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  Malalai Joya é uma jovem deputada afegã que corajosamente denunciou os "senhores da
guerra" na Lloya Jirga (grande assembleia afegã) em 2003 e no Parlamento em 2006. Ela
estará em Portugal nos próximos dias 17 e 18 de Outubro, em Lisboa e no Porto,
respectivamente, numa iniciativa dos deputados europeus do BE-GUE/NGL.Malalai Joya vem
contar a sua experiência e denunciar os crimes do regime afegão, dos ocupantes e dos talibãs.
  

  Malalai Joya nasceu em 25 de Abril de 1978, foi eleita pela província de Farah para participar
na Lloya Jirga1 em Dezembro de 2003 e em 2005 foi eleita deputada, também pela província
de Farah. Em Maio de 2007 foi expulsa do parlamento afegão, sob a acusação de ter insultado
outros parlamentares numa entrevista de televisão.   

      

  As suas denúncias dos senhores da guerra na Lloya Jirga, em Dezembro de 2003, e no
Parlamento, em 2006, provocaram a ira e o ataque verbal e até físico dos criminosos,
presentes no parlamento como deputados, que ela denunciou. (leia no esquerda.net o artigo
Malali Joya, Deputada afegã ameaçada de morte publicado em 7 de Outubro de 2006)   

  Ameaçada de morte pelos senhores da guerra, Malalai Joya vive actualmente fora do
Afeganistão.   

  A 20 de Agosto de 2009, no dia das eleições presidenciais afegãs, o jornal britânico "The
Independent" publicou um artigo de Malalai Joya2 com o título "Não se deixem enganar por
esta fachada democrática o povo está a ser traído", onde afirma: "num país governado por
senhores da guerra, forças de ocupação, terroristas talibã, dinheiro da droga e armas, ninguém
pode esperar uma eleição legítima ou justa".   

  As sessões com Malalai Joya têm lugar em:   
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http://www.esquerda.net/index.php?option=com_content&task=view&id=13761&Itemid=27
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  Lisboa  
  17 de Outubro, sábado, 18h, na Livraria Ler Devagar - LX Factory, Rua Rodrigues Faria,103,
1300-501 LISBOA (Antiga Gráfica Mirandela em Alcântara)   

  Porto  
  18 de Outubro, domingo, 16h, no Café Guarany, Avenida dos Aliados, 89-95   

  Mais informação no blogue da vinda a Portugal de Malalai Joya
 malalaijoyaportugal.blogspot.com   

  1 Convocada para apreciar a nova Constituição afegã.   

  2
http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/malalai-joya-dont-be-fooled-by-this-democ
ratic-faccedilade-ndash-the-people-are-betrayed-1774574.html  

 2 / 2


