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  یعدالت به سبک سرور

  

  ھموطنان عزيز،

  

او . اسدهللا سروری از باشندگان و/يت غزنی افغانستان است
تحصي>ت خود را در رشتۀ  پيلوتی ھيليکوپتر در اتحاد 
ات /زم جماھير شوروی سابق انجام داده  و در کنار آن تعليم

را در مسايل مربوط جاسوسی و سرکوبی  مخالفين از آنجا 
وی به حيث يک خلقی افراطی ھميشه در .  بدست آورده است

  .خدمت دشمنان افغانستان منجمله شوروی ھا بوده است
  

 ثور به ٧اسدهللا سروری بعد از کودتای خانه برانداز و شوم 
) اتونکی ادارهد افغانستان دګټو س( حيث رئيس عمومی  اگسا 
تنھا سرکوبی  و خنثی کردن  مقرر شد که ھدفش  تنھا و

با ايجاد خشونت و وحشت در برابر  .مخالفين دولت بود
 مردم  در يبن  ترس و ھراس چنانافغانھای غير کمونيست 

 کس غير ازو حتی از باقی رھبران  خلق و خلق کرده بود که
 یړلم را عليه با ھمدستی تره کی  دسايسی. پرچم نميترسيد 

  امين ج>د به راه انداخت ) صدراعظم(وزير 

  

ولی بعد از ناکامی در آخرين دسيسه ، يکجا با دو تن ھمدست 
ديگرش گ>بزوی و اسلم وطنجار  فرار کرده و به سفارت 

رھنمائی و کمک اين سه نفر .  شوروی در کابل پنھان گرديد
ين خيانات و زرگتربدر اشغال افغاستان توسط اردوی سرخ از 

  .جنايات آنھا محسوب ميگردد
  

بعد از عودتش از شوروی سروری به حيث معاون شورای 
انق>بی و معاون صدراعظم منصوب گرديد ولی از فعاليتش 

تا ب>خره در . برای سرنگونی رژيم پرچمی دست بردار نبود
 به بھانۀ  تقرر به سفارت از سمتش  خلع و به ١٩٨٠سال 

در زمان تصدی اگسا  اين جانی ِ بيشرم . رديدمنگوليا تبعيد گ
حتی کودکان ، زنان ، دختران نوجوان  و نوعروسان  را 

« ھای  » پوھاند« آيا .  روانۀ دخمه ھای زندان کرده است
ميتوانند بگويند که چند نفر ازين کودکان معصوم و » زمين 

زنان و دختران مظلوم از چنگ ج>دانشان جان سالم برده اند؟  
و يا  زير خروارھای خاک در پوليگون زنده بگور گرديده 

و بازھم اسد آغا  و ھوا خواھانش بيشرمانه خواھان . اند؟
اسد .  عدالت استند؟ عدالت احقاق حقوق مظلوم است نه ظالم
سروری و دار و دسته اش چنان در مرحلۀ  تغافل 



AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 

  2از  2 :تعداد صفحات
 يريدلطفاً  به آدرس ذيل با ما تماس بگ. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 maqalat@afghan-german.de 

 به سر می برند که گويا ھمه  تقصيرات به دوش ملت  بوده و اين مردم ھستند که  سد راه کاسه ليسی، )  انکار(فکری
 ١٨و ھيھات که در حق شان ظلم ھم شده و بيمورد  .  بوت پاکی و وطن فروشی اين دژخيميان بيشرم و بيرحم  شده اند

  .؟ !؟ به سر برده اند !سال را در مھمانی دولت 
  

ه در افغانستان يک دولت ملی  و دارای مشروعيت قانونی برقرار گردد  و برای اينھمه  خون ھائی که به اميد روزی ک
و اين عناصر ... ريخته شده و جفائی ايکه در حق ملت مظلوم افغانستان رفته است، عدالت واقعی مرعی ا/جرا گردد

  به  اشد مجازات محکوم  و به کيفر اعمال ضد پليد  که تعفن اعمال کثيف شان ھنوز ھم مشام مام وطن را می آزارد،
انسانی و ضد افغانی شان برسند، تا ھر خفاشی ازين قماش و ھر خائن و جاسوس  وطنفروشی که  سر به آستان 

بيگانگان و دشمنان نام  و ناموس و فرھنگ و زبان و حيثيت و اعتبار و حتی تاريخ و عنعنات و افتخارات تاريخی  و 
مگر نه . ملی ما افغان ھا  و تماميت ارضی وطن ما  افغانستان ميسايند، از آن درس عبرتی گرفته باشند ب>خره وحدت 

  اينست که آنھا عدالت  ميخواھند؟

  

که عنوانی آمر زندان مخوف و کشتارگاه پلچرخی ارسال کرده بود توجه ) سروری(به اين مکتوب اسد هللا پيلوت 
چرا که نه؟ ... و...عدالت به سبک سروری...او خواھان عدالت است. ت را دريابيدتا منظور سروری از عدال.فرمائيد
ار ور نامش را بر ديگاھد بود اوو البته ثواب خ...ورگ زندان و با/خره زنده به ، شکنجه، تحقيقات،رفتاری گيعنی 

  .عدالتزھی ... نندااش اق> جسد ګنديده اش را يافته بتوگدنوزارت داخله بياويزند تا بازما
  

  

  عنوان تصوير اول: نوت

  

   څارندوی خلقشاغلی محترم قوماندان  صاحب عمومی

  )قابل توجه مدريت محبس پلچرخی(
  نفر طبقهٌ اناث و اطفال ذريعتاً ) ٢۵(به تعداد 

  غرض محافظت ھمه جانبه  الی  ھدايت ثانی اعزام شدند

  البته از وصول آنھا اطمينان ميفرمايند

  )) سروری–اسدهللا (( 
  ))رئيس عمومی اگسا((

  

 


