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  ٣از ١ :تعداد صفحات

 آدرس ذيل با ما تماس بگيريدلطفًا  به . افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 م٢٦/١٠/٢٠٠٨                                            صديق مصدق
 
  

 جنايتکار جنگی و قاتل ده ها هزار افغان
  در ترازوی عدالت افغانستان

  

  
  

  محاکمه اسداله سروری
  رئيس سازمان استخباراتی اگسا

  م برابر با٢٠٠٨ اکتوبر ٢٢خ به تاري
   هـ ش١٣٨٧اول عقرب 

  . سال حبس محکوم شد١٩ گرديد که طی آن سروری به در محکمه استيناف نظامی داير
 
  

  
  

  
  

  شايد قربانيان جنايات سروری
آرزو ميکردند که کاش اين جنايتکار حرفوی ژورناليست ميبود، تا حد ) رئيس سازمان جهنمی اگسا(

  (!).اقل به جزای بيشتر از اين محکوم می شد
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در نظارتخانه به تاالر محکمه استيناف نظامی آورده سروری توسط اعضای امنيتی از اتاق اش  -١ 
 .ميشود

رئيس محکمه در آغاز يک /  هيأت قضايی بعد از دو ساعت تأخير وارد تاالر محکمه ميگردد  -٢
 .مقدمه اجمالی ارائه کرد

يکتن از متضررين حين شهادت برعليه / سارنوال حين قرائت اقامه دعوی عليه سروری  -٣
   .سروری

  

 
سروری حين مجلس قضايی با سرافگندگی به / يکتن از متضررين حين شهادت بر عليه سروری  -٤

  .او به ندرت بطرف متضررين و شاهدان نگاه ميکرد. پائين مينگريست يا به دورها نظر ميدوخت
يکتن از هواخواهان سروری حين دفاع از / يکتن از متضررين حين شهادت بر عليه سروری  -٥

  وی و حمله به متضررين 
سروری در عقب / نماينده يک نهاد حقوق بشری حين ارائه وضاحت در مورد بعضی ابهامات  -٦

 يکتن از متضررين حين شهادت بر عليه سروری/  پنجره مخصوص متهمين 
  

 
  

  
 يکتن از متضررين حين شهادت بر عليه سروری/  حرر، هيأت قضايی و سروری   م-٧
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حاضرين دادگاه که بخش اعظم آن به استشاره سروری /  رئيس محکمه حين سوال از سروری   -٨
 .در تاالر حاضر شده بودند

 يدسروری در واکنش به حکم دادگاه با رسانه ها سخن ميگو/  رئيس محکمه حين ابالغ حکم   -٩
   

  صحنه های از محکمۀ سروری
  

     
  

     
  

  پايان
  
 
      
 
 


