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  جويا همچنان شوراى ملى را خانه ملت نه بلکه تجمع جنايتکاران وناقضين حقوق بشرخواند  

  

    ٣١ ثور ۱۳۸۶ – ۲۱ می ۲۰۰۷  آژانس خبرى پژواک،مکيه منير،  

  

  کابل  - ملالى جويا اولين وکيل تعليق شده  ولسى جرگه، در يک کنفرانس مطبوعاتى گفت که حاضر
است در محکمۀ بيطرف حاضر  و از خود دفاع نمايد.  

      {youtube}UPSUueL_scM{/youtube}  

  اين اظهارات ملالى جويا بعد از آن صورت گرفت که امروز (٣١ ثور) ولسى جرگه به دليل اظهارا ت
توهين آميز وى  در مصاحبه با تلويزيون طلوع، عضويت وى را تا پايان دوره تقنينى به تعليق انداختند.  

  همچنان ولسى جرگه  فيصله نمود که وى بايد به دليل اظهارات  اخيرش که وصف جرمى هم دارد به
ادارات عدلى وقضايى معرفى شود.  

  جويا چند روز قبل در مصاحبه با تلويزيون طلوع، شوراى ملى کشور را (طويله خانه) خطاب نموده بود.
 

  ملالى جويا در مورد فيصله امروزى ولسى جرگه  گفت : ((موضع من دراين اظهارات کاملاً روشن بود
وگفته هاى من صداى مردم ام بوده و از پشتيبانى آنها هم برخوردارهستم  واينها (ولسى جرگه) پشت
بهانه مىگشتند تا مرا اخراج کنند ومن در اين مصاحبه خواستم که موضع خود را سريع تربيان کنم.))  

  وى بر تلويزيون طلوع نيز انتقاد نمود. وى گفت که در تلويزيون ياد شده، مصاحبه وى  سانسور شده و
اين هم يک عمل آگاهانه و توطئه سياسى بود.   

  جويا افزود: ((اکنون که اين افراد مرا به حالت تعليق درآورده اند، براى من فرقى نميکند؛ زيرا براى من
اکنون زمينه وفرصت را باز تر ساختند.))  
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  موصوف همچنان گفت که حاضر است  به  يک محکمه  بيطرف  که در آن  ناظرين حقوق بشر هم
حضور داشته باشند، مراجعه کند.    

  اما وى گفت: ((قبل از محاکمه من، بايد اين جنايتکاران وناقضين حقوق بشر محاکمه شوند و من از
تهديد و زورگويى آنها هراس ندارم.))  

  وى همچنان افزود: ((من سه سال پيش، اقامه دعوا عليه محاکمه جنايتکاران را مطرح کردم واگر
امروز مرا اخراج کردند بدان سبب که اکثريت را تشکيل ميدادند وميتوانستند.))  

  اما وى از شخص  خاص نام نبرد.    

  جويا همچنان شوراى ملى را خانه ملت نه بلکه تجمع جنايتکاران وناقضين حقوق بشرخواند.  

  ملالى جويا گفت: ((اين خانه ملت نيست ونماينده گى از مردم نميکنند واين توهين به مردم ما است که
جنايتکاران در اين جا جمع شده اند.))  

  وى گفت که حساب نماينده هاى واقعى مردم که دست شان به خون مردم آغشته نيست، از کسانى که
دست شان به خون مردم آغشته است، جدا است و اين تعداد در اقليت در پارلمان قراردارند.  
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