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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ نومبر ٢۶

   قاتل از زندان"سروری"رھائی 

  
  حيوان وحشی، اسدهللا سروری

دليل رھائی سروری معلوم نيست، . ان رھا شدًيکی از رھبران سفاک نظام خلقی به نام اسدهللا سروری اخيرا از زند

 ستانکزی رئيس ادارۀ امنيت ملی افغانستان اشغال شده عامل عمدۀ خالصی مالکن منابع آگاه می گويند که معصو

اسدهللا سروری يکی از سفاک ترين افراد نظام خلقی بود که ھزار ھا تن را کشت و سر به . سروری از محبس بوده است

  .نيست کرد

 که اسدهللا سروری قاتل ھزار ھا تن از مردم ما به کمک معصوم ستانکزی رئيس سازمان امنيت کابل شنيده می شوددر 

اين وحشی در پست ھای رئيس اگسا در  . ار می کندذملی دولت مستعمراتی از زندان رھا شده و حاال آزادانه گشت و گ

.  کرد انقالبی در عھد خاين بزرگ ببرک کارمل اجرای وظيفه میزمان گوساله نور محمد تره کی و معاون شورای 

 ستاده میيکسانی که زجر و شکنجۀ اين درنده خوی خلقی را تجربه کرده اند، از ترس ياد کردن نامش مو بر اندام شان ا

يکی . ند و می کشتندکرد ًکه بعد ھا روابطش با حفيظ هللا امين خراب شد، اما ماه ھا مشترکا با ھم کار می باوجودی. شود

اسدهللا سروری يکی . از آن کشته شدگان نوراحمد اعتمادی صدراعظم سابق بود که توسط سروری در دفترش کشته شد

جی آر يو ده مرتبه . کرد از اعضای جی آر يو، استخبارات وزارت دفاع شوروی بود و تحت نظر اين سازمان کار می

 ًشود که دليل رھائی سروری از زندان ظاھرا کمک گفته می.  جی بی بودظالم تر و خطرناک تر نسبت به رقيبش کی

ھنوز آشکار نشده است که چه دست ھای ديگری در . معصوم ستانکزی است که خودش ھم سابقۀ خلقی بودن را دارد

  .عقب رھائی اين درنده خو در کار بوده است

  . ين و قاتلی به سزای عمل خود نمی رسيدرھائی اسدهللا سروری يک زنگ خطر برای مردم ماست که ھيچ خا

  


