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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Vanguard Woman    پيشتاز زن 

  
  کانديدای اکادميسين سيستانی

٢٠٠٨/ ١٠/ ٩  
  
  

  "شھامت" شيرزن افغان، ماللی جويا با گرفتن جايزه 
  !شرمسار کرد رادشمنانومان دوستان را شاد

  

  
  جويا بعد از دريافت جايزه شھامت در لندن

  
کميته دفاع   از طرف که از کابل پخش شد وعين خبري٢٠٠٨ اکتوبر٧تلويزيون آريانا روز خبرى که توسط در

 ١٥( اکتبر۶ روزRAW in WAR که اين جايزه ازجانب مجتمع  ميشودهگفتاز ماللى جويا انتشار يافته، 
 جايزه که بنام ژورناليست زن روسى اين. براى وى تفويض گرديددرلندن ضمن يک اجتماعى ) ميزان

ھمه ساله به آن عده از  ٢٠٠۶ بعد از مرگ مرموز او در مسکو در روزھفتم ، مسمى گرديده،)اناپوليتکوفسکايا(
يرا کسب نموده باشد وزنده گى خود را درمعرض خانم ھاى داده مى شود که با گفتن حقايق، خطرات جدى ا

   .خطر قرار داده باشد
بعد از کسب جايزه، شش تن   . بدست آورد ماللى جويارا»  شھامت «جايزه  انا، در دومين سالگر مرگامسال 

ه سپاسگزاريم ک":ونوشتند که  بودند، ازوى اعالن حمايت نمودند نوبل را بدست آورده صلح ى که جايزهزناناز 
ازاين ی يک. پوليتکوفسکايا، وجود دارند که با تمام توان حقيقت را بيان ميکنند انازنان باشھامتی زيادی ھمچون 
جويا به نمايندگی زنان افغانستان وعليه عمليات نظامی تحت رھبری ناتو ... چنين زنان ماللی جويا است

  ."درافغانستان  سخن ميگويد
 دموکراسی واقعی تنھا .ھستيم  افغانستانبرگشت دوباره وى به پارلمانخواھان ما شھامت او را تحسين ميکنيم و"

آنسان سوچی، در برما و " ھمانند خواھر ما. زمانی به افغانستان بازخواھدگشت که آزادی بيان وجود داشته باشد
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ن رخواست شش ت دانگليسیمتن ." ماللی جويا مدلی برای زنان در ھمه جاست که خواھان يک دنيای عادالنه اند
   .مطالعه کرد  را ميتوان در سايت دفاع از ماللی جويااز زنان گيرنده جايزه صلح نوبل در مورد ماللی جويا 

 من عليه ۀاعطاى اين جايزه به من، درحقيقت، شما ازمبارز با «:ماللى جويا بعد از بدست آوردن جايزه گفت
نمايم که با وجود خطرات و تھديد، يک لحظه ھم  بل تعھد مىکنيد، من درمقا  بنيادگراھا واشغالگران حمايت مى

   ». ماندواھماز گفتن حقيقت غافل نخ
بھبود وضعيت زنان در افغانستان به مصرف برای را )  دالر٥٠٠٠( جايزه  اين وجوه مادی  کهاظھارنمودجويا 
شی ندارد وبرای مصارف اين درحالی است که ماللی جويا از دوسال به اينسو ھيچگونه معا. رساند خواھد

ُخوراک خود به کمک دوستان خود تکيه دارد، اين خود بعد ديگر ازشھامت  وبلند ھمتی ماللی جان جويا را 
  .نشان ميدھد

ديده افغانستان وبخصوص زنان با شعور ودلير  وھمه زنان شجاع وداغجوياجان ماللی ما اين پيروزی را به 
 يقين دارم که اين . واو را به حيث وکيل خود انتخاب کردند، تبريک ميگويم را دريافته اند جويافراه که ماللی

وگاه .  کسانی ميزند که چشم ديدن يک زن دلير را در جامعه خود ندارندجسمجايزه يک باردگر آتش به دل و
ه يا دست ون شک اين ھا کسانی اند کبد. دلير اتھامات ناروا وبسيار ناجوانمردانه ميزنندوبيگاه براين شيرزن 

شان در جنايات بشری آلوده است ويا بر خوان جنايت کاران نشسته اند و خون مردم مظلوم وھردم شھيد افغان 
  . واز مردم واز خدا شرمی ھم ندارندميخورند را 

ماللی جويا اين قھرمان زن افغان،بخاطردليری وشجاعت کم نظيرش ، در لويه جرگه قانون اساسی کشوردرسال 
که در صف اول جنايتکاران جنگی  چون صاعقه برفرق ،از کشتار مردم کابلبيان حقايق دردناک با   ،٢٠٠٣

 می رايديده از دست آدمکشان تنظدرگلوخفته ميلوينھا مادر وپدر داغ صدای ود،جرگه قرارگرفته بودند، فرودآم
  مانعدادن دشنام جفتک زدن وبا  جنايتکاران از جا پريدند و.د زآتش به جان جنايتکاران آن  براثر  کهدفرياد کر

تھديد به اخراج از جرگه  ماللی جويا را. ندپس نزسخنرانی او شدند تا بيشتر ازآن  ماسک از رخ جنايتکاران را
او فشار آوردند تا سخنان خود را پس بگيرد واز جنايتکاران معذرت بخواھد، اما ماللی جويا چون  بر نمودند و

تائيد کرد که برعکس ند  واز ھيچ کسی بخاطر گفتن آن سخنان معذرت نخواست وکوه برعزمش استوار باقی ما
درس جنايتکاران گفته است ، از روی شعور وباور خود گفته است واگر به او موقع داده شود بازھم  به آاو ھرچه

 ش ناود جسخنان خود که دوجمله بيشتر نب برسر اين ماللی جويانزديک بود .کرد جنايتکاران را رسوا خواھد
  .، او از مرگ درآن روز نجات يافتدر داخل تاالرجرگه) ايساف( با مداخله نيروھای ،مگرازدست بدھد
اين شھامت ودليری ماللی جويا، او را محبوب القلوب ھمه مردم داغديده ورنج کشيده افغان از دست به ھرحال،

ماللی جويا به عنوان يک زن شجاع ودلير ونترس در سطح پس   از آن .نمودحاضر درآن جرگه جنايتکاران 
با عنوان کردن نام او وسخنان بين المللی د وبسياری از روزنامه ورسانه ھای معتبر گرديملی وبين المللی مطرح 

  .او ودالوری وشجاعت او به جلب خوانندگان وبينندگان خود پرداختند
 او را به عنوان نماينده منتخب خود ،گوئی ماللی جويامردم حق شناس فراه براساس ھمان شجاعت وراست 

  تعداد زيادی از چھره ھای مخوف پارلمان افغانستان کهبرگزيدند وبه پارلمان افغانستان فرستادند، ولی در
  درآنجابازھممگر،  تا از پيگردنھادھای قضائی در امان باشندتنظيمی و جنايتکاران جنگی در آن راه يافته اند

ويا حضور يافت وبا سخنان آتشين خود خواب خوش را برآنھا حرام ساخت و در نخستين روز افتتاح ماللی ج
دم از به دادگاه کشيدن جنايتکاران جنگی  او فرصت يافت تا پشت مکروفون قرارگيرد وجلسه مشترک پارلمان، 

ھان تحقق عدالت اند وتا ناقضان د که مردم افغانستان خواايد واز نھادھای قضائی ملی و بين المللی تقاضا نمنزب
 اين کشور باز نخواھدمنيت به د، صلح وانحقوق بشرومجرمين جنايت عليه بشريت به پنجه عدالت سپرده نشو

  . ومانع  سخنرانی کامل ماللی جويا شدندزھم سروصداھای جنايتکاران بلند باولی . گشت
 رانی داده ميشد و ھروقتی که او لب به سخن میدر روند مباحثات ولسی جرگه کمتر به ماللی جويا مجال سخن

، يا سروصداھای جنايتکاران بلند ميگرديد ويا اينکه رئيس ولسی جرگه که خود يکی از مجرمين جنگی ودکش
 چند تا از وکالی اوباش صفت بسوی  رئيس ولسی جرگهاست، صدای او را قطع ميکرد وحتی باری به دسيسه

خود را ضد دموکراتيک  پرتاب کردند وبا اين کار ماھيت زن ستيزی وخصلت ب وچپلک ھای آماللی جويا بوتل
 از ھدفی که در پيش ھا را با حوصله مندی تحمل کرد وولی ماللی جويا اين ھمه پيش آمد.به نمايش گذاشتند

 به افشای چھره ھای خاين به داشت يک ملی متر ھم به عقب ننشست ودر ھرفرصتی که برايش ميسرمگرديد
ن جنگی درافغانستان می ااز جنايتکارمبنی برحمايت  وبه انتقاد از سياست اياالت متحده   افغانستانمردم

انستان را به طويله حيوانات تشبيه کرد وبا غدريکی از مصاحبه ھای خود ماللی جويا ، پارلمان اف. پرداخت
 اما با تحريف ودستکاری  در  در مورد برخی افرادپاک در پارلمان قايل شده بود،وجوديکه يک استثنا را

 اخراج ولسی جرگهمحکوم  وازوظيفه از سوی ولسی جرگه ماللی جويا به تعليق از او فردای آن مصاحبه
  .گرديد

 ديگر کسی نامی از او ،آقای قانونی وجنايت کاران ديگر گمان ميکردند که با اخراج ماللی جويا از ولسی جرگه
تدا درواليات متعدد افغانستان از کابل گرفته تا جالل اباد وفراه وپروان  ابخواھد آورد، ولی برعکسنن برزبا
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مردم دست به تظاھرات زدند واز ماللی جويا حمايت کردند واين فيصله ولسی جرگه را  وھرات ومزارشريف 
، گروه ھای وسپس درخارج از کشور. صريح قانون اساسی کشور خواندنداحکام محکوم نمودند وآنرا خالف 

ددی از زنان روشنفکر وآگاه  جھان در استراليا، آلمان، ايتاليا، امريکا، کوريای جنوبی  وغيره کشورھا با متع
از حکومت واز پارلمان افغانستان خواھان دوباره  راه اندازی تظاھراتی به حمايت از ماللی جويا پرداختند و

ق بشر نيزاز حکومت افغانستان خواھان حقونظارت برحتی سازمان . شدندوظيفه اش  برگشتن ماللی جويا به
برگشت ماللی جويا به وظيفه اولی او شدند، اما پارلمان افغانستان که درآن انسان ھای عدالت خواه در اقليت 

سازمانھای دموکراتيک  و  واکثريت را جنايتکاران جنگی وناقضين حقوق بشر تشکيل ميدھد، اين تقاضای نداست
ر نھادی ھای مدافع ي حقوق بشر وھمچنان تمنا وخواھش پارلمان ايتاليا وآلمان وسا نظارت برنھاد بين المللی

  .بر لجاجت خود ادامه ميدھندبطور غيرمتمدنانه حقوق بشر را نشيدند و
است از صفحه شده  جھان شمول ش ديگر وشھرت محبوبيت را که ھيجکس نميتواند نام ماللی جويا،درھر حال

 موفق به دريافت ، اوماللی جوياطی ھمين مدت تعليق در  .بزدايدجھان ق طلب روزگار واز اذھان مردمان ح
چندين جايزه مھم بين المللی شده است که با کسب اين جوايز دل دوستان خود را شادمان ودل دشمنان خود 

  . کرده استپرخون وناشاد انستان را غواف
  

  .پيروزباد ماللی جويای با شھامت
  چون ماللی جوياپدرومادری که  افتخار به

  .ی به جامعه افغان اعطا کرده استدليرفرزند
   

 
 


