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"شهامت" شيرزن افغان، ماللی جويا با گرفتن جايزه   
! دوستان را شادمان ودشمنان راشرمسار کرد  

 
 ٢٠٠٨ اکتوبر٧برى که توسط تلويزيون آريانا روز درخ

از کابل پخش شد وعين خبری  از طرف کميته دفاع از 
ماللى جويا انتشار يافته، گفته ميشود که اين جايزه 

 ١٥( اکتبر۶ روزRAW in WARازجانب مجتمع 
ضمن يک اجتماعى درلندن براى وى تفويض ) ميزان
 زن روسى اين جايزه که بنام ژورناليست. گرديد

مسمى گرديده، بعد از مرگ مرموز ) اناپوليتکوفسکايا(
 همه ساله به آن عده ٢٠٠۶او در مسکو در روزهفتم ،

از خانم هاى داده مى شود که با گفتن حقايق، خطرات 
جدى ايرا کسب نموده باشد وزنده گى خود را درمعرض 

  .خطر قرار داده باشد
 

لندنجويا بعد از دريافت جايزه شهامت در    
بعد از کسب جايزه، شش تن از زنانى .  را ماللى جويا بدست آورد» شهامت « امسال در دومين سالگر مرگ انا، جايزه 

سپاسگزاريم که زنان باشهامتی :"که جايزه صلح  نوبل را بدست آورده بودند، ازوى اعالن حمايت نمودند ونوشتند که
يکی ازازاين چنين زنان ماللی جويا .  که با تمام توان حقيقت را بيان ميکنند پوليتکوفسکايا، وجود دارندانازيادی همچون 

  ."جويا به نمايندگی زنان افغانستان وعليه عمليات نظامی تحت رهبری ناتو درافغانستان  سخن ميگويد... است
اسی واقعی تنها زمانی به دموکر. ما شهامت او را تحسين ميکنيم وخواهان برگشت دوباره وى به پارلمان افغانستانهستيم"

آنسان سوچی، در برما و ماللی جويا مدلی " همانند خواهر ما. افغانستان بازخواهدگشت که آزادی بيان وجود داشته باشد
متن انگليسی درخواست شش تن از زنان گيرنده جايزه ." برای زنان در همه جاست که خواهان يک دنيای عادالنه اند

  .  جويا  را ميتوان در سايت دفاع از ماللی جويا مطالعه کردصلح نوبل در مورد ماللی
با اعطاى اين جايزه به من، درحقيقت، شما ازمبارزۀ من عليه بنيادگراها «: ماللى جويا بعد از بدست آوردن جايزه گفت

 گفتن حقيقت غافل نمايم که با وجود خطرات و تهديد، يک لحظه هم از  کنيد، من درمقابل تعهد مى واشغالگران حمايت مى
   ».نخواهم ماند

را برای بهبود وضعيت زنان در افغانستان به مصرف خواهد )  دالر٥٠٠٠(جويا اظهارنمود که وجوه مادی  اين جايزه 
اين درحالی است که ماللی جويا از دوسال به اينسو هيچگونه معاشی ندارد وبرای مصارف خوراک خود به . رساند

  .رد، اين خود ُبعد ديگر ازشهامت  وبلند همتی ماللی جان جويا را نشان ميدهدکمک دوستان خود تکيه دا
 وهمه زنان شجاع وداغديده افغانستان وبخصوص زنان با شعور ودلير فراه که ماللی جان جوياما اين پيروزی را به 

 دارم که اين جايزه يک باردگر يقين. ماللی جويا را دريافته اند واو را به حيث وکيل خود انتخاب کردند، تبريک ميگويم
وگاه وبيگاه براين شيرزن دلير . آتش به دل وجسم کسانی ميزند که چشم ديدن يک زن دلير را در جامعه خود ندارند

بدون شک اين ها کسانی اند که يا دست شان در جنايات بشری آلوده است ويا . اتهامات ناروا وبسيار ناجوانمردانه ميزنند
  .کاران نشسته اند و خون مردم مظلوم وهردم شهيد افغان ميخورند  واز مردم واز خدا شرمی هم ندارندبر خوان جنايت 

 ٢٠٠٣ماللی جويا اين قهرمان زن افغان،بخاطردليری وشجاعت کم نظيرش ، در لويه جرگه قانون اساسی کشوردرسال 
اران جنگی  که در صف اول جرگه قرارگرفته ، با بيان حقايق دردناک از کشتار مردم کابل،چون صاعقه برفرق جنايتک

بودند، فرودآمد،و صدای درگلوخفته ميلوينها مادر وپدر داغديده از دست آدمکشان تنظيمی را فرياد کرد که براثر آن آتش 
  جنايتکاران از جا پريدند و با جفتک زدن ودشنام دادن مانع  سخنرانی او شدند تا بيشتر ازآن.به جان جنايتکاران زد 

ماللی جويا را تهديد به اخراج از جرگه نمودند و بر او فشار آوردند تا سخنان . ماسک از رخ جنايتکاران راپس نزند
خود را پس بگيرد واز جنايتکاران معذرت بخواهد، اما ماللی جويا چون کوه برعزمش استوار باقی ماند  واز هيچ کسی 
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يد کرد که او هرچه به آدرس جنايتکاران گفته است ، از روی بخاطر گفتن آن سخنان معذرت نخواست وبرعکس تائ
نزديک بودماللی جويا . شعور وباور خود گفته است واگر به او موقع داده شود بازهم جنايتکاران را رسوا خواهد کرد

االرجرگه، در داخل ت) ايساف( برسر اين سخنان خود که دوجمله بيشتر نبود جانش  ازدست بدهد،مگر با مداخله نيروهای
  .او از مرگ درآن روز نجات يافت

به هرحال،اين شهامت ودليری ماللی جويا، او را محبوب القلوب همه مردم داغديده ورنج کشيده افغان از دست 
از آن پس  ماللی جويا به عنوان يک زن شجاع ودلير ونترس در سطح ملی وبين . جنايتکاران حاضر درآن جرگه نمود

د وبسياری از روزنامه ورسانه های معتبر بين المللی با عنوان کردن نام او وسخنان او ودالوری المللی مطرح گردي
  .وشجاعت او به جلب خوانندگان وبينندگان خود پرداختند

مردم حق شناس فراه براساس همان شجاعت وراست گوئی ماللی جويا، او را به عنوان نماينده منتخب خود برگزيدند 
نستان فرستادند، ولی درپارلمان افغانستان که  تعداد زيادی از چهره های مخوف تنظيمی و جنايتکاران وبه پارلمان افغا

جنگی در آن راه يافته اند تا از پيگردنهادهای قضائی در امان باشند، مگربازهم درآنجا ماللی جويا حضور يافت وبا 
روز افتتاح جلسه مشترک پارلمان، او فرصت يافت سخنان آتشين خود خواب خوش را برآنها حرام ساخت و در نخستين 

تا پشت مکروفون قرارگيرد و دم از به دادگاه کشيدن جنايتکاران جنگی بزند واز نهادهای قضائی ملی و بين المللی 
تقاضا نمايد که مردم افغانستان خواهان تحقق عدالت اند وتا ناقضان حقوق بشرومجرمين جنايت عليه بشريت به پنجه 

ولی بازهم سروصداهای جنايتکاران بلند  ومانع  . ت سپرده نشوند، صلح وامنيت به اين کشور باز نخواهد گشتعدال
  .سخنرانی کامل ماللی جويا شدند

در روند مباحثات ولسی جرگه کمتر به ماللی جويا مجال سخنرانی داده ميشد و هروقتی که او لب به سخن می کشود، يا 
ند ميگرديد ويا اينکه رئيس ولسی جرگه که خود يکی از مجرمين جنگی است، صدای او را سروصداهای جنايتکاران بل

قطع ميکرد وحتی باری به دسيسه رئيس ولسی جرگه چند تا از وکالی اوباش صفت بسوی ماللی جويا بوتلهای آب 
ولی ماللی .گذاشتندوچپلک  پرتاب کردند وبا اين کار ماهيت زن ستيزی وخصلت ضد دموکراتيک خود را به نمايش 

جويا اين همه پيش آمدها را با حوصله مندی تحمل کرد و از هدفی که در پيش داشت يک ملی متر هم به عقب ننشست 
ودر هرفرصتی که برايش ميسرمگرديد به افشای چهره های خاين به مردم افغانستان وبه انتقاد از سياست اياالت متحده  

دريکی از مصاحبه های خود ماللی جويا ، پارلمان . ی درافغانستان می پرداختمبنی برحمايت از جنايتکاران جنگ
افغانستان را به طويله حيوانات تشبيه کرد وبا وجوديکه يک استثنا را در مورد برخی افرادپاک در پارلمان قايل شده 

ه تعليق ازوظيفه محکوم  بود، اما با تحريف ودستکاری  در مصاحبه او فردای آن از سوی ولسی جرگه ماللی جويا ب
  .وازولسی جرگه اخراج گرديد

آقای قانونی وجنايت کاران ديگر گمان ميکردند که با اخراج ماللی جويا از ولسی جرگه، ديگر کسی نامی از او برزبان 
يف  خواهد آورد، ولی برعکس ابتدا درواليات متعدد افغانستان از کابل گرفته تا جالل اباد وفراه وپروان ومزارشر

وهرات مردم دست به تظاهرات زدند واز ماللی جويا حمايت کردند واين فيصله ولسی جرگه را محکوم نمودند وآنرا 
وسپس درخارج از کشور، گروه های متعددی از زنان روشنفکر وآگاه  . خالف احکام صريح قانون اساسی کشور خواندند

جنوبی  وغيره کشورها با راه اندازی تظاهراتی به حمايت از ماللی جهان در استراليا، آلمان، ايتاليا، امريکا، کوريای 
حتی سازمان . جويا پرداختند و از حکومت واز پارلمان افغانستان خواهان دوباره برگشتن ماللی جويا به وظيفه اش شدند

ما پارلمان افغانستان نظارت برحقوق بشر نيزاز حکومت افغانستان خواهان برگشت ماللی جويا به وظيفه اولی او شدند، ا
که درآن انسان های عدالت خواه در اقليت استند واکثريت را جنايتکاران جنگی وناقضين حقوق بشر تشکيل ميدهد، اين 
تقاضای سازمانهای دموکراتيک  و نهاد بين المللی نظارت بر حقوق بشر وهمچنان تمنا وخواهش پارلمان ايتاليا وآلمان 

  .قوق بشر را نشيدند وبطور غيرمتمدنانه بر لجاجت خود ادامه ميدهندوساير نهادی های مدافع ح
درهر حال، هيجکس نميتواند نام ماللی جويا را که محبوبيت وشهرتش ديگر جهان شمول شده است از صفحه روزگار 

جايزه مهم در طی همين مدت تعليق ماللی جويا، او موفق به دريافت چندين . واز اذهان مردمان حق طلب جهان بزدايد
بين المللی شده است که با کسب اين جوايز دل دوستان خود را شادمان ودل دشمنان خود وافغانستان را ناشاد وپرخون 
 . کرده است

  
  .پيروزباد ماللی جويای با شهامت

  افتخار به پدرومادری که چون ماللی جويا
  . فرزنددليری به جامعه افغان اعطا کرده است

  


