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 درخشش پرشکوه ماللی جويا در روتردام 
 

  
 

غان با وجدان جا داده تاريخی ماللی جويا در لويه جرگه اضطراری نه تنها ويرا در قلب هر اف سخنرانی شجاعانه و
به عمق اين موضوع زمانی متوجه . محبوبيت جهانی بينظيری را برايش به ارمغان آورده است است بلکه شهرت و

 مارچ سال جاری درمراسم اعطأ جايزه بين المللی ضد تبعيض به ماللی جويا در روتردام اشتراک ٢٨شدم که بتاريخ 
چند لخظه بعد جويا نيزدرهمرايی با نماينده . صف نخست جاگرفتيمغرض تعقيب دقيق جريان مراسم در . کردم

دختران وپسران . همچون ديگران در يکی از چوکی ها صف نخست نشست سازمان ميزبان داخل تارالر شد و
توگويی هريک . به نوبت برای مصافحه با وی نزدش رفتند جوانان افغان که در تاالرحضورداشتند، ويرا شناختند و

 پسران دستش راميفشردند و از خوشی ديدارش اشک ميريختند و دختران جويا را ميبوسيدند و. الها ميشناختندويرا س
ازفداکاريهايش برای مردم افغانستان  بهمين سلسله ما نيزبا جويا ديدارو. ويرا يگانه قهرمان واقعی مردم ميناميدند

  .  ختم محفل دوباره ادامه يافتبمجرد با شروع برنامه اين سلسله قطع و.  قدردانی کرديم
نمايش ويديوی سخنرانی تاريخی جويا در  معرفی جويا از. نخستين شخصيت بين المللی که معرفی گرديد جويا بود
 ، گزارشی ازتعليق عضويت جويا در" دشمنان خوشبختی"لويه جرگه آغاز شد، با پخش مختصری از فيلم  مستند 

 با تذکرمحدوديتهای زندگی مخفی و وسط د شمنان خوشبختی ادامه يافت وپارلمان و دسايس عليه زندگی وی ت
ويزه توسط وی ايجاد کرده است ختم  مشکالت که حکومت افغانستان فرا راه اخذ پرخطرجويا در داخل افغانستان و

 روتردام اشتراک با بپا خاستن جويا در. آنگاه ازجويا، اين سمبول آزادی بيان دعوت بعمل آمد تا باالی ستيژبرود. شد
چند لخظه بعد جويا نيزدرهمرايی با نماينده . غرض تعقيب دقيق جريان مراسم در صف نخست جاگرفتيم. کردم

پسران  دختران و. سازمان ميزبان داخل تارالر شد وهمچون ديگران در يکی از چوکی ها صف نخست نشست
توگويی هريک . بت برای مصافحه با وی نزدش رفتندبه نو جوانان افغان که درتاالرحضورداشتند، ويرا شناختند و

 پسران دستش راميفشردند و دختران جويا را ميبوسيدند واز خوشی ديدارش اشک ميريختند و. ويرا سالها ميشناختند
ازفداکاريهايش برای مردم افغانستان  و بهمين سلسله ما نيزبا جويا ديدار. ويرا يگانه قهرمان واقعی مردم ميناميدند

وبا تذکرمحدوديتهای زندگی . بمجرد ختم محفل دوباره ادامه يافت با شروع برنامه اين سلسله قطع و.  دردانی کرديمق
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مخفی وپرخطرجويا در داخل افغانستان ومشکالت که حکومت افغانستان فرا راه اخذويزه توسط وی ايجاد کرده است 
  .ختم شد

با بپا خاستن جويا يکهزارويکصد اشتراک . آنگاه ازجويا، اين سمبول آزادی بيان دعوت بعمل آمد تا باالی ستيژبرود
 ، برجسته Jasse Jackson. کننده اين مراسم بپا خاستند وازجويا با کف زدن ها تا رسيدن به ميزخطابه بدرقه کردند

برنده چندين جايزه بزرگ  وقبل از بارک اوباما  تين لوتر کينگ وترين ساستمدارسياه پوست اياالت متحده بعد ار مار
وخانمش که مهمانان افتخاری اين مراسم بودند درصف اول استقبال کنندگان ماللی جويا قرار ،  بين المللی حقوق بشر

ند همراه با اين شخصيت مورد احترام بين المللی همراه با شاروال روتردام وده ها شخصيت مهم سياسی هال. داشتند
 معين وزارت Edith Rueيکهزار ويکصد جوان اشتراک کننده درگردهمايی،  تا ختم مراسم اعطأ جايزه توسط خانم 

وابرازامتنان نوسط جويا، به احترام جويا ) که درين مناسبت از اتحاديه اروپا نمايندگی ميکرد(امور اجتماعی هنگری 
گرداننده محبوب ترين دريافت کننده بعدی جايزه . از وی قدر دانی کردندبا کف زدن های ممتد  بپا ايستاده بودندو

  .  بودOprah Whimphreyبرنامه تلويزيونی  زنان در امريکا ومبارزنستوه عليه تبعيض نژادی خانم 
حين ديدن اين مراسم درحاليکه بحيث يک افغان ازخوشی درلباس نميگنجيديم بياد برخوردهای وحشيانه وضد انسانی 

افغانستان نسبت به اين شيرزن افغان افتادم که اين دخت افتخار آفرين وطن را بخاطر " پارلمان "اکثريت اعضأ 
حقيقت گويی با بوتلهای آب وپاپوشهای بويناک خويش گلوله باران کردند وبالخره با ارتکاب توهين بزرگ به مردم 

از خودپرسيدم آيا بمردم خويش توهين . ه تعويق انداختندشريف فراه عضويت نماينده شان را تا ختم دوره پارلمانی ب
  نميکنيم اگر آن موجودات را نماينده مردم بناميم؟ 

 ! افتخار برجويا. جويا تربيون پارلمان را از دست داد ولی احترام عميق مردم را درداخل وخارج کشور بدست آورد
 

  )بنيادفياض برای حقوق بشر در افغانستان(
 
 
  
  
 

 
  


