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ام ب�شعاريتطلب الحصول ع� موافقة المؤسسة.  ض ي �قتبس معظمها االل�ت  ف�فرض ع� جميع المطبوعات ال�املة أو الىت

 . حقوق المل��ة المشار إل�ه أعالە
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ي ل�لة 
�ن ا 6�ض ي المأساو�ة 1996أ�ت��ر  / ولأل��ش

، بجمهور�ة 'ا�ي ل�م'، هاجم المتمردون مستشفانا �ض
  .ال�ونغو الد�مقراط�ة

ُ
ض شخصاتل ق ي أ�تهم عن كثبذبح المر�ض ى وجر  .أ��� من ثالثني

 و   . �ض
ُ
تل ق

 .ن الفرارم لعدم تمكنهم د ن بدم بار و الموظف
  

 . البدا�ةلم أ�ن أتصور أن هذە كانت مجرد 
 
ي عام ، و'ال�م�ي 'لمغادرة  ضطررنا ا

ي  'بانزي' أ�شأنا مستش�ض  1999�ض
 طب�بكأعمل  ال زلت ح�ث  'بوكافو '�ض

 .وتول�د�ساء 
  من ضحا�ا  ضح�ة دخلت المستش�ض  ةأول م��ض توكان

�
  ئها التناسل�ة. ع� أعضاالنار  طلقاغتصاب أ

 
 .العنف البشع لم �كن �عرف حدودا

 .العنف أبدا�  لم يتوقف هذا لألسف و 
 

ي 
 .هاتف�ة المستش�ض مكالمة تل�ت ، من األ�اميوم و�ض
 م''من فضل� وا س�ارة إسعاف ��عة. أ�عوا لنا رسلأرجاء،  با��ا: " يتوسل أحد الزمالءالمتحدث كان و 
 .كما جرت العادة ع� ذلك،  أرسلنا س�ارة إسعافف
 

، عادت س�ارة اإلسعاف ض  .بعد ساعتني
ي 

ف بغزارة وتم نقلها ع� الفور إ� غرفة كانت فتاة ها  داخل�ض ض . كانت ت�ض ة عمرها ثمان�ة ع�ش شهرا� صغ�ي
 .العمل�ات

  
ي بكاء. أصيبت  �جهشنعندما وصلت ، كانت الممرضات 

واألعضاء التناسل�ة والمستق�م المثانة �ض
ة،   .شخص بالغ �سبب ول�ج ذكر بجروح خط�ي

 
ي صمتتوسلنا 
، إ� هللا �ض ا ما قل لنا أن : �ا إل�ي  .نراە ل�س صح�ح�

 
ئ  نا أنه حلم سىي  .أخ��

 
نا عندما �ست�قظ  ء بأن  أخ�� ي

 .ع� ما يرامس�كون كل �ش
 

 .ل�نه لم �كن حلما سيئا
 

 .اكان واقع
 



ي جمهور�ة ال�ونغو الد�مقراط�ة هذا هو لقد أصبح 
 . واقعنا الجد�د �ض

 
ي عندما وصل طفل آخر 

 بل من خالل مواجهة قاعة العمل�ات؛، أدركت أن المشكلة ال �مكن حلها �ض
 .األسباب ال�امنة وراء هذە الفظائع

 
؟ أين موزوجاتك مأطفالك و�ناتك ونألتحدث مع الرجال: لماذا ال تحم 'كافومو' ب إ� ق��ةاذهقررة ال

 السلطات؟
 

ي مفاجأكم كانت 
ة   يت ض كانوا �عرفو القرو�علمت أن  لما كب�ي كان   ألنه �خشاەن المشتبه به. كان الجميع ني

لمان المح�ي و  ي ال��
ا �ض  .مطلقة ع� السكانال بالسلطةتمتع �عضو�

 
وزرعت الرعب هناك ألنها اغتالت مدافعا عن  .عقاب دون، كانت م�ل�ش�اته ترهب الق��ة لعدة أشهر و 

ي ألن حصانته 
لمايض ء �ذكر لل�� ي

حقوق اإل�سان كانت له الشجاعة للتبليغ عما �قع. ولم �حصل أي �ش
لمان�ة أتاحت له اإلفالت من العقاب.   ال��

 
ي  ض تلالطف بعد حالىت ض  ، توالت حاالت ني ات األطفال اآلخ��ن المغتصبني  .ع�ش

ض  وصلتما عندو   .فقدنا كل أمل، الضح�ة الثامنة واألر�عني
 

ض اآلخ��ن عن حقوق اإل�سانالو�رفقة  ي النها�ة تمت مدافعني
 محا�مة، ذهبنا إ� محكمة عسك��ة. و�ض

ت جرائم االغتصاب جرائم ضد اإل�سان�ة ض واعت��  . المغتصبني
 

ي اغتصاب األطفال  ت عمل�اتتوقفو�عدها 
 'كافومو'. �ض

 .أ�ضا 'بانزي' مستش�ض المكالمات إ� وتوقفت 
االنفس�ة والجنس�ة واإلنجاب�ة لهؤالء األطفال كانت  الحالةل�ن  رت كث�ي  .قد ت�ض

 
ي 

ي أما�ن ي ال و  'كافومو'ما حدث �ض
ي ال�ونغو، مثل عمل�ات االغتصاب  عد�دةأخرى زال مستمرا� �ض

�ض
ي 

ي 'والمذابح �ض  �سبب غ�اب س�ادة القانون، 'كاساي'و 'بىي
�
وانه�ار الق�م التقل�د�ة واإلفالت ، أصبح ممكنا

 .النفوذ ذويخاصة بالنسبة لألشخاص  ،من العقاب
 

، والمذابح، والتعذ�ب، وانعدام األمن ع� نطاق واسع، واالفتقار الصارخ للتعل�م، باالغتصا عوامل إن
 .دوامة من العنف لم �سبق لها مث�لتؤدي إ� 

  
�ة لهذە الفو�ض الالتكتعد  ي تعرضن لالغتصاب، بوالمنظمة  خبيثةلفة الب�ش

مئات اآلالف من النساء اللوايت
ض  4أ��� من نزوح و  ض  6 وفقدانداخل البالد  شخصماليني ما �عادل مجم�ع سكان وا أن تخ�ل �سمة. ماليني

ي صمقد الدنمارك 
 .ت مدقعهلك �ض

 
ض لألمم المتحدة حفظقوات ج تنلم و  اء التابعني أثناء قد قتل العد�د منهم ف . من األذى السالم والخ��

 .ممارستهم لمهامهم



 
ة واليوم ال تزال بعثة األمم المتحدة  ي جمهور�ة ال�ونغو الد�مقراط�ة حا�ض

. ا لوضع تدهور ال يزداد ال�ي �ض
 .ممتنون لهم ونحن

 
ض عنها معاقبةومع ذلك، ورغم هذە الجهود، �ستمر هذە المأساة اإل�سان�ة دون   .المسؤولني

 
 .ك� دوامة العنف�ي وحدها ال�ف�لة بمكافحة اإلفالت من العقاب إن 

 
ي نناضل من أجلها    .عادلةلدينا جم�عا القدرة ع� تغي�ي مسار التار�ــــخ إذا كانت المعتقدات الىت
 

- -    -    - 
  

، أصحاب السعادة، أعضاء اللجنة  ي ، ع��زالموق��نأصحاب الجاللة، أصحاب السمو المل�ي
 ،راد مة  ناد�يت

 . الس�دات والسادة، أصدقاء السالم
 
 

ي  ولباسم الشعب ال�ونغو�ي أقبل جائزة ن��ل للسالم. 
أنحاء العالم  كلجميع ضحا�ا العنف الجن�ي �ض

 .هذە الجائزةهدي أ
 

. لدعم قدم الأغتنم هذە الفرصة ألشكر كل من  ض ي معركتنا ع� مر السنني ، ، ع� وجه الخصوصأعىض
ي  الصد�قة،منظمات ومؤسسات الدول  ، وعائلىت ي

ض وزماليئ ي الع��زة مادلني  .، وزوجىت
 

- -    -    - 
 
 ،، أصدقاء السالملس�دات والسادةا

ي وأص�ي �أس�ي دين  شعوبمن أحد أغىض بلدان العالم. ومع ذلك، فإن شعب بلدي من أفقر س مك����
 .العالم

  
ها من المعادن  كالذهب-الواقع المزعج هو أن وفرة مواردنا الطب�ع�ة  وال�ولتان وال���الت وغ�ي

ات�ج�ة ي  �ي  -االس�ت
ي الحرب  السبب الرئ�س �ض

 .والفقر المدقع المفرطالعنف و�ض
 

. التافهة جهزةنحن نحب الس�ارات الجم�لة والمجوهرات واأل  هذە األش�اء و . أنا نف�ي لدي هاتف ذ�ي
ي بلدتحتوي ع� المعادن الم

 ما و . يوجودة �ض
�
ي ظروف ال إ�سان� استخراجها  يتمغالبا

أطفال من قبل  ة�ض
هضح�قعون صغار   .�ب والعنف الجن�ي ا�ا لل�ت

 
ي  لدق�قةمجوهراتك، فكر  تمدحعندما �ستخدم هاتفك الذ�ي أو أو عندما تقود س�ارتك ال�ه��ائ�ة و 

 �ض
�ة لتصنيع هذە األش�اء  .التكلفة الب�ش

 
ض   أقل ما �مكننا الق�ام بهف يتم تصنيع هذە المنتجات مع المراعاة  بح�ثهو حشد الجهود  كمستهل�ني

 .الواجبة لل�رامة اإل�سان�ة



 
ي الج��مة التواطؤ بمثابة غض الطرف عن هذە المأساة هو و 

 .�ض
 

ي لعنف وحدهم المسؤولون عن جرائمهمل�س مرتكبو ا
 الوجهة، بل أ�ضا أولئك الذين �ختارون النظر �ض

 خرى. األ 
 

ي بتواطؤ أشخاص �دعون أنهم قادتنا إن بلدي يتعرض لنهب   لتك��س سلطانهم ثرواته نهبتُ  . منه��
ض من الرجال والنساء واألطفالنهب ع� حساب المال تُ  . ثروتهم ومجدهمتع��ز و   ُر�ي بهماألب��اء الذين  يني

ي فقر مدقع
ي حسابات األر�اح من المعادن �نت�ي مطاف و  .�ض

 .المتوحشة لنخبةامجهولة لشلة من �ض
 

ي مستش�ض عاينت 
�ن عاما، يوما بعد يوم، �ض  .دالبال  سوء إدارةلفظاعة العواقب المروعة ، 'بانزي'منذ ع�ش

  
  الشنيع، وكذلك رجال وأوالد، يتعرضون لالغتصاب ، أمهات، جداتأطفال، بنات، شاباتهناك 

�
، وغالبا

أدوات أو  حارقة بالست�ك�ة، عن ط��ق إدخال مواد تلعصابامن جانب او  أمام المأل ما يتم اغتصابهم 
ي أعضائهم التناسل�ة

 .حادة �ض
 

 .التفاص�ل عل�كمسأوفر 
 

والمذابح ع� مدى أ��� من عقدين ع� مرأى ومسمع  واإلهانةلقد تعرض الشعب ال�ونغو�ي لإلذالل 
 .المجتمع الدو�ي 

  
لم أ�ن 'حد أن �قول: ي أ، ال �مكن أللمعلومات واالتصاالت الجد�دةتقن�ات ا بفضل انتشار اليوم و 

 .'أعرف
- -    -    - 

 
إلينا من  وأحثكم ع� االنضمامع� ما �قع أدعو العالم ل�كون شاهدا  جائزة ن��ل للسالممن خالل و 

ي  ض ع� عار تمثل وصمة أجل وضع حد لهذە المعاناة الىت كةجبني  .إ�سانيتنا المش�ت
  

 .حاجة إ� السالمأمس السكان بلدي ب
 

  ل�ن
ي   السالم ع� المقابر الجماع�ة؟ك�ف نبىض

ي السالم دون الحق�قة أو المصالحة؟  ك�ف نبىض
ي السالم دون عدالة أو  ر ك�ف نبىض  ؟ج�� ال�ض

 
ي درج مكتب �قبع تق��ر م ثمة أتحدث إل�ك وأنا 

بعد إجراء تحقيق  وضع هذا التق��ر  .ني��وركمن مكاتب �ض
ي جرائم الحرب وانتها�ات حقوق اإل�سان الم

ي صارم �ض ي ال�ونغومهىض
هذا التحقيق �ش�ي �احة  .رتكبة �ض

ي عليهمإ�   هم. ائسمبأ الجناة ال �س�ي ، ل�نه واألما�ن والتوار�ــــخ المجىض
 



وع رسم الخرائط‘�صف تق��ر  مكتب مفوض األمم المتحدة السا�ي لحقوق اإل�سان  ' الذي وضعهم�ش
 .إلبادة الجماع�ةل تر�ت جرائم حرب وجرائم ضد اإل�سان�ة وجرائم ر�ما من ج��مة  617ما ال �قل عن 

 
ي االعتبار هذا ل�أخذ ما الذي ينتظرە العالم 

 .دائم بدون عدالةالسالم ال �مكن تحقيقال ف ؟التق��ر �ض
 للمساومة. العدالة ل�ست قابلة و 
 

ي نظرة نقد�ة ون��ــهة 
ى إ�دعونا نتح� بالشجاعة لنل�ت ات ال��� ي منطقة البح�ي

ة ط��لة �ض  .ما �جري منذ ف�ت
 

ي الجرائم ضد اإل�سان�ة لمنعهم من   مواصلة تخ��بدعونا نتح� بالشجاعة لل�شف عن أسماء مرتكى�
 .تلك المنطقة

  
اف بأخطائنا الماض�ة  .دعونا نتح� بالشجاعة لالع�ت

 
 ونخلد أرواح الضحا�ا.  بما حصل دعونا نتح� بالشجاعة لنقول الحق�قة ونقوم بمهمة التذك�ي 

 
ي تحد�د مسؤول�ة ، دعونا نتح� بالشجاعة لتحمل أيها المواطنون ال�ونغوليون األعزاء  نا. دعونا نبىض مص�ي

ي مستقبل بلدنا ونب ي معا مستقبال أفضل ألف��ق�ا. لالسالم ونبىض ناأحد  ن �قوم بذلكىض  .غ�ي
 

- -     -      - 
 

ي 
ي وساديت

 ، أصدقاء السالم،س�دايت
 

ي رسمتها ل�  .مظلم �ي صورة واقع مالصورة الىت
ي ول�ن دع

 .قصة سارة ثكم عندأحيض
 
ي سارة إ� المستش�ض  قلتنُ 

ذبحت عائلتها ، و انت جماعة مسلحة قد هاجمت ق��تها  حالة حرجة. كو�ي �ض
 .، وتركتها وح�دةبأ�ملها 

  
لالغتصاب الجما�ي كل يوم حىت . تعرضت سارة ةعار�كانت �شجرة.   ت�طتم اختطافها إ� الغابة. رُ 

 ... .فقدت وعيها
  

ي أو حىت البقاء  ، لم �ستطع سارة الم�ش الس�طرة فقدت ع� قدميها. واقفة عندما وصلت إ� المستش�ض
 . األمعاء ع� المثانة و 

 
، عالوة ع�  ة أعضائها �سبب خطورة إصابو  ة فيها التناسل�ة والبول�ة والجهاز الهض�ي ، العدوى المنت�ش
ي يوم من األ�ام ع� الوقوف ع� قدميهاأنها ستكون قادرة �مكن ألحد أن يتخ�ل  مل

 .�ض
 

أي كأسلحة حرب هو تدم�ي الضح�ة وأ�تها ومجتمعها.   رةوالهدف من عمل�ات االغتصاب هذە المسخ
 .، تدم�ي النسيج االجتما�ي باختصار 



 
�ق كانت   و�وما بعد يوم، ي الق��ة رغبتها عيناها �شع ب��

ي الع�ش�ض
الطاقم  شجع� كل يومكانت  و . االستمرار �ض

ي ع� عدم فقدان األمل  .الطى�
 

 .وجذابةق��ة و مبتسمة و  اليوم، سارة امرأة جم�لة
 

ي عانتلقد تعهدت سارة بمساعدة األشخاص الذين نجوا من   .هامن نفس ال��الت الىت
 

ض دوالرا أم��ك�ا، و�ي منحة �منحها ب�ت  ي إعادة  'دوركاس' العبور تلقت سارة خمسني
للنساء الراغبات �ض

 .بناء ح�اتهن ع� المستوى االجتما�ي االقتصادي
 
ت قطعة أرض.  مقاولتها اليوم تدير ها �ي و  ة. لقد اش�ت  لوضعباأللواح  'بانزي'ساعدتها مؤسسة و الصغ�ي
 .مستقلة وفخورةاآلن . �ي ع� الب�ت الصغ�ي الذي بنته سقفال
 
ض ت ا، فثمة  بني ا و�بدو �ا�س� ا قصتها أنه حىت لو كان الوضع صعب� ي نها�ة النفقبص�ص دائم�

 .أمل �ض
  

 ؟�ستسلمك امرأة مثل سارة لم اطالما أن هن نحن فلماذا �ستسلم
 

ي جمهور�ة أف��قة سار مث�الت . سارة كونغول�ة. ول�ن هناك هذە قصة سارة
�ا الوس�، وكولومب�ا، �ض

ي والعراق و، وم�انمار، ةوالبوسن
ي العالم العد�د من البلدان األخرى �ض

ي تمزقها ال�اعات�ض  .الىت
 

- -     -     - 
 

ي "بانزي"، 
ض �ض ي والنف�ي واالجتما�ي تمد المعبرنامج الرعا�ة الشاملة  بني ، والذي �شمل الدعم الطى�

، أنه حىت لو كان  ي
ي إ�  السب�لواالقتصادي والقانويض

، فإن الضحا�ا لديهم القدرة ع�  التعا�ض
�
ط��ً� وصعبا

 .قوةتح��ل معاناتهم إ� 
 

ي ن أ و��مكانهم
ي تحقيق  �ساهموا �ض

ي المجتمع. هذا هو الحال بالفعل �ض
ي �ض ، 'ب�ت البهجة' التغي�ي اإل�جاي�

ي  عادة التأه�لإل  نا مركز وهو 
ي ستعادة ال  تحصل النساء ع� الدعمح�ث  ،'بوكافو'�ض

هن تحكمهن �ض  .مص�ي
 

 الس�دة �ستمع اليوم إ� كما   نودورنا هو االستماع إليه ،نالنجاح بمفردهتحقيق  نومع ذلك، ال �مكنه
 .ناد�ة مراد

 
ي ناد�ة، شجاعتك 

و�النسبة �ي  أجمع،األمل �ي مصدر إلهام للعالم  منحنا قدرتك ع� و جرأتك و ع��زيت
 
�
 .شخص�ا

     -     -    -    - 
 

ي  إن لنا اليوم لن تكون لها ق�مة حق�ق�ة إال إذا تمكنت من تغي�ي ح�اة ضحا�ا  تمنحجائزة ن��ل للسالم الىت
ي جميع أنحاء العالم 

ا العنف الجن�ي �ض ي إعادة السالم إ� بلداننا همتاو�ذا س ،ا ملموس تغي�ي
 .�ض

 



 فماذا عسانا نفعل؟
 وماذا بوسعكم أنتم أن تقوموا به؟

 
ض علينا ال، و أ  .جم�عا العمل من أجل تحقيق هذە الغا�ةيتعني
 اعتماد هذا اإلجراء أو ذاك هو خ�ارف

ض   : خ�ار بني
 أن نضع حدا للعنف ضد المرأة أم ال، -
ض ة إ��ذكور  ثقافة نن�ش أم ال  نن�ش أن  - ض الجنسني ي زمن السلم أو الحربجاب�ة تعزز المساواة بني

 . ، �ض
 

 : ض  خ�ار بني
 أن نقوم بدعم المرأة أم ال، -
 بحمايتها أم ال،أن نقوم  -
 أن نقوم بالدفاع عن حقوقها أم ال، -
ي تمزقها ال�اعات،أن ندافع أم ال ندافع إ� ج - ي البلدان الىت

 انبها �ض
ض  ي أخ�ار بني ي �شهد نزاعات. أن نبىض ي البلدان الىت

 م ال السالم �ض
 

ي أي اتخاذ فقرار   . الالمباالة رفضإجراء �عىض
 
ي التجاهل أو ضد  ا �ح� لتكن ب، فال بد من شن حر  �ذا كانو   .مجتمعاتنا تنخر جسد الالمباالة الىت
 

ا ثان�ا،  ا أن نت تلكل مدينوننحن جم�ع� هذا هذە المعركة؛ و  ملكالنساء وأحبائهن، و�جب علينا جم�ع�
ح�ب بالقادة الذين يتسا��ي أ�ضا ع�  ض عليها التوقف عن ال�ت ي يتعني لعنف استخدام اهلون مع الدول الىت

 الذين استخدموە فعل وهذا أسوأ.  ة أو ع� السلطالجن�ي لالست�الء 
  

خط  رسمعليهم ، و�دً� من ذلك أمامهم الستقبالهم حمر األ  السجاد  �سط�جب ع� الدول التوقف عن 
ي الحرب

 .أحمر ضد استخدام االغتصاب كسالح �ض
 

 .�ما هذا الخط األحمر فرض عق��ات اقتصاد�ة وس�اس�ة عليهم و�حالتهم إ� المح �شمل
 

 .س�اس�ةالرادة تتوقف ع� اإل. إنها مسألة الخ�ي ل�س باألمر العس�ي فعل 
 

ي ال�اعات المسلحة وأن ثالثا، 
ض من جميع أعمال العنف ضد المرأة �ض ف بمعاناة الناجني �جب أن نع�ت

ي ندعم �شكل كامل عمل�ة 
 .التعا�ض

  
ة ع�  ي أعلق أهم�ة كب�ي ر إنىض ي من شأنها أنأي : ج�� ال�ض لشعور التع��ضات وا نتمنحه التداب�ي الىت

 .�ساناإل  من حقوق من بدء ح�اة جد�دة. إنه حقن الرت�اح وتمكنهبا
 

اعات المسلحةدعم مبادرة إ�شاء صندوق عال�ي لتع��ض  أدعو الدول إ� ض ي ال�ض
 .ضحا�ا العنف الجن�ي �ض

 
ي جمهور�ة ال�ونغو الد�مقراط�ة  جراءواأليتام  �الن�ابة عن جميع األراملو رابعا، 

ي ارتكبت �ض المجازر الىت



ض  ض وجميع ال�ونغوليني ا إ� ل المحبني ي االعتبار لسالم، أدعو المجتمع الدو�ي أخ�ي
وع  أن �أخذ �ض تق��ر "م�ش

 . الخرائط" وتوص�اتهرسم 
 
 . بد للعدالة أن �سودفال  

تجاوز ، و لُمعذبيهم المغفرة، و عليهمالحداد البكاء ع� موتاە، و للشعب ال�ونغو�ي  ألن ذلك سيتيح
افمعاناتهم، و  ا است�ش  .بكل طمأنينة المستقبل أخ�ي

  
ا، و  وح الجما�ي للسكان، ينتظر الشعب ال�ونغو�ي  اتعاما من إراقة الدماء واالغتصاب 20�عد أخ�ي ض وال�ض

ض عندما ال �ستطيع حكومتهم غف�ش نتظر يذلك. إنه  ،��د أو ال ت ،تنف�ذ المسؤول�ة عن حما�ة المدنيني
 .الط��ق إ� سالم دائمتمه�د 

 
ام بمبدأ انتخابات حرة وشفافة وموثوقة وحرة ولتحقيق هذا السالم ض  .وسلم�ة، �جب أن �كون هناك ال�ت

 
ي قلب أف��ق�ا ح�ث شمر عن سواعدناشعب ال�ونغو ، دعونا ��ا "

ي خدمة الحكومة  تكون" لبناء دولة �ض
�ض

ي جمهور�ة و س�ادة القانون � تنعم. دولة شعبها 
قادرة ع� تحقيق تنم�ة دائمة ومتناغمة ل�س فقط �ض

ي إف��ق�ا بأ�ملها ال�ونغو ال
الس�اس�ة واالقتصاد�ة التداب�ي جميع  تتمحور ح�ث و  ؛د�مقراط�ة بل �ض

. الستعادة ال�رامة اإل�سان الشعبنهج يركز ع�  حولواالجتماع�ة  ض  �ة لجميع المواطنني
 

 أصدقاء السالم ، الس�دات والسادة،الموقرةأصحاب الجاللة، أعضاء اللجنة 
 

ي متناول أ�ديناو واضح. لالتحدي إن 
 .�نه �ض

 
نداًء فمن أجل كل فتاة مثل سارة ومن أجل كل �ساء ورجال وأطفال ال�ونغو، أوجه إل�كم اليوم، من أسلو، 

ي ك�ض عنفا بصوت عاٍل: "نقف جم�عا ونردد ، بل لفحسب لمنح جائزة ن��ل للسالم لشعب بلديل�س 
�ض

،جمهور�ة ال�ونغو الد�مقراط�ة!    " السالم اآلن . ك�ض ك�ض
 

 .شكرا ل�م
 

ي   دين�س موك����
 


