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 Human rights بشر حقوق

  

  محمد ھارون خپل شعشعی

 ٢٠١١ اکتوبر ٢۵

 

 د يرغلګرو پوځو او مزدورو زورواکو سيستماتيکي ځورَوني

٢  
  د يوناما په رپوټ کي څه راغلي دي؟

رغٻړن سٻوري الندي په افغانستان کي د کرزي په مشرۍ د شمالي اتحاد په جنايتکاره او د امريکايي يرغل تر ک

د ملګرو ملتو . بې رحمه واکمنۍ کي د سيستماتيکي ځورَوني رپوټونه، څه نوې او اريانوونکې خبره نه ده 

و دولتو د چپاړسي سازمان، چي د نړۍ تر يو قطبي کٻدو را په ايسته يې، په بين المللي مسألو کي داستعمارګر

حيثيت پيدا کړئ دئ، له ھمغه پيل څخه دا شکنجې او تعذيبونه په سترګو ليده؛ خو د بادارانو د نه رسوا کولو او 

د مظلومو او کړٻدلو افغانانو د ځورَوني مسأله اوس دونه پراخه او .  په مقصد يې ھيڅکله سر نه خالصوهخښمولو

بې واکه او تش په نامه سازمان ھم باالخره مجبور سو، چي د افغانستان په عامه سوې ده، چي دا دئ د ملګرو ملتو 

د ليکني په .  امنيتي او استخباراتي ادارو کي د چارواکو پر سيستماتيکو ځورونو او تعذيبو رسماً اعتراف وکړي  

  .دې برخه کي د يوناما په رپوټ کي د وړاندي سوو حقايقو په اړه څو لنډي خبري کوو

ګډوډ يا ناڅاپه غوره سوو بنديانو د ھغو مرکو پر بنسټ جوړ ) ٣٧٩( په حقيقت کي د درې سوه ونه اويا دا رپوټ 

په دې څلور اويا . ع کال د اګست د مياشتي تر منځ  سوي دي ٢٠١١ع کال د اکتوبر او ٢٠١٠سوئ دئ، چي د 

  .بنديانو د ځورَوني کيسې راغلي دي ) ١۵( مخيز رپوټ کي د پينځلسو

چلند سوئ دئ،چي د افغانستان   کي ويل سوي دي، چي د ھغو کسانو له نيمايي سره وحشيانه او ساديستيپه رپوټ

يې پوښتني او ګروٻږني کړي دي؛ او د ھغو کسانو له دريمي برخي سره کټ ) ملي امنيت( د استخباراتي ادارې 

  . له خوا نيول سوې وه » ملي پوليسو « مټ ھمدا چلند سوئ، چي د 

ملي «  دئ، چي ځورَونه او تعذيب تر  ھغو ادارو دباندي ھم پراخ او ژور استعمال لري، چي دوی يې د حقيقت دا

په نامه ياديي؛ خو په واقعيت کي د وحشت، چور وچپاو، انسان تښتونو، قانون » ملي پوليسو« او » امنيت 

«  تاند ويبپاڼي د خبر له مخي په بې ځايه نه ده، چي په دې اړه د. نقضونو او ستمي غچ اخيستونو مرکزونه دي 

  .وروستی بيان تر نظر تٻر کوعبدالرحيم ايوبي، کي د کندھار د خلګو د يوه استازي،  » اولسي جرګه 
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په ولسي جرګه کې د کندھار د خلکو استازي، چې د بنديانو د شکجنې په تړاو يې د ملګرو « : تاند ويبپاڼه ليکي 

کولې، نن چھارشنبې وويل چې په کندھار کې په سلګونو خلک چې د بنديانو ملتونو پر خپاره شوي راپور خبرې 

ده وويل چې د کندھار په مرکزي او نورو   .په توګه بٻول شوي، ورک دي او ھٻڅوک يې پر برخليک نه پوھٻږي 

 .زندانونو کې بنديان سخت شکنجه کٻږي او ډٻر بد چلند ورسره کٻږي 

ون سره په خبرو کې وويل چې له يوې مياشتې راھيسې يې ھڅه کړې چې د عبدالرحيم ايوبي له شمشاد ټلويزي  

کندھار امنيه قوماندان جنرال عبدالرازق پيدا کړي چې پر دې مسئله ورسره خبرې وکړي، خو د ھغه په پيدا کولو 

اندان پيدا ده وويل چې د دفاع وزير پيدا کول ورته اسانه، خو د کندھار د اوسني امنيه قوم. نه دى بريالى شوى 

  .کول ورته سخت شوي دي 

ايوبي وويل چې په کندھار کې بنديان شخصاً د امنيه قوماندان، دغه راز د قومونو او قبايلو چارو د اوسني وزير   

. اسد هللا خالد له لوري چې په را وروسته کې د کندھار د نظامي شورا د مشر په توګه ټاکل شوى، شکنجه کٻږي 

  .ھم تورونه پورې وو چې شخصاً بنديان شکنجه کوي او ان چې خوله پرې لګوي پر ښاغلي خالد مخکې 

ايوبي وويل چې د بنديانو د کورنۍ غړي ده ته ورځي چې د خپلو بنديانو د برخليک په باب معلومات غواړي، خو   

وبي زياته کړه اي. ايوبي وايي چې تر اوسه نه دى توانٻدلي د خپلو ورکو دوستانو په باب معلومات ترالسه کړي 

چې په کندھار کې سرحدي لٻوا ګڼې بنديخانې لري چې شپږمياشتې بنديان په کې ورک وي او دا بنديخانې يې د 

البته، د کرزي په فاسده او مزدوره اداره کي اسد هللا خالد يوازنی وزير نه » . اصولو او قوانينو خالف کار وباله 

د دې تپل سوي او کرکجني .  رانو په ځورولو کي مستقيم الس لري دئ، چي زموږ د ربړٻدلو عزيزانو او وطندا

ادارې په امنيتي، استخباراتي او دفاعي څانګو کي داسي کسان د ګوتو په شمٻر دي، چي د مظلومو افغانانو رټلو، 

  .سپکاوي او بې حرمتۍ ته د جرم په سترګه وګوري 

وونکو داسي ټپونه، نخښي او لکې و کي د يوناما مرکه کپه ځينو حاالت: د يوناما په رپوټ کي يادونه سوې ده   

يا د داسي ټپو د عالج دپاره  بنداژونه ، دارو درمل او د توقيف سووکسانو له خوا د ځورَوني په ګوته ) داغونه(

» ملي امنيت « سوي وسايل لکه ربړي پايپونه وليده، چي د ځوروني او ناوړه چلند استازيتوب يې کاوه؛ امــا د 

 الرښوونو سره سم، ويوناما ته اجازه نه وه ورکړل سوې، چي له نيــــول سوو کسانو سره د مرکــــو پر له

  .     کمرې، کمره لرونکو موبايل فونو، ويډيو يا نورو ثبتوونکو وسيلو څخه کار واخلي  .p. viمھـــــال لــه 

  ي کسانو سره ھم مــــــرکې وکړې، چي د نيولوداس) ٣٧(رپوټ دغه راز په ډاګه کيي، چي يوناما له اووه دٻرشو 

p. vii.   پر مھال يې عمر تر اتلسو کالو لږ ؤ . 

او پوليسو په حبس کي د شکنجې او تعذيب له امله » ملي امنيت « ع کال په اپرٻل کي د کندھار د ٢٠٠١رپوټ د 

  دوھم مخ.  يوه مړينه ھم ثبت کړې ده 

د ھغو ادارو نومونه اخيستل سوي دي، چي مأمورين يې د مالوماتو »  امنيت ملي« د رپوټ په يوه بله برخه کي د 

په دې ډله کي د ھرات، . يا اقراراخيستلو  په مقصد په سيستماتيکه توګه له ځورونو يا تعذيبو څخه کار اخلي 

بلل رياست ) ٩٠(  رياست، چي پخوا نيوي ١٢۴د تروريزم ضد » ملي امنيت « کندھار، خوست، لغمان او د 

يوناما د کاپيسا او تخار واليتو د ملي امنيت په ادارو کي ھم د ځورونو د باوري مدارکو او . کٻدئ، شامل دي 

  .دريم مخ . شواھدو خبري کړي دي 

په رپوټ کي د بيان سوو روايتو له مخي په دغو ځورَونو يا شکنجو کي ډٻر وخت د ځنځير يا نورو وسايلو په 

ي ميلو يا نورو نصب سوو شيانو څخه ځړول ؛ په ربړي پايپو، برقي کٻبلو، سيمو يا مرسته له دٻوال، چت، فلز



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

لښتو د پښو پر تلو وھل، برقي جټکې، د تناسلې آلې پٻچل اومروړل، د اجباري درٻدلو په ګډون و بٻالبٻلو دردناکو 

  .امل وه حالتو ته مجبورول، د پښو د ګوتو د نوکانو ايستل، د جنسي تٻري ګواښ او داسي نور ش

. ملګري ملتونه يادونه کيي، چي استناد سوي عملونه ګرده د ځوروني له بين المللي تعريف سره بشپړ سمون لري 

پوښتل سوي کسان له طالبانو يا نورو ياغي ډلو سره د ) ٣٢۴(د نيول سووکسانو له ډلي څخه درې سوه څلٻرويشت 

ملي «  نور يې د امريکا يا نورو ايتالفي ځواکو له خوا د )٨٩(او نه اتيا. شکمنو اړٻکو له کبله نيول سوي وه 

قضيو کي نيول سوي کسان ھغه مھال ) ٢٢(په دوه ويشتو. وادارې يا پوليسو ته ورسپارل سوي وه » امنيت 

رپوټ زياتيي، چي د ځورَوني پر خالف د ملګرو ملتو . ځورَول سوي دي، چي د افغاني چارواکو په واک کي وه 

انسيون په ھغو حاالتوکي د نورو دولتو چارواکو ته د توقيف سوو کسانو د ورسپارلو مخنيوی کيي، د سازمان کنو

  .١۴چي د باوري او معقولو داليلو له مخي يې په سپارنه کي د ځورَوني خطر و ويني

اياالتو او د سره له دې ټولو ترخو او خواشينونکو حقايقو، ملګري ملتونه  بيا ھم په خپل رپوټ کي د امريکا متحده 

افغانستان په اشغال کي نور برخه والو ھيوادو ته په دغه راز جرمو کي د الس لرلوګوته نه نيسي؛ او حتا په 

  . ورکي » برأت « مھارت سره کوښښ کيي، چي دکرزي مزدوري ادارې ته ھم  د چا خبره 

واليتو څخه د څلٻرويشتو ) ٣۴(که څه ھم رپوټ په ډاګه ښيي، چی شکنجې او ځورَوني د ھيواد له څلوردٻرشو

توقيفخانو او محبسو کي سوي دي؛ مګر بيا ھم يوناما په بې شرمۍ سره ِګلماله ) ۴٧(واليتو په اووه څلوٻښتو ) ٢۴(

د کرزي د ) کي يې(نه دئ؛ او ان په خپلو پلټنو کې » ځورَوني د مؤسسو يا حکومت سياست « وھي، چي ګوندي

سره له دې ھم د ملګرو ملتو دا يو اړخيزي .   ھمکارۍ ستاينه  ھم کړې ده خپلسره او فاسد رژيم د مرستي او

څرګندوني ھغه روښانه حقيقت نسي بدلوالی، چي د افغانانو ځورَوني او کړاونه په واقعيت کي د امريکا او نورو 

يرغل او د تر لمر روښانه ده، چي امريکايي . ايتالفي قوتو له تٻري او اشغال سره نٻغ په نٻغ اړٻکی لري 

جنايتکارو مزدورو ډلو ټپلو بې پوښتني واکمني په افغانستان کي د بې ګونا خلګو د ځورونو او تعذيبو اساسي او 

  . مھم دليل ګڼل کيږي 

په رپوټ کي بيان سوي ځوروني او تعذيبونه په زياترو حاالتو کي جنګي جرمونه، د بشريت ضد جرمونه او د 

رغلګرو پوځيانو او مزدور حکومت د امنيتي او استخباراتي ادارو له خوا د ھغو کوښښو يوه برخه ده،چي د ي

  . بھرني اشغال او کورنييو بې عدالتييو په وړاندي د اولسي مقاومت د وژني يا کمزوري کولو په مقصد کيږي 

انستان کي د افغانان ټول پوھٻږي، چي امريکايي يرغلګرو د خپل ناروا او ظالمانه يرغل له ھمغه پيل څخه په افغ

په کندوز کي د طالبانو د تسليم سوو جنګيالو بې رحمانه . اوسنييو سيستماتيکو تعذيبو او شکنجو تاداو کښٻښاوه

له امريکايي يرغل سره په افغانستان کي د تعذيب او . وژنه او ځورَونه ھيڅکله د تاريخ له حافظې نه ھٻريږي 

آی . رام پر شرمٻدلو او بدنامو محبسوسربٻره، په کابل کي د سي شکنجې بازار دونه ګرم سو، چي د کندھار او بګ

امريکايي استادانو په خپلو وحشيانه . اې او نورو ايجنټانود شخصي زندانو خبرو ھم ټول ھيواد پر سر واخيستئ . 

د د ھيوا. کړنوسره د شمالي اتحاد بې رحمو جالدانو او قاتالنو ته د ځورَونو او تعذيبو رسمي جواز ورکړ

استخباراتي او امنيتي ادارې له کلو کلو راھيسي د داسي جنايتکارو، بې رحمو او خاينو عناصرو په الس کي دي، 

چي د ټولو خپلواکو او سرلوړو افغانانو، په تٻره بيا غښتلو او نه تسليمٻدونکو پښتنو ځورَونه او شکنجه يې خپل 

ه تٻرو لسو کالو راھيسي له القاعدې، طالبانو او نورو د ډيورنډ دا خوا او آ خوا ل. رسمي سياست ګرځولئ دئ 

وسله والو جنګيالو سره د ملګرتوب يا مرستي په تور د بې ګونا پښتنو ناروا ځورَول او ازارول، ھغه انساني ضد 

سياست دئ، چي يرغلګر پوځونه، برالسي غوښتونکي پاکستاني پوځيان، پراختيا غوښتونکي ايراني اخوندان، 
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دې ټولو . الي اتحاد او نوري پښتون دوښمني ډلي ټپلي ګرده په يوه ليکه او يوه مورچل کي دريي پخوانی شم

جنايتکارو ھيوادو او ډلو ټپلو د خپلواکۍ بخښوونکو او سرلوړو پښتنو په ځپلو، کړولو او بې پته کولو کي له ھيڅ 

اينانه ھلوځلو کي به، پر ھيڅ شي راز کوښښو څخه ډډه نه ده کړې؛ او تر څو وس لري، په دې ظالمانه او خ

  .صرفه ونکړي 

شک نسته، چي دپخوانييو روس پلوه رژيمو په امنيتي او استخباراتي ادارو کي ھم پراخي ځورَوني کٻدې؛ جھادي 

« تنظيمونه، طالبان او نور وسله وال مخالفين ھم ھيڅ يو په دې برخه کي ښه ريکارډ نه لري؛ خونن ګورو، چي د 

درواغجنو مدعيانو او د دوی مزدورو جنايتکارو ډلو » عدالت « او » قانونيت « ، »اولسواکۍ « ، »بشردوستۍ 

  !ټپلو په دې  تورو او شرمونکو انساني ضد عملو کي له ټولو ميدان ګټلئ دئ؟

د ملګرو ملتو رپوټ دغه راز په روښانه ټکو يادونه کيي، چي تعذيبونه له شکمنو ياغيانو څخه د اعتراف او 

د رياست په توقيفخانه کي » ملي امنيت « د کندھار د. ومات اخيستلو په عامه او مروجه بڼه ورکول سوي دي مال

د رپوټ . يوه نيول سوي شخص وويل، چي چارواکو په مقعدکي د مرچک لړلي لښتي د منډلو ګواښ ورته کړئ ؤ 

 ١۵ د ادارې ھغه ودانۍ وه، چي د نيوي»ملي امنيت«کي د له مخي تر ټولو بې رحمه او وحشي توقيفخانه په کابل 

ھر څونه چي ما له طالبانو «:  يوه نيول سوي کس د دې رياست په اړه و ويل . رياست په نامه مشھور دئ ) ٩٠(

سره د تړاو لرلو په اړه له اعتراف کولو ډډه کوله، د نيوي رياست چارواکو ھم په ھغه اندازه خپله ځورَونه او 

ې را څخه وايسته؛ يوه کارکوونکي مې تناسلي آله په الس کي ونيوله؛ او تر ھغه وخته يې شکنجه سختوله؛ کالي ي

کله چي پر سد راغلم سمدالسه مي اقرار . په داسي زور تاو را تاو کړه، چي له درد او عذابه يې بې سده سوم 

يو . غوښتنه کوله؛ ځکه نور مي دا سخت درد او عذاب نسوای زغمالی وکړ؛ او ھغه څه مي وويل، چي دوی يې 

کله چې نيوي رياست ته بوتلم، نه پوھٻدم، چي « : بل نيول سوي کس د يوناما و مرکه کوونکو ته څرګنده کړه 

 په .دوې ورځي وروسته د کوټې د ملګري له بيانه پوه سوم، چي په نيوي رياست کي يم . . .  چيري يې بٻولئ يم 

  ». دوزخ بولي / نيوي رياست کي دونه وھل، ټکول  دي، چي خلګ يې دوږخ

لکه څنګه چي ګورو تر ټولو ناوړه او زړه لړزونکي ځوروني د ھيواد په پالزمينه کي، چي د کرزي د رژيم او 

 ځای له دې امله په رپوټ کي دا کوښښونه او ھڅي ھيڅ. امريکايي اشغال د قوماندې مرکز دئ، پٻښي سوي دي 

نه نيسي، چي د کرزي د مزدور رژيم چارواکي او د ھغوامريکايي باداران له بيان سوي جرمو څخه ليري او بې 

  . مسووليته و ښيي 

لکه څنګه چي د نړۍ د سوسياليستي ويبپاڼي ليکوال، باري ګرې او د انټي وار ډاټ کام ليکوال،  جان ګلسټر، د 

رو کي کاږي، د کرزي حکومت، امريکا او ناټو د ملګرو ملتو د سازمان ملګرو ملتو د رپوټ په اړه په خپلو تبص

تر . ١۶په ھمکارۍ ھلي ځلي وکړې، چي د ملګرو ملتو د رپوټ تر خپرٻدو مخکي د رسٻدلي زيان مخه و نيسي 

ھغه وروسته چي د روان کال په سيپټمبر کي د رپوټ يوه مسوده ورکړل سوه، په افغانستان کي د ناټو عمومي 

آلن و ھغو شپاړسو توقيف ځايو او محبسو ته د ياغيانو لٻږدول وځنډول، چي د منظمو او . ندان، جنرال جان رقوم

   .١٧ھمٻشنيو ځورونو په ورکولو مشھور دي

نيويارک ټايمز ورځپاڼي، چي تل يې د امريکايي يرغل په  ستاينه او مالتړ کي خپروني کړي دي، ھم د اکتوبر د 

ه ګڼه کي په افغانستان کي د توقيف سوو کسانو د سيستماتيکي ځوروني په باب اوږده مقاله مياشتي د لسمي نٻټي پ

د دې ورځپاڼي خبريالي، اليسه جانسن روبين، د امريکايي قومندان، جنرال آلن، په باره کي يادونه . خپره کړې ده 

سته د توقيف ځايو او بنديخانو د کړې ده، چي ده په افغان توقيف ځايو او محبسو کي د ملګرو ملتو تر رپوټ ورو
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پلټني په مقصد يو پالن جوړ کړئ دئ، چي د استنطاق د عصري الرو چارو په برخه کي ښوونه او روزنه 

د امريکايي سفارت مأمورينو ھم په دې اړه . ورکيي؛ او د افغان حکومت پر الرو چارو او تعامالتو ھم څارنه کيي 

وقيفخانو او زندانو دپاره د اوږد مھاله څارني د يوې کړنالري په طرحه کولو دا سفارت اوس د افغاني ت« : وويل 

د ناټو کارکوونکو په يوه وينا کي څرګنده کړه، چي دوی له ملګرو ملتو او افغان حکومت سره په ګډه . بوخت دئ 

رو غَور وکي او د ناوړو عملو د مخنيوي په مقصد پر الرو چا» توقيفولو عمليات ښه کړي « کار کيي، چي د 
١٨.«  

د نړۍ د سوسياليستي ويبپاڼي د ليکوال، باري ګرې، په وينا د نيويارک ټايمز د مقالې ليکواله د ھغه ظلمو او 

ځورَونو يادونه نه کيي، چي پر افغان اولس تٻري سوي دي، بلکي يوازي دې خبري ته اندٻښمنه ده، چي د ملګرو 

  .  امريکايي عسکرو د کمښت پالنونه پٻچلي کړي ملتو خپور سوئ رپوټ به په افغانستان کي د

نيويارک ټايمز يادونه کيي، چي کٻدای سي د ملګرو ملتو خپور سوئ رپوټ  له افغان پوليسو او استخباراتي ادارو 

د دې خبري ضمني مانا دا ده، چي يوناما بايد د بل ھر وخت په څٻر په . سره د امريکا مرستو ته زيان ورسيي 

د . خانو او محبسو کي د خپلسرو چارواکو پر سيستماتيکو ځورَونو او تعذيبو سترګي پټي کړي وای افغان توقيف

نيويارک ټايمز خبرياله  په ټګۍ او ريا سره ھغه امريکايي قانون ته ګوته نيسي، چي له مخي يې د بھرنييو چارو 

 مرسته يا پوځي روزنه ورکي، چي په او دفاع وزارتونه اجازه نه لري، د يوه ھيواد ھغه امنيتي ځواک ته مالي

په داسي حال کي، چي اليسه . فعاليتو کې د بشري حقوقو د نقضولو په اړه باوري شواھد او مدارک په الس کي يي 

اې او پينټاګان د خپلو استعماري ھدفو د تحقق په الر کي نه يوازي د . آی . روبين په دې ښه پوھٻږي، چي سي 

  . نړۍ والو موازينو او معيارو ھم ھيڅ پروا نه لري امريکايي قوانينو، بلکي

د نړۍ د سوسياليستي ويبپاڼي ليکوال، باري ګرې،  د ملګرو ملتو د رپوټ په وړاندي  د امريکا د حکومت او 

د امريکا حکومت او نيويارک ټايمز ورځپاڼه داسي «: اړه په خپله تبصره کي زياتيي نيويارک ټايمز د در يځ په 

چي د امريکا او نړۍ خلګو ګردو په ډله ييزه توګه حافظه له السه ورکړې يي؛ او د امريکا د ھغو سوچ کيي، 

ځورونو په اړه ھيڅ مالومات نه لري، چي د عراق په ابوغريب، د کيوبا په ګوانتنامو، د افغانستان په بګرام او 

ونه او الري چاري چي د افغانستان په حقيقت کي د ځوروني ھغه تخنيک. داسي نور ځايو کې خلګو ته ورکړي دي 

په اړه د ملګرو ملتو په رپوټ کي راغلي دي، ټولي دامريکا د متحدو اياالتو له خوا عملي سوي دي؛ او تر دې 

  ». واچول سي وروسته به ھم د نړۍ په ګوټ ګوټ کي په کار

نبې په مقاله کي په بګرام کي نيويارک ټايمز ورځپاڼي د اکتوبر د لسمي نٻټې د دوش« : باري ګرې وروسته کاږي 

ع کال په مي کي ٢٠٠۵د خپل ھغه افشأ کوونکي رپوټ په باب محتطاطانه او بدبينانه سکوت کړئ دئ، چي د 

ع کال د دوو بې ٢٠٠٢ھغه مھال خپور سو،چي ورځپاڼي د بګرام په ھوايي اډه کي د امريکايي پوځيانو له خوا د 

.  د امريکا د متحدو اياالتو د اوردو دوه زره مخيز رپوټ تر السه  کړ وسلې ملکي افغانانو د وژني په باره کي

د : ھغه وخت د نيويارک ټايمز ورځپاڼي له دې رپوټ سره يو ځای په خپله خپره سوې سر مقاله کي داسي وليکل 

 ناوړه چال بګرام په اړه د نيويارک ټايمز له خوا تر السه سوي تحقيقاتي دوسيې روښانه کړه، چي له بنديانو سره

د کوټو په چتو پوري تړل، له خوبه بې برخي کول،  په لغتو او سوکانو وھل، : چلند عادي او ورځنۍ بڼه لرله 

  وروسته په عراق کي تکرار جنسي سپکاوی او د ساتونکو سپو د داړلو ګواښ ټول کټ مټ ھغه څه دي، چي

  ».سوه
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« ل په بڼه په افغانستان، عراق او ګوانتنامو کي د نړۍ د د ليکني په پای کي درنو لوستونکو ته د بولګې او مثا

امريکايي پوځيانو د وحشيانه ځورَونو اوتعذيبو په اړه د اينټرنيت څو » ډيموکراټو« او » بشردوستو« ، »متمدنو

 :لينکونه وړاندي کوو، چي حقيقتونه د سر په سترګو وګوري؛ او په خپله قضاوت وکي 
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