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  از زمان لويه جرگه قانون اساسي افغانستان يک تعداد افراد هستند که می خواهند ازشر خانم جويا
خود را رها کنند  

  

۲۲ می ۲۰۰۷  دويچه ويله،   

  

    "درافغانستان وبخصوص در ولسي جرگه ، درمشرانو جرگه يک تعداد افراد وجود دارند که آنها تلاش
براين دارند که افکار، عقايد ، راهها وروشهاي ديگر را که مخالف با افکاروعقايد آنها اند ؛ کاملاً خفه کنند

تا بتوانند به همين قدرت که امروز رسيده اند، بمانند."  

      

  گفتگوبا رمضان بشردوست نماینده مردم درپارلمان افغانستان :  

  دويچه ويله : آقاي بشردوست پارلمان افغانستان عضويت خانم ملالي جويا را به حالت تعليق درآورده
است. نظرشما درمورد اين اقدام پارلمان چيست؟  

  بشردوست: اقدام که ولسي جرگه افغانستان امروزانجام داد؛ چون مشرانوجرگه هنوز دررابطه تصميم
نگرفته است؛ يک اقدام بسيارخطرناک وکشنده اي دموکراسي درافغانستان است. کاري که وکلاي ولسي

جرگه کردند به عقيده من بنياد يک نوع ديکتاتوري پارلماني را درافغانستان مي گذارد  واين عمل شان
ممکن است دامنگير بعضي اعضاي ديگرولسي جرگه هم شوند،که متاسفانه دراين توطئه آنهاهم نقش

داشتند.  

  من خودم ازآقاي حامدکرزي رييس جمهورافغانستان مي خواهم که آنها دراين رابطه صلاحيت دارند تا
کميسيون نظارت برتطبيق قانون اساسي را فعال کنند . البته اصول و وظايفش تصويب شده است. اين

مساله را حتماً به آنجا ارجاع کنند. وگرنه من فکرمي کنم معامله اي بين آقاي کرزي وقانوني وغيره
درجريان است تا نيروهاي دموکرات را بکشند.  

  دويچه ويله : آقاي بشردوست شما توطئه گفتيد ؛ منظورتان ازتوطئه چيست؟  

  بشردوست: منظورمن ازتوطئه اين است که درافغانستان وبخصوص درولسي جرگه ، درمشرانو جرگه
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يک تعداد افراد وجود دارند که آنها تلاش براين دارند که افکار، عقايد ، راهها وروشهاي ديگر را که
مخالف با افکاروعقايد آنها اند ؛ کاملاً خفه کنند تا بتوانند به همين قدرت که امروز رسيده اند بمانند وحتا

درافزايش قدرت شان کوشا وموفق باشند. بنابراين آنها تلاش دارند هرمانع را که وجود دارد ازسرراه
شان  بردارند.   

  براي من بسيارجاي تعجب است که ولسي جرگه افغانستان به جاي که اسپنتا وزيرامورخارجه
افغانستان را قانوناً مانع اجراي کارشان مي شد؛ به جان يک خانم ، يک همکاردرولسي جرگه افتاده اند

که اودرمطبوعات بعضي اظهارات کرده بود که ما موافق هستيم يا نيستيم، مهم نيست. اما جاي
بسيارافسوس است که زورما به آقاي اسپنتا نمي رسد ؛ به جان يک وکيل يا به جان وکيلان مي افتيم .  

  دويچه ويله : آقاي بشردوست؛ فکرمي کنيد که اظهارات خانم جويا يک نوع روشنگري است؛ با اظهارات
خانم جويا چقدرموافق استيد؟  

  بشردوست: من فکرمي کنم؛ آخرين حرفي که خانم جويا دررابطه به پارلمان ، وتشبيه کردن آن را به
مساله اي ديگرکرد اين شايد يک موضوع باشد که درمجموع درقضاوت ديگران بايد قراربگيرد. من

فکرنکنم که ولسي جرگه افغانستان تصميمي که گرفته است بخاطرآن اظهارات خانم جويا درمصاحبه
اش باشد. من فکرمي کنم که اززمان لويه جرگه قانون اساسي افغانستان يک تعداد افراد هستند که آنها

مي خواهند ازشرخانم جويا خود را رها کنند. ازآن زمان تا حال متاسفانه بسياردقيق کارمي کنند وخودرا
منسجم مي کنند. ومتاسفانه ، متاسفانه ؛ اگرآقاي حامد کرزي عکس العمل جدي نشان ندهد من معتقد

مي شوم که آقاي کرزي نيزدراين توطئه ضد دموکراسي پارلماني شريک است.  

  دويچه ويله : يعني منظورشما اين خلاف قانون مصؤنيت پارلماني است؟  

  بشردوست: وکلاي ولسي جرگه ومشرانوجرگه طبق قانون اساسي افغانستان که من پيش روي خود
دارم ، دراظهار راي ، دردادن راي ، دراظهارعقايد وبيان وافکارشان صد درصد مستقل وآزاد هستند.   

  ازنظرحقوقي هيچ گونه تعقيب ازطرف پارلمان افغانستان عليه يک وکيل بخاطرافکاروعقايد شان
صورت گرفته نمي تواند. اگرکدام شخص فکرمي کند که ازطرف کدام وکيل مورد توهين قرارگرفته

است. مسلماً اوحق دارد که با سارنوالي( دادستاني) افغانستان درتماس شود. تا اومساله را ازطريق
قضايي وحقوقي دنبال شود. کاري که ولسي جرگه افغانستان کرد درواقع بستن دهان يک نماينده مي

باشد. واين واين بيشتريک مساله سياسي مي باشد.  وزيرپاگذاشتن قانون اساسي افغانستان است که
درمقابل يک وکيل انجام شده است.  
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  دويچه ويله : يعني شما فکرمي کنيد که يک نوع پاکسازي درون پارلمان جريان يافته است؟  

  بشردوست : احتمالش است. اگرشمادقيق سال گذشته وامسال را درنظربگيريد. در رأس کميسيونهاي
ولسي جرگه درسال گذشته يک تعداد افراد تعيين شده بودند که آنها سابقه اي تحصيل داشتند. اما
امسال اکثرآنهارا کنارزدند. فعلاً کاري که باخانم ملالي جويا شروع شد؛ من فکرمي کنم يک آغازراه

بسيارخطرناک است که شروع شده وهدف آن بستن دهان نمايندگان مردم است . اما اين به اين مفهوم
نيست که هرحرف که خانم جويا مي زند راست است. نه ؛ چيزي که براي من مهم است اينست که

پارلمان افغانستان ونمايندگان ولسي جرگه ومشرانوجرگه حق ندارند که بخاطراظهارعقيده يک نفرکسي
را ازپارلمان بيرون بکشند.   

  دويچه ويله : آقاي بشردوست يک جهان تشکروسپاس ازشما .  
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