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 په اروپاکی دمیشته افؽانانو د ټولنوفدراسیون
 اروپاهای ممیم افؽان سازمانهای فدراسیون

Federation of Afghan Resident Organizations in Europe 
 

 کتاب له مخېد یود بخښنې نړیوال سازمان 

 کړنو ته یوه کتنه واکمنانو دثور  ۸د 
کلیزې په مناسبت د د اوومې او اتمې ناورین د د ثور

 ۲۷ کال د اپریل ۲۰۲۱د
: سریزه

 او دخلک دموکراتیک ګونډ د مشرانو لخواپلي ور د اوومی نیټی خونړۍ کودتاثد چی  اتفاق نظر لری انډیری افؽان کیټ داپه 

فزیکی تصفیه د افؽانستان دسیاسي بې ثباتۍ ، او سیستماتیک بی ساری ؼیرحزبی خلکواو دپالنونه تحمیلی ؼیر عملی اوشوي 

نو لخوا د حکومتوکې د بهرني ګاوندی هیوادونو روسیې نظامي یرؼل ، د افؽانستان په ختیځ او لویدیز د کړکیچ ، تاوتریخوالي ،  

 بهرنیو ګران هیواد د لسګونوهؽوی د استراتیژیکو اهدافو پر بنسټ  د تنظیمونو جوړیدل، د طالبانو د پروژې پلي کیدل، 

نږ په بل عبارت زمو. دهاو سرچینه  المل ٔډگربدلیدل، او د وطن د اوسني کړکیچن حاالتواساسی پههیوادونود عسکرو د جنگ 

پرچمی دوری پاتی شوی سپین -لیکن د ګوتو په شمار دخلکی.  ور خونړی کودتا ته رسیږی ث۷داوسنئ بشری بحران ریښي، د 

نن د جالد حفیظ هللا امین د کابینی د ٍمثال په ټوګه . ږیری ال تر اوسه پوری هم د هماؼه تباه کوونکی منحله ګوند پلویان دي

دا موزیم کی یواځی د خلک اوپرچم دمشرانو عکسونه .  په کابل کی پرانیستد تره کی موزیمپخوانی  وزیر عبدالرشید آرین 

د الدرک شوی سیاسی بندیانو لیستونه، د د ډله ایزلبرونو عکسونه، ، و عکسونهددؼه ګونډونو دجنایتون. لګول شوی دي

، خو زمونږ په وی هدؾ به  بل ملګروآرین او دده د . ملیونونو  مهاجرینو  دکالوونو عکسونه په دؼه موزیم کی لیدل کیږی نه

بی پایه جنگونه او د روسییی او امریکا د نظامی افؽانستان د راتلونکی نسلونو کوچنیان د د کله چی . دا موزیم یوه ګته لرینظر 

ی تر څو  دتره کی موزیم ته بیایخپل زده کوونکيمداخلی د اصلی مسئولینو په هکله پوښتنه وکی، د دوی ښوونکي کولی شی 

.  دوی د خپل هیواد د تباهی د اصلی عاملینو عکسونه پکښی وگوری

کله چی دوستم د نجیب د فرار مانع شو او دده رژیم ړنګ شو، دخلکو هیله دا وه چی په اصطالح اسالمی تنظیمونو  پرهؽه 

.  کلنه توره دوره دزخمی ملت پرجسم او روح باندی لګول شوی وه۱۴زخمونو باندی مرحم کیږدی چی د هفت ثوری رژیم په 

 کال د ثور اتمی نه دوه ورځی دمخه د واکمنی پرسر د تنظیمونو د داخلی جګړی د پیل ۱۳۷۱خو له بده مرؼه، دا هیله هان د 

 . سره د نا امیدی په څپو کی ورک شو

د ثور د اتمی واکمنان د واک ترالسه کولو وروسته دا ثابته کړه چې دوی د روسانو او د هؽوی د الس پوڅي حکومت څخه په 

رژیم، خپل نجیب هللا دیکتاتورخادیست د . میراث پاتې شوي وضعیت نه شي سمبالولی ، بلکې وضعیت یې ال زیات خرابه کړل



  
 

 

 5تر2 له:د پاڼو شمیره

 maqalat@afghan-german.deئپً دغً پتٍلً مُږ سري اړیکً ټیىگً کړ.  ښت تاسُ ٌمکارۍ تً رابُلينپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یُ خپلً لیکىً لً رالیږلُ مخکې پً ځیر َ لُلـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازَالي د لیکُال پً غاړي دي : یادونه

 

انسانی  ،ملیشیو لخوا دخلکوټولو بشري حمونو ، آزادیوپالو کی  تنظیمی په.  ملیشو ډلوته پریښودځای بی بند وباره تنظیمی 

د حفیظ هللا امین لخوا رامینځته شوی او د نجیب هللا لخوا .  ملکیت نه سرؼړونې یوه معمولی پیښه بلل کیدهشخصی او کرامت

 کلونو په اوږدو ۱۹۹۵نه تر۱۹۹۲د .  ترمنځ نفاق اچونه، د تنظیم ساالری په دوره کی خپل اوج ته و رسیدهلومونوپراخه شوی د 

 یو لړ پیښي او د نظم او لانون د نشتون د عوالبود ارتکاب، د تنظیمی جګړی په ترڅ کی د جنګی جنایتونو وکړاوند کې د افؽانانو 

رساله کې « مه واریذافؽانستان ، د بشرد حمولودفاجعی په خاطر نړیواله »په   کال کې ۱۹۹۵په لخوا د عفوی نړیوال سازمان 

 .يی دشوانعکاس ورکړ
 

د نړیوال منل شوی معیارونو پر بنسټ، کله چی په یو هیواد کی جنگی حالت وی، ښایی په جگړه کی ښکیل ډلی او حکومت 

د نوموړی کنوانسیونو نه، چی افغانستان .  بشردوستانه کنوانسیونونو د اصولو سره سم عیار کړی۱۹۴۸خپل کړني د ژنیو د 

کال ترمینځ په جګړه کی ښکیل تنظیمونه او د ۱۹۹۵ او ۱۹۹۲د . بلل کیږی یی غړیټوب لری، هره سرغړونه  جنگی جرم

اسالمی ګونډ د نوموړی کنوانسیونونو نه په پراخه اندازه سرغړوني کړی دي چی د مثال په ټوګه څو نمونی -جنرال دوستم ملی

:  یی د نړیوالی عفوی د ټولنی د نوموړی کتاب نه په الندی کرښو کی نقل قول کیږی

 

 په ملکی خلکو باندی نظامی حملی- 

چی د نوموړی کال د نورو ورځو سره توپیر نه درلود، ګن شمیر خلکو په کابل کی د سرویس انتظار  ورځ ه یوپه کال ۱۹۹۳د »

 د سرویس تم ځای په شا او خواکی پریوځی، د خلکو د تن ؼړي یو له بله بمونه نه  دالوتکیڅو شیبی پس، کوم ولت چی. کاوه

 کسه مړه یا ۸۰د څو شیبی په ترڅ کی جال کیږی، د انسانانو مړي هری خواته ؼورځیږی، د یوه سړی سر له تن څخه بیل شو، 

په افؽانستان کی دا ډول ؼمیزی په . دنړی په اکثره ښارونو کی دا ډول خونړی ورځی د ملی ماتم په ټوګه اعالنیږی.  کیږیتپیان

زارش پر بنسټ د سرویس د تم ځای سیمه او شا و خوا یی یواځی پدی نوم چی ویل کیده د گدیوه . ورځنی والعیتونو بدل شوی دي

شاهدانو ددی پیښی په برخه کی د سیمی د مسولینو د ؼیرګون . هؽی سیمی خلک د رلیبی ډلی پلویتوب کړي، حملی الندی راؼلل

د پیښی نه وروسته په عاجل ډول د تنظیمونو وسله وال ساتونکی چی سیمه یی په واک کی درلوده صحنی ته : په هکله وویل

 (. ۳۹پاڼه )« .ننوتل او د مړو په لټونواو تاالشی یی پیل وکړ، ټولی پیسي او لیمتی شیان یی ځان سره یوړل

استوګنخای یی د توپخانی سره د لصدی حملی په نتیجه کی له مینخه ټول هؽه خلک چی په تیرو دری کلونو کی »-

ټولی ډلي ؼواړي پر استوګنځایونو باندی . نړیواله عفوه پدی هکله سخت اندیښمن دی...  لسګونه زرو ته رسیږیتللی،

دی ډول وژنو د . بریدونه په دی دلیل توجیه کړی چی ددی ځای اوسیدونکي دیوی رلیبی ډلی مالتړ کوونکي دي

 نه زیات ۲۵۰۰۰ یید دؼه وژني زیاته برخه چه شمیر  را رسیدلی دی، چي څخههیواد له بیالبیلو سیمو زارش د گ

 (۴۰، ۳۹باڼه )« دی، کابل کی وژل شوي دي 

، د کابل د ؼیرپوځیانو وژنی شمیرورځ په ورځ په زیاتیدو د درندی وسلی په ګټه اخیستنی سره کی ۱۹۹۴کال ه پ»-

ست کی د کابل دری روؼتونونه تر برید الندی راؼلل چی دیرش څخه زیات ناروؼان پکښی ووژل گ ددؼه کال په ا.شو

د یو . لخوا تهیه شوی وه هم له مینځه الړل (یونیسؾ)رو ملتونو د ماشومانو د صندوق گشول او طبی و سایل چی د مل

 تنو څخه زیات کسان تپیان ۱۷۰۰۰ کسان ووژل شوی او ۸۰۰ پوری ۱۲ نه تر اکتوبر ۱۲اټکل له مخی د سپتمبر 

 اکتوبر پوری کلیوالو سیمو باندی د بمباریوپه ۲۴ نه تر۲۱له . زیاتره لربانیان بی وسلی ښخي او ماشومان وه. شول

د توپ او .  تنه تپیان شول۲۹۰ تنه وژل شوی او ۹۵اثر، داسی حال کی چی هلته هیڅ ډول پوځی فعالیتونه هم نه وو، 

 او په اصطالح د تلویزیون ؼره گهاوان د ویشتلو له امله د کابل پوهنتون په شاوخوا کی او په همدی میاشت کی دهمزن

زارش ورکړی چی د گعینی شاهدانو . پیان شوی ديت تنه ۱۵۰ تنه په لتل رسیدلی او ۴۵په سیمه کی کم تر کمه 

. «بمونوڅخه یو په هؽه ښونځی کی چی بی کوره شووخلکوپکښی پناه اخیستی وه راپریوت چی لس تنه یی مړ کړل

 (۴۰ پاڼه)

ی الوتکو څخه هم ګټه گد جمهور رئیس ربانی پلوی ځواکونه درنه حملی چی پکښی د جن په مارچ کی۱۹۹۵دکال » 

دا په ښکاره د هؽی راکتی حملی ځواب وو چی . اخیستل کیده د کارته سه، شیعه میشته سیمی پرضد سر ته ورسوله

وند دفاعی کرښی گحال دا چی د وحدت . وند او د طالبانو له خوا سر ته رسیدلی وهگګواکی په کابل باندی د وحدت 

. زارشونو له مخی هیڅ ډول پوځی مماومت موجوده نه ووگاو د ورکړ شوی . چلونه یی تش وهرماتی شوی وی او مو



  
 

 

 5تر3 له:د پاڼو شمیره

 maqalat@afghan-german.deئپً دغً پتٍلً مُږ سري اړیکً ټیىگً کړ.  ښت تاسُ ٌمکارۍ تً رابُلينپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یُ خپلً لیکىً لً رالیږلُ مخکې پً ځیر َ لُلـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازَالي د لیکُال پً غاړي دي : یادونه

 

عسکرانود زارش له مخی د جمهور رئیس ربانی گد. زارونه وکړگسره له دی، پوځی لوتونه په بی دفاع خلکو باندی 

کورنی یی لوټ کړل، بی وسلی خلک یی وهلو ټکولو الندی . د کارته سه په ټولوبرخو کی ؼوؼا جوړه کړه۱۲مارچ په 

 (۴۱پاڼه ). «ونیول، او مړه یی کړل او په ښخو باندی تیری وکړ

 په اپریل کی د جمهوررئیس نجیب هللا د حکومت د ړنګیدو نه وروسته پوځی وسایل، وسلی او مهماتو په ۱۹۹۲د »-

ددی وسلو ډیره زیاته اندازه د . ګډون چی د افؽانستان د پوځ په الس کی وه، په جګړه بوختو ډلو په الس کی ولویده

اسالمی -، دجنرال دوستم ملی(حکمتیار) دشورای نظار تر کنترول الندی راؼلی، خوبل ډیر شمیر یی، اسالمی ګون

رام، کابل، شیندند، گپه بنظامی هوایی ډگرونه  په اپریل کی ۱۹۹۲د ...ړوالونډ الس ته گؼورځنګ او د وحدت 

د کندهار او جالل آباد هوائی ډگرونو نه پرته، نور ټول ډګرونه د . کندهار، جالل آباد، فیض آباد  او کندز کی فعاله وه

په سلګونه جنګی جتونه، توپ لرونکی هلیکوپتری، او نور . شورای نظار او جمعیت اسالمی تر کنترول الندی راؼلل

 د اپریل نه را ۱۹۹۲ورڅخه د ... پوځی الوتکی چی د شورویانو څخه په دی اوه هوایی مرکزونوکی پاتی شوی وو، 

نځایونو باندی د یرؼل دپاره خلکو ته د جزا ورکولو په گپدیخواه په کابل او د هیواد په نورو سیمو کی خلکو په استو

 (۴۵،۴۶پاڼه ). «خاطر په کار وړل شوی دي

یالی به یی په درندو وسلو گد امریکا متحده ایاالت د متمابلی استراتیژی په لمړی کرښی که والړ او مجاهدینوجن»- 

 تُن ۶۵۰۰۰ تر آخره پوری دهؽه وسلو مجموعه چی امریکا لخوا برابره او یا ورکړ شوی وه ، ۱۹۸۷د ... چمتو کول 

په دؼو وسلو . داسی حال کی چی سعودی عربستان د وسلی اخیستل تمویلولپچین هم درنی وسلی لیږدولی، . ته رسیدله

د مهماتودیرو ؼټو ذخیرو څخه . کی هم ؼیر رهبری شوی راکتونه په زیاته اندازه د مجاهدینو په واک کی پریښودل شو

 کال ۱۹۹۲ په واسطه جوړه شوی ده او تر ISIپه شنه نړی، کندهار ته نږدی په سرحدی سیمه کی د یوه لویه زیرمه 

 نه وروسته د جمعیت اسالمی، حزب اسالمی  او طالبانو تر مینخ څو ۱۹۹۲دا زیرمه د .  کارکونکي درلوده۶۰۰پوری 

نځایونه ورسره وهل کیده، یوه برخه ددؼسی گد هؽه راکتونونه چی د کابل او نورو سیمو استو. ه الس شوپوار الس 

د حکومت نه پاته شوی وه ګټه هللا زیرمو نه او پاتی یی د شوروی ساخت راکت اچوونکی وسایطو نه چه دنجیب 

  (۳۶، ۳۵پاڼه )« .اخیستل کیده

یوه عینی شاهد د هؽه . بمونو استعمال د اکثرو رلیبو ډلو گډه مشخصه ده  (کلستر)نځایونو باندی د خوشه ای گستو»-

 کال د می په لومړیو په فراه کی سرته ۱۹۹۵ؼچ اخیستونکی یرؼل په برخه کی چی د اسماعیل خان ځواکونو لخوا د 

 ۲۵۰ تر ۲۲۰هؽوی زیات شمیر خوشه ای بمونه وؼورځول چی دهؽه په واسطه )): ورسیده نړیوالی عفوی ته وویل

ر د اسماعیل گم. لویان نه وهپاکثر وژل شوی کسان عادی خلک وو چی د هیڅ یو لوری . تنو پوری په لتل ورسیدل

 (۴۱پاڼه ) «( (. الوتکی د استوګنځیوپر ضد په کار واچول شوی۱۸ او سو ۱۷، سو ۲۳ گ، می۲۱ گخان می

  :سیاسی قتلونه

 پیښور کی ولی خان کروخیل چی دسولی د پروسی سخت دریزه حمایت کوونکی وو، په پاکستان کی د ترور کال،۱۹۹۳په »

میرویس جلیل خبلایر چی ... کیدونه دوه ورځی مخکی په افؽانستان کی د ګاوندیانود مداخلی په باره کی ویناوی کړی وی

BBC World Services اسالمی  (حکمتیار) نیټه په هؽه سیمه کی چی ویل کیده د ۲۹ د جوالی په ۱۹۹۴ ته کار کاوه د

طفی وزیری چی عکاس په حیٍث په یوه اونیزه مجلی که کار کاوه، د صم. ګوند واک النده ده، تښتول شوی او ووژل شو

څخه  ه  په مارچ ، کله چی خوست دیوی تنظیمی ډلی لخوا، د څو عینی شاهدانو په وړاندی ونیول شو او تر اوسه د هػ۱۹۹۱

 (۵۹، ۵۸ص ). «هیڅ اطالع په الس نشته

یو نومیالی افؽانی او او تفاهم شورا جنرل سکرتر  د افؽانستان د ملی وحدت یپه پیښور کجمعیت هللا جالل، »

  ۱۸ د فبروری په ۱۹۹۵یداکولوپه خاطر کار کاوه، په نا څاپی ټوګه، د بروشنفکرچی داخلی جګړو سوله ایزی الری 

 د ۱۹۹۴ؼالم فاروق ؼرزی مخکی د کابل پوهنتون استا ذ، د . نیټه پیښور کی په ناڅاپی او مرموز ډول الدرک شو

د اطالعاتو مامورینو  (حکمتیار)جون په دریمه د کابل جالل آباد الری د کچ عزیز خان په سیمه کی د اسالمی ګوند 

هؽه مخکی د . او له هؽه وخته راهیسی یی لیدل شوی ندی. هؽه ته وویل شو چی د موټر نه کوز شی. لخوا ودرول شو

 ( ۶۴پاڼه )« . تر مینځ د روسانو د پلوی حکومت لخوا بندی شوی وه۱۹۸۷ او ۱۹۷۹
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 (۳۵عکس په پاڼه )

 

  :تنظیمی زندانونه

ونه کسان گپه زر. روپونو لخوا په پټه نیول شوی او بندیان شوی ديگونو کسان تنظیمی گاپریل نه راپدیخواه په زر۱۹۹۲د» 

دا چی په دلیمه ټوگه څو زره کسان پدی . روپونو لخواتښتول شوی تر اوسه پوری تری تم ديگچی مخکی کلونو کی ددؼه 

تمریباً . ځکه دهؽو کورنی ډیره ویریږی او خبرو کولو ته نه حاضریږی. شمیر کی ندی راؼلی شاید هیڅ وخت ښکاره نشی

زیادتره لربانیان د وسله والو تنظیمی ډلو لخوا پدی خاطر تښتول شوی چی ګمان یی کاوه . ټولی پټی بندونی سیاسی وجه لری

دوی ممابل کی انتمادی دریځ لری، د یوی دښمنی خوا پلوی کوی او یا په ساده ټوګه د یوه لومی گروپ سره اړیکی لری چی 

 دخو. په خوست کی یو زیات شمیر د ملحدانو په نامه بندیان شول ( په لمړیو۱۹۹۴)تیر ژمی. هؽه د دښمنی ډلی متحد دی

لبیلی خلک پاڅیدل  او اعالن یی وکړ چی دا کسان ددوی د لبیلی ؼړیتوب کی منل شوی دی نو ددی کبله ددوی اسارت به 

 (۵۷پانه ). «روپونه هؽوی یی خوشی کړلگجهادی . دجګړی پیل وی

ویل کیږی د وحدت ګونډ پوری اړوند یو زندان . رځیدو په بهیر کی پیداشوی دیگځینی لربانیان د سیمی الس په الس »

انی چی د کابل په لویدیځ کارته سه کی گ کال په مارچ داسی وخت کی فتح شو چی دولت ځواکونو هؽه موضع ۱۹۹۵د 

په .  پکښی ښځی وی آزادشول۱۵۰ زندانیان چی ۱۵۰۰دڅرګنونو په مطابك . د وحدت ګوند په الس کی وی، ونیولی

( ۵۷پاڼه )« .دی ډول د پټو اسیرانو لوی اکثریت تر اوسه پوری ورک پاتی دی

اسالمی ګوند د وسلو زیرمه وه، د وسله والو ساتونکو لخوا یی ساتنه  (حکمتیار)د شمشتو زندان چی په ظاهر کی د 

یوه شاهد چی د عبداشکور په نامه د یوه .  نه دمخه او وروسته دیر شمیر بندیان ساتل کیدل۱۹۹۲په دا زندان کی د. کیده

 کسان چی د ۵۰زندانی ورور وه بین المللی عفوی ته وویل چی عبدالشکور، د حمولود پوهنځی فارغ اودده د کورنی 

د پخوانی زندانیانو د څرګندونو په اساس . جهاد په پلمه د اسالمی ګونډ لخوا نیول شوی وه په همدی زندان کی بندیان وو
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ونډ مامورین د نوی بندیانو څخه پلټنی کولی او د ساټونکو لخوا په سوک او لؽته وهلو گپه شمشتو زندان کی د اسالمی 

. نی میلو څخه کار اخیستپاوساو یو گهؽو له لر)): یو له هؽو څخه نړیوال عفوی ته وویل. ټکولو الندی نیول کیده

( ۵۹، ۵۸ص (. )(زمونږ ویشته یی وچ خریل او زمونږ د ږیرو ویشان یی ایستل

 :جنسی تیری او وهل ټکول

یوه . ښځی او نجونی تل په ویره کی دي څو د وسله والو یادو ډلو د تیری الندی رانشینن سبا ه ټول افؽانستان کی، پ» -
: هؽی نړیوال عفوی ته وویل. پنخلس کلنه جلی چهلستون کی د وسلوالو کسانوله خوا پر له پسی تیری الندی راؼله

 بجی وی، هؽوی زمونږ کور ته ننوتل او زما پالر ۹ی پد ش. هؽه یو دوکاندار وو. هؽوی زما پالرزما مخکی وواژه))
مجاهدینو زه ښوونخی ته له . ته یی وویل دستور لری هؽه ووژنی ځکه چی ماته یی اجازه راکړی ښوونځی ته والړشم

یوه (. (...نشم کوالی هؽه څه ووایم جی زما د پالر له  وژلو وروسته یی په ما وکړه. تلو څخه مخکی هم منع کړی وم
 د بمباریو په یوی حملی کی یمیړه م)):   په شهرارا سیمی کی یی ژوند کاوه وویلپیل کال په ۱۹۹۴ دبله ښځه چی 

 و له خوا، دوه کسه وسله وال مجاهدینالړم او د ډوډی راولو دپاره بهر ته ښودخپل ماشومان پریمی یوه ورځ . ووژل شو
تیری پرما  کسان دری ورځی پرله پسی ۲۲هلته . یول شومایگاه وه بپ او یوه کور ته چی ددوی ونیول شومپه سړک کی 

ی د ډیری یخنی له کبله مړه شوی م، اوالدونه ړمکله چی خپل کور ته ال. م چی الړشراکړهاو وروسته بیا اجازه . وکړل
 (۶۹، ۶۸ پاڼه).  هؽی اوس خپل اعصاب له السه ورکړی او په پیښور کی اوسیږی((.وه

 ځواکونو زمونږ بر دلمړی د چهلستون له ؼرونو څخه د اسالمی ګون)): یوه بله ښخه نړیوال عفوی ته وویل -
لم جم گهؽوی . استوکنخایونو د راکت په توؼولو پیل وکړ، وروسته له هؽی د جنرال دوستم ځواکونو سیمی ته راؼلل

بله ورځ د اسالمی ګوند وسله وال . مونږپښتانه نه و نو زمونږ ژوند وژؼورل شو. رځیدلگهؽوی د پښتنو پسی . نومیدل
د بیلگی په ډول، زمونږد کوڅی پر ځینی ځوانو ښځو یی تیری . ی وکړیرواوهؽوی ډیر ظلمونه او نا. کسان راننوتل

(( .و ورځو یی الش دسیمی په یو ځای کی ومونډل شوڅیوه ځوانه ښخه یی له ځانه سره یوړه چی وروسته له . وکړ
 (۶۹ یاڼه)

 
 کی د ښکیل ځواکونو له خوا گدا اعمال چی د جنگ په وخت کی، په جن. دا وه د تنظیمی دوری د کړنو څو مثالونه

خو ددؼه جنایتونه عاملین تر اوسه . ترسره شوی دي، دملی او بین المللی لوانینو په اساس جنگی جنایت بلل کیږی
ځان د افؽانستان د سیاست، التصاد او حتی د سولی مالک آزاد گرځی او د معافیت د کلتور د حاکمیت له امله پوری 

 د .دپاره په ملی او بین المللی کچه دوامداری هڅی وشیربانیانو ته د عدالت د تأمین قالزمه ده ددؼه جنایاتو . بولی
 .   ی په الره یوگمعافیت کلتور د له مینځه وړلو د پاره د لربانیانو یو موټی هڅی ته ستر

 
  

« په اروپا کی د میشته افؽانانو د ټولنو د فدراسیون د بشری حمونو کمیته»

 


