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یونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمی  
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Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe 
 

 
 دیدگاه فارو در مورد:

 

 بگرام انمعضلۀ رهائی زندانی
  

گذشته را همه بیاد داریم. بعد از پافشاری زیاد حامد کرزی نظامیان  زندان بگرام در ماه می سال مسؤولیتانتقال 
 زندانی بگرام را به حکومت بیش از سه هزار مسؤولیت کنند و امضاءامریکائی حاضر شدند موافقتنامه های انتقال را 

نستان" اناموی افغاافغانستان انتقال دادند. زندان بگرام قبل از تسلیمدهی به دولت افغانستان در مطبوعات غرب "گوانت
ک مدار مظنون که توسط نظامیان امریکائی از صحنۀ جنگ یا به اساس راپور ها یا سایر افراد نامیده میشد. بخشی از
گهداری بدون پروسۀ عدلی و قضائی نمعلوم  برای مدت نا شده بودند به این زندان انتقال می یافتند و استخباراتی دستگیر

داشت.  سیاسی قرار میثاق بین المللی حقوق مدنی و 11ونین در تضاد آشکار با مادۀ شدند. این نوع برخورد با مظن می
ته گذاش نظامی" را نظامیان امریکائی باالی محبوسین بگرام، همانند محوسین گوانتانامو عنوان "شخص متخاصم غیر

نیز محروم  ۀ ژنیودوستان های بشر حقوق اسرای نظامی مندرج در کنوانسیون این عنوان از ۀسین دارندبودند. محبو
حبوسین م نقض حقوق بشر بودند.  ادامۀ این حالت باالی اتباع افغانستان در داخل قلمرو افغانستان نقض حاکمیت ملی ما و

 یکی از دستاوردهای آقای کرزی مثبت بود و بود. بنابرین تسلیمدهی زندان بگرام به دولت افغانستان اصوأل یک امر
 و خورغور آقای کرزی با محبوسین بگرام اتخاذ نموده است در ا  که بعد یخوردتواند. ولی نحوۀ بر محسوب شده می

 باشد.  انتقادی می ا  بررسی جد
 

زندانی بگرام موضوع داغ  ۸۸هفتۀ گذشته سرنوشت  در اخبار
پالن  امیان امریکائی برظرسانه ها بود. اعتراض ن بحث در
گونگی عملکرد چزندانی توجه رسانه ها را به  ۸۸رهائی 

حکومت افغانستان در رابطه با زندانیان بگرام جلب نمود. به 
همین سلسله وضاحت یافت که "کمسیون بررسی دوسیه های 
زندانیان بگرام" که یک کمسیون اداری مؤظف شده توسط رئیس 

در  صدا و و ولت است، ششصد زندانی بگرام را بدون سرد
آزاد ساخته  داده و برائت"غیاب یک پروسۀ شفاف قضائی "

 زندانی دیگر ۸۸ساختن  است. اکنون که این کمسیون پالن رها
سخنگوی نیروهای امریکائی  Dave Lapanرا دارد، دگروال 

 تن مخالفت نموده ادعای داشتن ۸۸در افغانستان با رهائی این 
تن از  ٠1زخمی ساختن  تل وقنظامی افغان و  فرد ملکی و ٧٥زخمی ساختن  قتل و مدارک کافی اشتراک این افراد در

ها ادعا دارند که رئیس دولت افغانستان فرمان قبلی خود را که در آن وعدۀ  کند.  عالوتأ امریکائی ناتو را می عساکر
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 را داده بود، نقض کرده است. نصرهللا ستانکزی تعقیب جزائی آنها تکمیل دوسیه های جرمی محبوسین بگرام و

جرمی محبوسین به کمسیون مشاورحقوقی رئیس دولت متقابأل نیروهای امریکائی را بخاطر نه سپردن بموقع مدارک 
معلوم "کمسیون بررسی..." بدون  دهد. این ادعای آقای ستانکزی بجا نیست زیرا قرار مالمتی قرار می بررسی مورد

ا ارگانهای امنیتی ی شواهد جرمی به ارتباط دوسیه های زندانیان بگرام از نظامیان امریکائی و تقاضای مدارک و
د تا اکنون ششص عجوالنه بررسی کرده و لیت محبوسین را به اتکای ادعای خودشان بشکل ذهنی وؤوافغانستان، مس

 زندانی را به همین شیوه، رها نموده است. 
دوسیۀ محبوسین متنازع  ۸۸اد که پارلمان افغانستان خواستار بررسی قضائی ریخ اول جنوری اطالع دأته طلوع نیوز ب
در مورد دالیل رهائی " معلومات بیشتر از "کمسیون بررسی قدم اول کمسیون پارلمانی را برای کسب در فیه شده و

انیان حمالت بازماندگان قرب خواهی از جریان نظر ریخ تلویزیون طلوع نیوزأانیان ایجاد کرده است. در همین تزند
 نیوز متعاقبأ طلوع محاکمۀ آنها شدند.  قربانیان خواستار توقف سلسلۀ رهائی این محبوسین و کرد.  دهشتگرانه را نشر
محبوس به "کمسیون  ۸۸تن از  ٧1سپرده شدن اسناد محکومیت  لین ریاست عمومی امنیت ملی ازواز قول برخی مسؤ

زودی از ه ب مظنون دیگر 31محکومیت  اسناد طبق این خبر قرار بودخبر داد.  )دوم جنوری( همان روز بررسی" در
سۀ جل درهللا نبیل رئیس عمومی امنیت ملی ولی رحمت ی به "کمسیون بررسی" سپرده شود. طرف ریاست امنیت مل

شواهد جرمی موجود است. به تعقیب جلسۀ وزیران  محبوس اسناد و 1۸شورای وزیران ابراز نمود که صرف در مورد 
رخی محکوم چزندانی متنازع فیه صحبت نمودند. همزمان با این جدال سه زندانی پل  ٥4پالن رهائی  حکومتی از حلقات

کمسیون تحت فرمانش باعث گسترش  رها گردیدند. آیا این حرکات رئیس دولت و به اعدام از طرف رئیس دولت عفوه و
 سازد؟ مواجه نمی ی را به خطرشود؟ آیا این نوع حرکات امنیت افراد ملک فرهنگ معافیت نمی بیشتر

 ان آنهاشرط زندانی طریق رها سازی بدون قید و تالش برای کسب اعتماد مخالفین مسلح از پالیسی آقای کرزی مبنی بر
پاکستان، در غیاب یک پروسۀ رسمی مذاکرات صلح همانوریکه انتظار میرفت، محکوم به  زندانهای افغانستان و از

ه با وصف تضمین موسفیدان قریه وقوم مبنی بر عدم تکرار اعمال دهشت افگنی شکست بوده است. زندانیان عفوه شد
توسط زندانی عفوه شده، دوباره حین ارتکاب قتل افراد ملکی یا سایر اعمال دهشت افگنانه دستگیر شده اند. بنابرین 

 توانست برای یقضائی است. آقای کرزی م - شفاف عدلی رهائی محبوسین بگرام مستلزم یک طرزالعمل محتاطانه و
ازین محکمه بخواهد  و محاکمۀ این محبوسین که مدتهای طوالنی را در حبس گذرانده بودند یک محکمۀ خاص ایجاد کند

شواهد موجود، به برائت  بعد از بررسی همه مدارک و جدیت به پیش برده و ولی با دقت و سریعتر پروسه محاکماتی را
 یا محکومیت مظنون حکم کند. 

ه وکات سترچمبنای قانون اساسی، در  فاقد صالحیت قضائی ایست که بر اهیت اداری داشته و"کمسیون بررسی" م
به پیشنهاد ستره محکمه به آن داده شده باشد. بنابرین این کمسیون در موقعیتی نیست که به صدها نفر"برائت"  محکمه و
حتی تصمیم "عدم تعقیب  محکمه است. صدور حکم برائت یا محکومیت صرف در حیطۀ صالحیت قاضی و بدهد زیرا

 به گرفتن این نوع تصمیم است. حل " باالتر بوده صرف څارنوال قادراز حیطۀ صالحیت "کمسیون بررسی جزائی" نیز
وسط ترهائی مظنونین  سرنوشت محبوسین بگرام خارج از قوۀ قضائیۀ افغانستان و دادن صالحیت نا محدود بررسی و

که طبق ادعای نظامیان امریکائی  ییت اداری دارد، آنهم در رابطه با زندانیان" که ماهرئیس دولت به "کمسیون بررسی
استفادۀ غیر معمول وغیر عادالنه توسط ملکی زندانی شده اند،  در ارتباط اعمال دهشت افگنانه علیه افراد جریان و در

ای دد. عالوتأ آقگر باعث نقض حقوق قربانیان می یگانه صالحیت قضائی اش )صالحیت عفو( بوده و از رئیس دولت
دیدگاه منافع قربانیان، مرتکب نقض همان مادۀ  تطبیق پروسۀ قضائی شفاف باالی مطنونین، از کرزی با گریز از

که نظامیان امریکائی بخاطرعدم رعایت حقوق ایه گردد. ماد می سیاسی نیز هاردهم میثاق بین المللی حقوق مدنی وچ
 مظنونین، مرتکب نقض آن شده بودند. 

گیزۀ این عجلۀ عاقبت نه اندیشانه، تمایل آقای کرزی برای رهائی محبوسین بگرام قبل از ختم آخرین دورۀ احتماأل ان
أ که اخیرمی باشد نمایندگان طالبان  رسمی میان حکومت افغانستان و های غیر کمک به مؤفقیت تماس ریاست اش و

ه های آیند سال یست، هرگاه درچآقای کرزی . صرف نظر از اینکه انگیزۀ سوشیتدپرس از آن خبر داده اندا الجزیره و
مکاتب به  ها و ها، سرک مردم ملکی، تخریب پل اشخاص رها شده همراه با گروه های دهشت افگن برای کشتار

 برخورد سطحی شان به مسایل حیاتی کمسیون بررسی بخاطر عضو دیگر دو و قاضیآقایان کرزی، نستان بیایند، افغا
 آن اعمال دهشت افگنانه شریک پنداشته شده می مسؤولیت منیت ملی افغانستان دربه مخاطره انداختن ا افراد ملکی و

 توانند.  
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 "کمیتۀ حقوق بشر فارو"
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