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 اعالميه

  
 2008اکتوبر 21ليدن، 

ثابت  یک اتهام واهی و بيست سال حبس بخاطر
  !ستنشده؟ کامبخش بيگناه ا

  
محکمۀ استيناف والیت کابل پرویز کامبخش را به اساس اتهام  امروزبا تعجب اطالع یافتيم که 

واهی وثابت نشدۀ که ساخته وپرداختۀ ریاست امنيت ملی والیت بلخ است به بيست سال حبس 
  بيایيد ببينيم ستره محکمه در رابطه با سایرمتهمين چه کرده است؟. تنفيذی محکوم نمود

طفره رفته حکمۀ افغانستان از فيصلۀ دوسيۀ جرمی جنایت ساالر بدنام اسداهللا سروری ستره م
در .  ودوسيۀ ویرا به این دليل که وی زمانی افسر بوده است به محکمۀ نظامی راجع ساخت

حاليکه فيصلۀ ابتدایی در محکمۀ ملکی صورت گرفته بود و اگسا تحت اثر صدارت در چوکات 
ه این حرکت به تخفيف مجازات یا رهایی سروری بيانجامد قضات ذیربط هرگا. ملکی کارميکرد

  . ستره محکمه مسووليت تاریخی بزرگی را بدوش خواهند کشيد
ارنوال افغانستان توسط یک جنگساالر بنام جرأت در محضرعام لت څلوی  2007 درآغاز سال
های حراست ازقانون ارگان. قوماندان جرأت حتا برای یکساعت هم توقيف نشد. وکوب گردید

وتوهين به اتوریته جمهوری وعدالت بشمول ستره محکمه در برابر این قانون شکنی بزرگ 
همراه با متعاقبإ اکبربای ریيس یک حزب سياسی . عاجزانه سکوت اختيار نمودنداسالمی 

 توسط قوماندان مليشيه جنرال دوستم، که کارنامۀ اعمال خالفش در دوراناعضای فاميل خویش 
پوليس کابل دوسيۀ . ببرک کارمل ونجيب اهللا به همگان روشن است، لت وکوب وتوهين گردید

قانون چشمهای شان را دربرابر  تطبيقاما ارگانهای حراست از. این قانون شکنی را تکميل کرد
چند ماه قبل . این توهين بزرگ به قانونيت ودموکراسی توسط یک جنگساالر معلوم الحال بستند

جنگساالران پشتيبانی یکی از محکومين که . فربيواسطه به اتهام جرایم جنایی اعدام شدندده ها ن
مامورین مؤظف به . بشکل افسانوی از ميان اعداميان فرارداده شدراجلب نموده بودقدرتمند 

تطبيق قانون که مسووليت فرار دادن این اعدامی را داشتند بدون مجازات به کار خویش ادامه 
  .ن توهين بزرگ به قانونيت واتوریتۀ ستره محکمه نيزبا سکوت استقبال گردیدای. دادند

در مقابل در ماه می سال جاری یک پدر به جرم دزدی یک جوال آرد برای فرزندان گرسنه اش 
واکنون محصل جوانی بنام . بطور علنی محاکمه شد وبه حبس طویل محکوم گردید

  . ادی ازانترنت به حبس ابد  محکوم ميگرددپرویزکامبخش به اتهام چاپ یک ورق انتق
   قسمت های معينی ازجریان جلسۀ قضایی که از طریق رسانه ها پخش گردید بوضاحت حاکی
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  :ازنکات ذیل بود

 بایست قضات ازاین عمل. کامبخش با پا های به زنجيربسته در جلسۀ قضایی نشسته بود -
  .محسوب ميگردد، جلوگيری مينمودندوقضأ که حتک حرمت به متهم  پوليس

ابراز داشته بود که اظهارات قبلی اش تحت شکنجۀ امنيت کامبخش حين انتقال به کابل  -
ارنوال نتوانسته است اظهارات متنازع فيه را با سایر څچون . ملی گرفته شده است

 .وسایل ثبوت به اثبات برساند، اظهارات موصوف فاقدارزش اثباطيه ميباشند
ده ،  شهادت خود شاهد اصلی که قبأل ادعا نموده بود کامبخش کاغذ پرنت شده را بوی دا -

را واپس گرفته وابراز داشت که امنيت ملی ویرا با تهدید واداربه امضای اظهارات اتهام 
 . آميزدر مورد کامبخش نموده بود

پنج شاهد متباقی استادان فاکولتۀ بودند که شهادت دادند که کامبخش در جریان درس  -
ی صنف درسی را خراب سواالت انتقادی ميکرد که قسمأ در مورد اسالم بوده وفضا

نخست از همه باید گفت که کامبخش بحيث یک محصل حق سوال کردن را . ميساخت
این وظيفۀ استادان بود که با دادن جواب های قانع کننده این جوان را به راه . داشت

اکادميک اینکه فضای صنف خراب ميگردید از فقدان فضای . درست رهنمایی ميکردند
ه مسوليت آنرا استادان وادرۀ فاکولته  دارد نه شاگردیکه سوال درصنف حکایت ميکند ک

 .توجه کندبه حل این مشکل خویش پوهنتون بلخ باید . ميکند
محکمه با تخطی ازاصول محاکمات جزایی به وکيل مدافع اجازه نداد که شهوددیگری را  -

شرایط  که بنفع متهم اظهاراتی داشتند، به عقب ميزشهادت دعوت کند؟ آیا در چنين
  ميتوان از بيطرفی قضا صحبت نمود؟

نميدانيم درین قضيه که نه اعتراف قابل اتکا وجود دارد، نه شهودی که بر ارتکاب عمل  -
جرمی ادعا شده شهادت بدهند ونه مدارک دیگرآقای عبدالسالم قاضی زاده حکم خویش 

محکمه که معموأل  را برچه استوار ساخته است؟ نميدانيم آقای بهالدین بها سخنگوی ستره
فعالين حقوق بشر را به اعتراضات احساسی متهم ميکند، در رابطه به این 

  قضایی چه فرمایشی دارند؟ "شاهکار"
 

  "کميتۀ حقوق بشرفارو"
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