
  
  

   جویامالِلی
  "زنی در ميان جنگ ساالران"

  

با تاریخ معاصر مبارزه و مقاومت ،  از سرزمين جنگ زده افغانستان ی جوانزن جویا ، مالِلینام بدون شک 

  .استشده عجين ، امپریاليستی  بر عليه اشغالگران مردم دلير افغانستان بر عليه بنياد گرایان اسالمی و

گليسی نوشته شده و توسط  اخيرًا  توسط او به زبان انی است کهباسم کتا" رانزنی در ميان جنگ ساال"

 درکتاب این مراسمی برای معرفی سال جاری نيز  اول نوامبر در. به چاپ رسيده است "اسکریبنر" انتشارات

رد در موچنين و هم نشست مذکور  در مورد آمده است توضيحات مندر زیر آن چه .  واشنگتن بر پا شدشهر 

  .می باشدمحتوای کتاب فوق الذکر 

  

زنی در "با نام  شناسبت انتشار کتاب جویا در مراسمی که به ممالِلیبا  تا فرصتی شد اول نوامبر شب در

انسان های ًا اکثر،   در این مراسم.آشنا شوم  از نزدیکبودبر پا شده واشنگتن در  "ميان جنگ ساالران

که  حضور داشتنددر آنجا  کسانی. شرکت داشتند آمریکایی یبشر و فعالين حقوق نگمترقی و مخالف ج

 در افغانستان و عراق به اشکال مختلف  و ناتوسالهاست بر عليه تجاوز و جنگ خانمان برانداز آمریکاخود 

 که جمعيت واضح بود  اماداشتندذهنی ئی آشنا ضمون نشستماکثر آنها با با این که . ندکرده امبارزه 

در که  یفراوانهای به سخنان زن جوانی که درد . نداد گوش می د جویامالِلیبه سخنان حاضر با دقت 

 ئیاه و گوشه را به زبان انگليسی برای آن ها باز گو ميکردسی سال گذشته بر افغانستان رفته و می رود 

  .کشيد می ای همه به تصویر به مردم افغانستان را برههای وارد از ستم

 

   .گفتاست  اعمال شدهمردم افغانستان های متمادی بر  ظلم و ستمی که طی سال شب از  آن،مالِلی

 از ، بوجود آمدن طالبان توسط سازمان سيا، ازبر افغانستانسابق او از جنایات و حمله نظامی شوروی 

از جنایاتی که جنگ ساالران و ناتو معروف به آمریکا و کشور های کشور خود توسط  نظامی اشغال حمله و

 بيرحمیاز او    .گفتسخن ، امروز تحت حمایت اربابان آمریکایی خود بر مردم بی پناه افغانستان روا ميدارند

   .گنجندد بن توانانسان مییک   در تصوریسختبه وقوع آن ها  که صحبت کردتی و جنایاها 

  



ی فراوان آن ستم ها ، هانمونه با ذکر و  درد و رنج و محنت مردم افغانستانبا بيان موارد مشخص  مالِلی

کينه به   وخشم به گونه ای سخن می گفت که مالِلی  . ساختپليدی و زشتی تبه کاران را آشکار

 کسی  هر.دبوکامًال محسوس ش  در صدا و بياندشمنان مردم و عشق به توده های مصيبت زده افغانستان

می  تمام قدرتش  بامصمم است ومی دید که او   د وپ دلش برای مردمش می طمی توانست ببيند که او

در این کار  او  .د منتقل کن خود را به مخاطبين دردناک زندگی در جهنم کنونی افغانستانحقيقتکوشد که 

قت مرگ و زندگی  مردم افغانستان حقي  حاضریندر جلوی چشم ها و گوش های ناباور توانست موفق بود و

  .هدد ير خود قرارر را شدیدا تحت تاثحاضجمعيت ه و را عيان کرد

  

 در مورد .واالت حاضرین اختصاص داده شده بودئبه طرح س، قسمت دوم برنامه در پایان سخنرانی او ، 

دختر یک از ميان حضار ،  . واالت زیادی  شدئس، چگونگی حمایت نيروهای مترقی در سطح بين المللی 

جنگ "د بدون حضور ارتش آمریکا با  ميشو چگونه، در شرایط کنونی وال کرد که ئس یجوان افغانستان

خواهرم مگر نمی دانی که جنایاتی که امروز بر " : چنين بود مالِلیپاسخ   قبيله ای مبارزه کرد؟" ساالران

 است که صورت  و ناتودقيقا تحت حمایت  همين نظاميان آمریکایی ،مردان و زنان افغانستان اعمال ميشود 

می شد ن "جنگ ساالران"از این چنين حمایتی ، هر شهری  کوچه و خيابان و روستا و در هر ده  اگر يگيرد؟م

 مردم افغانستان در طول تاریخ بارها ؟ ندداشترا هرگز جرات دست زدن به چنين جنایاتی ها  آنآیا ، 

در این  " . جنایت کاران را نابود خواهند کردبا مبارزه خود همهدشمنانشان را شکست داده اند و اینبار هم 

 ضد استعماری و ضد ضمن قدردانی از مبازات، دگان وال کننئبه عنوان یکی از س بخش از برنامه من نيز

 جویانه امپریاليست ها سلطه و افشای اهداف  و بنياد گرایان اسالمی بر عليه جنگ افروزانمالِلیارتجاعی 

توضيح دادم که ن صحبت کرده و ایرااوضاع سياسی در  اندکی در مورد ،ردن جنگ در خاور ميانه بوجود آواز

 سال گذشته در زیر حکومت استبدادی ارتجاعی جمهوری ٣٠همانطور که ميدانيد مردم ایران هم در 

 خواستم که  جویامالِلیاز  و در آخر اسالمی لحظه ای دست از مبارزه برای نابودی این رژیم نکشيده اند

  . افغانستان بيان کند د ایران ونظراتش را در مورد وجوه مشترک مبارزات مردم در بن

  

که همواره تأکيد کرده است که مبارزات مردم افغانستان را جدا از مبارزات مردم ایران بر عليه ارتجاع و  مالِلی

مردم افغانستان همواره از  ": را بيان نمودزیر  لبامط،  وال فوقئ س،  در پاسخ بهامپریاليسم نمی داند

و بخصوص  مردم افغانستان از خيزش بزرگ مردان و زنان .م ایران الهام می گيرندمبارزات آزادیخواهانه مرد

وارم که این مبارزات به دوارم و باز هم اميدمن فقط امي  . نيرو گرفته اند ،جوان ایران در چند ماه گذشته نسل

اميد که    !که همان فرزندان خلف خمينی جالد هستند تمام نشود و خاتمی نفع جالدانی چون موسوی

طور که   ما و مردم ایران همان.مردم ایران در این مبارزات موفق به نابود کردن رژیم جمهوری اسالمی شوند

  اصلیواملخود یکی از ع،   سال گذشته٣٠ در  جمهوری اسالمی ایران.شاملو ميگوید درد مشترکيم

 چنين مالِلی  ". استا داشته و ظلم های بيشماری بر مردم ما رومصيبت بر مردم افغانستان بوده است

بيان ند  هستدر مقابل نيروهایی که بعضا نسبت به ماهيت ارتجاعی جمهوری اسالمی متوهم سخنانی را

رمان های صلح طلبانه اشان  عليرغم آ،  خيلی از فعالين ضد جنگ آمریکایی  واقعيت این است که .کرد

ضد " اصطالح ژست های به دروغين و عربده کشی های تحت تاثير  در پاره ای مواردمتاسفانه

می  بنياد گرایان اسالمی در ایران و منطقه متوهم  ارتجاعیهنوز در مورد ماهيت، عمال رژیم " امپریاليستی

    .اشتگذها  تاثير مهمی روی آنجویا  مالِلیافشاگرانه   سخناننشست در این . باشند



  

 همواره به مالِلیم و با آگاهی از احترام و ارزشی که  از فرصتی کوتاه استفاده کرددر قسمت پایانی مراسم

" در جدال با خاموشی"  به نام های رفيق اشرف دهقانی هایکتاباز  دو عدده داشترفيق اشرف دهقانی 

 با دیدن اسم اشرف برایم باور کردنی نبود وقتی دیدم که او. دادم هدیه  مالِلی به را" بذرهای ماندگار"و 

 و بعد در فضائی که را بوسيدها  کتاب ، آنبا شور و  هيجانی غير قابل توصيف ها  ابروی کتبر دهقانی 

با محبتی  مالِلی .در آغوش گرفتيم یکدیکر را  با بغضی که حاصل سالها ستم بر مردممان بود بوجود آمد ما

 چه این زن مبارز از اینکه و   ميگفتخاص از اینکه یکی از بزرگترین آرزوهایش دیدار با اشرف دهقانی است

برای گفتگو با او ، ازدحام جمعيت در اطرافش . است، صحبت کردتاثير شگرفی در زندگی مبارزاتی او داشته 

  . بودیم را نمی دادمشتاق آن  بيشتری برای ادامه صحبتی که هر دو مجال

  

  

  .دازمميپر "زنی در ميان جنگ ساالران"به نام  او اکنون به نکات برجسته کتاب

  

دهشتناک ميليون ها انسان در  افغانستان در سی سال ندگی  حکایت ز"زنی در ميان جنگ ساالران"ب کتا

  آن منتج از جنگ و نابسامانی های سال بيشتر ندارد خود به نسلی تعلق دارد که٣١که  مالِلی .اخير است

 ت ستممردم تح ایدرد ه در این کتاب او نشان می دهد که. است کردههمه زندگی خود تجربه را در 

 او در مورد خود و  از تجربه های زندگيش در شرایط سلطه طالبان بر .می شناسدبه خوبی را جامعه خود 

در کمپ های در سنين نو جوانی افغانستان نيز صحبت کرده است و مثًال توضيح می دهد که چگونه 

 ختهمتفاوت پرداه مطالعه کتابهای ب چراغ نفتی نور  در  پرتو های شب بيدار نشسته و تا نيمه پناهندگی

 در شکل گيری ایده های مبارزاتی او مالِلیخود بر طبق گفته او مطالعه کرده و  که  یکی از کتابهایی.است

در این  کتاب ٣٢در صفحه او .است بوده  رفيق اشرف دهقانی نوشتهنقش داشته کتاب حماسه مقاومت 

  : مورد چنين توضيح ميدهد

   

را  نویسنده، این کتاب . به طور مشخص تاثير شگرفی بر من گذاشتاومت اشرف دهقانی مقکتاب حماسه"

عنوان زندانی  به ندانهایی که او و کسان دیگری ز. ایران نوشت مخوفبه منظور افشای جنایات در زندانهای

،  عدالتی  بی شرایط سخت ور پایداری و مقاومت اشرف دهقانی د. سياسی در آنجا بسر می بردند

  ". مشوق من بوده استهمواره

 

يل دختران  عملی تحصهمانطور که می دانيم  ،تحت شرایط قرون وسطایی حاصل از سلطه سياه طالبان 

ان بنياد گرای طالبان می مزدورانجام چنين امری صورت می گرفت و به اطالع  ، تا آنجا که اگرغير قانونی بود

زنی در ميان "در کتاب   . قرار می گرفتنديهات بدنیبشدیدترین تنهم معلم و هم دانش آموزان تحت  رسيد،

با در حالی که دختر کامًال جوانی بود  در چنين شرایطی درست مالِلی آشکار می شود که "جنگ ساالران

 ایجاد  .ه است به تدریس دختران پرداختگشته و دایر کردن مدارس زیر زمينی بهموفق تالشی شبانه روزی 

یاد  بتواند مالِلیفرصت دیگری بود که رای کودکانی که پدران و مادرانشان را از دست داده بودند پرورشگاه ب

  :دنویس کتاب می ۵٩ در صفحه . ، و او چنين می کردگرفته های خود را به بچه ها منتقل کند

  



ی را که خود  هایس و در بلند می خواندم  با صدایگاهی اوقات برای بچه ها داستان های صمد بهرنگی را"

وقتی بچه بودم عاشقانه صمد بهرنگی را دوست . از این داستان ها آموخته بودم را برای آنها تشریح ميکردم

تمام  نوشته های صمد بسيار آموزنده . ميداشتم و فکر ميکنم که او بهترین کتاب ها را برای بچه ها نوشت 

 برای چگونگی ساختن دنيای بهتری ميکند و در هستند و بچه ها را تشویق به ثمر بخش بودن و فکر کردن

عين حال سرگرم کننده هم هستند بچه ها این داستان ها را بسيار دوست ميداشتند و  هر زمان که 

  ."ميشدندوال ئ از سی خواندم آنها هميشه مملو برایشان این داستان ها را م

  

  

و شکل گيری طالبان و بدنبال آن حمله و در این کتاب  اهداف واقعی و عملکرد سازمان سيا در چگونگی 

و کشتار و جنایاتی که بر مردم " مبارزه با تروریسم"و متحدینش به بهانه اشغال نظامی امپریاليسم آمریکا 

نتایج دهشتناک این جنگ  نشان داده ميشود که ستمدیده افغانستان روا  ميشود مورد بررسی قرار گرفته و

 نبودهتان سو اعتياد برای مردم  افغانو مرگ  و تبعيض و زندان و شکنجه  چيزی جز بدبختی و فقرتحميلی

سيدن همان جانيان لباس جنگی که حاصلش روی کار آمدن دولت دست نشانده کرزای و به قدرت ر .است

 جان و مال همچنان برتر از گذشته ، با حمایت نظاميان امپریاليست،  طالبان است که امروز  هارعوض کرده 

  .تسلط داشته و آنها را مورد ظلم و ستم قرار داده اندافغانستان مردم 

  

به بهانه  ٢٠٠١در سال  دو قلو در نيویورک یبه دنبال انفجار برج ها دانيم دولت آمریکا همانطور که می

رژیم دست پرورده سابق خود طالبان را ساقط  ،ی و دمکراسی به افغانستان مبارزه با تروریسم و صدور آزاد

برای نيرو های . ان را مورد یورش نظامی قرار دادمردم افغانستا اعزام نيروهای مسلح خود به آن کشور و ب

 هدف اصلی آمریکا از این جنگ حفظ  منافع استراتژیک مشخص بود کهمترقی و انقالبی از همان آغاز 

. راسی برای مردم این کشور آزادی و دموکبردن و نه نابود کردن طالبان و امپریاليسم آمریکا در منطقه بود

 قدرتمداران امپریاليسم که روزی با شعار های قالبی مبارزه بر عليه بنياد گرایان اسالمی شقاوت و اتفاقًا،

 امروز در سطحی علنی از گفتگو و مذاکره با رهبران طالبان ، این قاتلين ، جنگ طلبی خود را توجيه ميکردند

  . دم ميزنند، مردم افغانستان 

  

دولت کرزای و پارلمان افغانستان را بر مال ميکند  در  طالبان  جنگ ساالرانوسيع حضور مالِلی،  این کتاب در

و نشان ميدهد که چگونه این جنایت کاران امروز با حمایت مستقيم چکمه پوشان نظامی آمریکا همچنان بر 

 سال بعد از شروع جنگ ٨  شده که  همچنين در این کتاب نشان داده.جنایت ميکنند عليه مردم افغانستان 

کماکان زنان افغانستان از پایه ای ترین حقوق انسانی خویش محرومند و فاقد هر گونه امنيت اجتماعی می 

معلوم می شود . ند می باش از تحصيل محروم به علت عدم وجود مدارس هنوز اکثریت دختران حتی.باشند

" محرم" خویشاوندان خویش که برای آنهان تنها به همراه در بسياری از مناطق افغانستان هنوز زناکه 

ماکان مجبور به  حتی در کابل زنان بسياری از ترس ک .ميتوانند از خانه خارج شوندخوانده می شوند 

نه تنها تغييری از جنبه هائی  توضيح ميدهد  که شرایط زنان در افغانستان مالِلی. پوشيدن برقه هستند

گر به زنان از تجاوز  زنان، در حالی که مجرمينازدیاد آمار تجاوز و ربوده شدننظر گرفتن نکرده ، بلکه با در 

 واقعيات  . حتی بدتر از دوره طالبان ميباشدوضعيت برای زنان  امروز نيت کامل قانونی برخوردار ميباشندمصو

نی که با به آتش زنا.  باشد باال رفتن آمار خود کشی در ميان زنان افغانستان نيز می علتگرمزبور خود بيان



فریاد در سکوت خود کشی ها  این ولی. نقطه پایان ميگذارندبر درد و مصيبت خویش کشيدن جسم خویش 

به آن درجه از آگاهی دست شدیدًا تحت ستم  افغانستان به اميد آنروز که زنان . استعدالت خواهی آنان 

ها و نيروهای مرتجع وابسته به آنها در کشور خود متوجه امپریاليست خشم و کينه خود را همهیابند که 

ی که بر آنان روا ميشود به ظلم و ستمجهت نابودی ریشه های نموده و به جای اقدام به کشتن خود، در 

  .  هر طریق ممکن اقدام کنند

  

 در به مورد توليد تریاک و مسایل مربوط به این امر" زنی در ميان جنگ ساالران" جویا در کتاب مالِلی

، درصدی توليد تریاک  ۴٠٠٠افزایش در آنجا مطرح شده است که امروز . پرداخته استنيز افغانستان 

افغانستان را در ردیف بزرگترین صادر کننده مواد مخدر در جهان قرار داده و جنگ ساالران با ثروت بدست 

  در .وم خود را گسترش ميدهند سلطه شآمده از فروش تریاک روز به روز وحشيانه تر و پر قدرت تر از پيش

نمی باشند ، مجبور به   به جنگ ساالرانخرده دهقانانی که قادر به پرداخت بدهی های خوداین شرایط 

 نهاده "عروسان تریاک"نام ،  یچنين دختران نگون بختبر در افغانستان . ميشوندبه آنها فروش دختران خود 

از مردم % ٧٠بر طبق آمار سازمان ملل فته می شود که  در چنين شرایطی است که در کتاب گ.استشده 

 ٣٧، تنها در کابل  بيش از  دالر در آمد روزانه در فقر مطلق و با گرسنگی زندگی می کنند٢افغانستان با 

  . ک در افغانستان امروز معلول می باشند هزار کود٢٠٠هزار کودک خيابانی  وجود دارد و بيش از 

  

 یکبار دیگر آمریکا برای حفظ منافع : ميگویدمالِلی  .است به مردم آزادیخواه دنيا می حاوی پيام مهاین کتاب

مقابل ظلم و جنایتی که    در، و می گویداستراتژیک خودش  کشور ما را مورد سو استفاده قرار داده است

  .دنيوت نککس،  حاکم در زیر حمایت سر نيزه های آمریکایی بر مردم افغانستان روا ميدارند" جنگ ساالران"

  

 در شرایط کنونی، نسل پيشين خسته از مبارزه و نااميد از امکان بوجود آمدن ،ميگوید در مورد خودش او 

سکوت انسان های خوب "تغييرات واقعی تالش ميکنند که من را  به سکوت و تحمل وادارند اما من باور دارم 

تبه کاران گل های باغچه را لگدکوب کرده اند ، اما  ."ضربه زننده تر از حمله دشمنان است ، در مقابل ظلم 

  !تبار گل هرگز نخواهد مرد 

  

 همواره بر این نکته تاکيد ميکند که هدفش مبارزه برای آزادی مالِلی، در این کتاب و در تمامی سخنرانی ها 

 مالِلین، پس از سقوط طالبا .و دمکراسی و عدالت اجتماعی برای مردم تحت ستم افغانستان می باشد

ث رانده شدن او از آن باعاما برخورد او با مرتجعين هر بار .  نماینده مجلس انتخاب شد به عنواندو بار

 آن چه امروز در افغانستان وجود دارد به مسخره  که در این مورد مطرح کرده است وی.مجالس گشت

انتخاب او  در نمی توانند تأکيد می کند که دشمنان مردم افغانستان  کشيده شدن دمکراسی است و 

عدم تحمل او در آن ، و نشان می دهد که پارلمان را دليلی برای وجود دمکراسی در افغانستان جا بزنند

   . دموکراسی در افغانستان می باشد عدم وجودیکی از دالیلخود نيز پارلمان ها 

  

شم  ما ميگذارد که تنها با مبارزات بار دیگر این حقيقت را در مقابل چ، واقعيت های موجود در افغانستان 

شکست داد و سرنوشت را  انپيگير و سازش ناپذیر و با ایجاد تشکلهای انقالبی است که ميتوان دشمن

ی ميبایست ارتش ضد خلقبرابر  ردشمن تا به دندان مسلح و ددر مقابل . جامعه خویش را بدست گرفت



يابی به آزادی و دمکراسی پریاليسم ، امکان دست در کشورهای تحت سلطه ام.ارتش خلق را ایجاد کرد

 از طریق شرکت در نهاد هایی که ساخته و پرداخته دست امپریاليست ها و رژیم های واقعی هيچگاه

 در مبارزه متحدانه نيروهای خلقی و تنها با اتکا این امر تنها .خواهد شدن ميسر دست نشانده اشان هستند

  . می باشدن پذیربه نيروی سهمگين توده ها امکا

  

معه ای عاری از  برای رسيدن به جا ایران و افغانستانی زنان و مردان انقالبی تمام مبارزاتیبه اميد اتحاد

  ! ستم و تبعيض و استثمار

  

  سارا نيکو

  ٢٠٠٩ نوامبر ٢۵


