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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights بشر حقوق

 
  در افغانستان  تي بشرهي علتي اسناد جنای افشاانجمن

 ٢٠١٢ جون ٢٢

  

  شهي پتي محتاط جناديعبدالحم

  ازترس فرار کرد
  

اط ديعبدالحم  االرانتي جناز ا یکي محت شاکي حزب دموکرات س ق بعدازاف ترالاش از تي ھوی خل تان ايس ه ھندوس  ب

  فرارکرد 

شان دادن عکسش شودی  خودش متي منکرھوونيزي تلوۀ در مقابل کمررانهيلگيغاف  محتاط بشکلديعبدالحم ا ن  و ب

انش خشک مکي وطنفروشان حزب دموکراريدرکنار سا ق دست پاچه شده و زب در   مزدور روسنيا. شودی  خل

رادط توساتي که ھمه جناديگوی  درافغانستان منکرشده ومتي بشرهي علاتي از جناءبتداا اد  اف را خ  او  وشدی  مءاج

دارک می نداشته است،  ولیدرآن دخل ناد و م ان در توکیثقو خبرنگاراس فارت جاپ ه از س ود ه  بوي ک دست آورده ب

 شکشيبود پ وابستگان آنھا را در کابل داده" کشتن" مھاجر درج است که محتاط حکم ی تن ازافغانھا٩ یودرآن اسما

رد ضا.  ک ام و ام ه ن ناد ک اط یدر آن اس ه وضاحت دمحت ود ی مدهي ب شرانگري نماش ال ضد ب اط دي حمی اعم  محت

اي وختيودرمجموع از جنا ریانتھ شان مکي حزب دموکراتی رھب ق را ن د ی خل ه و-دھ هيدي ب ه ادي شوومتوج  ني ک

ه مدايونه دست و پاچه شد ه و درصدد پ چگشهيپ تي جناانتکاريخ ردد، ی کردن بھان ناد دگ ري خبرنگاراس   را ھمیگ

  .  بودويخاد درتوکۀ ندي نماثي اومنحۀفي وظانگري نماکه کرد شکشيپ

د صاحبه درتلوبع ترلونيزي از پخش م ناد ماي اس اکردنو و اس ار ن ق و انک اط جنادي عبدالحم،یث  مي از بشهي پتي محت

  .  استدهي ھند گردکشور ی داده و راھحي  فرار را بر قرار ترجمحاکمه،

ا" که ديگو ی میائي ھمراه با احمدشاه مسعود، به خبرنگار استرلشيبه عکس ھا  با اشارهشهي پتي جنانيا   مسعودیآق

ور نجسي رئی سقوط دولت و سرگونی برایمن با ھم در مورد طرح و دزبي جمھ ه نج( ی احم شھور ب اوبيم )  گ

ه ديگو ی مني ھمچنیو "ميکرد یت مصحب رد" ک ا ف ستان یمن تنھ وم در دولت افغان دارکات و ترتب ه ت ه ھم اتي ک  ب

  ".  انجام دادمیور ربانھ جمسي قدرت به رئی را جھت واگذارالزمه
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اويديو نيلطفاً ا اد ھ ا،یئ و قضای عدلی را به تمام دوستان تان، نھ اعی نھادھ دالت طلب اجتم  سي فی وآدرسھای ع

ه چنگ عدالت سپرده ی ساالران از ھرقماشتي جناۀ تاباشد که ھمد،ي به اشتراک بگذارترتانيوک و توب ند ب ه باش  ک

  شوند

  

  

http://www.youtube.com/watch?v=y0YBizOABo&list=HL1340230716&feature=mh_lolz 

  

http://www.youtube.com/watch?v=y0-YBizOABo 

  

   

  

  

  


