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  گزارش مختصری از بازديد پربار ماللی جويا از هالند و بلژيک
  )٢٠٠٨ می ٢٩ الی ٢٣(

 
 

  
 

نرانی  سخ٢٠٠٨برای رسانيدن فرياد مردم مظلوم افغانستان به گوش جهانيان، شيردخت افغان ماللی جويا در ماه می 
پس از اشتراک در برنامه های . هايی در چندين شهر اروپايی داشت که بوسيله هوادارانش سازمان داده شده بود

  .  ماه می وارد هالند شد٢٣شهر های مختلف ايتاليا، وی به تاريخ  دنمارک، ستراسبورگ و متعددی در
  

که جزئی " بنياد زنان برای صلح"ان مهماندار يعنی المللی امستردام هيئت های نمايندگی دو ارگ در ميدان هوايی بين
غرض . بيصبرانه منتظر ورود وی بودند" رابعۀ بلخی" انجمن زنان افغان  ملل متحد ميباشد وIFORاز موسسۀ 

پوشش خبری ورود خانم جويا تيم فلمبرداری کانال يک تلويزيون دولتی هالند در ميدان هوايی حضور بهم رسانيده 
رود به ترمينل و صحبت مختصر با ميزبانان، ماللی جويا غرض مصاحبه با پروگرام سياسی شبانۀ اين پس از و. بود

جريان .  شدScheveningenبا کارگردان اين پروگرام و تيم فلمبردار روانۀ شهرک " Een Vandaag"کانال بنام 
درين مصاحبه خانم جويا از . ر يافت می در کانال يک تلويزيون هالند انتشا٢٤اين مصاحبه  ساعت هفت و نيم شام 

فجايع جاری در افغانستان و مصايب مردم حرف زد، سياست جامعۀ جهانی منجمله دولت هالند در قبال افغانستان را 
شديدا انتقاد نموده خواستار تغيير اين سياست، توقف تلفات افراد ملکی و ازدياد فشار بين المللی بر کشورهای همسايۀ 

جويا از مردم هالند خواست تا دولت خود را وادار به تعقيب پاليسی مستقل . صوص پاکستان و ايران شدمداخله گر بخ
کشور ما را سی سال جنگ که از : "وی گفت. از پاليسی ستمگرانه امريکا و تقويت نيروهای دموکرات افغانستان کنند

به کمک جامعۀ جهانی نياز داريم اما اشغال را در چنين شرايطی ما . جانب همسايه ها بما تحميل گرديد ويران ساخت
  ".نميپذيريم

  
. آمده بودند يافتم) الهه( می جويا را در ميان  زنان هالندی که با شنيدن نام وی ازجنوب هالند به شهر هاگ ٢٤صبح 

ن چای مصروف نوشيدوی قبل از آغاز سيمينار برگزار شده توسط  بنياد جهانی زنان برای صلح، در سالون بزرگ 
چند دقيقه نزديکش ايستادم، هرخانمی که با او مصافحه . و صحبت با خانمهای هوادار هالندی و افغان خويش بود

تعجب توأم با مسرت و غرور وجودم را فرا . ميکرد اين روز را يکی از بهترين روزهای زندگی خويش ميدانست
االخره سيمينار با بيانيه يک مامور بلند پايۀ وزارت ب. گرفت وقتی ديدم جويا در ميان مردم جهان چقدرمحبوب است

سيمينارمتمرکز بود بر نقش زنان در ايجاد صلح واقعی در کشورهای که در مرحلۀ انتقال از . خارجۀ هالند آغاز يافت
جويا با . سواالت مشخص ازطرف رييس مجلس به سه زن اشتراک کننده مطرح ميشد. جنگ به صلح قراردارند

جويا بر تطبيق عدالت انتقالی بحيث پيش شرط . وان ترين اشتراک کننده در فورم بود، خوب درخشيدوصف آنکه ج
سخنان اين خجسته دخت افغان از . صلح واقعی و دوامدار در کشورهايی که جنگ را پشت سر گذاشته اند تأکيد کرد

  . طرف حاضرين به گرمی اسقبال گرديد
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 در سينمای شهرک COS سياسی جنوب هالند به دعوت موسسۀ اجتماعی -صبح روز بيست و پنجم حلقات اجتماعی
Middelburg را،  که بازگو کنندۀ شمۀ از زندگی روزمرۀ " دشمنان خوشبختی" گردهم آمده بودند تا فيلم مستند

رييس . نندماللی جويا درجريان چند هفته قبل از انتخابات پارلمانی ميباشد، تماشا کنند و متعاقبأ پای صحبت وی بنشي
امروز افتخار دارم که ميزبان يک شخصيت شناخته شده ومحبوب بين : " حين معرفی خانم جويا گفتCOSمؤسسۀ 

خانم جويا از اوضاع اقتصادی، سياسی و امنيتی افغانستان تحليل واقعبينانه ارايه داده و ". المللی ميباشم
اظهارات ماللی جويا به گرمی . ه در قبال افغانستان شدخواستارهمکاری مردم اروپا در تغيير پاليسی دول اين قار

متعاقبأ خانم جويا به سواالت حاضرين جواب ارايه داشت و در اخيردسته گلی را که بوی اهدا گرديده . استقبال گرديد
فغانهای ترکيب ا. بود به يک دختر نوجوان افغان که با عالقمندی مفرط بديدار اين شيردخت افغان آمده بود، اهدا کرد

در اخير روزنامۀ شهر . اشتراک کننده درين گردهمايی نشان ميداد که ماللی جويا محبوب همه نسلهاست
Middelburgمی نشرگرديد٢٦اين مصاحبه بروز دوشنبه .  مصاحبۀ را با خانم جويا انجام داد .  

  
ۀ بلخی گردهم جمع شده و با بی شام بيست و پنجم ماه می زنان افغان مقيم درشهر امستردام به دعوت انجمن رابع

با ورود وی همه بپا خاسته با کف زدن های ممتد از وی استقبال گرمی . صبری انتظار ورود خانم جويا را ميکشيدند
بعد از استماع تحليل مختصر اوضاع کنونی کشور، ماللی جويا از حضارخواست تا سواالت و نظرات شان . نمودند

  . را مطرح سازند
  

خانم ها سواالت انتقدی داشتند ولی بقيه اشتراک کنندگان گردهمايی پشتيبانی بيدريغ خود را از خانم جويا دو تن از 
يکی از پيشنهادات که درين جلسه به ماللی جويا شد، تشکيل يک حزب سياسی بود تحت رهبری وی . اعالم داشتند

شده است اما من ميخواهم صدای همه مردم اين پيشنهاد قبأل هم مطرح : جويا در جواب اين پيشنهاد گفت. بود
دراخير حاضرين با خانم جويا عکس يادگاری گرفتند و امضايش را . زحمتکش افغانستان باشم نه صدای يک حزب

  . برای اطفال خويش جمع آوری نمودند
  

يا به دفتر  غرض مصاحبه با خانم جوTrouw می خبرنگار روزنامۀ پرتيراژهالندی زبان بنام ٢٦صبح روز دوشنبه 
 -درين مصاحبه حاد ترين مسايل سياسی. انجمن رابعۀ بلخی واقع شهر ليدن آمده و با وی مصاحبۀ طوالنی داشت

سهمگيری زنان در حيات سياسی کشور يکی ازين موضوعات . بررسی قرارگرفتاجتماعی کنونی افغانستان مورد 
 زن در پارلمان افغانستان نمايش مضحکيست برای خاک پاشيدن به ٦٨موجوديت : خانم جويا درين رابطه گفت. بود

موکراتيک بر فقدان کنترول د. چشم زنان افغانستان و زنان ساير کشور ها که خواستار بهبود وضع زن افغان ميباشند
ليست کانديد ها باعث آن گرديده که جنگساالران زنانی را که معتقد به رهايی زن نيستند و با دموکراسی مخالفت 

جويا از مطبوعات هالند خواست تا ادامۀ برخورد . دارند غرض زياد ساختن تعداد آرا بنفع خويش وارد پارلمان سازند
 می ٣١اين مصاحبه در شمارۀ . ا پرويز کامبخش را جدأ محکوم کنندضد دموکراتيک مقامات دولتی افغانستان ب

  .روزنامۀ موصوف چاپ شده است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 می عدۀ زيادی از وکالی مدافع هالندی و بلژيکی به دعوت اتحاديۀ بين المللی وکالی مدافع مردمی، مؤسسۀ ٢٦شام 
در مرکزمطبوعاتی پارلمان هالند " افغانستانبنياد فياض برای حقوق بشر در "وکالی حقوق بشر هالند و 

)Nieuwspoort ( واقع شهر هاگ)در ميان حضار . غرض صحبت با ماللی جويا حضور بهم رسانيده بودند) الهه
ساير اشتراک کنندگان . آقای فرشاد بشيرهموطن ما که جوان ترين عضو پارلمان هالند است، نيز حضور داشت
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جويا درين محفل مورد استقبال شايانی . اعی و سياسی کشور های مختلف جهان در هالندعبارت بودند از فعالين اجتم
وی علل سير قهقرايی اوضاع را عمدتأ . وی از وضع نابسامان افغانستان و ازمشکالت مردمش گفت. قرار گرفت

روهی بمراتب بدنام تر ناشی از پاليسی نادرست اياالت متحدۀ امريکا و دول دوستش خواند که بعد از سقوط طالبان گ
وکال در رابطه با تعليق غير قانونی خانم جويا از پارلمان از . و جنايت پيشه تر از آنها را بر مردم ما تحميل کردند

پس از شنيدن توضيحات خانم جويا اتحاديۀ بين المللی وکالی مدافع مردمی به او . وی سواالتی را مطرح نمودند
اديه صالحيت بدهد تا در همکاری با وکيل مدافع افغان خانم جويا برای تعقيب قضيه اخراج پيشنهاد نمود تا به اين اتح

ضمنأ آقای فرشاد . خانم جويا ازين پيشنهاد استقبال نمود. المللی وکالی مدافع ايجاد گردد اش يک تيم بين غيرقانونی
ان هالند موضوع تعليق غيرقانونی خانم بشير وعده سپرد تا از طريق فراکسيون پارلمانی حزب سوسياليست  و پارلم
محفل با کف زدنها برای خانم جويا، . جويا را با وزارت خارجۀ هالند و اتحاديۀ جهانی بين الپارلمانی مطرح سازد

 . آقای فرشاد بشير و اتحاديۀ بين المللی وکالی مدافع پايان يافت
 

عدۀ زيادی از هالندی ها و افغانها با . ب سبزها بودبتاريخ بيست وهفتم می خانم جويا درشهرخروننگين مهمان حز
. شنيدن خبر آمدن او به شهرخويش برای ديدار با اين مبارز نستوه راه آزادی و عدالت حضور بهم رسانيده بودند

 -ای بر اوضاع نابسامان سياسی سپس خانم جويا طی بيانيه. نشست توسط مسوول حزب در خروننگين افتتاح شد
انستان و سياست های اشغالگرانه امريکا و متحدانش روشنی انداخته خطرات ادامۀ وضع موجود را اجتماعی افغ

. ای خويش را برای سمتدهی اوضاع در جهت درست به سمع حضار رسانيد خاطرنشان ساخت و پيشنهاد سه فقره
تمه خبرنگار روزنامۀ شمال در خا. صحبتهای خانم جويا با استقبال گرم اعضا و هواداران حزب سبزها مواجه گرديد

اين مصاحبه متعاقبأ در روزنامۀ .  با خانم جويا مصاحبه مفصلی انجام دادDagblad van het Noordenهالند 
  . مذکورمنتشر گرديد

  فوتو ژورنالست شناخته شدۀ هالند و  Gitta van Buren می خانم جويا در شهرامستردام مهمان٢٨ظهر روز 
خانم فان بورن چندين سفر به افغانستان داشته و چند نمايشگاه عکس در مورد مبارزات . وددوست خوب افغانستان ب

وی اينبار يک سيت مکمل عکس از خانم جويا گرفت تا روزی برای هوادارانش . زنان افغانستان داير نموده است
سسۀ نشراتی هالندی که در نظر شام اين روز هيأتی از مو. بکمک انجمن رابعۀ بلخی نمايشگاه عکس او را داير نمايد

رييس هيئت اظهار داشت که با . دارد زندگينامۀ ماللی جويا را چاپ کند، برای مالقات دوستانه با او به ديدارش آمد
وی گفت اين روز يکی . افتخار بی حد وحصر مالحظه ميکند که يک شخصيت استثنايی را در برابر خويش می بيند

  . ر زندگی اش خواهد بوداز روزهای فراموش ناشدنی د
 در بلژيک برای استقبال از خانم جويا آمادگی Progressصبح بيست و نهم ماه می، در دفترشبکۀ وکالی مدافع 

ايشان ماللی جويا را . در استيشن بزرگ ريل بروکسل هياتی برای استقبال خانم جويا منتظرش بودند. گرفته ميشد
 قضيۀ متنازع فيه وی با جنگساالران راه يافته به پارلمان افغانستان صحبت بدفتر خوش مشايعت نموده در رابطه با

دارالوکاله اوراق مربوط به دفاعيۀ خانم جويا را از او تسليم گرفت و به وی  در اخير اين صحبت رييس اين. نمودند
برابر جنگساالران دفاع اطمينان داد که کار مطالعۀ قضيۀ تعليق او را بزودی آغاز نموده بطور رايگان از وی در 

با تيم ) De Standaard(در کتابخانۀ دفتر پروگرس خبرنگار روزنامۀ پر تيراژهالندی زبان بلژيک بنام . خواهد کرد
در اخير اين مصاحبه شديدأ تحت تأثير ماللی جويا قرار گرفته . خويش منتظر آن بود که با خانم جويا مصاحبه کند

ه، سفر پر بار ماللی جويا، زن قهرمانی که شملۀ افغانها خوانده شده است به دو کشور پيوست با ختم اين مصاحب. بود
 .هالند و بلژيک مؤفقانه پايان يافت
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