
  )۱۳۸۹ثور  ۱۰( ۲۰۱۰اپریل  ۳۰، کمیته دفاع از مالل� جویا

 

ترین شخصیت پرنفوذ مالل� جویا در لیست 

  قرار گرفت »تایم«مجله های سال 
  

 100امروز نام ماللي جويا را در ليسـت   تايممجله 

طي ايـن  . اعالم نمود 2010شخصيت پرنفوذ سال 

تـن از برتـرين شخصـيت     100 ليست مجله تـايم 

ليسـت   .هاي جهاني را همه سـاله معرفـي ميكنـد   

انتشــار مجلــه  ايــن مــي 15شــماره  درآن كامــل 

اين ليست شامل شخصيت هـايي در   .خواهد يافت

ران و چهار دسـته انديشـمندان، هنرمنـدان، رهبـ    

قـرار   قهرمانان ميشود كه ماللـي در رده قهرمانـان  

از افغانســتان در گرفتــه اســت و يگانــه شخصــيت 

  .بشمار ميرودامسال ليست 

ساله جـوانترين زنـي بـود كـه در      32ماللي جويا 

امـا بـه    ه پارلمان افغانستان راه يافتب 2005سال 

علت ايستادگي اش در برابر جنگساالران و دولـت  

وي كـه   .پوشالي حامد كرزي از آنجا اخراج گرديد

نام برده ميشود، تا حال از چندين سوقصد دشمنانش  "شجاع ترين زن افغانستان"معموال به حيث 

و  جان به سالمت برده است و مجبور است كه در افغانستان مخفيانه زندگي و فعاليت داشته باشـد 

اما با تمام ايـن   .در پناه برقع و محافظان مسلح متشكل از هواداران و بستگانش گشت و گذار نمايد

وي صحنه را رها نكرده و هنوز هم در كنار مردمش در افغانستان بسر ميبـرد  ،  تهديد ها و حمالت

  .و صدايش را با استفاده از هر تربيوني بلند ميكند



 بوسـيله ماللي طي چند سال گذشته به كشورهاي مختلف سـفر كـرده و عليـه اشـغال افغانسـتان      

يـك افغانسـتان   حمايـت از  در و حاكميت جنگساالران، هيروئين ساالران و طالبـان  و ناتو  امريكا و

  .سخن گفته استمستقل و دموكراتيك 

در امريكا، كانادا، انگستان  "زني در بين جنگساالران"تحت عنواني  ويسال گذشته كتاب خاطرات 

  .و آستراليا انتشار يافت كه تا كنون به بيش از ده لسان ديگر ترجمه و منتشر شده است

بـه   حقوق زن و منتقد شديد جنـگ امريكـا و نـاتو در افغانسـتان     شجاعماللي جويا به مثابه مدافع 

تـازه تـرين    "تـايم "شموليت در ليست پرنفـوذترين هـاي مجلـه     .شهرت جهاني دست يافته است

ال جـوايز، تقديرنامـه هـا و حقـوق شـهروندي افتخـاري از       او قب. افتخاريست كه نصيب وي ميگردد

انگلسـتان سـال گذشـته او را در ليسـت      "نيو استيتسمن"مجله . چندين كشور بدست آورده است

مبـارزين  پيشـاهنگ  "قرار داده بود و از وي به حيـث  در رده ششم  "شخصيت برازنده جهاني 50"

در انتقـاد از  متفكـر زنـده جهـان،    بزرگتـرين    نوم چامسـكي، . نام برد "صلح و دموكراسي در جهان

 "كانديد واقعـا شايسـته بـراي جـايزه صـلح نوبـل      "ماللي جويا را اعطاي جايزه صلح نوبل به اوباما، 

  .خواند

با آنكه ماللي شخصا نميتواند در مراسم اعـالم ليسـت پرنفـوذترين هـاي مجلـه تـايم در نيويـارك        

ظراتش را در مورد تشديد جنگ ناتو در افغانسـتان  اي ن شركت كند، اما وي چند روز قبل طي مقاله

  :ابراز نموده نوشت

ريكـايي راه  طي چند ماه گذشته آنان تظاهرات بيشماري ضد ام. از اوضاع بيزار اندمردم ما بشدت "

 اشـغال نظـامي  هشـت سـال   . اين مقاومت وسـعيتر خواهـد شـد    ادامه يابد لاشغااگر  اندخته اند و

ما از اينكه گروگان امريكـا و نـاتو در بـازي شـان بـراي      . افغانستان را سياهتر ساخته استوضعيت 

 ،يتوانيم كشته شدن زنان حامله، دختران جـوان ما ديگر نم. متنفريم باشيمكنترول آسياي مركزي 

معـذرت  "و  "وقـايع "مـا ديگـر ايـن    . را تحمـل كنـيم   و تعداد بيشمار غيرنظاميان افغـان  كودكان

  ".مردم بيگناه مان را نميتوانيم تحمل نماييم نها براي كشته شد "خواهي
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