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 2022جوالی   15جمعه      تحلیلگران افغانستان                                        شبکۀ 

 دقیقې  10  

 افغان های متهم به جرایم جنگی در هالند ۀمحاکم

 متهمین چه کسانی اند و نتایج محاکمه چه بوده است؟ 

هالندی به اتهام ارتکاب جرایم جنگی و شکنجه در افغانستان    - افغان یا افغان  تبعۀحد اقل شش 

از سوی مقامات هالند، مورد پیگرد  

این   از  است.  گرفته  قرار  عدلی 

و   شده  شناخته  مجرم  تن  دو  میان 

تن   یک  شدند،  زندان  به  محکوم 

در   هم  یکی  نمود،  حاصل  برائت 

یک   جریان تحقیقات وفات نمود، و 

قرار گرفت اما به دلیل نبود اسناد و شواهد کافی آزاد شد. در مورد   (تحقیق)تن دیگرمورد بازجویی 

حزب   اعضاء  و  پیشین  نظامی  مقامات  تن  شش  این  دارد.  ادامه  تحقیقات  هنوز  ششم  فرد  قضیه 

در افغانستان حاکمیت داشت.    1۳۷1الی    1۳۵۷بودند. این حزب از سال     دموکراتیک خلق افغانستان

یقات بر علیه این شش تن بر اساس اصل صالحیت جهانی انجام گرفته است. صالحیت جهانی  تحق 

قلمرو   در  این جرایم  اگر  نمایند، حتی  به جرایم سنگین رسیدگی  تا  دهد  اجازه می  ملی  به محاکم 

هویت این    مورد کشوری دیگر رخ داده باشد. احسان قانع، پژوهشگر شبکه تحلیلگران افغانستان، در  

رد، اتهامات علیه آنها، و دوره حکومت حزب خلق افغانستان جزئیات ارائه نموده و همچنین  شش ف

  اهمیت این محاکمه ها را برای قربانیان به تحلیل گرفته است )با همکاری توماس روتیگ و راشل 

  رید(
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سال حکومت اش مرتکب جرایم جنگی چون شکنجه،    1۴حزب دموکراتیک خلق افغانستان در طول  

ناپدید ساختن اجباری )وقتی دولت یا ارگان دیگری فردی را بازداشت وهیچ گونه اذعانی از محل  

ن شده است. پس از سرنگونی، برخی از  و سرنوشت آنها ارائه نمی کند( و قتل عمدی غیرنظامیا

 .مقامات پیشین این رژیم به هالند رفته و پناهنده شدند 

، در  1۳۸۴مقامات هالندی با هدف اینکه هالند پناهگاه امنی برای مجرمین جنگی نباشند، از سال  

شش  پیگیری و تحقیقات مظنونین جرایم جنگی به شمول شش مظنون افغان تبار فعال بوده اند. این  

تن قبل از اینکه ساکن در هالند شوند، در سمت های نظامی و استخباراتی در حکومت تحت اداره  

افغانستان   کار کرده بودند. چهار تن عضو سازمان استخبارات، یک تن   حزب دموکراتیک خلق 

عضو اردو و فرد ششم، که درحال حاضر تحت بازجویی قرار دارد، رییس زندان پلچرخی بوده  

 .امات هالندی تحقیقات علیه این شش تن را براساس اصل “صالحیت جهانی” انجام داده اند است. مق

در جریان تحقیقات مقامات هالندی با چالش های متعدد از جمله ناامنی در افغانستان، کشوری   •

دفتر څارنوالی در هالند و   که جرایم در قلمرو آن رخ داده است، فاصله میان محل ارتکاب جرایم و 

 .شت بیش از بیست سال از وقوع این جرایم، روبرو شدند گذ 

در نتیجه تحقیقات، برعالوه اینکه دو تن از متهمین به زندان محکوم شدند فهرست نام های در   •

ناپدید شدگان بدست آمد و سپس منتشر شد. انتشار این فهرست که به “فهرست مرگ”    ۵000حدود  

کرد تا برای اولین بار از سرنوشت بستگان مفقود شده  مسما است، بسیاری از خانواده ها را کمک  

 .خویش مطلع شوند 

ادامه دارد، کار څارنواالن   • افغانستان همچنان  در حالی که مصئونیت از مجازات و عفو در 

هالندی یاد آوری خوب برای دولت و حامیان حقوق بشر در افغانستان است که برای مستند سازی  

نیاز است. با توجه به گذشت زمان و تاثیر در از بین رفتن اسناد و    جرایم گذشته هنوز کار بسیار

 .سازی است  شواهد، ضرورت عاجل برای انجام مستند 

تی محاکم هالند، مصاحبه با څارنواالن و  استفاده شده در این نوشته عمدتاً از منابع انترن اطالعات 

هالندی ساکن الهه جمع آوری گردیده است. دوتن از این شهروندان در    -چهار تن شهروندان افغان

زندانی بودند و جریان محاکمه را در هالند از نزدیک تعقیب نمودند. اسامی کامل متهمان    1۳۶0دهه  

ی منبع دیگر در اختیار شبکه تحلیلگران افغانستان  در دوسیه های رسمی آنها ذکر نشده بلکه از سو 

 .گذاشته شده است 

 مرتکبین )مظنون( چه کسانی هستند؟ 

https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=Afghanistan
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سقوط کرد، بسیاری    1۳۷1درسال     هنگامی که رژیم کمونیستی حزب دموکراتیک خلق افغانستان 

با شبکه تح لیلگران  از مقامات آن از افغانستان فرار نمودند. دو څارنوال هالندی در مصاحبه ای 

افغانستان گفتند “تعداد زیادی از اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان و تعداد زیادی از قربانیان  

آنها” به هالند پناهنده شدند. قرار گفته های این دوڅارنوال ، همین اکثریت بودن این دو دسته در  

پیشین حزب دموکراتیک خلق    های مقیم هالند، دلیل آن است که تنها و تا هنوز بجزمقامات میانافغان 

افغانستان افراد وابسته به گروه های مجاهدین و طالبان یا هم گروه های دیگر به ظن ارتکاب جرایم  

جنگی محاکمه نشده اند. عالوه بر افغان ها شهرواندان بعضی از کشورهای دیگر نیز به دلیل ارتکاب  

 ( 1)  .د بازپرس قرار گرفته اند جرایم جنگی در کشورهای شان از سوی مقامات هالندی مور

در هالند به اتهام یا ادعای ارتکاب جرایم   تا اکنون، شش مقام حزب دموکراتیک خلق افغانستان که

در افغانستان مورد بازجویی قرار گرفته اند، همه نظامی بودند. اکثریت اعضای حزب دموکراتیک  

 شان با اداره تابعیت و مهاجرت هالند خلق افغانستان از هر دوجناح، خلق و پرچم، درمصاحبه های  

(IND)   به جنایات خویش اعتراف نمودند، تا مقامات در آن اداره را نسبت به تهدیدات که متوجه

جان آنان در افغانستان است، متقاعد ساخته و مانع اخراج شان از هالند شوند. اطالعات ارائه شده  

ورت سری ارائه گردیده بود اما به دلیل سنگین  در درخواست پناهندگی و مصاحبه های پناهندگان بص

بودن جرایم ادعا شدن در درخواست ها، اداره مهاجرت هالند اطالعات را به څارنوالی و پولیس  

هالند گزارش داد )بعداً به اطالعات بیشتر در این مورد می پردازیم( که سبب پیگرد این شش تن از  

 .سوی پولیس و څارنواالن هالند گردید 

تن آنها برای سازمان استخبارات افغانستان در زمان حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان    چند 

کار نمودند. سازمان استخبارات افغانستان در آن دوره به نام های متفاوت یاد شده است؛ از سازمان  

ن نام گذاشته  ثور تاسیس و نام د افغانستان د گټوساتندوی اداره )آگسا( بر آ   ۷بالفاصله پس از کودتای  

به د کارگرانو امنیتی موسسه )کام( تغیر نام    1۳۵۸شد. بعد از کودتای حفیظ هللا امین در سنبله سال  

با همکاری ببرک کارمل  از کودتای  بار سوم پس  به    1۳۵۸در شش جدی   KGB نمود.  آن  نام 

 .خدمات اطالعات دولتی )خاد( تغییر یافت 

استخبارات نظامی، و ریاست استخبارات ملکی. هر یک    اداره خاد دارای دو ریاست بود: ریاست 

عینی   شاهدان  و  قربانیان  اظهارات  بر  بنا  داشتند.  را  خود  خاص  استنطاق  و  بازداشت  واحدهای 

)ازجمله اظهارات برخی کارمندان پیشین خاد( که به مقامات هالندی ارائه گردیده است، شکنجه علیه  

در این واحدها صورت می گرفته است. هرچند که مقامات    زندانیان به صورت سیستماتیک و گسترده
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از هردو ریاست مرتکب سوء استفاده از مقام خود شدند اما شکنجه در ریاست ملکی خشن تر از  

 .شکنجه در ریاست نظامی بود 

، ناپدید ساختن اجباری  1۳۵۸پس از به قدرت رسیدن ببرک کارمل از جناح پرچم در اوایل ماه جدی  

تا پایان دوره   اقدامات چون دستگیری خودسر، شکنجه و اعدام های فراقانونی،  اما  کاهش یافت. 

ادامه داشت، و سازمان اسخبارات افغانستان  (  1۳۷1تا    1۳۶۵ریاست جمهوری دکتر نجیب هللا ) 

 .امل اصلی آزار و اذیت مخالفان انقالب یا اعضای جناح خلق بود ع

 حسام الدین حسام )پرچمی(-1

خاد و   (MIS)حسام رئیس بخش ریاست استخبارات نظامی  1۳۶۹الی    1۳۶2وظیفه: بین سالهای  

 .معاون وزارت امنیت دولتی بود 

ن و اصول جنگ مورد  تحقیقات در هالند: حسام را به ظن همکاری در شکنجه سه تن، نقض قانو 

 .بازجویی قرار گرفت 

از زندان آزاد    1۳۹۴سال زندان محکوم گردید. در سال    12به    1۳۸۴نتیجه: حسام در ماه عقرب  

 .شده و هنوز در هالند ساکن است 

 حبیب هللا جالل زوی )خلقی(  -2

از سال    وظیفه: در سمت ریاست بخش استنطاق و تحقیقات مربوط به ریاست استخبارات نظامی خاد 

 .کار نموده است  1۳۶۸الی   1۳۶2و تحت فرماندهی مستقیم حسام در سال های   1۳۶۸الی  1۳۵۸

قرار گرفت. پروسه   تحقیقات  تحقیقات در هالند: جالل زوی به ظن همکاری در ارتکاب شکنجه مورد 

 .محاکماتی او همزمان با محاکمه حسام برگزار گردید 

 .سال زندان محکوم گردیده و گفته می شود هنوز ساکن هالند است   ۹به  1۳۸۴نتیجه: در سال  

 عبدهللا فقیرزاده )پرچمی( -۳

بارات نظامی خاد  معاون حسام در ریاست استخ  1۳۶۸الی    1۳۵۸وظیفه: مامور پولیس و از سال  

 .بوده است 

 . در شکنجه زندانیان مورد پیگرد قرار گرفت  دست داشتن  تحقیقات در هالند: فقیرزاده به ظن 

 .شواهد کافی تبرئه و آزاد گردید    به دلیل نبود   1۳۸۶نتیجه: در سال  

 امان هللا عثمان )خلقی(  -۴

 .وظیفه: رئیس بخش استنطاق ریاست سازمان استخبارات افغانستان )آگسا( 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3ARBSGR%3A2005%3AAV1489
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3ARBSGR%3A2007%3ABA9575
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تحقیقات در هالند: عثمان به ظن ارتکاب شکنجه و همکاری در ناپدید نمودن و اعدام هزاران افغان  

ه خانواده هایشان، اعدام شدند ،مورد  ب اطالع  مربوط به “فهرست مرگ”، فهرست زندانیانی که بدون 

 .تحقیقات قرار گرفت. )جزئیات بعداً(

 . .شود، مرد  باز داشت  درست قبل از اینکه از سوی پولیس هالند  1۳۹1نتیجه: عثمان در سال 

 ر )خلقی( صادق عالم یا -۵

 .1۳۵۸الی  1۳۵۷از سال   –افغانستان   اردو   ۴۴۴وظیفه: فرمانده قطعه کوماندوی  

، مورد  1۳۶۸در قتل عام کراله، واقع شده در سال   دست داشتن  تحقیقات در هالند: وی را به اتهام 

 .پیگرد قرار دادند . در قتل عام کراله صدها افغان کشته و در گورهای دسته جمعی دفن شدند 

 .به دلیل نبود شواهد کافی آزاد گردید 1۳۹۶نتیجه: عالم یار در سال  

 عبدالرزاق عریف )پرچمی(  -۶

بوده، اول  در زندان پلچرخی در سه پست متفاوت مشغول به کار   1۳۶۶الی   1۳۶1عریف از سال 

به عنوان رئیس بخش سیاسی خاد در زندان، بعداً به عنوان معاون و سرانجام به عنوان رئیس عمومی  

 .زندان وظیفه داشته است 

سال   عقرب  در  عریف  هالند:  در  جرایم    1۳۹۸تحقیقات  و  شکنجه  ارتکاب  ظن  به 

 .گردید  بازداشت  جنگی 

 .نتیجه: در انتظار محاکمه می باشد 

قبل از شرح تحقیقات یا محاکمه این شش تن، نخست به صورت گذرا به بعضی از وقایع سال های  

جرایم منتسب به این شش تن در آن ارتکاب یافته است، پرداخته  نخست منازعه افغانستان، دوران که  

 . می شود 

 1۳۷1تا    1۳۵۷ابعاد منازعه در سال های  

بر اساس یک کودتای نظامی قدرت را به دست  1۳۵۷در ماه ثور    حزب دموکراتیک خلق افغانستان 

عضو این حزب به ترتیب جانشین یکدیگر و رئیس جمهور شدند: نورمحمد ترکی از    گرفت. چهار  

الی    1۳۵۸، ببرک کارمل از  1۳۵۸، حفیظ هللا امین برای سه ماه در سال  1۳۵۸الی    1۳۵۷سالهای  

 (2) .1۳۷1  الی 1۳۶۶و داکتر نجیب هللا از   1۳۶۵

دارای    با محوریت حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان  1۳۷1و    1۳۵۷منازعات میان سال  

های  سه بعد بود. اولین و مهمترین مقاومت علیه حکومت جدید از جانب تنظیم های جهادی ) گروه

حزب  - سیاسی از  خارج  چپی  های  گروه  مخالفت  دوم،  بعد  بود.  آنها  خارجی  حامیان  و  نظامی( 

https://www.prosecutionservice.nl/topics/international-crimes/afghanistan-death-lists
https://trialinternational.org/latest-post/amanullah-osman/
https://trialinternational.org/latest-post/amanullah-osman/
https://trialinternational.org/latest-post/amanullah-osman/
https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/@101357/dutch-decision-not/
https://www.prosecutionservice.nl/latest/news/2019/11/15/former-commander-of-an-afghan-prison-has-been-arrested-for-war-crimes
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خلق و پرچم در درون حزب   دموکراتیک خلق افغانستان )بود و بعد سوم اختالفات بین دو جناح  

بود. این مخالفت های نظامی و خشونت آمیز منجر به درگیری های   دموکراتیک خلق افغانستان  

دراز مدت داخلی در افغانستانگردید. به استثنای گروه های چپ بیرون از حکومت، سایر گروه ها  

 .های رقیب مرتکب شکنجه و دیگر جرایم جنگی شدند ه اعضای گروهعلی

 الف( منازعات درون حزبی

، منازعات بین دو  1۳۵۷ثور     به قدرت رسیدن حزب دموکراتیک خلق افغانستان در    دو ماه پس از 

جناح خلق که حمایت بیشتری در اردو و پولیس داشت (  ۳جناح حزب دموکراتیک خلق آغاز شد. ) 

ادامه   1۳۵۸   پرچمی ها را کنار زده و قدرت را به دست گرفتند. حکومت خلقی ها تا جدی  خیلی زود 

 .مداخله مستقیم نظامی شوروی به قدرت رسیدند ، تا اینکه جناح پرچم با یافت 

توقیف، شکنجه، اعدام و ناپدید نمودند. در   هردو جناح، در زمان قدرت شان، اعضای تیم رقیب را  

همراه با   دوران حکومت خلقی ها، هزاران پرچمی به جرم “مخالفین انقالب” دسته بندی گردیده و  

زندانی شدند. در این جریان  -هاگرایان و دیگر گروه مائویست ها و اسالم    -سایر مخالفان حکومت 

 .(مشاهده کنید  اینجا و اینجا  هزاران زندانی ناپدید شدند )گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان را در

قدرت را گرفتند، بیشتر از ده هزار زندانی سیاسی شامل    1۳۵۸هنگامی که پرچمی ها در جدی  

رهبران پرنفوذ جهادی، روشنفگران برجسته و نویسندگان که از سوی خلقی ها زندانی گردیده بودند،  

ن  را از زندان آزاد نمودند. عبدالرب رسول سیاف، محمد امین فرهنگ و محمد حسن کاکراز جمله ای

بودند. در عوض، پرچمی ها رئیس جمهور خلقی ها، حفیظ هللا امین، و برخی اعضای   زندانیان 

 .را به زندان انداختند   خانواده وی را به قتل رساندند و بعضی دیگر از رهبران خلقی

سال   در  بودند  نزدیک  امین  هللا  حفیظ  به  که  زندانیان  از  کابل    1۳۵۹برخی  رادیو  شدند.  اعدام 

که ریاست     اعدام ده تن از وفاداران امین، ازجمله برادر او، عبدهللا امین، خبر 1۳۵۹زا  جو1۸   در

را به عهده داشت و محمد عارف عالم یار ، که گفته می شود    سازمان استخبارات افغانستان)آگسا( 

شوروی( بود را گزارش داد. -رییس شرکت ترانسپورت دولتی )احتماالً شرکت ترانسپورت افغان

صدیق عالم یار، وزیر پالن امین و برادر  رادیو کابل گروه دوم سه وزیر از جمله   گزارش  مطابق به 

عارف عالم یار، محمد ظریف، والی والیت کندهار و بعداً وزیر ارتباطات و صاحب جان صحرائی  

 .شدند  اعدام 1۳۵۹جوزا   2۴وزیر سرحدات و قبایل بودند که در  

دلیل دست داشتن در  گفته می شود، اعدام شدگان از سوی محک به  یا محکمه خاص  انقالب و  مه 

مانند “شکنجه و کشتن   افغانستان”،  او” و “جنایات علیه مردم  امین و حکومت  “جنایات حفیظ هللا 

https://www.afghanistan-analysts.org/a-turning-point-in-world-history-40-years-ago-the-soviet-union-invaded-afghanistan
https://www.afghanistan-analysts.org/a-turning-point-in-world-history-40-years-ago-the-soviet-union-invaded-afghanistan
https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/rights-freedom/death-list-published-families-of-disappeared-end-a-30-year-wait-for-news/
https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/rights-freedom/a-second-death-list-more-on-those-forcibly-disappeared-in-the-civil-war/
https://news.google.com/newspapers?nid=1891&dat=19800615&id=h0JHAAAAIBAJ&sjid=jf0MAAAAIBAJ&pg=4996,2392487&hl=en
https://books.google.com.af/books?id=X68wDwAAQBAJ&pg=PA203&lpg=PA203&dq=muhammad+zarif+khalq+agghanistan&source=bl&ots=A3lj3wt7Ez&sig=ACfU3U2Wj7HmWUc_USfy5ssssD78kMYlOQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwi_89LM5bfnAhUKmIsKHRk6ChsQ6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=muhammad%20zarif%20khalq%20agghanistan&f=false
https://books.google.com.af/books?id=EMWHASaAbesC&pg=RA4-PA43&lpg=RA4-PA43&dq=Sahib+jan+sahrayi&source=bl&ots=ijuLFK3yHE&sig=ACfU3U1zYNQmG_nwSFdFlydbkqqWunszEA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjbtbau77nnAhXnpIsKHVVpCjQQ6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=Sahib%20jan%20sahrayi&f=false
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مشاهده کنید(. این محاکمات اگر برگزار شدند، علنی   اینجا  و  اینجا ) شدند   هزاران افغان” محکوم  

ها نشر شد. سایر خلقی ها به حبس طویل مدت محکوم  نبوده و خبر اعدام ها فقط پس از اجرای آن

 .براساس “سیاست آشتی ملی” دکتر نجیب هللا از زندان آزاد شدند  1۳۶۷گردیدند و در سال 

 ب( آزار و اذیت مخالفان نظام 

حزب دموکراتیک خلق افغانستان از شروع حکومت خود با مخالفت تعداد زیادی از افغان ها در  

احزاب سیاسی   د. اکثریت از این مخالفین، به تنظیم های جهادی هفتگانه  سراسر کشور روبرو ش

نظامی اسالمگرای سنی که از سوی ارتش پاکستان )بشکل غیر مستقیم توسط عربستان سعودی،  

آمریکا و دیگر کشورها( حمایت می شدند و یا هم به هشت تنظیم شیعی که از سوی ایران حمایت  

چنین وابستگی دسترسی به بودجه، منابع مالی و سالح برای این تنظیم    می شدند، پیوستند. بدون این

ها دشوار بود. این تنظیم ها جنگجویان خود را مجاهدین می نامیدند. هدف آنها آزاد کردن کشور از  

اشغال و سرنگونی دولت کمونیست و ایجاد یک دولت اسالمی بود. مجاهدین جنگ خود را علیه  

حکومت کمونیستی الی    و همچنان علیه    1۳۶۸ی نظامی آنها در سال  شوروی الی خروج نیروها 

موفق به   ادامه دادند. بعد از سقوط نظامی کمونیستی تنظیم های جهادی  1۳۷1   سقوط آن در ثور  

تشکیل یک دولت متحد اسالمی نگردیده و به جنگ های جناحی علیه هم اقدام نمودند.) این گزارش،  

 .( بخوانید  اینجا  ا پوشش نمی دهد ولی شما می توانید در آن مورد ر 1۳۷1جنگ های پس سال  

برعالوه مجاهدین، بعضی از گروه های چپ گرای افغان نیز درمیان مخالفان دولت بودند. بیشتر  

از جنبش مائوئیستی سازمان جوانان مترقی افغانستان شکل گرفتند که    1۳۴0در دهه    هااین سازمان 

به شاخه های   بود که بعدها  به “شعله جاوید”  آنها، جبهه   مشهور  از  تقسیم گردید. برخی  مختلف 

نظامی در نقاط مختلف کشور جهت جنگ با رژیم کمونیست ایجاد کرده بود. برخی دیگر دولت و  

های سیاسی به چالش کشیدند. محروم از حمایت  اهیر شوروی در افغانستان را از راهحضور اتحاد جم

پاکستان بعضی از مائوئیست ها به تنظیم های مجاهدین پیوستند و دیگران مورد هدف اتحاد جماهیر  

شوروی، دولت کابل و همچنین تنظیم های مجاهدین قرار گرفتند. آنهائیکه مستقالنه دوام آوردند بعد  

بطور سیستماتیک مورد هدف     تاثیر نظامی اندکی داشتند، اما هنوز هم  1۳۶2الی    1۳۶1سالهای    از

 .( اینجا  قرار می گرفتند )جزئیات بیشتر 

، دولت همه مخالفین را به عنوان عوامل کشورهای بنیادگرای مذهبی و امپریالیست می  به هرحال

های مخالف را بازداشت، شکنجه و اعدام و شهروندان  شناختند. دولت هزاران تن از اعضای گروه

 .غیر نظامی افغانستان را به ضد انقالب متهم می نمود 

http://web.stanford.edu/group/tomzgroup/pmwiki/uploads/2053-1980-05-KS-a-EYJ.pdf
https://news.google.com/newspapers?nid=1891&dat=19800615&id=h0JHAAAAIBAJ&sjid=jf0MAAAAIBAJ&pg=4996,2392487&hl=en
https://www.ecoi.net/en/file/local/1154721/1226_1369733568_ppig1.pdf
https://www.afghanistan-analysts.org/wp-content/uploads/downloads/2012/09/NIbr-Maoists-final.pdf
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و نظامی اش از ابزارهای مختلف، مانند نهاد  دولت برای سرکوب و آزار و اذیت مخالفان سیاسی  

استخبارتی کشور، زندان پلچرخی و اردو استفاده می نمود. اتهام ارتکاب جرایم جنگی به بعضی از  

تنظیم های جهادی وارد است، اما هیچ یک از اعضای این تنظیم ها تاکنون در هالند محاکمه نشده و  

 .ردازد از اینرو این گزارش به آن اتهامات نمی پ

 اصل صالحیت جهانی و عدالت بین المللی 

پیگرد عدلی جرایم جنگی طبق قوانین بین المللی از سوی محاکم ملی مبتنی بر اصل صالحیت جهانی  

است. این قاعده حقوقی به منظور مبارزه با معافیت از مجازات به محاکم ملی صالحیت می دهد تا  

قلمرو کشوری دیگر، از سوی اتباع خارجی یا علیه  مرتکبین جرایم جنگی را حتی اگر جرایم در  

اتباع خارجی رخ داده باشد، محاکمه کند. زیرا جرایم جنگی اقدام علیه صلح بین المللی تعریف شده  

و به همین دلیل ارتکاب آن یک نگرانی برای کل بشریت است. استفاده از صالحیت جهانی در اروپا  

مان، فرانسه، سویدن، دنمارک، انگلستان و در ایاالت متحده  روند رو به رشد دارد، از جمله در آل

نهاد محکمه بین المللی، در سال   گزارش براساس(  ۵امریکا و کانادا نیز بکار گرفته شده است. )

کشور، در    1۶متهم می گردید براساس صالحیت جهانی در    1۴0شصت پرونده که شامل    1۳۹۷

که برای زندگی به اروپا مهاجرت نموده اند   های اخیر، مجرمان جنگی سوری جریان بود. در سال

محاکمه در چهار کشور علیه آنان    1۳   ده و دست کمی ویژه تحقیقات جرایم جنگی بومورد توجه

های که در هالند مورد تحقیق قرار گرفته اند، سرور زرداد فریادی،  برگزار گردی . برعالوه افغان

در کشور    1۳۸۴فرمانده بدنام حزب اسالمی به اتهام گروگان گیری و شکنجه در افغانستان در سال  

آزاد و به افغانستان باز گشتانده  1۳۹۵حکوم شد. او در قوس  سال حبس م  20انگلستان محاکمه و به  

 .(مشاهده نمائید  اینجا  شد )گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان در مورد پرونده وی را 

پرونده های که بر مبنای صالحیت جهانی رسیدگی می شود با پرونده های که از سوی محکمه بین  

رسیدگی می گردد، فرق می کند. این در حالیست که هردو برمبنای قواعد و   (ICC) المللی جزایی

حوت    1۵کمه بین المللی جزایی در هالند مستقر است(. در  قوانین بین المللی اجرا می گردد )مح

اجازه دادند تا جرایم   آن محکمه   قضات استیناف محکمه بین المللی جزائی به دفتر څارنوالی  1۳۹۸

یافته ارتکاب  تحلیلگران     جنگی  شبکه  گزارش  بازدید  )برای  کند  تحقیق  را  افغانستان  در 

 .( را مشاهده کنید  اینجا افغانستان

هالند پذیرفته که تعهد بین المللی برای مجازات عاملین شکنجه و جرایم بین الملل، همانند نسل کشی،  

جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت دارد. این تعهد ناشی از امضای چهار کنوانسیون بین المللین  

https://trialinternational.org/latest-post/universal-jurisdiction-annual-review-2019-overcoming-evidentiary-challenges-though-collaboration/
https://www.justiceinfo.net/en/justiceinfo-comment-and-debate/in-depth-interviews/40387-andreas-schuller-why-justice-on-syria-is-very-dynamic.html
https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/rights-freedom/afghan-war-criminal-zardad-freed-no-protection-for-witnesses/
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ت جرایم  ژنیو، کنوانسیون ملل متحد در امر مبارزه علیه شکنجه، کنوانسیون پیش گیری و مجازا

نسل کشی و حقوق عرفی بین الملل است. مفاد این معاهدات بین المللی و قانون عرفی بین المللی  

وارد قوانین داخلی هالند، از جمله قانون مبارزه علیه شکنجه و قانوان جزا در دوران جنگ شده  

 . است 

          _______________________________________ 

  ملی؛ وجدانی و   فۀوظی  هرچند از نشر این گزارش مهم چند سال میگذرد، اما  :خپلواکی    –ل  استقال

تا این گزارش را باخود داشته باشد و نگذاریم این جنایات و مرتکبین آن    زاده است آمیهنی هر افغان  

های  ، بخصوص که این جمع جانی و ددمنش، از سایت های مختلف، با نام  به فراموشی سپرده شوند 

ک و مملکت و  و تالش کنند تمام بدبختی های ُمل  رون نمایند فند های گوناگون، سر بیرمختلف و ت

به انواع مختلف به فراموشی سپرده شوند. بگذار به نام های مختلف ظاهر  م افغانستان  مردم مظلو

...، که ظاهر می  ک و گردیده و سفسطه سرائی نمایند، بگذار به هر طریق و از هر سایت و فیس بو 

شوند، جفنگیات کس مخر را تحویل یک مشت بی خبر دهند و...، وظیفۀ ایمانی، وجدانی و میهنی  

و صاحب وجدان پاک و منزه است که بصورت مسلسل و پیوسته این چهره های    زادهآافغان  هر  

 د که: کننو به آنها گوشزد  کثیف را افشا سازند 

 به هر رنگی که خواهی جامه می پوش                                              

   ی شناسمـت مـرامـرز خ ـن از طـم                                            

 


