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 بنام خداوند دادگر و توانا

 اعالميه
  هـ ش1384 حوت اول م مطابق 2006 وريفبر 20

 

 اب را ــن قصــكه هاي دامـــديده باشي ل        خون ناحق دست از دامان قاتل برنداشت  
ين و نخست گامي را  رئيس دستگاه بدنام و جنايتكار اگسا)مشهور به اسداهللا پيلوت( سروري احضار اسداهللافغانستان واچ در حاليكه بازداشت و 

رسيدگي به دوسيه نسبتي اش  اصي جهتمهم در راستاي عدالت عبوري ميداند، متوقع است تا وي در انتظار ايجاد عاجل يك دادگاه اختص

 . همچنان در توقيف بماند

، بررسي همه جانبه جنايات ارتكابي سروري و رسيدگي به آن كاريست خارج از محدوده امكانات و صالحيت محكمه با وصف همه نيات نيك

 .ابتدائيه امنيت ملي كشور

در سال (و آمادگي توطئه عليه دولت اسالمي افغانستان )  هـ ش1357در سال (سروري گذشته از دو مورد توطئه عليه دولت جمهوري افغانستان 

  مسوولاز آنجمله. متهم به دستگيري بدون موجب قانوني، پيگرد، تخويف، ارعاب، شكنجه و در بندكشيدن ده ها هزار افغان است)  هـ ش1371

اين خود يكي از اسناد معتبر .  اعالن گرديدوياز طرف اداره جانشين ا  آنهبه شهادت رسانيدن  افغانيست كه بعد از خلع وي12000بيش از قتل 

و انكار ناپذيريست كه در راستاي اثبات قتل هاي دستجمعي و امحاي فردي همه آنانيكه نسبت عقده هاي شخصي، سياسي و اجتماعي بنام هاي 

 و ياران جنايتكارش جان هاي شيرين يو غيره در زير ساتور خون آلود سرور "سرسپرده"، "فئودال"، "روشنفكر"، "مرتجع"، "ضد انقالب"

 .ن اندن سانحه ميگذرد چشم براه آناآدند و عزيزان شان تا هنوز كه يكربع قرن از ا دست دزشانرا ا

چگونه برائت و يا تقليل و بعد از سقوط آندولت بطور خصوصي، دليل هي هـ ش 1371اسالمي افغانستان در سال توقيف سروري از طرف دولت 

افغانستان واچ از دولت جمهوري اسالمي افغانستان، سازمان هاي حقوق بشر ملي و بين المللي،  .مجازات سروري را نميتواند در قبال داشته باشد

ت رسيدگي به موارد بيشمار نهاد هاي جامعه مدني و جوامع بين المللي تقاضا مينمايد تا با فراهم آوردن زمينه ايجاد يك دادگاه اختصاصي جه

ن سازمان آبه شخص سروري منحيث رئيس اگسا، بلكه به تنها ه نقض حقوق بشر و جرايم جنگي ارتكابي سروري بطور همه جانبه غور نموده، ن

مع آوري اسناد همچنان اين دادگاه اختصاصي بايد در ج. رنداوجه مبذول بدتجهنمي، ميكانيزم هاي عملياتي آن و جمله دست اندركاران آن 

 .اب موجود و شهادت شهود بطور فعال و وسيع همت گمارديكم

 تامين صلح دوامدار و استحكام وحدت ملي در صورت ناديده گرفتن جنايات جنگي و نقض حقوق بشر در گذشته  كهافغانستان واچ معتقد است

آغازي بر ختم اصل عدم جدي تصفيه حساب صورت گرفته وبراي رسيدن بدين مامول بايد با گذشته بطور . به هيچوجه ممكن نخواهد بود

 . ودنممجازات و تكرار اعمال مغاير كرامت انساني 

 


