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 : اسداهللا سروری رئيس دستگاه استخباراتی  اگسا
 !من خواهان عدالت هستم

 
رون از منزل با همساالنم من که هشت سالی بيش نداشتم در بي.  لحظات خداحافظی است،آنچه ازپدرم بياد دارم"

شايد او از قبل ميدانسته که . او ميخواهد ترا ببيند. پدر را به کابل ميبرند: مصروف بازی بودم که برادر بزرگم آمده گفت
همراه با برادرم سوار بايسکل شده  و . چه سرنوشتی در انتظارش است و ميخواسته برای آخرين بار فرزندش را ببيند

موتر حامل رسيد و پدرم با دستان در .  که پدرم را همراه با يکی از کاکا هايم به کابل انتقال ميدادمنتظر موتری شدم
و آخرين بار پدرم را با سيل از آغوشش بدور پرت شدم اما بزودی  توسط مامورين پوليس . زوالنه مرا در آغوش کشيد

و کاکايم را بعد از دستگيری از محل سکونت ما در بعد از تالش و تکاپوی زياد دريافتيم که پدرم . اشک وداع گفتم
قرار اطالعات آنها بعد از دو ساعت به صدارت انتقال می يابند . واليت لغمان به وزارت داخله در کابل منتقل نموده اند

 ."که بعد از ورود به صدارت تا الحال الدرک هستند
 

 آهی ميکشد ، رويش را برميگرداند، بغض در گلويش نترکد تالش ميکند تا،در حاليکه اشک در چشمان ويس حلقه ميزند
با ويس بيشتر از دوسال قبل از طريق نامه سرگشاده اش زير عنوان . و برای لحظاتی سرش را در بين دستانش ميگيرد

دائيه در يکی از روزنامه های داخل کشور و بعدًا در تاالر محکمه ابت" اسداهللا سروری جانی ايکه بايد خون حساب دهد"
 . جايی که اسداهللا سروری محاکمه ميشد، آشنا شدم،امنيت ملی

 
ويس نمونه تمام عياريست از هزاران هزار بازمانده گمشده های که در جستجوی گمشدگان دلبند شان حين سالهای 
آغازين حاکميت خونين و مختنق حزب ديموکراتيک خلق از هر دری ممکن جويای احوال عزيزان گمشده شان 

 با کشف هر گور دستجمعی ای گوش به آواز نتيجه تحقيق کميسيون های مشتمل از هيأت های مجامع داخلی و ،ردندميگ
خارجی حقوق بشر و نهاد های حکومتی و غيرحکومتی می مانند و باالخره چشم در راه فيصله محاکمی اند که در باب 

ن آقايون به پارلمان و حکومت رسيده و يا در مدينه اگر نه آنکه اي(اشخاص مسئول رده اول چه حکمی صادر ميکنند 
  25بعداز آنکه محکمه امنيت ملی بتاريخ ). های فاضله حقوق بشر در ممالک غربی رحل پناهندگی افگنده باشند

 در مورد اسداهللا سروری رئيس دستگاه استخباراتی حکومت حزب ديموکراتيک خلق به رهبری 2006فبروري 
 قضيه سروری برای مدت مديدی بخاموشی گراييده و حتی به فراموشی ، اعدام را صادر نمودنورمحمد تره کی حکم

 .سپرده شد
 

با وصف آنکه بازماندگان و اقارب گمشدگان اين دوران هر چند گاهی طی تظاهرات در مقابل دفتر نماينده خاص ملل 
 جنايتکاران جنگی از اهان پيگيری محاکمهمتحد برای افغانستان، ضمن مقاالتی در نشرات و حضور در رسانه ها خو

 . سروری ميگردند، اما سکوت حاکم در زمينه همچنان پابرجاستنوع
 

حينيکه يکبار ديگر با ويس برخوردم، ضمن صحبت دريافتم که محاکمه ناتمام و عدم پيگيری دوسيه سروری از طرف 
اشتم تا به محاکم مربوطه سری زده و از کميسيون مستقل با ويس قرار بر اين گذ. مراجع ذيربط وی را شديدًا اذيت ميکند

 .حقوق بشر طالب معلومات بيشتر در زمينه گرديم
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 قدم اول محاکمه آنچه از صحبت با سارنوالی امنيت و نظامی برميآيد بدين امر خالصه ميشود که مراجع امنيت که در

سارنوالی نظامی بدين عقيده است که چون سروری . عمل نموده اند" خالف اصول حقوقی "،سروری را به پيش برده
همچنان اين نهاد اقدامات و اجراأت . يک شخص نظامی است بايد از طرف يک محکمه نظامی محاکمه ميگرديد

حکم  "،"مشاهدات محل واقعه "،"عدم محضر گرفتاری "سارنوالی امنيت را نسبت فقدان بعضی موارد حقوقی چون
اما اينکه چرا باالخره محاکمه . ناقص قلمداد نموده و حکم محکمه را باطل ميداند" عدم تحقيقات اساسی"و " گرفتاری

سروری از طرف سارنوالی نظامی با تعلل به پيش برده می شود، حاصل کشمکش هايست که نهاد های ذيدخل برف 
را از بامی به بامی پرتاب مينمايند و در اين ميان سروری در اتاق توقيف اش بر اين مضحکه ميخندد و مسئوليت 

چنانيکه عارضين و بازماندگان گمشدگان از طرف محاکم ناميده ميشوند در بالتکليفی و هيجان منتظر " متضررين"
 .اعالم حکم نهايی محکمه در مورد سروری بسر ميبرند

 
حقوق بشر افغانستان در حاليکه از قضيه سروری منحيث يک مسئله بحث برانگيز و سياسی نام ميبرد، کميسيون مستقل 

بدين نظر است که اسداهللا سروری منحيث جزء عمده يک سيستم در يک مقطع مشخص زمانی محاکمه گردد نه منحيث 
قت از موقف خاص در زمينه  با وصف آنکه وی در آن سيستم منحيث رئيس دستگاه استخباراتی رژيم و،يک شخص

همچنان اتهام وارده بر سروری مبنی بر .  اعدام و الدرکی هزاران افغان بايد مسئول دانسته شود، شکنجه، توقيف،پيگرد
 ، تخويف،توطئه بر عليه دولت اسالمی وقت بايد از اين محدوده خارج و در يک دايره وسيعتر که دربرگيرنده پيگرد

 .دام و باالخره الدرکی هزاران افغان است مدنظر گرفته شود اع، حبس، شکنجه،توقيف
 

سازمان حقوق بشر افغانستان واچ که از ساليان متمادی محاکمه جنايتکاران جنگی و ناقضين حقوق بشر را طی سه دهه 
 خاص جنايات اخير در هالند پيگيری ميکند با تائيد نکات فوق بر ايجاد محاکم و سيستم های ويژه که بتوانند بر موارد

جنگی و نقض حقوق بشر رسيدگی نمايند تأکيد ورزيده و بر ناتوانی کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در زمينه انتقاد 
در عين حال کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان با تأکيد بر ايجاد محکمه و سارنوالی اختصاصی جهت . مينمايد

 .اد و مدارک در مورد نقض حقوق بشر و ثبت آن اصرار می ورزدرسيدگی بر جرايم جنگی بر جمع آوری اسن
 

حاال بياييد لحظاتی به .  ميخواهند و يا تا حال در عمل پياده کرده اند،تا اينجا آنچه ديگران در مورد سروری ميگويند
 :م  بيان داشته است2008نظرات و گفته های سروری مکث نماييم که طی مصاحبه ای در بهار 
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.  او مهمانان و يگانه هم اتاقی اش را جهت صحبت با من برای ساعتی مرخص ميکند،حين ورود به اتاق توقيف سروری

 چند از چينلی به چينلی تبديل او که پيراهن و تنبان سفيد به تن دارد، روی دوشکی نشسته و به تلويزيون که آنرا هر
توقيف خانه ) اتاق های کوته قلفی و دستجمعی و شکنجه گاه های استنطاق(من نيز که روزگاری در . مينمايد، نگاه ميکند

اتاقش همسرحد با کلينيک در .  وضعيت حاکم فعلی را کامال در تضاد با فضای آنوقت می يابم،صدارت بسر برده ام
در گوشه يی اتاق ديگی بر اجاق . ت که فقط چند اتاق دارد و از قفل و زنجيز در آن خبری نيستمنزل دوم تعميری اس

سروری با چشمان از . برقی گذاشته شده که سروری بعد از هر چند دقيقه آنرا شور داده دوباره سرجايش بر ميگردد
وی مستولی است ميخواهد اتوريته قالبی را گويی با ناآرامی که بر . حدقه برآمده اش کنجکاوانه بمن و اطرافش مينگرد

. من خود را معرفی نموده علت تأخير در محاکمه و در مورد  خواستش از ارگانهای قضايی می پرسم. بنمايش بگذارد
وی با بی تفاوتی اذهان ميدارد که علت تأخير را بايد از مقامات قضايی بپرسم، در حاليکه با قاطعيتی همراه با 

 !"من خواهان عدالت هستم"ويد که دستپاچگی ميگ
 

 کتابهای حقوق ،سروری در حاليکه صحبت مينمايد.  سال بدينسو در توقيف بسر ميبرد18بگفته خودش از بيشتر از 
جزاء را ورق زده و از مواد و فقره های از قانون نام ميبرد که براساس آن بايد يا مورد عفو عمومی قرار بگيرد و يا 

 .و يا مرور زمان باز هم عفو گردد)  سالگی60( وی نسبت کبرسن اتهامات وارده به
 

سروری اتهامات مبنی بر دست داشتن در کودتای شهنواز تنی بر عليه حکومت نجيب اله که بر اساس آن در هند دستگير 
ا قربانی و زندانی گرديد و توطئه عليه دولت اسالمی را که منجر به دستگيری وی در کابل شد، رد نموده و خود ر

 .حاالت و قضايای جاری ميداند
 

به گفته سروری قاضی دولت اسالمی وقت اتهام وارده بر وی را وارد ندانسته او را برائت داده بود، اما وی همچنان در 
بگفته سروری بعد از کودتای حکمتيار و دوستم بر عليه دولت اسالمی وقت محبس بمباردمان گرديد که . توقيف باقی ماند

در پاسخ به سوالی که عکس العمل زندانيان در کابل و پنجشير در .  تن از زندانيان به پنجشير منتقل گرديدند650با وی 
 اعدام و الدرکی هزاران افغان را به عهده داشته چگونه بود با ، شکنجه،مقابل وی منحيث مسئول دستگاهی که توقيف

اگر . زندانيان به من احترام داشتند زيرا من به آنها سواد می آموختم و تعليم دين ميدادم: "لبخند معنی داری ميگويد
 ."دشمنانم به آنها تبليغات سوء نمی کردند آنها بمن احترام ميگذاشتند
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بعد از پيروزی حکومت : " عدالتی که نسبت به وی روا داشته شده است شکايت نموده، ميگويدسروری در حاليکه از بی
نظر به عريضه ام : "او در ادامه ميگويد".  چند نفر جنايی و يکتعداد پاکستانی ها،کرزی صدها تن آزاد شدند بجز از من

 ".دنديک و نيم سال بعد از برقراری حکومت کرزی مرا به اين زندان انتقال دا

 
 فبروری 25يکتن از متضررين با تصويری از برادر گمشده اش در دست، حين ارائه شهادت برعليه سروری در محکمه امنيت ملی مؤرخ 

2006 
 )صديق مصدق: تصوير(

 
سروری در حاليکه از جريان محاکمه اش و اينکه دوسيه نسبتی اش هر چند باری از محکمه ای به محکمه ای راجع 

نميدانم که در اين سردرگمی و بی : "کی است، اما در اين مورد با بی اعتنايی صحبت نموده اظهار ميداردميگردد شا
در مورد اينکه آيا وکيل مدافعی داشته است و آيا نمايندگان جامعه جهانی حاضر در " سرنوشتی چه مصلحتی نهفته است؟

خارجی ها برايم يکی دو وکيل : " سروری ميگويدکشور در زمينه ارائه خدمات حقوقی به وی چه کمکی نموده اند
گرفتند اما وکالی داخلی بمن خيانت کردند و وکيل مدافعی که از طرف ستره محکمه فرستاده شده بود شخص خيلی 

 ".من خودم قوانين داخلی را ميدانم و به داشتن و يا نداشتن وکيل اهميت نميدهم. ضعيف بود
 

ش که فعال نيز در سطوح باالی حکومتی و پارلمان کشور قرار دارند و يا آنهايی که در وقتی از بی وفايی رفقای حزبی ا
رفاه در کشور ها غربی بسر ميبرند يادآور ميشوم و اينکه چرا آنها در زمينه ارائه خدمات حقوقی با وی کمک نميکنند، 

 !" از خودشان بپرسيد. من چه ميدانم: "سروری با بی اعتنايی ميگويد
 

 در مورد وضعيت توقيف و امکانات موجود ادعا ميکند که وی خود مصارفش را می پردازد و با وصف سروری
 .موجوديت يک کلينيک صحی خودش ادويه مورد ضرورتش را توسط دوستانش از دواخانه های شهر تهيه مينمايد

وی که از قرار معلوم . ايان ميبرمدر خاتمه با چند سوال مستقيم که سبب ناراحتی نمايان سروری می شود صحبت را به پ
توقع طرح همچو سواالتی را نداشت، حين ارائه جواب به سواالت راست سر جايش مينشيند و در حاليکه چشم راستش 

 :بيش از حد از حدقه ميبرآيد با لحن مملو از خشونت و جمالت کوتاه جواب ميدهد
 
 آيا شما کسی را به قتل رسانيده ايد؟ :س
 !قتنی، هيچو : ج
 
 بدور از ادعای مدعيان و اتهامات سارنواالن در مورد خودتان چه قضاوت ،هر گاه شبانه سر به بالين ميگذاريد : س

 ميکنيد؟
 .بر من ظلم شده است و دشمنانم در مورد من تبليغات سوء ميکنند. من بيگناه هستم :ج
 
  شهادت دادند چه ميگوئيد؟به جواب کسانی که در محکمه شما را بازشناختند و در مورد تان :س
 .آنها دروغ ميگويند :ج
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 زندانی و به اشکال مختلف کشته شدند و هزاران ، پس مسئول اينهمه کسانی که در زمان تصدی شما دستگير :س
  کيست؟،تنی که تا امروز الدرک اند

 دستگيری و کشتار مردم ،اگسا اجازه توقيف. من چه ميدانم؟  اداره اگسا حتی يک ميل سالح در اختيار نداشت :ج
 .را نداشت و هرگز اين کار را نکرده است

 
 پس کدام افراد و دستگاه های دولت اينکار را ميکردند؟ :س
 وزارت داخله و سارنوالی ،بيشتر منشی های دفاتر حزبی. من چه ميدانم؟ وظيفه اگسا کشف بود، نه دستگيری :ج

 .وظيفه دستگيری و تعقيب مجرمين را داشتند
 بطور مشخص کی ها؟ :س
 .من نميدانم :ج
 
پس از بقدرت رسيدن حفيظ اهللا امين لستی شامل اسمای بيشتر از دوازده هزار تن اعالم گرديد که در زمان  :س

 مسئوليت اين کشتار فجيع متوجه کيست؟. تصدی شما منحيث رئيس اگسا به شهادت رسيده بودند
 . اداره اگسا مسئول محتوای اين لستها نمی باشيممن و. حفيظ اهللا امين با من خصومت داشت :ج
 
او که با شما  . از جمله اقارب نزديک تان بود) دستگاه استخبارات حکومت حفيظ اهللا امين(اما رئيس کام  :س

 خصومت شخصی نداشت؟
 .اما در سياست هرچيز امکان دارد :ج
 
 ه ميگوئيد؟در مورد اسنادی که در محکمه در مورد شما ارائه شده است چ :س
 کدام کريمينال تخنيک اين اسناد را تصديق کرده است؟. اين اسناد جعلی است :ج
 
  در مورد آينده خود و افغانستان چه تصميم داريد؟،در صورت آزادی :س
نظر به گذشته و شناختی که از مسايل کشور دارم، ميخواهم رهبری کشوررا بعهده داشته باشم و با ريشه يابی  :ج

 .فغانستان به حل آن بپردازمبحران ا
 
اما شما و رفقای تان يکبار تجربه حکومت داری را پشت سر داريد که تا هنوز افغانستان در آتش عواقب فاجعه  :س

 .بار آن ميسوزد
اگر قدرت در دست . من فکر ميکنم که ما نظامی های اشتباه کرديم که قدرت را به اعضای ملکی حزب سپرديم :ج

 . با عمل قاطعانه ما مؤفق تر ميبوديم،حزب منحصر ميماندرهبران نظامی 
 
 آيا شما مسلمان هستيد و به خدا عقيده داريد؟ :س
 اين را نمی بينی؟ اين چه معنا دارد؟) که مقابلش قرار دارد) جا نماز(با شتابزدگی و اشاره به سجاده  ( :ج
 
 جاهد بودن است؟حتمًا کاله پکول هم دليل م) با اشاره به کاله پکول اش( :س
 !من اين را نگفته ام :ج
 
 آيا شما کمونيست بوديد؟ :س
 .در همان وقت ها در تمام افغانستان هشتاد نفر کمونيست واقعی نبود :ج
 
 اما آيا شما کمونيست بوديد يا هستيد؟ :س
 .مردم ادعا ميکنند، اما کمونيست واقعی کم کسان هستند. کمونيست واقعی کم است :ج
 
 .ين جواب سوالم نيستاما ا :س
 .من گفتم که کمونيست واقعی کم است :ج
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 6از  6 :تعداد صفحات

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

 سوال آخرم اينست که از محاکم، مقامات و مردم افغانستان چه توقع داريد؟ :س
 !من خواهان عدالت هستم :ج
 

رد در پايان صحبت از سروری ميپرسم که آيا خواهان صحبت ديگری در آينده است، اما او با کمال سردی اين تقاضا را 
 .مينمايد

   
 در محکمه امنيت ملی ) 1978 (1357يکتن از شهود حين ارائه شهادت برعليه سروری مبنی بر حضور سروری حين دستگيری اش در سال 

 )صديق مصدق: تصوير (2006 فبروری 25مؤرخ 
 

ی شوم که حين خروج از دروازه توقيف خانه که در محوطه صدارت در چهارراهی صدارت موقعيت دارد متوجه م
 در را تک تک ميزنم و بعد از اجازه وارد اتاق ،دوباره روانه اتاق سروری ميگردم. بسته کليد هايم را فراموش کرده ام

هم اتاقی اش تعدادی " قوماندان صاحب"فضای اتاق را بوی خوش غذا پر کرده و دور سفره بجز از سروری و . ميشوم
در حاليکه کليد هايم را تسليم می شوم به محيط . ذای چاشت همراهی ميکنندزانوزده اند و سروری را در غ" رفقا"از 

تاريخ کشور های ديگر را همچنان . توقيف و زندان که خود تحت سيطره حزب ديموکراتيک خلق بسر برده ام می انديشم
 بشر پرداخته و بعدًا بياد می آورم که بعد از جنگ های تباهکن به  تصفيه حساب با جنايتکاران جنگی و ناقضين حقوق

آنگاه به کشور خود نگاه کرده متوجه ميشوم که صدای جنايتکارانی که . يک جريان آشتی و تفاهم ملی را براه انداخته اند
بايد از عقب ميز محاکم بلند شود، آن را از تربيون پارلمان و يا از راديو ها و تلويزيون ها ميشنوم که بحيث صاحب 

 .ناس، متخصص وغيره به سياست بازی ميپردازندنظر، تحليلگر، کارش
 

محاکمه سروری و همقطارانش يگانه آرزويش است، در صحبتی با ويس که هنوز خاطرات و ياد پدر مفقودش اورا رها نمی کند و بگفته خودش 
هر دو از خود ميپرسيم . عجب استويس گذشته از ساير نکات از تقاضای عدالت خواهانه سروری بيشتر مت. صحبتم با سروری حکايه ميکنماز 

که سروری در حقيقت خواهان چه نوع عدالتی است؟ عدالت از قماش حزب ديموکراتيک خلق که به قيمت جان ده ها هزار افغان انجاميد يا از 
ه بين المللی جرايم نوع فعلی آن که با مصلحت های گوناگون به رهايی مجرمين می انجامد؟ احتمال سوم آن خواهد بود که سروری به محکم

با وصف آنکه  اين امر گريز از ايجاد محاکم ويژه در زمينه رسيدگی به جرايم جنگی و نقض حقوق بشر در کشور . جنگی در هالند سپرده شود
گی و را در قبال خواهد داشت، اما گامی هرچند کوچک در مخالفت با اصل عدم مجازات و مثالی خوب در راستای محاکمه جنايتکاران جن

 .ناقضين حقوق بشر بشمار ميرود


