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  !ماللی جويا بازهم افتخار آفريد
  

اما .پيروزی ماللی جويا،پيروزی زن افغان است، زنی که درکشور خود به عنوان شهروند درجه هيچ شمرده ميشود
 مبارزترين شخصيت در راه حقوق بشر درخارج از کشور خوددر ميان فرهيخته ترين قشرجامعه جهانی به عنوان

 به درستی تشخيص داده اند که درجوامع غرب ٢٠٠٨داوران تفويض جايزه فلم حقوق بشر سال . شناخته ميشود
مبارزه برای حقوق بشراز سوی زنی کار دشواری نيست، زيرادر اين جوامع زن ومرد از حقوق شهروندی مساوی 

تراز مرد نمی شمارد،ولی درجوامع شرقی وبخصوص در کشورهای برخورداراند،وکسی زن را موجودی حقير
جهان سومی چون افغانستان که يکطرف مردمش ازسطح نازل دانش وسواد برخورداراند واز سوی ديگردرزيرتاثير 
ذهنيت مردساالری هرگاه زنی به پا خيزد وبرسرمرد يا مردانی  فرياد برآورد وحق خود را مطالبه کند،اين ديگرنه 

ا يک کار خالف عرف جامعه  وخالف ذهنيت مردساالرانه است بلکه به مثابه  بی غيرتی همه مردانی تلقی ميشود تنه
که چنين فريادی متوجه آنان شده است وخيلی به آسانی ممکن است چنين زنی ازسوی  مردی مسلمان وآنهم جهادی 

  .ملی را مرتکب شده استکشته شود بدون   آن که کدام مقامی از وی  بپرسد که چرا چنين ع
، از ميان خون وخاک ماللی جويادر تاريخ مرد ساالرانه کشورما برای اولين بار است که زنی به شهامت ودليری  

وخاکستر جنگهای سی ساله سر بلند ميکند و در يک لويه جرگۀ پر از مردان جهادی با شمشيرهای خون چکان ،فرياد 
! ينجا نيست، اينها را به دادگاه های ملی يا بين المللی بسپاريد تا محاکمه شوندجای اين جنايتکاران ا:" ميزند که 

واين فرياد که فرياد قلب مليونها مادر داغديده  افغان بود، در آن لويه جرگه ولوله برپا ."آزموده را آزمودن خطاست
جنايتکاران برای .  جرگه می اندازدميکند و انعکاسی جهانی می يابد ولرزه براندام جنايتکاران تنظيمی داخل تاالر

داد وفرياد با دشنامهای رکيک جنايتکاران فضای لويه جرگه . کشتن يک زن  تا يک قدمی ماللی جويا به پيش ميتازند
رامتشنج ميکند، رئيس جلسه نيز با وارخطائی ودست پاچگی براين آتش بجای اب ،روغن ميريزد وفريا برمی اورد 

ست وکافراست واز تاالر جلسه خارج گردد، اما جويا چون کوه استوار برجايش ايستاده ميماند که ماللی جويا ملحد ا
برخی فرياد ميزنندکه ماللی جويا بايد از مجاهدين معذرت بخواهد وسخنش را پس بگيرد، اما جويا  . واز جانمی جنبد

از آنروز ببعد است . دفاع مينمايداز کسی بخاطرگفتن سخن حق  معذرت نميخواهد  وتا اخير از موضعش شجاعانه 
که ماللی جويا محبوب القلوب همه مردم مظلوم وداغديده افغانستان  وخارچشم دشمنان آسايش وآرامش ملت افغان 

  .ميگردد
رسانه های گروهی ملی وبين المللی با راه اندازی مصاحبه ها وپخش سخنان وصدا وسيمای ماللی جويا بر رونق کار 

ماللی جويا براثر ابراز شجاعت وپايداری در موضعش روزتاروز درميان مردم  افغانستان وجهان . خود می افزايند
در پارلمان افغانستان .دوستان وهوادارانی می يابد وسرانجام به عنوان نماينده مردم فراه انتخاب وبه پارلمانراه می يابد

 دوباره غوغا بپا ميکند وخواب خوش را از چشم نيز از همان روز اول ورودش با ايراد يک سخنرانی نيمه تمامش
مگر چشم فتنه بيدار است و دشمن به بهانه وظايف داخلی شورا،اليحه ای .دشمنان سعادت مردم افغانستان می ربايد

برای بدام انداختن ماللی جويا طرح ميکند و توسط ايادی جنايتکاران مصاحبه ای با وی در تلويزيونی وابسته  
شورای موجوده  به يگردد تا او را برسر غيض بياورد وسرانجام با کشيدن  اين حرف از زبانش که سازماندهی م

  .، او را مورد اتهام قرارميدهند واز شورا اخراج مينايند)به استثنای چند نفر(طويله حيوانات ميماند
ه ومزارشريف وننگرهارو کابل نه تنها زنان افغانستان در واليت فرا. اخراج ماللی جويا نيز انعکاس جهانی داشت

وشهرهای ديگر صدای اعتراض شان را براين فيصله ولسی جرگه بلند نمودند و به حمايت ازوی دست به تظاهرات 
خيابانی زدند، بلکه درخارج از افغانستان نيز در کشورهای استراليا و کوريا و آلمان و ايتاليا وساير شهرهای متمدن 

  .اهرات کردند واين عمل ولسی جرگه افغانستان را محکوم نمودندجهان به طرفداری از وی تظ
واما ماللی از اينکار ولسی جرگه افغانستان هيچگونه ترس وبيمی بخود راه نداد وبه هيچ مقامی هم  سر تسليم خم 

حاضراست از گفته هايش در يک دادگاه بيطرف دفاع :او از همان روز اول تصميم شورا مصممانه گفت . نکرد
مايد، زيرا وی به آنچه  تلويزيون از زبانش پخش  کرده بود اعتراض داشت وميگفت که تلويزيون قسمتی ازسخنانش ن

در . را سانسورکرده وجمله ايکه درآن يکعده از وکالء استثنا قرارداده شده از مصاحبه اش حذف گرديده است
نگ ساالران تنظيمی فارغ باشد، سراغ شده نميتواند هرصورت اکنون در افغانستان چنان دادگاهی که از نفوذ وتاثير ج

  .وماللی جوياهم که وضع را بهتر از ديگران درک ميکرد دنبال موضوع نگشت
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درافغانستان تا کنون هيچ زنی  وحتی  هيچ مردی به اندازه ماللی جويا ازاين جهت که زنی است سخت شجاع ونترس 
اوخود .  زن افغان مبارزه ميکند  شهرت کمائی نکرده استکه برای احقاق حقوق مردم مظلوم وبخصوص حقوق

  :ميگويد
  » .گويد، حقيقت را بگوييد حتی اگر بدانيد در اين راه کشته خواهيد شد من هميشه به حرف هوگو باور دارم که می«

ادهای از آن زمان که ماللی جويا از حضورفعال در ولسی جرگه محروم ساخته شد تاکنون به دعوت سازمانها ونه
حقوق بشر کشورهای کانادا وايتاليا وآلمان واستراليا وغيره به مسافرت پرداخته ودر مجامع علمی واکادميک حضور 

ازسياست می يابد و سخنرانی می کند واوضاع افغانستان را با حضور نيروهای خارجی در کشورش تشريح و 
امريکا در مبارزه با نيروهای بنيادگرای طالبان  بشدت انتقاد ميکند وضعيت حقوق بشربخصوص وضعيت زنان 
افغانستان را در زير سايه شوم جنگ ساالران  ائتالف شمال  توضيح  وتشريح  ميکند که با استقبال بی دريغ 

  .حاضرينروبرو ميشود
ه بعد ازآن تا کنون جوايز متعددی را از کشورهای مختلف جهان بنابر ماللی جويا چه هنگام فعاليت درشورا وچ

سوابق درخشان مبارزاتی خود دربرابر زورگويان وناقضين حقوق بشردر افغانستان  برای وطن خودکمائی کرده که 
  . همه را با فراخ دلی وکشاده دستی به مردم افغانستان اهداء نموده است

 از ميان چهار کانديد ديگر، يک بارديگردرخشيد وبرای ملت ٢٠٠٨ جايزه فلم حقوق بشرماللی جويا  اخيرًا با گرفتن
افغان افتخار کمائی کرد وقلب  دوستان خود را شادمان وچشم  دشمنان خوشبختی وسعادت مردم افغانستان را 

  .کورساخت
جا برای زن افغان افتخار می بدين مناسبت ما احسنت وشادباد ميگوئيم به اين زن شجاع وبا وقار فراهی که همه 

. افريند وبا تحمل رنج و قبول خطرات  آينده ازاد ودرخشانی را برای هموطنان مظلوم ودرد رسيده خود نويد ميدهد
دشمنان فرومايه ملت رنج کشيده  وغارت  شده افغانستان که اينک در ولسی جرگه  گرد آمده اند، تصورميکردند که 

ا ازخانه ملت ،ديگر کسی نامی از وی نخواهد برد، مگر آنها نمی دانستند که نام ماللی با بيرون راندن ماللی جوي
جويا وشهرت او به عنوان يک زن شجاع ودلير ومبارزافغان از مرزهای افغانستان فراتر رفته وجهانشمول شده 

 ياد نمی برند و او را مثل وانسانهای واقعيت بين وعدالت پسند در هرگوشه وکنار جهان که باشند ماللی جويا را از
عضوی از فاميل بشريت مترقی در آغوش ميکشند وچون جان دوستش ميدارند وبه وی حرمت ميگذارند وقدرش 

  .مينهند
از هنگامی که جنايتکاران تنظيمی ماللی جويا را ازخانه ملت اخراج کردند،تا کنون صدای اعتراض هواداران ماللی 

ترالياو کوريای جنوبی و کانادا وايتاليا وآلمان وهسپانيه همه جا بلند است و  برضداين جويا از اقصی نقاط جهان، ازاس
در . اقدام بزدالنه ولسی جرگه افغانستان چندين باردست به راه پيمائی  زده اند واقدام ولسی جرگه را محکوم نموده اند

های خود تقاضا کردند تا برحکومت افغانستان آلمان وايتاليا حتی نمايندگان پارلمان آنکشورها ازوزرای خارجه کشور
بگذريم از اينکه چنين تقاضاياهايی موثر بوده اند يا . فشار وارد کنند که براين فيصله ولسی جرگه خط بطالن بکشد

خير، آنچه برای ما دارای اهميت است، اينست که بخاطر يک زن افغان که از يک گوشه دورافتاده وفقير 
بلند کرده  وبا از خودگذری وشجاعت بی نظير صدای دادخواهانه مظلومان وطن را بلند سر) فراه(افغانستان

نموده،مردمی در استراليا يا المان وايتاليا وهسپانيه ويا کوريا به حمايت از او بلند ميشوند ودست به را ه پيمائی ميزنند 
 برسر زبانها ورسانه های معتبر جهان می وعکس ها وپالکاردهايی را با خود حمل ميکنند ونام او برای چندين روز

اين کار نه تنها برای ماللی جويا افتخار افرين است ، بلکه برای من افغان که درگوشه ای دور از وطن زندگی . افتد
اما بدا به حال جنگ ساالران .ومی بايد برای هرافغان با احساس وعدالت پسند چنين باشد.ميکنم نيز افختارافرين است

 که اگر  صد هاتن شان از پارلمان اخراج ويا به پای چوبه دار برده شوند ، هيچکسی درجهان پيدا نخواهدشد تنظيمی
  . که حتی يک لحظه هم بخاطر انها به پا بايستد و از آنها نامی ببرد

   .برای حسن ختام اين گفته گوشه ای از سخنان ماللی جويا بايک ژورناليست المانی را بشما پيشکش  ميکنم
  به نظر شما دولت امريکا چی بايد بکند؟ : Elsa Rassbach السا راسبک
امريکا بايد حمايتش را از جنگ ساالران و جنگ افروزها متوقف بسازد و کمک کند . بسيار ساده است: ماللی جويا

در مقامات که انسانهايی مثل سياف، ربانی، قانونی، فهيم، خليلی، محقق، اسماعيل و ديگران به عوض نصب شدن 
امريکا و متحدينش بايد با جديت گروپ های مسلح . کليدی، بمثابه جنايتکاران جنگی به محاکمه کشانيده شوند
مردم افغانستان از جنايتکاران ائتالف شمال که در قدرت . غيرقانونی را که خون مردم ما را ميمکند، خلح سالح کند

توانند بر ضد شان مبارزه ميکنند به طور مثال عکس های شانرا در کنند و آشکارا تا جايی که مي هستند حمايت نمی
  . محضر عام به آتش ميکشند
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وقتی به افغانستان برگشتيد با چی خطراتی روبرو خواهيد شد و همچنان ما از امريکا و ديگر نقاط : السا راسبک
  دنيا چگونه ميتوانيم برايتان کمک کنيم؟ 

امروز وضعيت اکثريت مطلق مردم افغانستان از . و هيچ برتری از مردمم ندارممن فقط يک فرد هستم : ماللی جويا
طبعًا زندگی من بيشتر در خطر است زيرا من هرگز با دشمنان مردمم سازش نميکنم و تا . نگاه امنيت در خطر است

 و هميشه هيچگاه خاموش نخواهم شد. زمانی که يک قطره خون در تنم در جريان است از مبارزه دست نميکشم
حقيقت " ما خاموش نخواهيم شد"ميخواهم بگويم که . ماسک زمامداران افغانستان و امريکا را به دنيا افشا خواهم کرد

با آنکه جوان هستم و ميخواهم به مردمم بخصوص به زنان . مثل آفتاب روشن است و هيچکس نميتواند پنهانش کند
اه هر اتفاقی برايم افتاد، ائتالف شمال که توسط امريکا حمايت افغانستان خدمت کنم، با صراحت ميگويم که هرگ

  )سايت دفاع از ماللی جويا(.ميشود، مقصر خواهد بود
  

  زنده وسرفراز باد ماللی جويا
  مرده وبدنام باد دشمنان جويا

  
 پايان

 


