درخواست  ١٢سال زندان برای متهم جنايات جنﮕﯽ
افغانستان
سارنوالی خواستار محکوميت  ١٢سال زندان عليه مردی  ٧۶سال ٔه است که متهم به ارتکاب جنايات جنﮕی در دهه
هشتاد قرن گذشته در افغانستان می باشد .گفته می شود که اين مرد در راس يکی از وحشتناک ترين زندان های
کشور برای زندانيان سياسی قرار داشت.
فرد متهم در سال  ٢٠٠١به هالند آمد و در شهر کرکراده ) (Kerkradeساکن شد .به عقيده سارندوالی فرد
موﺻوف با تخلص دروغين )جﻌلی( تابﻌيت کشور هالند را کسب نمود .تيم بررسی جنايات بين المللی پوليس
هالند اين مرد را در سال  ٢٠١٢رديابی نمود .در وبﻼگ های انترنتی نشانه هايی مبنی برين وجود داشت که
احتماﻻً يک قوماندان برجسته زندان افغانستان در هالند می باشد .بﻌد از تحقيقات گسترد ٔه که در اثر آن در
کشورهای مختلف با حدوداً  ٢۵تن شاهدان ﺻحبت ﺻورت گرفت ،پوليس به اين نتيجه رسيد که مردی که در
شهر کرکراده زندگی می کنيد فرد مورد نظر آنها است .شواهد ديﮕری مانند استراق سمﻊ در موقﻊ ﺻحبت متهم با
خانواده اش نيز اين موضوع را ثابت نمود .متهم در سال  ٢٠١٩دستﮕير گرديد .او می گويد که بر اساس اشتباه
هويت بازداشت گرديده است ،اما سارنواﻻن اين حرف را باور نمی کنند و چنين اظهار ميدارند:
» زمانی که متهم در سال  ٢٠٠١در هالند درخواست پناهندگی نمود ،در مورد سوابق خود از سکوت کار گرفت .البته نه
تنها اين موضوع مطرح بود ،متهم سﻌی نموده بود تا با هويتی دروغين عمد ًا خود را پنهان نﮕهدارد .اين موضوع واقﻌاً
تاسف آميز است ،اما چيزی که تاسف آميزتر است آن است که او با اين عمل خود مهر سکوت را بر لب های قربانيان زده
بود ،که حاﻻ آن سکوت خاتمه يافته است .طوريکه يک شاهد در اين قضيه چنين گفت" :حاﻻ نوبت من است تا حقيقت را
بيان کنم ".متﻌقباً بسياری از شاهدان اين قضيه اين عمل را انجام دادند".

فرد متهم در طول سال های  ١٩٨٣الی  (١٣۶٩ - ١٣۶٢) ١٩٩٠به عنوان قوماندان و آمر سياسی زندان
پلچرخی در کابل ايفای وظيفه می نمود .در آن زمان وضﻌيت افغانستان بسيار ناآرام بود .بﻌد از تغيير خشونت
آميز قدرت ،مخالفين )احتمالی( سياسی رژيم جديد به ﺻورت دسته جمﻌی دستﮕير شدند و سال ها بدون محاکمه
)عادﻻنه( تحت شرايط وخيم در قيد زندان قرار گرفتند .ﺻدها نفر جان های خود را از دست دادند .در محکمه
دنهاخ )ﻻهه( قسمتی از اظهارات شاهدانی خوانده شد که در آنجا زندانی بودند و در مورد فرد متهم حرف زده
بودند .آنها از شرايط غير انسانی ﺻحبت نمودند و چنين گفتند :در ضمن اينکه اتاق های زندان از زندانيان پر
بود و روشنايی روز موجود نبود ،رفﻊ حاجت خود را نيز در داخل اتاق می نموديم .مقدار غذا که به زندانيان
حتی بﻌد از سالها حبس به محکم ٔه
داده می شد کم و حاوی از کثافات حيوانی و مدفﻊ بود .برخی از زندانيان ٰ
انتقال می يافتند که جنبه نمايشی داشت .اين در حاليکه تقﺻير آنها )زندانيان( قبل از شنيدن حرفهای شان تﻌيين
گرديده بود .يکی شاهدانی که از زندان زنده بيرون آمده است ،از حق ﺻحبت نمودن خود در محکمه استفاده
نموده چنين گفت:

"شکنجه روانی چيزی است که شما در تمام طول عمر تان آنرا با خود حمل می کنيد .من شب ها از بی خوابی
رنج می برم .من دوستان و عزيزان زيادی را از دست داده ام که با من يکجا زندانی بودند .من از حوادث
ناگوار گذشته در مورد دوستانم رنج می برم .افرادی که با من يکجا زندانی بودند زنده دفن شدند ،چﮕونه می
توانم آنها را فراموش کنم؟ چيزی که مرا به اينجا کشانيد تا ٔمين عدالت است .من بايد از راه دور به اينجا سفر
می نمودم تا عدالت را در اينجا تجربه نمايم«.
عﻼوه بر حرفهای شاهدان قربانی ،حرفهای شاهدان داخلی نيز شنيده شده است ،افرادی که می توانستند در مورد
تشکيل اداره امنيتی دولتی افغانستان و وظيفه شخص متهم ﺻحبت نمايند .به عقيده سارنوالی موﺻوف به عنوان

قومندان زندان مقﺻر به نقض جنايات جنﮕی می باشد .اين نوع جنايات جزو سنﮕين ترين جنايات محسوب می
حتی اگر بﻌد از سال های متمادی هم
شوند .از نظر سارنواﻻن مجازات عاملين جنايات خيلی با اهميت می باشدٰ ،
ﺻورت گيرد:

مجازات بايد هشدار موثری برای عاملين جرايم بين المللی باشد .آنها بايد بدانند که هر جا يکه بروند يا بيستند ،حتی اگر
حتی دهه ها .هالند نقش خود
حتی اگر سال ها طول هم بکشد و گاهی هم ٰ
خيلی دور هم باشد ،قانون می تواند آنها را بيابدٰ .
ﺻون بمانند ايفا می نمايد .عاملين اين نوع جنايات
م
توانند
نمی
جا
هيچ
را در اطمينان از اينکه عاملين اين نوع جنايات در
ٔ
هيچﮕاه در اين کشور پناهﮕاه امن پيدا نخواهند نمود".

جريان محاکمه از  ١٧الی  ٢٢فبروری  ٢٠٢٢طول کشيد .قرار است بتاريخ  ١۴اپريل  ٢٠٢٢محکمه حکم خود
را ﺻادر نمايد.

