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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلَ هْږ ضرٍ اړیکَ ټیٌگَ کړ ښت تاضْ ُوکارۍ تَ رابْلي.  پَ دغَ پتًَپَ درافغاى جرهي آًالیي 

 ئُیلَ هي یْ خپلَ لیکٌَ لَ رالیږلْ هخکې پَ ځیر ّ لْلـ، دلیکٌې د لیکٌیسې بڼې پازّالي د لیکْال پَ غاړٍ دٍ : یادونه

  
  

 07/00/3002          ّلی احوذ ًْری
 

 اضذهللا ضرّری 
 یک تي از عاهلیي کشتار افغاًِا ٌُْز آزاد اضت

 از منابع سایت های انترنتی

ًظام هٌفْر ّ آدم کش کوًْیطتی افغاًطتاى ّ هحوذ  اضتخبارات ّ اهٌیت هلیدضتگاٍ اضذهللا ضرّری رئیص خْى آشام 

عسیس اکبری رئیص اضتخبارات داخلی )خْاُر زادۀ اضذهللا ضرّری( از زهرۀ عاهلیي کشتار دٍ ُا ُسار فرزًذ ایي 

 ضرزهیي ٌُْز زًذٍ ّ آزادًذ.
 

 ُسار ُا دٍ کشتار اهلع حفیع هللا اهیي ّ ضردهذاری ًْر هحوذ ترٍ کی  دّرۀ در اگطا هخْف ضازهاى رئیص ضرّری

 0۹۹3 ضال در شذٍ اش، در ایي رّز ُای اخیر افشاء آًِا تي  ُسارپٌج صرف  لیطت کَ بیگٌاٍ افغاًطتاى اًطاى

 شذ. دضتگیر کوًْیطتی ًظام ضقْط از هیالدی بعذ

 

 عادالًَ هحاکوۀ شذى فراُن ّ اضاضی قاًْى بر هبتٌی ًظام یک آهذى ّجْد بَ تا را ّی تٌظین ُایجِادی، هْقت دّلت

 ًظام ضایۀ در تا شذ هٌتقل کابل بَ ّی جذیذ، ًظام آهذى ّجْد بَ م با 3003 ضال در. کرد هٌتقل پٌجشیر در زًذاًی بَ

 حق در را عذالت شذًذ، هی کشتَ ّی بذضتهوکي  کَ آًِایی. شْد هحاکوَ عادالًَ طْر بَ اضاضی، قاًْى بر هبتٌی

  .رعایت کردًذ کرد هی بگْر زًذٍ را زًذاًیاى کَ ضفاک آى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از طرف هحکوَ ای کَ 3002گردیذ ّ در ضال  هتِن تي صذُا کشتار ّ شکٌجَ بَ م اّ 300۲ ضال دضاهبر هاٍ در»

 شذ. صادر اعذام حکن کابل در
 

ًسدٍ   را بَ اگطا جالداضذهللا ضرّری اعذام حکنافغاًطتاى  ًظاهی اضتیٌاف هحکوۀ هیالدی، 300۲ ضال اکتْبر هاٍ در

 ضال ُویي ًسدٍ جسء ًیس را 0۹۹3 ضال از یعٌی آًرا از قبل آى هحکوَ شاًسدٍ ضال  ظاُرا   ّ داد تقلیل حبص ضال

کَ قبال  رکر شذ  هحکوَ، رأی طبق. شذ چَ ضرّری اضذهللا اگطا جالد ًشذ هشخص آى از پص . گرفت ًظر در حبص

 «.ًیطت زًذاى در اکٌْى اّ گْیٌذ هی پرش کابل هٌابع ّ شذ هی آزاد زًذاى از 3000 یا 3000 ضال در بایذ اّ
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئضرٍ اړیکَ ټیٌگَ کړلَ هْږ  ښت تاضْ ُوکارۍ تَ رابْلي.  پَ دغَ پتًَپَ درافغاى جرهي آًالیي 

 ئُیلَ هي یْ خپلَ لیکٌَ لَ رالیږلْ هخکې پَ ځیر ّ لْلـ، دلیکٌې د لیکٌیسې بڼې پازّالي د لیکْال پَ غاړٍ دٍ : یادونه

 

 افغاًطتاى تحت ضردهذاری ًجیب هللا احوذزی تْضظ ّقت کوًْیطتی هیالدی دّلت 0۹۲۹ ضال در کَ ًواًذ گفتَ ًا 

 ًوایٌذۀ بَ بْدًذ رضیذٍ قتل بَ ضرّری ریاضت ٌُگام در کَ را ًفر لیطت دّازدٍ ُسار ضازهاى خاد، رئیص یعقْبی

 هحکوَ، در قرباًیاىّ بازهاًذگاى  هربْطیي حضْر ُوچٌاى ّ  آشکار، اضٌاد چٌیي ّجْد با. داد تحْیل ارّپا اتحادیۀ

  .ًوْدًذ پایوالبی رحواًَ  چٌیي را بیگٌاٍ ُسار شِیذ ُساراى خْى ّ رُا، را قاتل  فاضذ، قاضیاى ّ دّلت
 

ریاضت اضتخبارات داخلی ّزارت اهْر داخلَ ُساراى هحوذ عسیس اکبری خْاُر زادۀ ضرّری ُن در زهاى ادارۀ 

اًطاى بیگٌاٍ افغاًطتاى را فقظ بَ جرم کوًْیطت ًبْدى ّ بٌا بر توایالت ّ هحاضبات شخصی بَ حکن خْد اعذام ًوْدٍ 

 قرار شٌیذگی تعذادی از قرباًیاى بذضت شخص اّ کشتَ شذٍ اًذ کَ فضل احوذ زکریا )ًیٌْاز( ٌُرهٌذ پرآّازۀ  اضت.

افغاًطتاى، فریذ عور پْر ًْیطٌذٍ ّ ژّرًالیطت آزاد )داهاد هرحْم داکتر عبذهللا ّاحذی ّالی کابل در زهاى ضلطٌت 

ُویي قرباًیاى اًذ جولۀ ّ داکتر حبیب زکریا دیپلْهات عالیجاٍ ّ عالیرتبۀ افغاًطتاى از  اعلیحضرت هحوذ ظاُر شاٍ(

 اًذ. شذٍ کشتَ کَ بذضت شخص عسیس اکبری هشِْر بَ عسیس اکطا 

با کوال از چشن پرضاى ّ عذالت  دّر بذّى اًذکتریي تشْیش ّ ترش فراًطَ Toursاهرّز ایي آقا در شِر تْر 

هحاکوَ کشاًیذٍ شْد تا عذالت هیس بَ هثل دیگر جاًیاى ُر چَ زّدتر بایذ  . در حالیکَزًذگی هی کٌذاهٌیت ّ راحت 

 گردد. برقرار
 

تحصیل بْد ّلی هثل اکثر کوًْیطت ُای افغاًطتاى تحصیل یافتۀ ّ رّشٌفکر پْلیص  افطراىعسیس اکبری یکی از 

ر تاریکی ضقْط ًوْدٍ بْد. بَ گفتۀ در قع (شْرّیبیگاًَ )رّشي تحت تأثیر قذرت ّ اًتقام ّ هسدّری کردٍ ّ 

 صاحب دل علن در دضت زًگی هطت قرار گرفتَ بْد: ابْالوعاًی بیذل  

 
 که علم ناید ناکس را بدست به   تیغ دادن در کف زنگی مست
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