
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره
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 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ر، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 هالند سیپول  یجنگ  اتیجنا میت
 

                                                                  ۲۹/۰۶/۲۰۲۲ 

 کشور هالند.* یجنگ اتیجنا یبررس م یالهه و ت  محکمهٔ  هی# *اطالع
 

  یسالها نیدوستان شان ب ایکه خود شان  یکشور هالند از همه افغانها یالملل ن یب  اتیجنا میو تالهه   محکمه*
که در مورد خاد شش درک اطالعات دارند   یبوده اند  و افغانها یدر خاد شش درک زندان ۱۹۹۲ یال  ۱۹۸۰
ً دارد. لطف یهمکار یتقاضا  :* دیریتماس بگ ه یذکر شده در اطالع یبا آدرس ها ا

 
 :* هی*متن اطالع

 
 محترم،  انیخانمهاوآقا

 
توسط محکمه   یسابق زندان پلچرخ یاسیامور س سیما، قوماندان و رئ قاتی، در تحق2022سال   لیاپر 14 خیبتار
 . دیسال حبس محکوم گرد 12مجرم شناخته شد و به  1980انجام شده در دهه   یجنگ  اتیبخاطر جنا ،یهالند

 
 ̀`` 
 

 یوحشتناک طیسالها بدون محاکمه )عادالنه( و در شرا  یآنوقت افغانستان برا میژمخالفان ر ،یو یرهبر تحت
 بودند. یزندان

 
بودند  یدر آنزمان در آنجا زندان کهیاز افراد یاریاست که بس ن یبرسد ا صلهیف نیکه محکمه توانست به ا یلیدل تنها
  نیعدالت، تأم  گر،یکردند. به عبارت د انیتجربه نموده بودند، ب ی آمدندو آنچه را که در زندان پلچرخ شیبه پ

 شیبه پ انیقربان نیکه ا دیممکن گرد لیدل نیتنها به ا مان،از عدم مجازات مجر یری و جلوگ انیعدالت در قبال قربان
 کردند. انیگذشته بود، ب شانیآمدند و آنچه را که باال

 
 هالند سیپول  یجنگ  اتیجنا میت ما،
 
(Team Internationale Crimes ،)انجام شده در افغانستان   یجنگ  اتیجنا یدر حال بررس گریبار د کی

بازداشتگاه "خاد شش   یعنی  گر،یبازداشتگاه د کی  یبار تمرکز ما باال نی. امیهست  1992-1980 یسالها  نیدرب
 :میدار ازیمأمول مابازهم به کمک شما ن نیا یباشد. برا یدرک" م

 
 یآنرا م انیقربان ای دویافغانستان  هست -در کابل  1980"خاد شش درک" در دههء  انیخودتان از جمله قربان ایآ -

 د؟یشناس
 
دارند و   یکه ارتباطات گسترده ا دیشناس یرا م یافراد ای دیشناس یم شیماحول خو ادریرا در شبکه  ی افراد ایآ -
 ند؟ی کمک نما انیقربان افتنیتوانند در  یم
 

دهه  اتیعدالت در رابطه با جنا  یاجرا یبرا ی. ما واقعاً به کمک شماو کمک جامعه افغاندیمادر تماس شو لطفاًبا
 . میدار ازین 1980
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 لفونیت ایو  project.afghanistan@politie.nl: لیمیا قیلطفاًآنرا از طر د،یما دار یبرا یمعلومات اگر
پشتو همچنان در   ای ی فارس ، یدر یبه زبان ها میتوان ی. ما مدیساز کیبا ماشر 0031- 6623042 88شماره:  

 . میخدمت شما باش
 

تانرا   یمشخصات شخص ایو لفونیرا مانند، شماره ت  شیمشخصات تماس خو دیتوان یم دیخواسته باش کهیصورت در
 شد. می. مامتعاقباً با شمادر تماس خواهدیی به ما ذکر نما شیخو لیمیا در
 

 شانیکه شما باا یمارا با افغانهاو جامعه افغانها امیپ نیا کهیدر صورت دیما را کمک نموده ا نیقیشما به  همچنان،
 . دییو پخش نما دیبه شراکت بگذار ش،یخو تریی تو ایبوک  سیف  قیمثالً از طر د،یدر تماس هست

 
 دوستانه، بادرود

 
 هالند سیپول یالملل نیب  اتیجنا میت
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