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 maqalat@afghan-german.de 

  هـ ش١٣٨٧ ميزان ٢٥م مطابق ٢٠٠٨ اکتوبر ١٦کابل،                                                       محمد صديق مصدق
  

  محاکمه سروری در بحبوحه ی از ابهام و چون و چرا ها
  

ور به اسداله  هـ ش محاکمه اسداله سروری مشه١٣٨٧ ميزان ٢٤م مطابق ٢٠٠٨ اکتوبر ١٥قرار بود به روز چهارشنبه 
در محکمه استيناف ) اداره استخبارات حکومت حزب دموکراتيک خلق به رهبری نورمحمد تره کی(پيلوت، رئيس اگسا 

  .نظامی در شهر کابل داير گردد که نسبت مريضی قاضی مربوط به تعويق افتاد
  

انبی و ناظرين و فعاالن حقوق با وصف تأخير زايدالوصف در محاکمه اين آدمکش حرفوی، بازماندگان گمشدگان از ج
اينکه چرا دوسيه . بشر از طرفی با هيجان و اميد منتظر ابالغ حکم نهايی محکمه استيناف نظامی در زمينه ميباشند

نسبتی سروری به محکمه استيناف نظامی راجع گرديده است حاکی از رازی است که بخشی از آن احتماًال رهايی 
  . سروری را در قبال خواهد داشت

  
به قضيه سروری که در قدم اول از طرف محکمه ابتدايی امنيت ملی عليه جرايم داخلی و خارجی رسيدگی ميشد، وی به 

بعد از صدور اين حکم سروری استيناف طلب گرديد، اما در اين مرحله . اشد مجازات يعنی اعدام محکوم گرديده بود
ت، دوسيه وی از طرف ديوان عالی قضا به محکمه استيناف ظاهرًا به دليل اينکه سروری يک شخص نظامی بوده اس

بدين ترتيب سر وری نظر به داليل نچندان مؤجه يعنی محض انتساب به اردو بايد از طرف يک . نظامی راجع گرديد
" سؤ استفاده از صالحيت های وظيفوی"محکمه نظامی مورد محاکمه قرار بگيرد که در آن صورت اتهام وارده بر وی 

 اعدام و الدرکی هزاران افغان و توطئه ،اين امر سبب ميشود تا قضايا و اتهامات شکنجه، تخويف، توقيف. د بودخواه
عليه دولت وقت نسبتًا  ناديده گرفته شوند، زيرا اين مسايل صبغه سياسی داشته و خارج از حيطه صالحيت محکمه 

 ١٥ الی ٨" سؤ استفاده از صالحيت های وظيفوی" زمينه جالبتر از همه اينکه حکم قانون در. استيناف نظامی ميباشد
 سال را در بند سپری کرده ١٨از آنجاييکه سروری تحت زمامداری های مختلف تقريًا . سال حبس را در قبال دارد

 سال را ١٥چون وی اين .  سال حبس محکوم خواهد شد١٥است، حتی با شديد ترين مجازات محکمه استيناف نظامی به 
 سال اضافی در بند مستحق تقاضای ٣يف سپری نموده است، به غير از اين که آزاد خواهد شد، نسبت گذشتاندن در توق

  .جبران خساره نيز خواهد بود
  

. بديهی است که اين امر يک شوک بزرگ برای بازماندگان گمشدگان حين تصدی سروری و عدالتخواهان کشور ميباشد
  . هل انگاری در ادارات عدلی و قضايی کشور در همچو يک امر مهم استاينهمه همچنان بيانگر سراسيمگی وس

  
شرايط حاضر همچنان داللت بر بن بستی ميکند که به گمان اغلب از طرف مشاورين کهنه کار حقوقی سروری راه 

نی  رهبری اندازی گرديده تا سرانجام با آزادی سروری، او را قرار آخرين اظهاراتش يکقدم ديگر به رؤيای محالش يع
آگاهان امور قضايی جهت بيرونرفت از اين بن بست راه حل های را پيشنهاد ميکنند که هريک به . کشور نزديکتر بسازد

  :غور و مداقه بيشتر نياز دارند
آنچنانيکه عارضين و بازماندگان گمشدگان از طرف محاکم ناميده ميشوند بايد عليه سروری " متضررين" ١

با . نمايند که بعد از اثبات جرم ميتوان سروری را به اشد مجازات محکوم نمود" یحق العبد"اقامه دعوی 
وصف آنکه اين امر بديهی و ساده به نظر ميرسد، اما جانب عملی آن تقريبًا ناممکن مينمايد و به قول 

 و اين اقامه دعوی در صورتی ممکن. معروف بدين ترتيب متضررين به دنبال نخود سياه فرستاده ميشوند
را ) سروری(فعًال در قيد حيات بوده و مدعی عليه ) متضرر(منتج به يک نتيجه مثبت خواهد شد که مدعی 

ريبًا ناممکن است طبيعی است که اين امر تق. حين اجراء جرم يعنی شليک مرمی بطرف خويش ديده باشد
حالتی . به استثناء حالتی که کسی از چنگال چنين قسی القلبی در همچو موقعيتی جان به سالمت برده باشد

که ميتواند قرين به واقعيت باشد آنست که کسی يا کسانی وی را در جريان شکنجه و يا قتل ديگران ديده 
نيز يکتعداد شهود موجود اند که بر اساس در اين صورت سخن از شهادت شهود است که فعًال . باشند

  .چشمديد های شان بر عليه سروری شهادت ميدهند
ستره محکمه بايد نسبت به ماهيت و وسعت جرم ارتکابی سروری دوسيه او را مجددًا به محکمه امنيت  ٢

عليه جرايم داخلی و خارجی راجع ساخته و سروری در اين محکمه نه تنها منحيث شخص رده ی اول 
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ستگاه مخوف و آدمکش اگسا بلکه همچنان به مثابه جزء عمده و اساسی يک سيستم مشتمل بر رياست د
اگسا، وزارت داخله وقت، مسئولين دفاتر حزبی در سراسر کشور و ساير ارگان های ذيربط در يک 

 .تسلسل منطقی مورد تعقيب قضايی و جزايی قرار بگيرد
يم داخلی و خارجی در زمان حاکميت حزب ديموکراتيک خلق ارگانی شبيه محکمه امنيت ملی عليه جرا ٣

اين محکمه نامنهاد  هر افغانی را که در مغايرت و . تحت نام محکمه اختصاصی انقالبی وجود داشت
يا عمل مينمود از حق آزادی و در بسا حاالت از نعمت حيات /مخالفت با دم و دستگاه خلق و پرچم فکر و

ه يکی از وظايف اساسی کميسيون حقوق بشر افغانستان ايجاد راهکار ها و از آنجايی ک. محروم ميکرد
نهاد های رسيدگی و پيگيری جنايات جنگی و ضد بشری طی سی سال گذشته است، يک نتيجه منطقی آن 
. در طی اينهمه سالها تأسيس يک محکمه ويژه جهت رسيدگی به جرايم جنگی و ضد بشری ميتوانست باشد

 به طور خاص و دولت افغانستان در مجموع قادر به انجام اين امر مهم نيستند، بگذارند اگر اين کميسيون
تا سروری به مراجع عدلی و قضايی بين المللی سپرده شود تا با درنظرداشت جميع اساسات و استندرد 

 .های حقوقی بين المللی به دوسيه نسبتی وی رسيدگی کامل صورت بگيرد
  

با . حاضر اکثرًا از عدم موجوديت اسناد و مدارک در مورد سروری منحيث يک معضله ياد ميکنندناگفته نماند که محاکم 
وصف آنکه با گذشت زمان و سازش ها و ائتالفات ناميمون يک قسمت زياد اسناد و مدارک عمده از بين برده شده اند، 

اصالحيت، معتبر و بيطرف تأييد و تصديق اما بازهم يکتعداد اسناد و مدارک وجود دارند که بايد از طرف يک مرجع ب
گذشته از اسناد و . گردند تا بعد از رفع هرگونه شک و شبهه منحيث مدارک نادر و معتبر مورد استفاده قرار گيرند

مدارک به مثابه مهمترين عنصر در راستای اقامه دعوی و اثبات جرم مراجع عدلی و قضايی کشور بايد در قدم های 
همچنان طبق قانون . اساسی ديگر يعنی شهادت شهود و قراين قاطعه و قراين مستنبطه متوسل گردندبعدی به ارکان 

اجراأت جزايی مؤقت شهود، مقابله شهود، تالشی، تفتيش، ضبط اشياء، اخذ نظر اهل خبره و استنطاق نيز بالنوبه از 
  . ستاموری اند که در اقامه دعوی و اثبات جرم بايد از آن موارد استمداد ج

  
قابل تذکر است که همه افغانان عدالتخواه در سراسر جهان نظر به جو مساعد و امکانات حاضر در برابر نسل های آينده 

و همه ی آنانيکه از طرف سروری و سيستم و حاکميت وقت مظلومانه به شهادت رسيده اند در قبال محاکمه اسداله 
  .دارندسروری و همدستان اش مسئوليت ايمانی و وجدانی 

  
به آرزوی حاکميت حق، ايجاد نهاد های عدلی و قضايی منصف و بيطرف و تحقق رؤيای محاکمه جنايتکاران جنگی و 

  !ناقضين حقوق بشر در کشور
  
 


