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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Human rights  بشر حقوق 

  
  
  حميد انوری  

     

 ليست اسامی جنايتکاران جنگی و وطن فروشان حرفوی           
  

    شاخهء پرچم-)ديموکراتيک خلق(حزب منحلهء                   
  

در ذيل ليستی از منفورترين جانيان قرن را از نظر ميگذرانيد که اعضای فراری و زير ! ھموطنان شريف و با شھامت 
در اختيار رسانه ھای انترنتی مزدور شان  ) ديموکراتيک خلق (  بی وجدان حزب منفور و مردود دار گريختگی ھای

محاکمات ملی اين ليست را لطفا باخود داشته باشيد تا در فردای آزادی کشور از يوغ استعمار، در اختيار . قرار داده اند
البته . دسته و گروه و باندی که باشند تصفيهء حساب گرددو بين المللی قرار داده و با وطن فروشان از ھر قوم و قبيله و 

ليست جنايتکاران . آن حزب منفور و منحله ميگردد) پرچم ( اين ليست ھنوز مکمل نيست و صرف مربوط به جناح 
را ھموطنان خود ترتيب دھند و در اختيار مردم و رسانه ھای ملی و مردمی ) خلق( جنگی و وطن فروشان جناح 

که گفته ميشود مربوط به دستگير پنجشيری يکی از سردمداران ) آريائی (  البته اين ليست از سايت انترنتی .بگذارند
حزب منفور و ) پرچم ( است ، به نشر رسيده است و ليست سايت ھای انترنتی وابسطه به جناح ) پرچم ( جنايتکار باند 

از سر . ختيار شان قرار داده شده نيز در اخير درج است که اين ليست در ا) ديموکراتيک خلق ( منحلهء به اصطالح 
و سايت ھای انتر نتی شانرا به دقت مطالعه کرده ) پرچم ( حرفوی جناح لطف ليست جنايتکاران جنگی و وطن فروشان 

  :اين شما و اين ھم ليست ھای متذکره. به خاطر بسپاريدو چه بھتر که يک کاپی گرفته باخود داشته باشيد
   

 :فروشوطن 
 نوراحمد نور

 خدايداد :وطن فروش
 بشرمل

 شفيق هللا :وطن فروش
 توده يی 

 دکتور اناھيتا  :وطن فروش
 راتب زاد

وطن 
احمدشاه :فروش

 سرخابی

 عبدهللا :وطن فروش
 نايبی

 شيرمحمد :وطن فروش
 بزرگر

  محبوبه کارمل:وطن فروش

 :وطن فروش
 سرور منگل

 عبدالمجيد :وطن فروش
 سربلند

 ميرصاحب :شوطن فرو
 کاروال

 جميله ناھيد :وطن فروش

 ظھور:وطن فروش
 رزمجو

 عبدالرشيد :وطن فروش
 آرين

 سلطانعلی :وطن فروش
 کشتمند

  نفس جھيد:وطن فروش

 کريم :وطن فروش
 ميثاق

 دستگير :وطن فروش
 پنجشيری

 صالح :وطن فروش
 محمد زيری

  جميله پلوشه:وطن فروش

 عبدهللا:وطن فروش
 سپنتگر

 سيد محمد :وطن فروش
 گالبزوی 

 افضل :وطن فروش
 لودين

  زرغونه ژواک:وطن فروش
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 انور :وطن فروش
 فرزام

 نجم الدين :وطن فروش
 کاويانی

  نورضيا فرين:وطن فروش  عبدالوکيل:وطن فروش

 محمد :وطن فروش
 نبی عظيمی 

  کريمه کشتمند :وطن فروش حبيب منگل:وطن فروش محمد رفيع:وطن فروش

.  س:طن فروشو
 علم مل

 اسمعيل :وطن فروش
 دانش

 برھان :وطن فروش
 الدين غياثی

  شفيقه رزمنده:وطن فروش

 کاوه :وطن فروش
 کارمل 

 فريد احمد :وطن فروش
 مزدک

 نورالحق :وطن فروش
 علومی

  ثرياا پرليکا:وطن فروش

انور  :وطن فروش
 ايثار

 امين هللا :وطن فروش
 مفکر امينی

مد  علی اح:وطن فروش
 صارم

  ولی زيارمل:وطن فروش

 داوود :وطن فروش
 عزيزی

  فضلی  :وطن فروش
 عبدالواحد :وطن فروش

 فيضی
  طاھر نسيم:وطن فروش

 اسد :وطن فروش
 کشتمند 

 ميراحمد :وطن فروش قدير حبيب:وطن فروش
 جوينده

 حشمت :وطن فروش
 اورنگزيب

 خليل :وطن فروش
 زمر

 زلمی :وطن فروش
 دامون 

 شيرآغا :وطن فروش
 سرشک

  نبی شوريده:وطن فروش

 جليل :وطن فروش
 ُپرشور

 صديق :وطن فروش
 کاوون

  انور پويا:وطن فروش
 صالح الدين :وطن فروش

 صميم

 تاج :وطن فروش
 محمد فعال

 بشير :وطن فروش
 پيوستون

 دکتور :وطن فروش
 اسدهللا حبيب

 فقير محمد ودان:وطن فروش

 نبی :وطن فروش
 غروال

 مسحور :وطن فروش ھاشم پيکار:وطن فروش
 جمال

  فرين:وطن فروش

 :وطن فروش
 انجنير حسام الدين

 فاروق :وطن فروش
 ثواب

  نثار بھين:وطن فروش جنرال غنی:وطن فروش

  زمری ندا:وطن فروش      

احترام اين وطن فروشان نه قابل . ، وطن فروش گذاشته شده است ) محترم و محترمه (در لست فوق بجای : نوت 
  .اند و نه ھم اليق القاب آدمی 

  

 جھت نشر به سايت ھای )وطن فروشان و جنايتکاران جنگی  ( کاپی پيام دوم
 :فرستاده شده) البته از نگاه وطن فروشان پرچمی ( وزين 

  آينده
  آزادی

  اخبار افغانستان
  روزنه
 ميھن

  پندار
  سپيده دم
  وطن

 پيام وطن

  مشعل
  مھر

  زنده گی
 آريائی

   .را نيز به خاطر داشته باشيد) پرچمی ( طفا اين سايت ھای مبتذل مربوط به وطن فروشان ل:نوت 
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