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  ١از  ١ :تعداد صفحات

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

  ٢٠/ ١٠/ ٢٠٠٨      تاريخ                                                                                موسسه حقوق بشر افغانستان واچ
  

  بمناسبتافغانستان واچ  اعالميه موسه حقوق بشر
  محاکمه سروری به دور از چشم مردم و مطبوعات

  
 ميزان ٢٩م مطابق ٢٠٠٨ اکتوبر ٢٠اله سروری مشهور به اسداله پيلوت، رئيس اگسا  امروز دوشنبه محاکمه اسد

  .  هـ ش به دور از چشم مردم و مطبوعات در محکمه استيناف نظامی در شهر کابل براه انداخته شد١٣٨٧
  

ات سروری بطور تصادفی از جريان در حاليکه نماينده موسسه حقوق بشر افغانستان واچ و يکتن از ورثه قربانيان جناي
محکمه اطالع حاصل نموده و در آن حضور يافتند، از انبوه ژورناليستان و ورثه قربانيان که در مجالس محاکم قبلی 

قابل تذکر است که نماينده موسسه حقوق بشر افغانستان واچ  اجازه نيافت . حضور داشتند، نسبت بی اطالعی خبری نبود
  . داخل تاالر محکمه گرددتا با کمره عکاسی

  
طی جلسه قضايی سارنوال مربوطه بطور پراگنده و نسبتًا بدون تسلسل اقامه دعوی نمود که بخاطر عدم مطالبه مشخص 

در مقابل سروری با جسارت معمول دستگيری و . و اقامه دعوای واضح از طرف رئيس محکمه مورد انتقاد قرار گرفت
  .و از اتهامات وارده انکار ورزيدتوقيف اش را غير مؤجه دانسته 

قرار است بدون وقوع واقعه عاجل جريان محاکمه فردا در محکمه استيناف نظامی واقع چهارراهی صدارت در شهر 
  .کابل ادامه يابد
 نسبت عدم حضور شهود، ورثه قربانيان، متضررين، خبرنگاران و ناظرين و فعاالن حقوق بشر درتاالر از آنجايی که

محکمه بی تفاوتی و سطحی نگری حاکم بود، از تمام جوانب فوق خواهش ميگردد تا به پاس خون شهداء و مسووليت 
 قراين چنين برمی آيد که اگر وضع بدين از. وجدانی و اخالقی در اين امر مهم و تاريخی بطور فعاالنه سهم بگيرند

  . منوال به پيش برود، اين پروسه به رهايی سروری خواهد انجاميد
  

با وصف آنکه يکتعداد از بازماندگان و خانواده قربانيان را عقيده بر اين است که  نسبت سيستم ناقص قضايی از 
ر همچو محاکم صحه گذاشتن بر اينهمه يکطرف و عدم موجوديت محاکم منصف و ذيصالح از طرفی اشتراک د

اما موسسه حقوق بشر افغانستان واچ معتقد است تا با استفاده اعظمی از امکانات موجود بر . ناهنجاری ها خواهد بود
عليه اصل عدم مجازات جنايتکاران جنگی و ناقضين حقوق بشر بايد مبارزه نمود و در عين حال در زمينه ايجاد 

  .ب و محاکم ويژه جهت رسيدگی به اين جرايم تالش ورزيدميکانيزم های مناس
  

 ٩٣ ٢٠ ٢١٠٤١٤٩ (٠٢٠٢١٠٤١٤٩جهت معلومات مزيد در مورد تاريخ دقيق انعقاد مجلس محکمه با تلفن شماره 
  .در تماس شويد++) 

 
ور در کش همه جنايتکاران جنگی و ناقضين حقوق بشربه اميد ايجاد ميکانيزم های عدالت واقعی و محاکمه  

  

  


