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  !يکصدوده عضوپارلمان افغانستان در دفاع آتشين ازخاديستها
 عضو پارلمان افغانستان 110له رسوايی های قبلی پارلمان اينک شاهد يک حرکت بيشرمانه ديگر به سلس
عفوه همه جانيان جنگی وناقضين حقوق بشر در داخل کشور، پارلمان افغانستان ازدوسال تعقيب به . هستيم

ق بشر شناخته شده بدينسو برای عفوه آنعده از خاديستهای که در هالند مظنون به جنايات جنگی ونقض حقو
آقای قانونی وشرکا که بخاطرسهم ناچيز شان در جهاد عليه خاديستها . اند، به عرقريزی متداوم مصروف است

. ازمردم مظلوم ما تقاضای ممنون بودن ابدی را دارند، به وکالی مدافع آتشين همان خاديستها مبدل شده اند
 هالند باب دفاع از مظنونين به جنايات جنگی راگشود ولی آقای قانونی حدوديکسال قبل حين ديداراز پارلمان

متوجه تعجب وتنفروکالی پارلمان هالند شدواز پافشاری بيشتر روياروی منصرف گرديده يک مکتوب متحد 
المال به همه خاديستها داد وادعا کرد که معلومات مندرج درگزارش رسمی دولت هالند راجع به افسران خاد 

متعاقبأ معاونش آقای عارف نورزی، حين سخنرانی در . ستها درمجموع بيگناه ميباشندنادرست است وخادي
مراسم افتتاح نمايشگاه آثار باستانی افغانستان در هالند، بدون توجه به موضوع مجلس، ازمقامات هالند 

اعيه يکصدوده گام تازه وبيشرمانه تردف. خواست تا بيگناهی خاديستها را بپذيرد وبه آنها اجازه اقامت دهد
تلويزيون هالند شب گذشته طی يک . عضوپارلمان افغانستان ازخاديستهای مظنون به جنايات جنگ ميباشد

گزارش مستند وتصويری جنرال قونسل افغانستان را حين تسليمدهی نامه يکصدوده عضو پارلمان افغانستان 
در علومات گزارش رسمی وزارت خارجه هالندبه پارلمان هالند نشان ميداد که در آن ادعا شده است که منبع م

وبنابرين اين گزارش که همه افسران خاد را مظنون به جرايم ضدبشری !  بوده است ؟طالبان، مورددستگاه خاد
يکصدوده عضو پارلمان افغانستان ازحکومت هالند خواسته اند تا به خاديستهای که . ميداند، فاقد اعتبار است

بموجب اين نامه .  ماده اول کنوانسون ژنيوازحق پناهندگی محروم شده اند، اجازه اقامت بدهندfبموجب بند 
در يوناما متکی است، يک محکمه محلی جابجا شده  که برقصه پردازی خاديستهای UNHCRويک گزارش 

سی قرارداده به وزارت عدليه هالند ابالغ نموده که صحت وسقم گزارش وزارت خلرجه را مورد برر) روتردام(
البته وزارت عدليه هالند با تأکيد مصممانه بر پالسی قبلی خويش، . واز ارسال خاديستها به افغانستان ابا ورزد

  .  وفعأل هيچنوع تغيرپاليسی مطرح نيستباالی حکم محکمه روتردام مرافعه طلب شده است
رژيمهای جنايتکارسه دهه که در واقع ترکيبی از بقايای " ملی"مبرهن است که عناصرداخل جبهه 

اتاخيرميباشد، در تبانی با يکعده اپورتونيستهای ديگرکه از برکت  به " تفنگ وترياک" تحت سايه انتخاب
  . پارلمان راه پيدا نموده اند، حاضربه امضای هر نوع سند خيانتکارانه ميباشند
اشتن امضای شش وزيربرحال نکته جالبتر اينست که يکی ازمظنونين که با وی مصاحبه صورت گرفت، ازد

اين اسناد درآرشيفها نگهداری . وی سند متذکره را دست داشت. درپای يک سند بيگناهی خود صحبت مينمود
ولی قرار معلوم اين نوع وکال ووزرا نه به قضاوت . خواهندشد وروزی به صفحات تاريخ راه پيدا خواهند کرد

    .کرحفظ آن باشندتاريخ ارزش قايل اند ونه آبروی دارند که درف
  

  "کميته حقوق بشرفارو"
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