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  ماللی جويا، زن افتخار آفرين افغان
 ٢٠٠٩اهدای جائزۀ بين المللی ضد تبعيض سال 

  
 نامه ای به سطح جهانی مطرح ميگردد، الجرم در پهلوی افتخار بی شك هرگاهی آه اسم ماللی جويا با جائزه و يا تقدير

و شبهه ايكه ازين فرزند ارجمند وطن به مردم افغانستان و زن افغان نصيب ميگردد، با تاسف از دسيسۀ ناجوانمردانه و 
امال ارزش های آزادی غير قانونی ای آن گروهی ازبی مسلكان و فروخته شدگانی ياد آور ميگردد آه در خانۀ ملت با پ

 .و قانونيت باعث ترد اين زن متهور و بی مثال افغان گرديدند
 

اينكه چگونه وآالی زن در ولسی جرگه و آن عدۀ ديگری آه ادعای قانونيت و احترام به ارزش های آزادی بيان دارند، 
ايد در نفس فعاليت ها و ارزيابی چهار نتوانستند و يا نخواستند آه جلوچنين تصميم گيری بی خاصيت را بگيرند، البته ب

واقعًا در شرائطی آه بايد برای حفظ امنيت، حقوق متساوی افراد . سالۀ آار اين موسسۀ بی کفايت حقوقی جستجو نمود
بمقابل قانون، پيگيری جنايتكاران جنگی و صد ها معضلۀ نافرجام ديگر اجتماعی، اعم از  نکاح صغيره، تجاوز 

  فساد سرسام آور اداری  چور و چپاول دارائی ها و امالك عامه و امثال آن آه با يد با قوانين جديد بردختران خردسال،
اصالح و منتفی گردد، که همه جزء وظائف پارلمانی ولسی جرگۀ افغانستان ميباشد، فيصله جات اکثرًاصرف برای عدم 

 . استقرار حکومت و تفرقه و شقاق بوده است
 

سرگرم و مصروف فعاليت ها برای منافع » !«نطوريكه مشاهده گرديد، اآثر نماينده های مردمدرين چهار سال هما 
شخصی، حمايه از قانون شكنان و جنايتكاران، بی اعتنايی به منافع عليای ملت و در مجموع غيابت عدۀ زياد آنها از 

با تاسف و تمسخراز طريق صفحات وظيفه، استفاده از معاش و امتيازات ديگر وعدم حضور درجلسات آه ما و شما 
  !تلوزيون مشاهده نموده اييم، هميشه در سالون خالی، عده ای ساجق به دهن و يا در حال استراحت و يا صحبت بوده اند

 
باری ماللی جويا، نمايندۀ مردم واليت فراه، به سلسلۀ دريافت جوائز و تقديرنامه ها در زمينۀ حقوق بشر، حقوق زن، 

سوز و   ، اين بالی خانمان»تبعيض« ايتكاران جنگی، شهامت و اينبارهم برای مبارزۀ پيگير وی بر ضد مبارزه با جن
 Unity is  در شهرروتردام هالند از جانب يك موسسۀ غير دولتی بنام٢٠٠٩ مارچ، ٢٨مخرب جامعۀ افغانی، بتاريخ 

Strength سۀ مذآوراعالم نمود آه با اهدای اين موس.  را دريافت آرد٢٠٠٩، جائزۀ بين المللی ضد تبعيض سال
 .جائزه به ماللی جويا، مبارزۀ وی درراه آزادی و حقوق زنان افغان مورد قدرمندی فراوان قرار ميگيرد

 
   نفر از مـــــدعيون آه به همين مناسبت دعوت گـــرديده بــــودند، خانم١١٠٠درين محفل باشكوه آه در حضـــور 

 امور اجتماعی و آار جمهوری هنگری، افتخار اهدای جائزه را به ماللی جويا حاصل نمود سكرتر وزارت» ايدت رو« 
آه بعد ازان همه شرآت آنندگان در محفل به افتخار ماللی جويا، اين زن افتخار آفرين جامعۀ بسته و زن ستيز و تبعيض 

 .ل نمودندطلب و مرد ساالر افغان، بپا خواستند و از وی با آف زدن های ممتد استقبا
 

ماللی جويا در پهلوی ممنونيت ازدريافت چنين جائزۀ افتخار آميزی آه مبارزۀ بی امان و الينقطع وی درراه امحاء و 
 چه تبعيض جنسی باشد، چه نژادی، لسانی، مذهبی، قومی و يا هر نوع امتياز ديگری آه يك گروه را از »تبعيض« رفع 

يسازد، به وی ارزانی شده بود، جائزه را مثل هميشه به ملت مظلوم افغانستان گروه ديگری در اجتماع بی جهت ممتاز م
وی همچنان وعده کرد آه در آينده به مبارزۀ پيگيرخويش برای بدست آوردن حقوق پامال شدۀ مردم . اهداء نمود

 !اليت نمايدافغانستان برعليهه جنايتكاران جنگی، بنياد گرايان و مزدوران بيگانه همچنان تالش پيگيرو فع
 

درين محفل ماللی جويا با سخن رانی مختصری از چگونگی اوضاع نا بسامان افغانستان و حال زار اآثريت مردم آن 
وی همچنان . باموجوديت عساآر امريكا و ناتو به شدت انتقاد  نموده و پريشانی خود و مردم مملكت خويشرا ابراز نمود

 متحده در افغانستان، ابراز تنفر و نگرانی نموده مراجعه به طالبان را از جانب از پاليسی افزايش تعداد عساآر اياالت
 .دولت آرزی به شدت محكوم نمود
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ماللی جويا درحالی به اروپا مسافرت نموده است آه جوامع اروپائی طرزالعمل ناتو را در قبال ممالكی آه برای صلح و 
ايد باشد، تقبيح نموده و خواهان متوقف ساختن جنگ و اشتراك اين بازسازی آه هدف عمدۀ اين قوای مشترك اروپايی ب

بنابران تقبيح وی ازآارآردقوای ناتو با عساآرامريكا درافغـــــانستان، آامًال جهت و . قوا درمناطق جنگزده ميباشند
غانستان وعدم سمت مبارزۀ پيگير وی را برعليهه جنگ و خونريزی ودر مجموع برای حمايه از حــــقوق مــردم اف

اينكه ماللی جويا گويا . موجوديت چنين قوايی در مملكت جنگ زدهء ويران ما، مشخص نموده و آامًال بيان مينمايد
موجوديت عساآر امريكايی و يا موجوديت ناتو را با عدم مراعات وظيفۀ انسانی و بشری ای آن در قريه جات هلمند و 

ستان، ناديده گرفته و به ديدۀ اغماض مينگرد، بی اساس بوده و ثبوتی برين قندهار وواليات جنوب و جنوب شرق افغان
  .ادعا نبايد موجود گردد

 
  آرسی پارلمان توسط زنان اکثرًا گنگ و غير فعال در ولسی جرگۀ ۶۴دردولتی که با تصرف و نصب نا بجای   

در شرائطی آه موجوديت .....ش هستندافغانستان آه شاهد و ناظرنقض تمام حقوق مدنی و اسالمی ای همجنسان خوي
بر زن و طفل اناث افغان از اشد مجازات، بی » بايد« ورق پاره هايی بنام قانون اساسی، پامال مظالمی ميگردد آه 

موجب و وحشيانه آار گرفته و صدای آنانرا برخالف تمام ارزش های انسانی، نورم های اخالقی واسالمی، درگلو 
ی جويا هميشه افتخار مردمی هستند آه جزهمين فرياد حق وعدالت، ديگرسالحی در دست خاموش نمود، ماللی ها

ندارند آه جلو توشيح قوانينی را بگيرند آه توسط آنها گاهی جنايتكاران و قاتالن ملت را بخشيده ميگردد و گاهی ديگر، 
    !وق بشر، نا جونمردانه روا ميداردبر زن و دختر افغان شرائط عصر حجر را با پامال نمودن حقوق زن واعالميۀ حق

 
 


