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  درهالند1Fپيشينه ومحتوی اصلی مشکل 
 Trouw امۀ هالندی زبانشده درروزن ترجمۀ متن چاپ

 
رو . در اواسط دهۀ نودسدۀ گذشته درمحافل اميگريشن کشورهالندبرسرزبانها افتاد" 1Fمظنونين  "پديدۀ بنام 

آوردن کتلوی سران رژيم سرنگون شدۀ کمونيستی افغانستان به هالند بادرنظرداشت اعمالنامۀ شان که درج 
 1Fفوه بين المللی وغيره است،  علت العلل کاربردوسيع مادۀ گزارشات کمسيون حقوق بشرملل متحد، سازمان ع

فراريان سايرکشورها را  اين پديده چندسال بعد تدريجأ به سايرکشورهای اروپايی راه گشود،. درهالند ميباشد
از آنجاييکه اين پديده دامنگيريکعده اتباع . احتوا کرد  واکنون در هالند وارد مرحلۀ حساسی گرديده است

نستان گرديده است مستلزم بررسی اجمالی ميباشد تا هموطنان ما ازچگونگی انکشاف اين پديده در هالند افغا
 . بشکل دقيق آگاهی پيدا کنند

غرض ارايه يک تصويرواقعی ودورازپيشداوری از جريانات ووضعيت کنونی و دورنمای احتمالی ميپردازيم به 
 :سمبرروزنامۀ هالندی زبان تراو چاپ هالند انتشاريافته است د5ترجمۀ تبصرۀ که درينمورد در شمارۀ مورخ 

 
 1F معضلۀ شيطانی مادۀ ؟ويا جنايتکارجنگپناهج
 بارت زودرفارت: نويسنده

 
اينجا ازکثريت جنايتکاران جنگی افغانستان  در روزنامۀ تراو ومقالۀ  !شکنجه گران در ميان ما اندگزارَش 

با وصف آنکه بروسايل اثباتيه انکارناپذيرمتکی نبودند، با انتشارخود درسال  در مجلۀ هالند آزاد، !منفجر ميگردد
 . هالند به مرکز تجمع پناهجويان با دستان آلوده مبدل گرديده است: حاوی اين پيام روشن بودند1997

ده  وارد هالند گردي1992تمام آنها در حوالی سال .  نفر از سران  رژيم کمونيستی بود35مجله حاوی ليست 
اينها عبارت بودند از وزرا، معين ها وافسران ادارۀ خدمات اطالعات . وبدون اندک مشکالت پذيرفته شده بودند

اين اداره بخاطر کاربرد متود های خشونت آميزشکنجه که برای اخذ اعتراف از مظنونين سياسی ). خاد(دولتی 
 . صورت ميگرفت، شهرت بسيار منفی داشت

درهالندقربانيان شکنجه عمألبا شکنجه گران . درت به مجاهدين تضادهای جديد آعاز گرديدچندسال بعدازانتقال ق
 .نتيجتأ آرامش موجوددرجامعۀ پناهندگان افغان در هالندبرهم خورد. خويش مقابل شدند

اما اگرچه خانم شميتز معين انزمان وزارت عدليه درامورمهاجرين درآغازتعداد پناهندگان افغان را ناچيزميشمرد 
هالند : "  به مجلس نمايندگان پارلمان نوشت1997موصوف در سال . از شنيدن حالت ايجاد شده تکان خورد

بنأ امکان اينکه کسانی که همچو جرايم . ازلحاظ اخالقی وحقوقی متعهد به جلوگيری ازيک سلسله جرايم ميباشد
 . "اند موجود باشدرا مرتکب شده اند در هالند به حيث پناهنده بپذيرفته شوند، نمتو

خانم شميتز وعده داد که ادارۀ هجرت وتابعيت در اجراات بعدی خويش حين برخورد با اشخاصی که ممکن 
کنوانسيون ژنيوبرای پناهندگان اين ) 1F(مادۀ . حقوق بشر را پامال کرده باشند، محتاطانه تر برخورد نمايد

ه کنوانسيون ژنيو باالی آن اشخاص قابل تطبيق نميباشد درين مادۀ تذکررفته است ک. امکان را ميسرساخته است
ادارۀ مهاجرت وتابعيت . که بگمان اغلب درجرايم ضد صلح، جرايم جنگی وجرايم ضد بشريت اشتراک داشته اند

اين اداره صرفأ درين مورد تصميم ميگيرد که فرد موردبحث مستحق . مکلف نيست به اثبات جرم بپردازد
 .رپناهندگی است يا خي

 که قابل  ) 1F( آنعده افراد. درموارد ممکن، وزارت عدليه به استرداد موقف پناهنده ازافراد غير مستحق پرداخت
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خانم شميت وعده داده . نبودند، مثأل بخاطر خطر جانی در کشورخويش، بزندگی غيرقانونی رو آوردنداخراج 

ده سال بعد از ان تاريخ، تعداد اين افرادغيرقانونی از . بود که اين گروپ محدود به موارد استثنايی خواهد ماند
جنگ چون کانگو، رواندا، عراق، اينها همه مردان فرارکرده ازمناطق داغ . رقم هزار تجاوز نموده است

 . يوگوسالويای سابق وبالخره بيشترين تعداد از افغانستان ميباشند
اکنون که بيش از . مجلس نمايندگان پارلمان هالند به اين نظر است که بايد اکنون به اين مشکل خاتمه داده شود

د، آنانيکه درين چوکات شامل نيستند، سی هزار خارجی درچوکات مقررات عفوه اجازه نامۀ اقامت دريافت ميکنن
 . درين گروپ افراد مظنون به جنايات جنگ نيزشامل ميباشند. بايداصوأل از هالند اخراج شوند

خانم البيراک معين فعلی وزارت عدليه ومسوول امورخارجيها وعده نموده است که قبل از اول فبروری طرح 
بايد . وی با معضلۀ عجيبی مواجه است. به پارلمان ارايه خواهد کرد) 1F(پاليسی جديدی را در رابطه با مشکل 

به پروسۀ پر مصرف ونامطمن تعقيب جزايی تعداد هرچه بيشترازين افراد تن دهد؟ سرنوشت افراديکه فعأل نه 
پۀ قابل محاکمه هستند ونه قابل اخراج بکجا ميکشد؟ دررابطه بااطفال آنها چه نوع تصميم اتخاذگردد؟ آيا تا

 جنايتکارجنگی در همه احوال وارده صدق ميکند؟
 يک تبعۀ کانگو که به بنام شاه حيوانات معروف بودباخاطرارتکاب عمل شکنجه به دونيم سال 2004در سال 

. هردو جنرال خاد بودند.  سال محکوم گرديدند9 و 12متعاقبأ دو تبعۀ افغانستان به حبس . حبس محکوم گرديد
 . مچنان جنرال خاد بود بخاطرنبود اثبات کافی رها گرديدولی متهم سومی که ه

. تعقيب جزايی مظنونين به جنايات جنگ کارپرمصرف است، ايجاب تحقيقات زياددرکشورارتکاب جرم را ميکند
درنتيجه بيشترازهزارفرديکه زشتکرداردانسته . دريافت شهود توأم با مشکالت است واکثرأ شهودازبين رفته اند

درواقع اين . مينۀ آنرا يافته اند تا سالهای طوالنی بحيث باشندۀ غيرقانونی درين کشور تحمل شوندشده اند، ز
مواديکه ازيکطرف ايشان را ازحق . افراددرميان موادمختلف کنوانسيون های بين المللی درمضيقه قرارگرفته اند
 .نداقامت باساس پناهندگی محروم ميکند وازجانب ديگراخراج شان را منع ميک

راه حل چيست؟ برای پاسخيابی به اين سوال خانم البيراک توسط کمسيون مشورتی وزارت عدليه درامور 
رييس اين کمسيون آقای فان ابيلن بدين نظر است که قسمت زيادی ازين افراد . کمک ميشود) ACVZ(پناهندگان 

وی . وپايی حقوق بشردرتضاد واقع گرددبکشور شان فرستاده شده ميتوانند بدون اينکه اين عمل با کنوانسيون ار
. بايد با کشورهای ذيربط در رابطه با حقوق افراديکه برگشتانده ميشوند، موافقتنامه های دقيق امضأ گردد: "گفت

اين افرادحق دارند که با آنها روش مودبانه صورت بگيردوصليب سرخ بايد اجازۀ مالقات با ايشان را داشته 
هالند بايد تضمين بگيرد که باالی اين افرادحکم اعدام . وسۀ شفاف قضايی را دارا ميباشندضمنأ آنها حق پر. باشد

 ."صادرنميگردد
با رژيمهای عراق و روندا درجريان يک يا دو سال امکان امضای موافقتنامه های : " رييس کمسيون اضافه نمود

 ."ابل هنوزهم بسيار بی ثبات استوضع در ک. در رابطه با افغانستان وضع مشکلتر است. خوب وجود دارد
افرادی که در مورد شان ظن شديدوجود دارد اما اثباط قاطع موجود نيست گروپ ديگری هستند که تعقيب جزايی 

 اين افراد مادام العمرادامه 1Fآيا موقف  .شان در هالند ممکن نيست واخراج شان هم عمأل با موانع روبروست
 پيدا ميکند؟ 

آيا ميتوان . فال اين افرادکه همچون خودشان فاقد اقامت قانونی ميباشند، چگونه تعين ميگرددبالخره سرنوشت اط
 اين اطفال را بخاطرگناهان فردديگری مادام العمرمجازات کرد؟

در چوکات ) 1F(سوال آخرحايز اهميت ميباشدزيرا خانم البيراک در نظر نداردبه اعضأخانواده افراد مشمول 
وی نميخواهد که اقامت خانواده ها به افراد مظنون به ارتکاب جنايات .  نامۀ اقامت بدهدمقررات عفوه اجازه

. جنگ چانس جديد برای درخواست اجازه نامۀ اقامت در چوکات مادۀ هشتم کنوانسيون اروپايی حقوق بشربدهد
 .هرکس دارندۀ حق زندگی فاميلی است: درين ماده چنين ميخوانيم
ادامۀ نا محدودزندگی : "  مشورتی در امورخارجيها در اخيرصحبت خويش اضافه نمودفان بيلن، رييس کمسيون

از جانب ديگر، . دوام زياد اين حالت بمفهوم چيره شدن فاکتها برحقوق خواهد بود. غير قانونی امرمطلوب نيست
اين حالت را . ی آورند به اندازۀ کافی قاطع عمل نشود، دسته دسته به اين کشور رو م1Fاگر در برابرافراد شامل 

 ."ما درسالهای نودبه تلخی تجربه کرده ايم
برای اين معضله راه :" وی تأکيد کرد. نظرمشورتی کمسيون به معين وزارت عدليه چند ماه بعد ارايه ميگردد

 ." های حل آسان وجود ندارد
 ]ختم [

مطابق به  المللی حکمۀ جزای بينبحيث ميزبان ماميدواريم دولت هالند . اينبود متن تبصره روزنامۀ تراو
معيارهای عدالت، اصول پذيرفته شدۀ بين المللی وبا درنظرداشت حقوق انانی که درکشورهای ارتکاب جرم، 

 .  قربانی جنايات ذيربط بوده اند، برای اين مشکل راه حل همه جانبه بيابد
  FAROEکمسيون حقوق بشر     
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