
آنرا حاصل کردی و دست آوﯾزت نمودی تا آنرا به ھواداران و ﯾا دوستان سياسی ات بفرستی
که در ساﯾت نيمه دولتی " گفتمان" به نماﯾش بگذارند !
سارا جان نيکو ،آﯾا نوشته ات نقطه نظر سازمان پر افتخارت بوده ؟
آﯾا در ھمين رابطه تاﯾيد "سازمان چرﯾک ھای فداﯾی خلق اﯾران" را با خود داشتی که چنين
نوشتی ؟ و ھر گاه اﯾن نکاشته  ...نقطه نظر شخص خودت در مورد ماللی جان جوﯾا باشد ) که
به ﯾقين ھم اﯾنطور بوده ھست (  ،در اﯾنصورت ميشود گفت که شما ﯾک ھوادار دورمانده از نظر
اعضای اصلی سازمان و خط مشی آن ھستيد ) شاﯾد من دچار اشتباه نشده باشم اگر ابراز نظر
نماﯾم که سازمان چرﯾک ھای فداﯾی خلق اﯾران با اﯾن شيوه ارزﯾابی که شما از جوﯾا جان بيرون
داده اﯾد ) با متن آن ( موافق نباشد .
سارا جان ،آﯾا به من و ﯾا به ما ھا که بگفته جوﯾا جان جوان  ،نسل پيشينيم  ،سالخورده ،دور از
شراﯾط  ،دور از کشور و دور از مردم ؛ "خسته از مبارزه و نا اميد از امکان بوجود آمدن تغييرات
واقعی " ...؛ مھربانی کرده گفته می توانيد که نظرات خودت در باره "قھرمان جوﯾا "با نظرات
اشرف دھقانی،و صمد بھرنگی که آوردن نام با عظمت آنان از زبان " قھرمان" جوﯾا شما را بردوش
موج سرکش عاطفه سير داد  ،ﯾکسان است ؟
آخر شنيده ام که کمونيست ھا به ھيچ کتابی – ولو آثار پيشواﯾان پرولتارﯾا مارکس و انگلس ولنين
و استالين و مائو – بوسه نمی زنند  ،مگر راه نشان داده از جانب آنان را با فدای کردن جان ھای
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شيرﯾن شان می پيماﯾند  .خانم جوﯾا که نه تنھا کمونيست نيست  ،بلکه راه آنان را نيز در بيانه
ھاﯾش نفی کرده است  .بوسيدن کتاب ﯾک کمونيست شناخته شده در سطح جھان از طرف
ﯾک ضد کمونيست در عمل و نظر،

شناخته شده در سطح جھان  ،آﯾا از سبب

سياسی شما و سازمان شما بخاطر حماﯾه معنوی از وی در برابر دشمنان و ،
خسته از مبارزه و نااميد از امکان بوجود آمدن تغييرات واقعی

((

))

جلب نظر

نسل پيشين

نبوده است ؟

سارا جان نيکو ،قدری دقت کنيد  ،شما به مثابه ﯾک کمونيست در اخير نوشته تان که آنرا به
ساﯾت نيمه دولتی گفتمان به نماﯾش گذاشته اند ،جرئت نکرده اﯾد از کمونيسم حرفی به ميان
آرﯾد فقد به ھمين اشارات بسنده نموده اﯾد که

" ﺑﻪ اﻣﻴﺪ اﺗﺤﺎد ﻣﺒﺎرزاﺗﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ زﻧﺎن و ﻣﺮدان

اﻧﻘﻼﺑﻲ اﻳﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﻋﺎري از ﺳﺘﻢ و ﺗﺒﻌﻴﺾ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ! "

چه

می شد اگر در عوض می نوشتيد :

ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﺑﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻪ ﻋﺎري از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺘﻢ و ﺗﺒﻌﻴﺾ و اﺳﺘﺜﻤﺎر !
سارا جان! کدام مالحظه سبب شد که از نوشتن مقوله کمونيسم خود داری کنيد  ،اما ببينيد
مھمان ) جوﯾا جان ( در بزرگترﯾن کشور امپرﯾاليستی جھان پروای مھماندار و ميزبانان امپرﯾاليستی
و اعضای سيا اشرا نداشته بر کتاب ھای ﯾک کمونيست  ،که امپرﯾاليزم حاضر است مليون دالرش
را خاک و دود کند ،ولی حاضر نيست نامی از وی در رسانه ھاﯾش ببرد  -مگر به بدی ،در حضور
چشمھا ی پت و پنھان الکترونيکی اش بر کتاب ھای چنين کمونيستی بوسه می زند  .اﯾن چه
معنی می دھد  .از دﯾد ﯾک کمونيست واقع بين ،اﯾن بعالوۀ که وی احساس مصونيت می کند
رشوه اﯾست که برای شما و ساﯾر ھواداران سازمان تان ميپردازد  .ما افغان ھا به کسانی که
ھدفمندانه طرف مقابل شانرا ستاﯾش می کنند می گوﯾم  :اورا ببين که چطور که به شنوندۀ
حرف ھاﯾش "رشوه کالم" می دھد .
جوﯾا جان  ،ھم به شما ) و ھم بزعم خودش به سازمان شما( با سخنان "آتشين" اش ،با بوسه
زدن بر کتاب دست داشته اش  ،در اصل " رشوه کالم" و " رشوه ادای احترام " به شما داده است
 .در عوض شما ھم غير مسئوالنه در ستاﯾش از وی برخاسته و به تعرﯾف از آن "قھرمان" ،نا
آگاه از بتن و متن و عمق سياست ھای امپرﯾاليستی که به سادگی از اوباماھا "مھاجر تيره
رنگ" ) بر خالف نظر فيدل کاسترو که فرموده بود " در امرﯾکا ھيچگاه ﯾک سياه پوست رئيس
جمھور شده نيمتواند " ( رئيس ﯾک دولت بزرگ دنيا ساخته است ؛ پرداخته اﯾد  .اﯾن داد و ستد
معنوی و عاطفی ) نه انقالبی ( ميان شما و جوﯾا جان در آن تاالر ،مردم ما ،بخصوص قشر
روشنفکر جوان را که در فکر آزادی کشور در تکاپوﯾند ،در رابطه با کار ھای جوﯾا جان و مشی
سازمانی خود تان دچار توھم و سر درگمی می سازد  .ما که پيرﯾم و از کشور دور  ،اما زمان و
فراز و نشيب روزگار بما طوری آموخته که ورق دست داشتﮥ امپرﯾاليسم را از پشت آن بخوانيم،
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واھداف پليدش را از اﯾنھمه ھياھوی و سر و صدا در باره جوﯾا جان ھا و گنجی ھا و خانم عبادی
ھا و امثال شان در جھان افشا سازﯾم .
اگر جوﯾا جان در باره بوش و کار کرد ھاﯾش نقدی داشته ،اگر در رابطه با اشغال کشورش در اﯾنجا
و آنجا صحبتی کرده ،اگر از کشتار مردمش سخن بر زبان جاری ساخته ،از شنيدن چنين حرف ھا
در قلب امپرﯾاليسم امرﯾکا ،که تئورﯾسين ھای بی عمل و خنثی ،چون مرتضی محيط در تاالر ھای
مجلل آن ،در  C N Nمعروف آن ،در  B B Cمشھور آن ،حتی در رادﯾوی لفاظ افغانی آن ،ﯾعنی
رادﯾوی آقای خطاب ) با پيشينه خلقی و ھم اکنون قرار گرفته در خدمت سرماﯾه ( داشته اند ،که
صد بار شدﯾدتر و زننده تر و رساتر و شفافتر از لحن جوﯾا جان ،به نقد از امپرﯾاليسم پرداخته اند؛
شما نباﯾد دچار ھيجانات سازمان پرستی خرده بورژواﯾی شوﯾد .
سارا جان نيکو ! شما آﯾا آگاه نبودﯾد و اصال ً به خودتان زحمت ندادﯾد که ﯾک بار به انترنت مراجعه
کرده ساﯾت جوﯾا جان را پيدا

نموده

آنرا مطالعه ميکردﯾد  .به سفر ھاﯾش در کشور ھای

امپرﯾاليستی ،و به سفرخرچ ھاﯾش ) ھزﯾنه راه و ھوتل و گشت و گذارش در اﯾن شھر و آن شھر
اروپا و امرﯾکا و ( ...از اﯾن کشور به آن کشور ،از اﯾن قاره به آن قاره ،و از اﯾن طرف زمين به آنطرف
زمين می اندﯾشيدﯾد و ازتسھيالت و آسانگيری ھای پوليس بسيار زﯾاد سخت گير کشور ھای
امپرﯾاليستی که در افغانستان دسته ھای سربازان شان بدون کدام ھراس از پيگرد ھای قانونی
به کشتار مردم فقير و بيچاره ما بنام طالب مشغولند ،در قسمت وﯾزه دادن به جوﯾا جان که
"تحت پيگرد بنياد گراﯾان و شاھد ھم القاعده قرار دارد" فکر می کردﯾد  .به ھمين ھاﯾی که در
برابر افغانی ھا و اﯾرانی ھای پناھنده و مھاجر با چه خشونت و بی ادبی رفتار می نماﯾند ؛ از
خود تان سوال می کردﯾد که آﯾا از ﯾک زن ،ازﯾک دختر مبارز ضد تجاوز امرﯾکا و ﯾاران و ھم پيمانانش
در کشور امپرﯾاليست ھاﯾی که در زادگاه اش سربازان خود را برای قتل و کشتار مردم بی دفاع
و بيچاره ،و زندانی کردن و شکنجه نمودن زن و مرد و تجاوز برزنان و مردان در زندان ھای تحت
حاکميتش می فرستد  ،چگونه چنين پذﯾراﯾی صورت ميگيرد .و چرا مدال ھای آماده کرده شده را
بر روی سينه اش نصب ميکنند و پول نقد دالری  ،ﯾوروﯾی  ،پوندی و  ،...مدال ھای داده شده را به
حساب بانکی اش می فرستند .و چگونه زنان مشھور جھان ) اگرچه به ظاھر امر ھرمند اند  ،مگر
بخاطر ثرورت ھای مليونی و ملياردی خود در نظام ھای امپرﯾاليستی کشور شان جاﯾگاه شاﯾان
توجھی دارند ( چون گل وی را می بوﯾند و در آغوشش می کشند و دست نوازش و عطوفت بر
سر و روﯾش می کشند و قھرمان قھرمانانش ميخوانند .ھيرلی سوانگ ستاره پر آوازه و
سکسی سينما و انجيال جولی ھنر مند

مشھور

وسکسی ھاليوود که ھر دو چون ساﯾر

ھمردﯾفانشان از سرماﯾه داران بزرگ امرﯾکاﯾی اند که با استفاده از زﯾباﯾی و ادا و اطوار سکسی و
رامبوبازی ھاﯾشان مردم اﯾن کشور ) امرﯾکا( و ساﯾر کشور ھارا  ،معتاد به تماشای فلم ھای چند
صد مليونی خود ساخته اند و از برکت جيب آنان ملياردر شده و برای اغفال توده ھا در برخی از
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کشور ھای " جھان سومی" سفر ھای حسن نيت ھم نموده وکم بيش از پول ھای ھمان مردم
برای بينواﯾان و فقيرھاﯾشان صدقه و خيرات ھم ميدھند ؛ اﯾنان نيز دست مھرآميز و پر برکت
شانرا بر سر و روی جوﯾا جان می کشند ،تا در نزد ھواداران فلم ھاﯾشان وی را قھرمان ضد
بنيادگراﯾان جلوه دھند و آنان ھم در وصف جوﯾا جان به تبليغ بپردازند.
سارا جان نيکو ! در ميان

اعضای " حزب خلق و پرچم " ) ھمتای آن در کشور شما حزب توده

اﯾران و اکثرﯾت ( کم نبوده و نيستند جناﯾتکارانی که دست شان به خون ھزاران انسان بی گناه
اﯾن مرز و بوم آلوده است  .ﯾک تن از اﯾنان شخصی است که درجﮥ به اصطالح "اکادميسين" را
در زمان اشغال افغانستان توسط ارتش شوروی از دولت پوشالی زﯾر فرمان سوسيال امپرﯾاليزم
روس گرفته است  .اﯾن شخص از برجسته ترﯾن اعضای حزب پرچم و نزدﯾکترﯾن کس به ببرک
کارمل و بعداً به نزدﯾکترﯾن فرد به داکتر نجيب رئيس خاد ) ساواک و واواک در اﯾران ( بعداً رئيس
دولت پوشالی زﯾر فرمان روسھا بود  .نام اﯾن شخص اعظم سيستانی است و در عين اﯾنکه
دارای صالحيت ھای چشمگير در آن حزب مزدور بود  ،عضو برجسته " شورای عالی انقالبی"
دولت پوشالی نيز بود ،که بر پای مصوبﮥ اعدام ھای دسته جمعی و کشتار ھای بھترﯾن فرزندان
مبارز و آزادﯾخواه  ،دموکرات و کمونيست افغانستان در زندان ھا امضای می کرد  .اﯾن خاﯾن ملی
که ﯾکی دو مشاور روسی را در پھلوی خود داشت در صد ھا مقاوالت و قرار داد ھا ی اسارتبار
بين افغان – شوروی و اقمار آن کشور متجاوز امضاء کرده است .وی از جمله کسانی بود که در
مکرورﯾان ھای کابل با اعضای بلند پاﯾه حزب توده اﯾران رابط تنگاتنگی داشت .لطفاً بروﯾد به
ساﯾت ماللی جان ]

 [ malalaijoya.comو لحظه ای زحمت مشاھدۀ آنرا پذﯾرا شده ،ببينيد

که دو و ﯾا سه نوشته ای که اﯾن خاﯾن ملی و جناﯾتکار در وصف جوﯾا جان نوشته و "قھرمانی"
ھای وی را به شيوۀ عجيبی ستوده ؟ » از ماللی جوﯾا اﯾن قھرمان زن افغان به دفاع برخيزﯾد !
«  ،مضمون دومی اﯾن قاتل » شيرزنی از دﯾار فرﯾدون دادگستر و از تبار کاوه آھنگر « مدتھاست
که آذﯾن آن ساﯾت شده است

}

اﯾن نوﯾسندۀ مکار و نابکار ،ھمين ستاﯾش نامه ھا را در زمان

سلطﮥ امپرﯾاليزم روس بر افغانستان ،برای ببرک کارمل و برای داکتر نجيب رؤسای دولت پوشالی
و در ستاﯾش از صاحب و سردار و بادار آنوقته اش ليونيد پرژنف و دارو دسته روسی اش رقم می
زد { .اﯾن سوال ھميش درميان است که :

))

آﯾا جوﯾا جان اﯾن جناﯾتکار را تا کنون نشناخته ؟

((

در ھيچ صورتی نميتواند چنين باشد  .او اگر اﯾن جناﯾتکار مشھور " حزب دموکراتيک خلق " را
نشناسد  ،خود و خط دھندگان و حماﯾتگران اشرا ھم نشناخته  ،بنياد گراﯾان را ھم نشناخته
است .ھرکسی در اﯾن کشور دو روزی سياست کرده باشد  -ولو آماتورانه  -اﯾنرا به نيکوﯾی
ميداند که جوﯾا جان  ،اعظم خان سيستانی را آنطوری که مبارزﯾن آگاه و مردم " نا آگاه " ما ھم
می شناسند  ،وی نيز می شناسد  .پس چرا نوشته ھا و تمجيد ھا و ستاﯾش ھا اﯾن تبھکار قلم
بدست را زﯾب و زﯾنت و آراﯾش ساﯾتش ساخته است .
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سارا جان ،بياﯾيد به خود تان و سازمان مبارز تان بر گردﯾم  ،اگر عموﯾی ھا ،طبری ھا ،کيانوری ھا
و ساﯾر قالده بگردنان روسی و ﯾا جناﯾتکاران رژﯾم جموری شالق و تازﯾانه و مثله و تجاوز و
شکنجه و زندان ،مثل خلخالی و امثالھم نوشته ای در ستاﯾش از اشرف دھقانی بيرون بدھند،
آﯾا اشرف دھقانی ساﯾت خودش را با ستاﯾش نامه چنين جاسوسان و جناﯾتکاران رنگين و آذﯾن
می سازد ؟ .بگذار منکه ﯾکی از ھواداران گذشته و کنونی اﯾن نماد مبارزه و مقاومت کمونيست
ھای اﯾران و ،حتی با روشنی ميتوان نوشت نماد کمونيست ھای منطقه و باالتر از آن ،ھستم،
ھرگاه ،قرار باشد ھزار بار اﯾن مبارز نستو و متفکر را با شکنجه بکشند و باز زنده اش کنند و باز ...
 ،حاضر نمی شود نوشتﮥ چنين آدم ھای رسوا و خاﯾن به مردم و جناﯾتکار و قاتل و جاسوس
ھای شناخته شده امپرﯾاليسم را در ساﯾت پردرخشش منعکس سازد  .نه تنھا بازتاب نمی دھد،
بلکه چنين نگاشته ھاﯾی را با قلمی به برندگی تيغ ھزار دم اش  ،شقه شقه می کند و به باد
ھوا می سپارد .
سارا جان نيکو  ،اگر زمان ﯾاری کرد و چانس آوردی ،صحبت دوباره با جوﯾا جان دست داد  ،لطف
کرده از وی بپرس که چه رازی در بين است که نگاشته ھای اﯾن خاﯾن ملی و قاتل مردم را از
ساﯾت " وزﯾن " و " نازنين " اش برنميدارد .جوﯾا جان ميداند که به پيروی از اﯾن عضو کميته
مرکزی پرچمی ھا )اعظم خان سيستانی( طيف وسيع ﯾی از طرفدارن حزبی وی که مدتھاست
خودشان را برای فروش به امپرﯾاليزم امرﯾکا جمع و جور کرده اند و شماری از آنان ھم از چند سال
پيش بدﯾنسو افتخار خدمت به ماشين جنگی و تبليغاتی امرﯾکا و ھم پيمانانش را به چنگ آورده
اند ،ھمگی شان دست بدست ھم داده راجع به کارکرد ھای " قھرمانانه " جوﯾا جان می نوﯾسند
 .و اﯾن تبليغ باصرفه و بی خرچ وبی ھزﯾنه است  .تبليغ مفت و راﯾگان از طرف قلم بدستان مزدور
روس .
اشرف دھقانی را تا به امروز کسی ندﯾده که چه شکل و سيماﯾی دارد و در کجا زندگی می
نماﯾد  .حاال جوﯾا جان بفکر دﯾدار با اﯾشان افتاده تا اگر بتواند نوشته ای تاﯾيدی و صحبتی در
جھت کارھا و فعاليت داخل و خارج از کشورش ،از وی بدست آرد .و اگر کدام فوتوی ﯾکجاﯾی ھم با
اﯾشان بتواند بگيرد  ،و آن فوتو را در ساﯾتش بگذارد و ﯾا در نشرﯾه دلخواھش بدست نشر بسپارد ،
چه بھتر .
جوﯾا جان که با ﯾن عمر کمش تجربﮥ صحبت سياسی ) دپلوماتيک ( با نخبگان بلند پاﯾه
امپرﯾاليسم را کسب کرده است ،به روشنی ميداند و آگاه است که اشرف دھقانی از چه
شھرت و از محبوبيتی در اﯾران و افغانستان و منطقه برخورداراست .و از چه تجارب مبارزاتی پر بار
و گرانبھا و از چه پيگرد و استنتاق ) بازجوﯾی ( و شکنجه وزندان و فرار سرفرازانه از زندان ،و از
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چه دانشی سياسی مبارزاتی در خور توجه برخوردار است و در تمام زندگی پر بار مبارزاتيش
سرموﯾی لغزش ولرزش از خود بروز نداده است  .جوﯾا جان ما مرتکب مدھشترﯾن نوع لغزش
سياسی ) رفتن به طوﯾله ساخته شدۀ امپرﯾاليسم زﯾر عنوان به اصطالح افشای بنيادگراﯾان و
جناﯾتکاران بواقع مشھور شدن و سر زبانھا افتادن و به خارج مسافرت کردن و مدال گرفتن و ...
و (...شده است  .از ھمين سبب به خيال خام تاﯾيد از جانب " چرﯾک ھای فداﯾی خلق اﯾران " و
اسطوره مبارزه و مقاومت آنکشور ،سر نازنين اشرا فرود آورده و با ھمان لبانی که روی زنان
سياسی مشھور و معروف و مطرح وابسته به قشر باالﯾی بورژوازی امپرﯾاليستی امرﯾکا و اروپا را
بوسيده ،با ھمان لبان کتاب ھای اشرف دھقانی را  -در برابر دﯾد ھمان حماﯾتگران

ضد

کمونيستی اش  -غرق بوسه ساخته است!! ؟؟
جوﯾا جان به ما مسن ھا } منم ھم که پنجاه وچند سال دارم و خودم را شامل ھمين مسن ھا
ميدانم که از طرف ھواداران و گردانندگان خط " مبارزاتی جوﯾا جان مثل مصباح صاحب  ،در اﯾن
ساﯾت و آن ساﯾت ،دو و دشنام ميشنوﯾم ،تحقير و توھين ميشوﯾم و رﯾزه خور و عامل امپرﯾاليسم
خوانده ميشوﯾم ،جبون و ترسو و دور از کشور و شراﯾط آن قلمداد می شوﯾم { ،حاال با لحن

مالﯾمتر از لحن مصباح صاحب که در اصل ھمان دو و دشنام و توھين و تحقير استادان جوﯾا } ﻣﺜﻞ
» ﻓﺮﺳﻮده و ﺳﺴﺖ ﻋﻨﺼﺮ  ،ﻟﻔﺎظ و ﺑﻲ ﻋﻤﻞ ،ﭼﭗ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺘﺎً راﺳﺖ ،ﻛﻢ ﻇﺮف ،ﺑﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ،
ﺑﺎ ﻋﻘﺪه ،ﺧﻮد ﻛﻢ ﺑﻴﻦ ،و { « ....را در خود پنھان دارد " ﻧﺴﻞ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺧﺴﺘﻪ از ﻣﺒﺎرزه و ﻧﺎاﻣﻴﺪ از اﻣﻜﺎن
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﻐﻴﻴﺮات واﻗﻌﻲ " ﻛﻪ " ﺗﻼش ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ " ﻣﺮا " ﺑﻪ ﺳﻜﻮت و ﺗﺤﻤﻞ وادارﻧﺪ " ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﻳﻢ !

ﺳﺎرا ﺟﺎن ﻧﻴﻜﻮ ﻋﻤﺮ ﻋﺰﻳﺰت دراز و ﭘﺮﺑﺎر ﺑﺎد !
سارا جان! دخترم درپوھنتون ) دانشگاه( ھمين کلفرﯾنا محصل و دانشجو است او مثل شما از
ھواداران سازمان چرﯾک ھای خلق اﯾران و صمد بھرنگی است که نوشته ھای وی را به زبان
انگليس خوانده،ھمچنان اشرف دھقانی او بخاطر جوﯾا جان بسيار متأسف است که چرا درپارلمان
افغانستان اشتراک ورزﯾده و ھمچون فوتو ھاﯾی را با نماﯾنده ھای سياسی – فرھنگی سرماﯾه
داری جھانی برداشته و جاﯾزه آنان را با خوشروﯾی پذﯾرفته است  .فوتو ھای جوﯾا جان را با نماﯾنده
سياسی  -فرھنگی امپرﯾاليسم از روی ساﯾتش بر داشته و آنھا را بر روی صفحات پائين اﯾن ﯾاد
داشت جابجا کرده است .شاﯾد شما را از نزدﯾک دﯾده باشد .از من خواست چيزی ننوﯾسم که
موجب آزردگی خاطر وی و ﯾا ماللی جان جوﯾا شود .من به سر نازنين شما سوگند ﯾاد ميکنم که
اﯾن چند سطر را که خدمتت پيشکش کردم  ،نه اﯾراد است .ونه نقد بر نوشته احساساتی شما
که آنرا در ساﯾت طرفدار دولتک دست کاری شده استعماری در کشورما ،ﯾعنی ساﯾت " گفتمان "
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خواندم ،و عميق ًا دچار تأسف شدم  .و نه از برای ناراحتی خودت و ﯾا سازمان پر افتخاری که با آن
ارتباط ارگانيک داری و ﯾا ھوادار آن ھستی ،نوشته شده ،و نه از برای ناراحتی جوﯾا جان  .مرام از
آن اﯾن بوده که نقطه نظر خود را در دﯾدرس شما بگذارم تا متوجه شوی که با چنين تاﯾيد و
ستاﯾش شتابزده و عاطفی  ،که منشأ تفکر روشنفکر خورده بورژواﯾی داشته ،نه سرچشمه
شفاف مبارزۀ طبقاتی بر مبنای آموزش زرﯾن پيشواﯾان طبقﮥ کارگر ،ﯾعنی مارکس ،انگلس ،لنين،
استالين ،مائوتسه دون  ).من خود به مارکسيسم – لنينيسم – مائوتسه دون اندﯾشه باورمندم
(؛ دچار چه اشتباھی در زمينه شده ﯾی .
از ھوادار جوﯾا جان ) مصباح صاحب ( ھم تقاضا دارم با خواندن اﯾن نگاشته ھرچه دو و دشنام بلد
است نثارم کند .به اميدی روزی که متوجه اشتباھش گردد .دو و دشنام ھاﯾش را پس بگيرد و
اجازه ندھد که جوﯾا جان بيش از اﯾن بطرف پرتگاه گام بردارد .
با عرض حرمت

زﻧﺪه ﺑﺎد وﺣﺪت راﺳﺘﻴﻦ و ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺒﺎرزﻳﻦ واﻗﻌﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزﻳﻦ اﻳﺮان و در ﭘﻴﺸﺎ ﭘﻴﺶ
آﻧﺎن "ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﻳﻜﻬﺎي ﻓﺪاﻳﻲ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان" !
درود ﻫﺎي ﮔﺮم ﺑﺮ آﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﺳﺎزﻧﺪه ازﺧﻮد ازاﻧﺤﺮاﻓﺎت اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺘﻲ
وروﻳﺰﻳﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﮔﺴﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ !
ﻣﺮگ ﺑﺮ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﻢ  ،رﻳﻮزﻳﻮﻧﻴﺴﻢ و اﺷﻜﺎل ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻃﻠﺒﻲ !
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آقای  Eros Cruccoliniرئيس شھر فلورانس اعطای جاﯾزه به ماللی جوﯾا را اعالم نمود

رئيس شھر فلورانس اعطای جايزه به ماللی جويا را اعال م نمودCruccolini.

14

وزير خارجه ايتاليا Maximum D'Alemaو ماللی جويا

ماللی جوﯾا با  Martinرئيس اﯾالت تسکنی اﯾتاليا و خانم  Pollastriniوزﯾر فواﯾد عامه اﯾتاليا.

15

مدال طاليی ،تقدير نامه و  ٢۵ھزار دالر تقديم گرديد
به تاريخ  ١٨می » ،٢٠٠۶بنياد يادبود از  ١٨می« در کوريای جنوبی ،جايزه ساالنهاش به نام »جايزه گوانگجو
برای حقوق بشر« را به ماللی جويا اھدا نمود.

جويا بعد از دريافت جايزه شجاعت در لندن

16

17

ھنرپيشه ھاليود ھيلری سوانک بعد از تقدﯾم جاﯾزه به ماللی جوﯾا به وی تبرﯾک ميگوﯾد.

18

جوﯾا با  Bob Geldofآھنگساز ،آوازخوان و فعال سياسی اﯾرلندی

تمامی حضار در مجلس به استقبال از ماللی جوﯾا به پا اﯾستاده و با کف زدن ھای ممتد از وی استقبال کردند.

19

جوﯾا با  Waris Dirieمادل سومالياﯾی و سفير خاص ملل متحد

جوﯾا با  Bob Geldofآھنگساز ،آوازخوان و فعال سياسی اﯾرلندی

20

جوﯾا با جمعی از ھوادارانش در برلين

جوﯾا در حال اﯾراد سخنرانی بعد از درﯾافت جاﯾزه
گزارش تلوﯾزﯾون آرﯾانا

21

تمامی حضار در مجلس به استقبال از ماللی جوﯾا به پا اﯾستاده و با کف زدن ھای ممتد از وی استقبال کردند.

جوﯾا با  Catherine Deneuveفلم پيشه فرانسوی

22

جوﯾا با کاسپاروف قھرمان شطرنج جھان و رھبر اپوزﯾسيون روسيه

جوﯾا با  Waris Dirieمادل سومالياﯾی و سفير خاص ملل متحد

23

جوﯾا با جمعی از ھوادارانش در برلين

ماللی جويا و لويس کيپس عضو کنگره امريکا از حزب دموکرات

24

ماللی جويا و معاون وزير خارجه ايتاليا

ايمابونينو وزير امور بين المللی و ارو پائی ايتاليا و ماللی جويا

25

ماللی جويا و لويزا موگانتينی معاون پارلمان اروپا يک تن از قصابان زن و مرد طفل وجوان واليت ھلمند و سلير
مردم سر زمين اشغال شده تو سط رفقای ھمين مدال دھندگان به ماللی جان جويا

26

شھر فلورانس جايزه ساالنه حقوق بشر را
به ماللی جويا اھدا نمود
به تارﯾخ  ٢٣جوالی  ٢٠٠٧طی مراسمی در شھر فلورانس
مرکز اﯾالت تسکنی اﯾتاليا ،جاﯾزه سالd'Oro Giglio ٢٠٠٧
)گل

طالﯾی(

به

ماللی

اعطا

جوﯾا

گردﯾد.

اﯾن جاﯾزه از معتبرترﯾن جواﯾز حقوق بشر در اﯾتالياست که
از جانب شورای اﯾالتی و شھرداری شھر فلورانس ھمه
ساله به پاس خدمات شخصيت ھاﯾی که بيشترﯾن تالش
را بخاطر حقوق بشر و کسب آزادی ھای مدنی انجام داده
باشند داده ميشود .امسال شورای رھبری اﯾن اﯾالت
تصميم گرفت که اﯾن جاﯾزه به ماللی جوﯾا و شکرﯾه
مشترکا

بارکزی

شود.

داده

در مراسم اعطای جاﯾزه  Eros Cruccoliniرئيس شورای
شھر فلورانس و  Leonardo Domeniciشاروال اﯾن شھر
شرکت داشتند .جاﯾزه گل طالﯾی از جانب رئيس شورای
به

شھر

ماللی

تقدﯾم

جوﯾا

گردﯾد.

پيام وزﯾر خارجه اﯾتاليا نيز در اﯾن گردھماﯾی قرائت گردﯾد که در آن وی تعلق گرفتن جاﯾزه به دو زن افغان را
تبرﯾک

گفته

خدمات

آنان

در

راه

حقوق

بشر

مردم

افغانستان

را

ستوده

بود.

قابل ﯾادآورﯾست که ماللی جوﯾا که به دعوت ھوادارانش درآنکشور عازم اﯾتاليا شده ،طی دو ھفته گذشته
در شھر ھای روم ،ميالن ،فلوران ،وﯾرﯾجو و غيره در چندﯾن گردھماﯾی شرکت نموده و برای ھوادارانش
سخنرانی

نموده

است.

چندی قبل در چند شھر اﯾتاليا تظاھراتی عليه تعليق عضوﯾت ماللی جوﯾا برپا شدند و نيز تا حال تعداد زﯾادی
از اعضای پارلمان اﯾتاليا حماﯾت شانرا از ماللی جوﯾا اعالم داشته وزارت خارجه اﯾتاليا را بعلت عدم اعتراض
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به دولت افغانستان بخاطر تعليق عضوﯾت ماللی جوﯾا مورد بازجوﯾی پارلمانی قرار داده اند.
ماللی جوﯾا قبال نيز بوسيله دولت اﯾتاليا جاﯾزه زن سال  ٢٠٠۴را درﯾافت نموده بود.

ماللی جوﯾا طی نطقی اﯾن جاﯾزه را متعلق به تمامی آزادﯾخواھان و مردم ستمدﯾده افغانستان خوانده و از
جانب آنان مراتب تشکر و سپاس خود را تقدﯾم نمود.
جوﯾا گفت» :اﯾن جاﯾزه ارزش معنوی بزرگی برای من دارد و بر بار مسئوليت ھا و وظاﯾف من خواھد افزود تا
قاطعانه تر از قبل عليه بيعدالتی و بنيادگراﯾان جناﯾتکار در کشورم کار و مبارزه نماﯾم .تشوﯾق و اظھار
ھمبستگی شما با کار و مبارزه من برای افغانستان آزاد ،دموکراتيک و سکيوالر ،بيشتر مرا برمیانگيزد تا
مصممتر برای بھروزی مردم نگونبختم پيکار نماﯾم«.
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آقای  Eros Cruccoliniرئيس شھر فلورانس اعطای جاﯾزه به ماللی جوﯾا را اعالم نمود.

آقای  Matulliمعاون شاروال شھر فلورانس با ماللی جوﯾا
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ماللی جوﯾا با آقای ماسيمو دالما  Maximum D'Alemaوزﯾر خارجه اﯾتاليا

ماللی جوﯾا با  Martinرئيس اﯾالت تسکنی اﯾتاليا و خانم  Pollastriniوزﯾر فواﯾد عامه اﯾتاليا.
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ماللی جوﯾا در حال سخنرانی در شھر پيزا که بوسيله شورای اﯾالت تسکنی اﯾتاليا به تارﯾخ  ٢٠جوالی
ترتيب داده شده بود .به تعقيب سخنرانی جوﯾا ھمه حاضران بپاخاسته و با کف زدن ھای ممتد از وی
استقبال نمودند.

جوﯾا به تعقيب درﯾافت جاﯾزه مورد استقبال پرشور حضار قرار گرفت
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Joya's visit to Denmark
on lunching of a
documentary film on her
fight for freedom
November 10-16, 2006

From Nov.10 to 16, 2006, Joya was on a speaking tour to Denmark during
launching of a documentary film called "The Enemies of Happiness" which has been made by Eva Mulvad, a Danish film maker. The film
follows Joya during her election campaign in Farah and shows her courage and great determination in fight for freedom and democracy.
The film had huge impact on the viewers and won the "Silver Wolf Award" in the International Documentary Film Festival Amsterdam in
early

Dec.2006.

It

is

also

selected

for

"Sundance

Film

Festival

2007"

in

the

USA.

Joya had many meetings, speeches, press conferences and media interviews during her short stay in Denmark here we present a photo
report of this tour.
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November 16: Joya in the Danish Parliament.

Joya delivers speech in the opening ceremony of the documentary film in the
National Museum of Denmark.
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Joya answers the questions of participants in the event in National Museum of
Denmark.

34

November 11: Joya being interviewed by DR2 TV in Denmark

Program on Joya in the TV2 of Denmark
Interview with Malalai Joya in the DR2 TV in
Denmark
(Nov.11, 2006)
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