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احمد خالد موُحد،   آژانس خبرى پژواک،   ۳۰ ثور ۱۳۸۶  - ۲۰ می ۲۰۰۷  

  

  مشرانو جرگه با صدور اعلاميه، ملالى جويا نماينده مردم فراه در ولسى جرگه را به توهين ملت متهم 
نمود و خواهان پيگرد عدلى او شد.   

      

  ملالى جويا، چند روز قبل در مصاحبه با تلويزون غير دولتى طلوع، شوراى ملى را به طويله خانه  تشبيه
نموده بود.   

  در واکنش به اين گفتار، در اعلاميه مطبوعاتى که بتاريخ ٣٠ ثور، از مشرانو جرگه صادر شد، آمده
است: ((اين اهانت ملالى جويا نه تنها اهانت به شوراى ملى، بلکه به  تمام مردم افغانستان است.))    

  در مجلس امروزى ، همچنان شمارى از سناتوران از هيئت ادارى ولسى جرگه خواست تا جويا را براى
عبرت آينده، پند به ديگران و مصؤنيت خانه ملت مورد پيگرد قانونى  قرار  بدهند.  

  صبغت الله مجددى رئيس مشرانوجرگه گفت: ((در قدم اول بايد ولسى جرگه درقسمت دستگيرى  وى
اقدام کند و پس از آن ملالى را به محکمه بسپارند و بايد که وى محکمه شود.))  

  اما در جريان مجلس، نفس گل خدمت معاون  کميسيون جنسيت وجامعه مدنى گفت که ملالى جويا
نماينده مردم است و هيچ کسى حق  بدگويى را به وى ندارد.   

   اما اين اظهارات نفس گل خدمت واکنش شديد سناتوران را برانگيخت وباصداى بلند در حاليکه
درجاهاى شان ايستاده شده بودند، گفته هاى وى را رد نمودند وبه عنوان اعتراض براى چند دقيقه مجلس

را ترک نمودند .  

  جويا، يکى از وکلاى منتقد پر اوازه است که هميشه شمارى از وکلا و سناتوران را جنگ سالار خطاب
ميکند.   جويا، همچنان يکى از وکلاى است که پابند حاضرى نمى باشد.  
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  روز گذشته هيئت ادارى ولسى جرگه نيز تصميم گرفته بود، تا در مورد اظهارات جويا بحث نمايند.   
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