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خانواده های قربانيان بايدبردسيسۀ رهايی 
  !سروری اعتراض کنند

  
  دسيسۀ نامردانۀ رهايی اينبا ارجاع دوسيۀ سروری به محکمۀ نظامی 

  !با مؤفقيت در حال تطبيق استهيوال
  

فقيت نظامی ميخواست کنترول کودتای بدفرجام ثوربه تعقيب مو. م را بياد آوري1357ماه های جوزا وسرطان 
م افغانستان برخوردارنيست واز قيام رژيم کودتا ميدانست که از پشتيبانی مرد.  . اوضاع کشور را بدست بگيرد

بشدت مصروف ساختن ليستهای )  هردوپرچمخلق و (اعضا حزب متحد دموکراتيک خلق . مردم هراس داشت
دگر انديش، فعالين سياسی واجتماعی، متنفذين قومی، روحانيون تحصيکرده های ليستهای که تمام . سياه بودند

رهبری حزب اين ليستها . درآن ثبت ميگرديدند... انوادۀ سلطنتی ووطندوست، تجارملی، فاميلهای مرتبط به خ
ناميده ميشدند " قالبعناصرضد ان"تا به نابودی فوری افرادشامل ليست که اختيار آقای سروری ميداد را در

 به مناطق مسکونی ودستگيريها والدرک شدنهای  دسته جمعی مشمولين ليست سياه که شبخونهای . بپردازد
حرکات اعتراضی مردم . ازمردم گرديدزيادی  منجربه خشم بخشت آقای سروری صورت ميگرفت تحت رياس

در اگسا . به تعقيب هر حرکت اعتراضی وقيام موج جديد دستگيريها شروع ميشد. تاسرکشورآغاز شدردر س
نم اگسا بگفتۀ بسياری از آنانيکه ازجه. سيستم شکنجۀ شديد جسمی بشمول شکستاندن استخوانها معمول بود

جان بسالمت برده اند، سروری نه تنها دستور شکنجه را صادر مينمود بلکه  شخصأ در شکنجه کردن زندانيها 
از لحاظ قساوت قلب وجالدمنشی ميتوان ويرا با داکترنجيب .  عيار استمسروری يک جالد تما.سهم ميگرفت

و  کتر جالل رزمنده رييس خاد ششدرکاهللا رييس عمومی خاد، جنرال غنی رييس عمومی تحقيق خاد، دا
  . مقايسه کرد بها رييس خادداراالمان داکترکريم

توسط يک گروپ مستنطقين مسلکی برمبنای قوانين بين اسداهللا پيلوت خواستار تکميل دوسيۀ در گذشته فارو 
خويش ما اکنون نيز برين خواست . المللی و محاکمۀ شفاف وعادالنۀ وی دريک محکمۀ مختلط شده است

" ملی"که ازطرف جبهۀ " يمهای سه دهۀ اخيرمنشورعفوه جنايتکاران متعلق به رژ"واما . پافشاری ميکنيم
ان را به بهشت به تصويب رسيد، افغانست" پارلمان" ازطرف جنگساالران تکيه زده بر کرسيهای  وتدوين

کتفا نميکند وميخواهد آزاد گردد سروری نيزبا اتکا به اين منشوربه اطاق لوکس صدارت ا. جانيان مبدل ساخت
ارگانهای عدلی وقضايی با پا گذاشتن .  بازهم با سرنوشت مردم بازی کند ... علومی، وهمچون رفقا گالبزوی

از . برخون ده ها هزارشهيد که قربانی جنايات سروری اند، دراجرای مؤفقانۀ اين دسيسه همکاری ميکنند
در داخل وخارج  تظاهرات دعوت ميکنيم که به اشکال مختلف، اعم ازقربانيان اين جنايات وبازماندگان شان

 به محکمه، نامه به مطبوعات، نامه واسناد اعتراضنامه ، فرستادن در برابر دفاترسازمان ملل متحدازکشور
  .  برين دسيسه اعتراض کنندی واياالت متحده  وزارت خارجۀ کشورهای اروپاياعتراضی به

  "FAROEکميتۀ حقوق بشر "                                             . ه گناه استسکوت دربرابر اين دسيس
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