Offener Brief
Dieser Brief ist an alle Freiheits- und Friedensliebende Menschen, die
gegen jegliche Gewalt an Menschen sind, gerichtet. Mit der Forderung,
uns in unserem Kampf gegen die Ausübung der Gewalt an Frauen in
Afghanistan anzuschließen, sich für die Verfolgung der kriminellen
Elemente und für die Unterstützung der Gewaltopfer zu solidarisieren.
Der jüngste Vorfall hat uns bewegt dringend auf die Zustände in
Afghanistan aufmerksam zu machen. In der Stadt Herat in Nord-WestAfghanistan hat in der Freitagnacht 13.12.2013 gegen 1.00 Uhr Ortszeit
ein drogenabhängiger Mann seine junge Ehefrau (Satara, 23 Jahre alt
und Mutter von vier Töchtern, die älteste bereits 12 Jahre) in grausamer
Art und Weise verstümmelt. Er hat seiner Ehefrau Nase und Lippen
abgeschnitten, nachdem er sie mit einem Steinschlag auf den Kopf
bewusstlos geschlagen hatte. Anlass dazu war, da sie verweigert hatte
ihm Geld für seine Drogen zu geben.
Die Mutter von Satara verlangt von Menschenrechtsorganisationen der
Sache gründlich nachzugehen. Maleka Rasuli, die Verantwortliche für
Frauenrechte in der Menschenrechtskommission in Herat, sagt, dass so
lange Kriminelle nach einer derart grausamen Tat keine ernsthaften
Konsequenzen erwarten müssen, die Lage sich nicht ändern wird. Vor
einer Woche hatten sich zwei Frauen aus Verzweiflung selbst erhängt,
andere haben sich zuvor bei lebendigem Laib verbrannt, weil sie die
Gewalt von Männern gegen sich nicht mehr länger aushalten konnten.
Das sind leider keine Einzelfälle. Afghanistan ist das Land mit der
größten Gewaltrate gegen Frauen. Die Menschenrechtskommission in
Afghanistan hat bekannt gegeben, dass die Gewalt gegen Frauen in
Afghanistan im ersten Halbjahr 2013 um 25% zugenommen hat.
Natürlich ist das die offiziell-registrierte Zahl: Die Dunkelziffer ist um ein
Vielfaches höher.
Hamed Karzai, Präsident von Afghanistan, hat vor vier Jahren das
Gesetz gegen Gewalt an Frauen eingeführt, welches Gewalt an
Frauen in bestimmten Fällen als strafbar bezeichnet. Aber die
afghanische Menschenrechtskommission lässt bedenken, dass das
Gesetz sehr zögerlich durchgesetzt wird.
 Lasst uns diese kriminelle Taten nicht als selbstverständlich und
normal betrachten und weiterhin weg schauen.
 Lasst uns einig sein gegen alle menschenunwürdigen Taten und
Menschenrechtsverletzungen überall, auch in Afghanistan.
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 Lasst uns mit allen Gewaltopfern der Welt solidarisieren und uns
für ihre Rechte einsetzen.
 Es lebe die Menschenwürde, die Menschenrechte und die
Gerechtigkeit.
Wir fordern die Menschenrechtskommissionen hier in Deutschland und
in Straßburg auf sich mit derartigen Schandtaten, die gegen die
Menschenrechte und Menschenwürde sind, zu befassen und auf die
afghanische Regierung und auf die zuständige
Menschenrechtskommissionen vor Ort Druck auszuüben, damit solche
Vorkommnisse sich nicht mehr wiederholen.
*********************************************************
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(به ارتباط جنایت اخیر علیه زنان در افغانستان)
این نامه عنوانی همه دوستداران آزادی و صلح است که در برابر هرگونه خشونت ضد انسان می
ایستند؛ با این خواست که با ما در کارزار جلوگیری از خشونت بر زنان افغانستان یکجا شده در
پشتیبانی از قربانیان خشونت و کوشش ها برای پیگرد عناصری که همچو جنایات را مرتکب میگردند،
همیار ما شوند.
وقوع تازه ترین جنایت باعث گردید تا بیدرنگ توجه را بر وضعیت در افغانستان متمرکز بسازیم .شب
جمعه مورخ  ، 31.31.31یک مرد معتاد در شهر هرات زن جوانش ( ستاره ،بیست و سه ساله،
مادر چار دختر که بزرگترین شان دوازده ساله است) را به شکل ظالمانه مثله نمود .شوهر ستاره بینی
و لبهای زنش را پس از بیهوش ساختن او به وسیلۀ کوبیدن سنگ بر سرش ،قطع نمود .خودداری ستاره
از دادن پول به شوهرش برای خرید مواد مخدر  ،گویا سبب شد تا شوهرش مرتکب این جنایت گردد.
مادر ستاره از کمیسیون دفاع از حقوق بشر میخواهد تا موضوع را به شکل اساسی پیگری نماید.
ملکه رسولی سرپرست حقوق زنان در کمیسیون دفاع از حقوق بشر شهر هرات میگوید تا زمانی که
مرتکبان چنین اعمال ظالمانه بدون مجازات بمانند ،وضع تغییر نخواهد کرد .یک هفته پیش دو زن خود
شان را از فرط ناامیدی حلق آویز کردند ،چندین زن دیگر پیکر زنده ی خود شان را به آتش کشیدند-
زیرا آنان بیشتر از این خشونت مردان را تحمل نمیتوانستند.
متاسفانه اینها رویدادهای استثنایی نیستند .افغانستان کشوریست با باالترین آمار اعمال خشونتبار بر ضد
زنان.
کمیسیون دفاع از حقوق بشر در افغانستان اعالم داشته که در نیمه نخست سال  1131آمار خشونت
ضد زنان  12فیصد افزایش یافته است .روشنست که این آمار رسمی و ثبت شده اند .آمار واقعی
چندین مراتبه باالتر اند.
حامد کرزی رییس جمهور افغانستان چهارسال پیشتر قانون منع خشونت علیه زنان را توشیح کرد .این
قانون مواردی از خشونت علیه زنان را جرم قابل مجازات تعریف کرده است .اما به نظر کمیسیون
حقوق بشر افغانستان این قانون با کندی و اغماض بسیار تعمیل میگردد.
ـ بیایید ،چنین اعمال جنایتبار را پذیرفته شده و عادی نپنداریم و بیشتر از این به آن با دیده ی اغماض
ننگریم.
ـ بیایید ،در برابر هرگونه عمل ضد انسانی و نقض حقوق بشر متحد گردیم؛ در همه جا و در افغانستان
همچنان.
ـ بیایید در سراسر جهان در کنار قربانیان خشونت بیاستیم و به دفاع از حقوق شان برزمیم
ـ زنده باد منزلت انسانی ،حقوق بشری و برابری.
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ما توجه کمیسیون دفاع از حقوق بشر را به شکل جدی در آلمان و اشتراسبورگ جلب میکنیم تا با
تمرکز توجه بر چنین جنایات شرم آور ضد حقوق بشر و منزلت انسانی  ،بر حکومت افغانستان فشار
بیاورد تا جلو تکرار همچو حادثات را بگیرد.
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Folgende Vereine, Organisationen und Personen unterstützen diesen
offenen Brief:
1. ZAN
Hilfsorganisation zur Förderung der Rechte afghanischen Frauen e.V.
2. The European Afghan Women´s Gethering
Vorsitzende Sohayla Hasrat-Nazimi
3. Initiative afghanisches Hilfswerk e. v. IAH
Vereinsvorsitzende Shaima Ghafury
4. ASF – Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen
Elke Ferner, Bundesvorsitzende
5. ASF – Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen
Ulli Nissen, Bezirksvorsitzende Hessen-Süd
6. Sozialdemokratische Frauen (ASF) Frankfurt
Barbara Wagner, stellvertretende Vorsitzende
7. IFH – Interkulturelle Frauennetzwerks Hessen e.V.
Vorstandvorsitzende Figen Brandt
8. Kinder Afghanistans e.V.

Kinder Afghanistans e.V.
Kulturförderung und
humanitäre Projektarbeit

9. HDF - Föderation der Volksvereine türkischer Sozialdemokraten e. V.
Bundesvorsitzender Ismail Eren
10. Afghanistan Hilfe, die ankommt
Vorsitzende Najiba Behmanesh

11. Integrationsagentur Behnaaz Jansen
12. SPD Unterbezirk Frankfurt am Main
Stv. Vorsitzender Eugen Emmerling
13. Afghanische Frauennetz-Verein Hannover e.V
Shafiqa Hassan Vereins vorsitzende
14. Akis Kulturverein

15.  انجمن همبستگی با مهاجران، غوث میر رئیس کانون فرهنگ افغانها در اتریش
16. Unie Van Afghaanse Verenigingen In Nederland
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17. The Voice of Afghanistan Women
18. Afghanistan Peace Ass. in Europe
19. Vorsitzender Khoshal Mukamel
20. Verein der Nationaleneinheit und des Fortschritts Afghanistans e.V.
21. Vorsitzende- Noor M. Ghafury
22. The Afghanistan Committee for Peace, Reconstruction and Culture
23. Afghanistan-Komitee für Frieden, Wiederaufbau und Kultur e.V.
24. Vorsitzende: Dr. Gul-Rahim Safi
25. Initiative afghanisches Handwerk e.V.
26. Vorsitzende: Shaima Ghafury
27. Afghansk tolk, rådgiver og fordragsholder (Denmark)
28. Gleichberechtigungsreferat der Stadt Marburg
Frau Christa Winter
29. O Foundation
Managing Director Massih Wahab
30. Afghanistan Human Reights D.
31. Verein Francetraduction
32. ASA-MA-I e.V.
Hamidulla Obaidi
33. Association Afghan in California
محمد شاغاسی موسس و مدیر
34. Afghan Literary International
General Manager Mrs. M. Ahmadyar
.

35. داکتر راضیه هوتکی
رییس شورای زنان اتحادیه سراسری زنان افغانها در فدراتیف روسیه
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36. European Compeign for Human Rights in
Afghanistan
Director, Dr. Nooralhag Nasimi

37. Woman Aid Afghanistan
خانم گلچهره یفتلی

شوراها Organisationen
اتحادیه انجمنهای افغانها در هالند
شورای سراسری زنان افغان در هالند
آوای زنان افغانستان در امریکا
انجمن همبستگی زنان افغان در هالند
بنیاد خیریه آینده در هالند
همایش اروپایی زنان افغانستان در هالند
همیاری زنان افغانستان
شورای زنان افغان در فدراتیف روسیه
کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان
اتحادیه سراسری زنان افغانستان
شبکه زنان افغانستان
کمپاین  ۰۵فیصد زنان افغانستان
دختران رابعه
شبکه نگاه زن
تابش نو
سازمان بین المللی زنان افغانستان در هالند
صالحه وهاب واصل
رییسۀ کمیسیون زنان اتحادیهۀ انجمن های افغانها در هالند
نشریه ها و وبسایتها
وبسایت فردا www.farda.org
وبسایت آسمایی www.afghanasamai.com
برګه تابش نو  -نوی وړانګه
ویبسایت www.aimalzaman.com
وبسایت www.nahimi.dk
وبسایت www.ftraduction.com
"Afghan community monthly newspaper " Andisha-e-Nau The
وبسایت www.daripost.com
مجله بانو
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Personen شخصیتها
Nadia Qani نادیه قانع
Nilab Mauj Salam نیالب موج سالم
Hussain Aqa Riaz حسین آقا ریاض
Maria Bashir ماریا بشیر
Padram Qazisadeh پدرام قاضی زاده
Reza Shir Mohamadi رضا شیر محمدی
Dr. Saboor Siasang داکتر صبورهللا سیاهسنگ
Hamidullah Obaidi حمیدهللا عبیدی
Dr. Babrak Arghand دکتور ببرک ارغند
Fatah Mohammad فتاح محمد
Shirin Nazari شیرین نظری
Sediq Wafa صدیق وفا
Wali Shahpour شاهپور ولی
Nahid Olumi ناهید علومی
Suhaila Zahmat سهیال زحمت
Dr. Homaira Dastgirzada دکتور حمیرا دستگیرزاده
Dr. Latif Nazemi دوکتور لطیف ناظمی
Sohayla Hasrat-Nazimi سهیال حسرت نظیمی
Shaima Ghafury پوهندوی شیما غفوری
Shafiqa Hassan شفیقه حسن
Fatah Ghafori محمد فتاح غفوری
Qadir Habib قدیر حبیب
Haroon Yousofi هارون یوسفی
Asif Maroof آصف معروف
Amena Yousofi آمنه یوسفی
Shahbaz Iraj شهباز ایرج
Mohammad Akbar Kargar محمد اکبر کرگر
Nadia Fasel نادیه فضل
Asma Sakhi Aziz اسما سخی عزیز
Kawa Shamel کاوه شامل
Ratbil Shamel Ahang رتبیل شامل آهنگ
Freshta Sama فرشته سما
) (رییسۀ کمیسیون زنان اتحادیه ی انجمن های افغانها در هالندSaleha Waheb صالحه وهاب واصل
Sara Ehrary سارا احراری
Parwin Payhwak پروین پژواک
Nouria Sayar Paryani نوریه سیار پریانی
Dr.Med.Kamal Eslam دکتور کمال اسالم
Hamid Assil حمید اصیل
Ebrahim Kazman ابراهیم کازمن
Yusef Hewaddoost یوسف هیواد دوست
Zarghuna Ata زرغونه عطا
Dr.Sayed Ebrahim Sayed دکتور سید ابراهیم حیدر سید
Om Parkash اوم پرکاش
Musadiq Parsa مصدق پارسا
Garzai Laeq غرزی الیق
Abdullah Watandar عبدهللا وطندار
Jalali Abdul Salam دکتور عبدالسالم جاللی
Homaira Sadeqyar حمیرا صادقیار
Kayoum Bashir قیوم بشیر هروی
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Jawad Mansour Popal جواد منصور پوپل
Aatash Afzali ضیا آتش افضلی
Waheed Rafeay واحد رفیعی
Zahra Mosawi زهرا موسوی
Masooda Qazi مسعوده قاضی
Bawary Amin حاجی امین باوری
Hassina Burgan برگان حسینه
Mohammad Nasir Seham محمد نصیر سهام
Nasser Temori ناصر تیموری
Sediq Quiam صدیق قیام
Asef Baraki آصف بره کی
Khalid Khosraw خالد خسرو
Sayed Shah Jakuby سید شاه یعقوبی
Gulaly Wardak گاللی وردک
Arman Amaniآرمان امانی
Zubir Alkozai زبیر الکوزی
Asef Khorami آصف خرمی
Salim Saberi سلیم صابری
Sayed Wali Sharifi سید ولی شریفی
Temorr Shah Salehi تیمورشاه صالحی
Alammal Nangyalay ننگیالی علم مل
Hussain Poya حسین پویا
Zarlasht Obaidi زرلشت عبیدی
Sultan Elham Safi سلطان الهام صافی
Suraya Sadeed ثریا سدید
Ahmad Sufizada احمد صوفی زاده
Ali Qawir علی قویار
Safia Rabati صفیه رباطی
Rafie Rafie رفیع رفیع
Hadi Fahim هادی فهیم
Faqir Wadan فقیر محمد ودان
Farida B. Behroz فریده بهروز
Dr. Med. Zarghona Obaidi-Teebken تیبکین-دکتورس زرغونه عبیدی
Marzia Mansoori مرضیه منصوری
Nooruddin Hamsangar نورالدین همسنگر
Abdel Malek Parhiz عبدالملک پرهیز
Mohammad Mohsen Djamshid محمد محسن جمشید
Djamshed Paimard جمشید پایمرد
Shir Hazhir شیر هژیر
Habiba Kohistani حبیبه کوهستانی
Farooq Farda فاروق فردا
Nahid Mohsin ناهید محسن
Sarwar Waissi سرور ویسی
Mohibullah Mohib محبوب هللا محب
Naikayen Parwez پرویز نیک آیین
Shakaib Salik شکیب سالک
Basir Haidar بصیر حیدر
Hamidahmad Yaqubi حمید احمد یعقوبی
Bekqis Besmel بلقیس بسمل
Zabi Saied Naiebkhilsdn سید ذبیح نایبخیل
Shakeba Askarzada شکیبا عسکرزاده
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Homa Spartak هما سپارتاک
Najia Haneefri ناجیه حنیفی
Fatema Rezaei فاطمه رضایی
Mohammad Taqi Sayed Ahmadi محمد تقی سیداحمدی
Peshtaz Dost دوست پیشتاز
Susan Shahbazi سوسن شهبازی
Mohammad Ehsan محمد احسان
Kabir Neshat کبیر نشات
Qamar Karzai قمر یلدا کرزی
Nasir Mehrin نصیر مهرین
Aimal Zaman Yusufzai ایمل زمان یوسفزی
Dastgir Roshanyalai دستگیر روشنیالی
Yama Nashir Yakmanesh یما ناشر یکمنش
Rafat Hussaini رفعت حسینی
Zubaida Sekandari زبیده سکندری
Osman Maroof عثمان معروف
Milad Yousofi میالد یوسفی
Belqis Aman Nurestani بلقیس امان نورستانی
Faieq zarif فایق ظریف
Assadullah Hadaf اسدهللا هدف
Aziz-Ahmad Fard عزیز احمد فرد
Nadir Biyria نادر بیریا
Sabera Arash Ebrahimkhel صابره آرش ابراهیمی
Ebrahim Dariush ابراهیم داریوش
Khoshal Mokamel دکتور خوشحال مکمل
Sear Yagana سیر یگانه
Mohammad Sadiq Mohibi محمد صادق محبی
Wasfia Hussaini وصفیه حسینی
Yahya Haroon یحیی هارون
Hashmat Rastagar حشمت رستگار
Sadegh Dehghan صادق دهقان
Karima کریمه
Ali Sadeqi علی صادقی
Ebrahim Nahimi ابراهیم نعیمی
M. Ghafury Noor پوهنیار نورمحمد غفوری
Belqis Ghafoori بلقیس غفوری
Homa Ghafoori هما غفوری
Matin Ghafoori متین غفوری
Mina Fazali مینا فضلی
Wazhma Fazli وژمه فضلی
Lailoma Fazli لیلما فضلی
Mohammad Asef Fazli محمد آصف فضلی
Sohaila Wardak سهیال وردک
Samira Wardak سمیرا وردک
Shahin Wardak شاهین وردک
Bahar Sayed بهار سعید
Fazlolhaq Alam فضل الحق علم
Fahima Qayum فهیمه قیوم
Ajmal Hotak اجمل هوتک
Aria Sabor Chogman آریا صبور خوژمن
Farhad Barakzoy فرهاد بارکزوی
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Azam Sistani کاندید اکادمیسین اعظم سیستانی
Malalai Kargar Sadat ماللی کارگر سادات
Mir Abdulwahed Sadat میرعبدالواحد سادات
Roozbeh Keshwari روزبه کشوری
Homaira Saqeb حمیرا ثاقب
Amadi Sara احمدی سارا
Dr Yar Sana Matin Nikpai دکتور ثنا نیکپی
Rahela Yar راحله یار
Azim Rahi عظیم راهی
Dr. Ahamd Siar Mahjoor داکتر احمدسیر مهجور
Saadat Hassan غالم حسن سعادت
Mohammad Ibrahim Shams محمد ابراهیم شمس
Dr.Shas Sina دکتور شمس سینا
Amilia Spartak امیلیا سپارتاک
فروغ شمسForough Shams
Madiha Shafaq مدیحه شفق
Zia Bari Bahari ضیا باری بهاری
Hooshang Farahmand هوشنگ فرهمند
Aminullah Mfakker Amini امین هللا مفکر امینی
Dr. Golrahim Pashtoon Safi ډاکټر ګلرحیم پښتون صافی
Hamida Zalla حمیده ځال
Ahmad Wali احمد ولی
Suraia Ehrari ثریا احراری
Abobakr Ahmadi ابوبکر احمدی
Seraj Ahmad Doost سراج احمد دوست
Fahima Doost فهیمه دوست
Banu ILa بانو ایال
Karin Kirchhain کارین کیرشهاین
Samim Doost صمیم دوست
Assila Afsharzada اصیال اشرفزاده
Kako jan Lamar کاکو جان لمر
Ebrahim Rasuli ابراهیم رسولی
Abdulwase Ghafari عبدالواسع غفاری
Said Rahman Ghafoori سید رحمن غفوری
Nasim Wardak نسیم وردک
Hamid Zaki حمید ذکی
Zarmine Fazl زرمینه فضل
Rabea Asad رابعه اسعد
Dawud Asad داؤد اسعد
Fazl Haq Mauj فضل حق موج
Janan Mir Khil جانان میرخیل
Said Mohammad Jawali سید محمد جوالی
Mir Zaman Wafadar میرزمان وفادار
Mirza Khan Mangal میرزا خان منگل
Mohammad Hassangol Hassanzoi محمد حسن گل حسن زوی
Bibi Sadia بی بی سعدیه
Massume Hassanzoi معصومه حسن زوی
Nasratollah Mohsen نصرت هللا محسن
Hashmatollah Mohsen حشمت هللا محسن
Homayoon Mohsen همایون محسن
Sowita Maher Rassuli سویتا ماهر رسولی
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Paymane Haider پیمانه حیدر
Sahar Doost سحر دوست
Bareshna Saleh برشنا صالح
Homaira Samadi حمیرا صمدی
Sara Bashir Nazami سارا بشیر نظامی
Abdulsamad Azha عبدالصمد ازهرr
Hamid Assil حمید اصیل
Senem Tuban صنم توبان
Dr.Akbar Hashemie دکتر اکبر هاشمی
Rainer Schwarz راینر شوارس
Sylvia Kunze زیلویا کونسه
Ulrike Foraci اولریکه فاروچی
Latif Karimi Estalefi لطیف کریمی استالفی
Partaw Naderi پرتو نادری
Nassir Alqas نصیر القاص
Marion Schmitz-Stadtfeld ماریون شمیتس شتت فیلد
Roya Zamani رویا زمانی
Simin Ghazal Hasanzada سیمین غزال حسن زاده
Senay Duzcu سینای دو چو
Baqi Abdul عبدالباقی
Nahid Wassey ناهید واسعی
Nasifa Hugel نسیفه هوګل
Mosadeq Shakib شکیب مصدق
Gül Öztek Korkmazګول اوتز تک کورکمیتس
Katija Bahar Hazem خدیجه بهار هازم
Berahna Massoum معصوم برهنه
Zakia Roohani زکیه روحانی
Makai Nawabi مکی نږابی
Hassina Burgan حسینه بورګان
Maryam Hekmatshoar مریم حکمت شعار
Maryam Hatef مریم هاتف
Sara Allam سارا الم
Hangama Kawa هنګا مه کاوه
Najiba Kochi Richtmannنجیبه کوچی ریشتمن
Fatema Faridفاطمه فرید
Nasar Faridنثار فرید
Yalda Faridیلدا فرید
Gholam Hazrat Akramiغالم حضرت اکرمی
Najibulla Sarbasنجیباهلل سر باز
Aischa Sarbasعایشه سر باز
Laila Noor لیال نور
Abdul Wase Gafari عبد ا لواسع غفاری
ahmadi Homayra حمیرا احمدی
Javad Ahmadi جواد احمدی
Javid Ahmadi جاوید احمدی
Wide Haidari ویدا حیدری
Ramin Bighaleh رامین بیغاله
Arzo Osman آرزو عثمان
Alex Masood Siddiqu الیکس مسعود صدیقی
OB Hussain ب حسین
ِ ا
Massooda Hussain مسعوده حسین
12

Hafiza Ismael حفیظه اسماعیل
Donna Ponwall دونا پونوال
Mariam Akbari مریم اکبری
Madina Gawharzad مدینه ګهوار زاد
Candie Johnson-Sawabi کندی جانسون صوابی
Yasmine Briones یاسمین بریونس
Walid Irshad ولید ارشاد
Nazir Ramayar نظیر را ما یار
Maryam Royan مریم رویان
Shoaib Khashi شعیب خاشی
Asif Noori آصف نوری
Aaeen Ahmad Siddiquee آیین احمد صدیقی
Ammar Alkadi عمر الکادی
Arian Shabgir آرین شبګیر
Elhaam Javeid الهام جاوید
Walid Fayez ولید فایض
Rashid Hasani رشید حسنی
Shahir Ahang شهیر آهنګ
Shekib Nizami شکیب نظامی
Freshta Maher فرشته ماهر
Waheed Afzali وحید افضلی
Zainab Akbari زینب اکبری
Noori Karimi نوری کریمی
Marry Hasani ماری حسنی
Javad Haidary جاوید حیدری
Siemien Sherzad سیمین شیر زاد
Mellisa E.Laform میلیسا ِا الفورم
Christina Neos Curlaks کریستینا نیو ُکور الکس
Sohrab Afz سهراب افض
Negin Negs نګین نګس
Kiana Kinnaly کیانا کینالی
Sonia Barbosa Azizi سونیا باربوزا عزیزی
Bahaar Saa بهار سا
Torin J Martin تورین ژ مارتین
Shannon Richards شانون ریچاردس
Haroon Royan هارون رویان
Meena Jamshidi مینا جمشیدی
Anisa Voizi انیسه واعظی
Shari M Smith شری م سمیت
Holly Richards هولی ریچاردس
Tara Cox تارا کوکس
Aryan Royan آرین رویان
Zeina Chahbar Haidar زینا چهبر حیدر
Suhail Sayed سهیل سعید
Farha Farh فرها فرح
Roman Aziz رومان عزیز
Michelle Kohistany میشیله کوهستانی
Nooria Yousefi نوریه یوسفی
Said Murtaza سید مرتضی
Sayed Shah Jakuby سید شاه یعقوبی
AhmadAmadi امدی احمد
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Amadi Shookria امدی شکریه
Amadi Jameel امدی جمیل
Motahedy Palwasha پلواشه متعهدی
Haroon Amadi امدی هارون
Habiba Kohistani حبیبه کوهستانی
Zinat Riaz زینت ریاض
Nima Fahim Riaz نیما فهیم ریاض
Massumeh Riaz معصومه ریاض
Zahar Riaz سحر ریاض
Gabi Faust ګابی فاوست
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