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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  يونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمي
   

  يون سازمانھای پناھندگان افغان در اروپاـفدراس

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe          
 

  
 اعالميه

  
 2008 اکتوبر21ليدن، 

ت  ی وثاب ام واھ ک اتھ بس بخاطري ال ح ست س بي
  !ستنشده؟ کامبخش بيگناه ا

  
ام واھی  امروزبا تعجب اطالع يافتيم که  ه اساس اتھ امبخش را ب ز ک ل پروي محکمۀ استيناف واليت کاب

ذی محکوم  وثابت نشدۀ که ساخته وپرداختۀ رياست امنيت ملی واليت بلخ است به بيست سال حبس تنفي
  بياييد ببينيم ستره محکمه در رابطه با سايرمتھمين چه کرده است؟. نمود

ه حکمۀ افغانستان از فيصلۀ دوسيۀ جرمی جنايت ساالر بدنام اسدهللا سروری ستره م ره رفت ودوسيۀ طف
ۀ نظامی راجع ساخت ه محکم وده است ب سر ب انی اف ه وی زم ل ک ن دلي صلۀ .  ويرا به اي در حاليکه في

ارميکرد ر صدارت در چوکات ملکی ک سا تحت اث ود و اگ ه ب . ابتدايی در محکمۀ ملکی صورت گرفت
ه مسووليت ھرگا ه اين حرکت به تخفيف مجازات يا رھايی سروری بيانجامد قضات ذيربط ستره محکم

  . تاريخی بزرگی را بدوش خواھند کشيد
ارنوال افغانستان توسط يک جنگساالر بنام جرأت در محضرعام لت وکوب څ لوی 2007 درآغاز سال

شمول ارگان. قوماندان جرأت حتا برای يکساعت ھم توقيف نشد. گرديد انون وعدالت ب ای حراست ازق ھ
ه جمھوری اسالمی ستره محکمه در برابر اين قانون شکنی بزرگ  ه اتوريت ه سکوت وتوھين ب عاجزان

  توسط قوماندان ھمراه با اعضای فاميل خويش متعاقبإ اکبربای رييس يک حزب سياسی . اختيار نمودند
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ه ھمگان روشن مليشيه جنرال دوستم، که کارنامۀ اعمال خالفش در دوران  ببرک کارمل ونجيب هللا ب
د وھين گردي رد. است، لت وکوب وت ل ک انون شکنی را تکمي ن ق يۀ اي ل دوس وليس کاب ای . پ ا ارگانھ ام

 قانون چشمھای شان را دربرابر اين توھين بزرگ به قانونيت ودموکراسی توسط يک تطبيقحراست از
دام شدندچند ماه قبل ده ھا ن. جنگساالر معلوم الحال بستند ايی اع يکی از . فربيواسطه به اتھام جرايم جن

رارداده راجلب نموده بودجنگساالران قدرتمند پشتيبانی محکومين که  بشکل افسانوی از ميان اعداميان ف
ه . شد دون مجازات ب تند ب ن اعدامی را داش رار دادن اي مامورين مؤظف به تطبيق قانون که مسووليت ف

د ه دادن ار خويش ادام تقبال اي. ک ا سکوت اس ه نيزب تره محکم ۀ س ت واتوريت ه قانوني زرگ ب وھين ب ن ت
  .گرديد

در مقابل در ماه می سال جاری يک پدر به جرم دزدی يک جوال آرد برای فرزندان گرسنه اش بطور 
د ل محکوم گردي ام . علنی محاکمه شد وبه حبس طوي ه اتھ امبخش ب ام پرويزک ون محصل جوانی بن واکن

  . ادی ازانترنت به حبس ابد  محکوم ميگرددچاپ يک ورق انتق
د بوضاحت حاکی ازنکات  قسمت ھای معينی ازجريان جلسۀ قضايی که از طريق رسانه ھا پخش گردي

  :ذيل بود
وليسبايست قضات ازاين عمل. کامبخش با پا ھای به زنجيربسته در جلسۀ قضايی نشسته بود -   پ

  .محسوب ميگردد، جلوگيری مينمودندوقضأ که حتک حرمت به متھم 
ل  - ی کامبخش حين انتقال به کاب ی اش تحت شکنجۀ امنيت مل ارات قبل ه اظھ ود ک راز داشته ب اب

ه څچون . گرفته شده است وت ب ايل ثب ارنوال نتوانسته است اظھارات متنازع فيه را با ساير وس
 .اثبات برساند، اظھارات موصوف فاقدارزش اثباطيه ميباشند

وی دا - امبخش کاغذ پرنت شده را ب ود ک وده ب ا نم ده ،  شھادت خود را شاھد اصلی که قبأل ادع
زدر  ام آمي ارات اتھ ه امضای اظھ واپس گرفته وابراز داشت که امنيت ملی ويرا با تھديد وادارب

 . مورد کامبخش نموده بود
ان درس سواالت  - امبخش در جري ه ک د ک ه شھادت دادن پنج شاھد متباقی استادان فاکولتۀ بودند ک

ساختانتقادی ميکرد که قسمأ در مورد اسالم بوده وفضا نخست . ی صنف درسی را خراب مي
تادان . از ھمه بايد گفت که کامبخش بحيث يک محصل حق سوال کردن را داشت ۀ اس ن وظيف اي

د ايی ميکردن ه راه درست رھنم وان را ب ن ج ده اي انع کنن ای ق ا دادن جواب ھ ه ب ود ک ه . ب اينک
دان فضای  د از فق د کاکادميک فضای صنف خراب ميگردي ه مسوليت درصنف حکايت ميکن

ن مشکل پوھنتون بلخ بايد . آنرا استادان وادرۀ فاکولته  دارد نه شاگرديکه سوال ميکند به حل اي
 .توجه کندخويش 

ه  - ه شھودديگری را ک داد ک دافع اجازه ن ل م ه وکي محکمه با تخطی ازاصول محاکمات جزايی ب
ين ا در چن د؟ آي ھادت دعوت کن ه عقب ميزش تند، ب اراتی داش تھم اظھ ع م وان از بنف رايط ميت  ش

  بيطرفی قضا صحبت نمود؟
نميدانيم درين قضيه که نه اعتراف قابل اتکا وجود دارد، نه شھودی که بر ارتکاب عمل جرمی  -

ه  ويش را برچ م خ سالم قاضی زاده حک ای عبدال دارک ديگرآق ه م د ون ھادت بدھن ده ش ا ش ادع
وق استوار ساخته است؟ نميدانيم آقای بھالدين بھا سخنگوی ستره الين حق ه معموأل فع ه ک  محکم

ن  ه اي د، در رابطه ب شی "شاھکار"بشر را به اعتراضات احساسی متھم ميکن قضايی چه فرماي
  دارند؟ 

 
  "کميتۀ حقوق بشرفارو"
 


