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د ملګرو ملتونو راپور ښيې چې په افغانستان کې د توقيف په وخت کې د شکنجې پر وړاندې يو څه افغانستان : 

  پرمختګ شوی او % ډيرو نورو موثرو اقداماتو غوښتنه يې کړې
 

نن ملګرو ملتونو يو راپورنشر کړ چې د حکومت د توقيف په  : مه نيټه٢۴کال د فبرورۍ  ٢٠١۵د  ژنو،ل ، کاب
ځايونو کې د جګړې اړوند توقيفيانو سره د شکنجې او ناوړه چلند په ھکله وو او په راپور کې راغلې چې په دې 
اړوند يو څه پرمختګ شوی دی او د نوی حکومت د دې ژمنې ھرکلی کوي چې  غواړي ھغه ھڅې ګړندۍ کړي 

 ناوړه چلند کړنې په بشپړ ډول د توقيف په ځايونو کې له منځه وړي.  چې د شکنجې او
  
نيکو9س ھيسم  ښاغلي مشر پ5وي د يوناما د او یاستاز یځانګړ سرمنشي د ملتونو ملګرو د لپاره افغانستان د

يې  څې چې غواړي د شکنجې او ناوړه چلند مخنيوي وکړي، په تيرو دوو کلنو کېد افغانستان حکومت ھ ":وويل
يو څه پر مختګ کړی دی. البته ډير نور څه ھم بايد وشي او زه د دې ھرکلی کوم چې نوي حکومت د شکنجې 

  " او ناوړه چلند له منځه وړلو ته فوري توجه کړې ده.

په تيره بيا يوناما د حکومت د دې ژمنې ھرکلی کوي چې د شکنجې له منځه وړلو  ":وويلنيکو9س ھيسم  ښاغلي
له پاره به يو نوی ملي پ5ن تطبيق کړي. موږ يې م5تړ کوو او لکه څرنګه چې له موږ څخه غوښتل شوي، موږ 

ملي پ5ن چې د افغانستان د حکومت په توقيف ځايونو کې د شکنجې او ناوړه چلند له منځه وړلو له پاره د دې 
  "جامع طريقه ده، د حکومت سره مرسته کو9ی شوو.

  
ي ملي پ5ن کې دا موارد شامل دي: د حکومت د تجويز شو شکنجې او ناوړه چلند له منځه وړلو له پاره د د

قوانينو په جوړولو کې اص5حات، د شکنجې ضد نړيوال کنوانسيون د اختياري مسودې (پروتوکول)  تصويبول، 
رفيت د لوړتيا لپاره پروګرامونه ظد متضررينو درملنه او د جبران ادا کول او دوي ته د زده کړې او د د شکنجې 

جوړول، په عام کلتور کې د شکنجې بې باوري کول، د  شکنجې د مخنيوي ھلې ځلې او د تجويز شوي ملي پ5ن 
  د تطبيق په دوامداره توګه څارل.  

ستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندويه پ5وی (يوناما) او د بشري حقونو له افغاند ملګرو ملتونو راپور چې نن د 
خپور شو، د افغانستان توقيف خونو کې د جګړې اړوند  پاره د ملګرو ملتونو عالي کميشنرۍ دفتر لخوا په ګډه 

 ٢٠١۴يسمبر کال څخه د د ٢٠١٣توقيفيانو سره د چلند په ھکله دريم راپور دی. د دې راپور موندنې د فبرورۍ 
د جګړې اړوند توقيفيانو او افغان امنيتي، پوليسو، عدلي او قضايي چارواکو سره مرکې او د  ٧٩٠کال پورې د 

  ، طبي او نورو مالوماتو د څيړنې پر بنسټ تيار شوی دی.  مستنداتو

کنجه شوي او يا د دوو پخوانيو راپورونو په پرتله، د ا راپور جوتوي چې  د ھغو توقيفانو په فيصدي کې چې ش
سلنه کمی راغلی دی او د ټولو توقيفيانو له جملې نه چې مرکې ورسره شوې دي،  ١۴ناوړه چلند ورسره شوی، 

  يو پر درې توقيفيانو سره ناوړه چلند شوی او يا شکنجه شوي دي. 

قيف ځايونو کې د راپور د ملي امنيت رياست، ملي پوليسو، سيمه ييزو پوليسو او افغان ملي اردو لخوا په ګڼوتو
توقيفيان په تيره بيا د  نيولو او د تحقيق په وختونو کې د توقيفيانو سره د ناوړه چلند او شکنجې ته اشاره کړې ده.

طالبانو شکمن غړي او د حکومت ضد نور ډلې او ھغه ځانګړي کسان چې د جګړې اړوند جرمونو شک پر 
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شوی دی، په ځانګړي ډول د اعتراف او مالوماتو اخيستلو په خاطر  سخت دردول شوي او ځورول شوي دي.  
کړل چې په ھغو کې په پ5ستيکي پايپونو، کيبلونواو لښتو  ډولونه بيانې او ناوړه چلند شپاړس شکنجتوقيفيانو د 

  سخت وھل، ځړول، برقي شاک اوتقريبا زندۍ کول، شامل وو. 
  

او ناوړه پيښو کې دا کمی د نوي حکومت ھغو کړن5رو او 9رښودنو 9مله راغلی چې د شکنجې  د شکنجې
ممانعت کوي، د بھرنيو ادارو لخوا د توقيف ځايونو په ليدلو کې زياتوالی، د تحقيق په متبادلو تخنيکونو باندې 

درلو وروسته د نورو اجرااتو ګڼه فرمان د صا ١٢٩کال کې ولسمشر د  ٢٠١٣متمرکز ټرينينګونو او د فبروري 
  له امله راغلی دی.

خو سره له دې، د يوناما راپور موندنې په ګوته کوي چې څه که ھم د څار په موده کې له چارواکو سره د 
شکنجې تصديق شوې ګڼې پيښې مطرح شوې دي، خو يوازې د يوې قضيې د څارنوالۍ ته د معرفي کولو پرته، 

کونې نشتوالی ليدل شوی دی. د يوناما راپور په ګوته کوي چې د ملی امنيت په دوامداره توګه د حساب ور
عمومي رياست او د کورنيو چارو وزارت داخلي د حساب ورکونې او څار ميکانيزمونه په شمول د بشري حقونو 

ظرفيت او د شکايتونو او تفشيش رياستونه کافي نه وو ځکه چې دوي په پوره ډول خپلواکي، ص5حيت، روڼتيا او 
  نه درلود. 

او  ٢٠١٣د يوناما د بشر د حقوقو د څانګې مسولې جورجټ ګينون وويل: " دا د ډيرې انديښنې وړ ده چې د 
کلنو په موده کې د حکومت د ھڅو سره سره چې شکنجه له منځه يوسي، د يوناما موندنې ښيي چې د  ٢٠١۴

دوامداره معافيت د شکنجې ته د دوام ورکولو 9مل جګړې اړوند توقيفيان شکنجه شوي. د شکنجې کارولو له پاره 
کيدلی شي. پوښتنې او ګيرونې کول په تيره بيا له ھغو څخه چې د شکنجې مرتکبين دي، ھغه چې شکنجه ورکوي 
او يا يې د شکنجې امر کوي او ھغه چې سترګې ترې پټوي، د شکنجې ختمولو له پاره په لوړه کچه د سياسي 

    "ه.ژمنې يوه مھمه 9ره د
 شکنجه د افغانستان اساسي قانون او ملي او نړيوالو قوانينو له مخې منع او جرم دی.   
  
توقيفيانو له جملې نه چې مرکې ورسره شوې وې او د افغان توقيف خونو ته تر انتقال وروسته په شمول د  ٧١د 

يې د شکنجې او  ٢٠ږي، ھغو توقيف ځايونو چې ايساف يې ددې تصديق کړی چې شکنجه په کې نه کارول کي
ناوړه چلند سره مخامخ شوی وو. نړيوال قانون په افغانستان کې نړيوالوځواکونو څخه غوښتنه کوي چې د ھغه 
عملياتو پرمھال چې دوي ورسره وي د توقيفيانو سره د چلند نه نظارت وکړي او توقيفيان ھغه توقيف ځايونو ته 

ره وي  او ھم په خپلو ټريننګونو، مشورو او د مرستو په فعاليتونو انتقال نه کړي په کومو کې چې د شکنجې وي
  کې د شکنجې او د ناوړه چلند د مخنيوي په ھکله کوښښونه شامل کړي.

راپور په ځينو سيمو کې د متبادلو اوغير رسمي توقيف ځايونو د شتون په ھکله چې د افغان مقاماتو لخوا يې اداره 
غير رسمي اشاره کوي.  يوناما د حکومت څخه غوښتنه کوي چې دا ډول  کيږي،  ګڼ کره راپورونو ته ھم

  ځايونه دې مالوم کړ ي او بند دې کړي.

او چارواکي چې مرکې او مشورې ورسره شوې، داسې ښکاريدله  ډير ھغه افغان امنيتي او د پوليسو مامورين
راتي مالوماتو9س ته راوړلو له پاره يوه چې دوي دا نه منله چې شکنجه منع ده او شکنجه يې د ارزښتناکو استخبا

سمه طريقه ګڼله.  راپور د دې  پراخې کړنې مشاھده وکړه چې قضايي مقامات د تورن اعتراف د تعقيب له پاره 
 اساس بولي. 

  
: " شکنجه يو سخت جرم دی د بشري حقونو له پاره د ملګرو ملتونو عالي کميشنر ښاغلي زيد راد الحسين وويل

ھيڅ جواز نه لري. موږ ډيرې داسې بيلګې ليدلې دي چې وښيې چې شکنجه څرنګه ملي امنيت ته او شکنجه 
زيان رسوي او ګټې په ځای تاوان کوي." نوموړي په دې تاکيد وکړ چې  د افغانستان اساسي قانون او د جزايي 

وړه چلند څخه وساتي او د اجرااتو قانون کې د قانوني اجرااتو ضمانت شتون لري چې يو توقيفي له شکنجې او نا
  شکنجې په زور اخيستل شوی اعتراف منع وګڼي.
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  پور په ھلکه نور اضافي مالوماتد را
جګړې  اړوند توقيفيانو سره د مرکو په بنسټ باندې و9ړ دی چې د ملي امنيت رياست، د  ٧٩٠راپور د  •

کال  ٢٠١٣نيول شوي وو. د فبرورۍ  افغان ملي پوليسو، د افغان سيمه ييزو پوليسو او افغان ملي اردو لخوا
توقيف ځايونو څخه ليدنه وکړه او ټولو  ١٢٨و9يتونو کې د  ٢٨کال پورې يوناما په  ٢٠١۴څخه تر ديسمبر 
 ته رسيږي. ٢٢١ليدنو شمير يې 

 يوناما افغان امنيتي، پوليسو او قضايي اوعدلي چارواکو سره ھم په کراتو مرکې کړې دي.  •
ترسره کړې او ھر ډول مالومات چې  له ډيرو سرچينو او ھمکارانو څخه يې 9س ته  يوناما ژوره څيړنه   •

 راوړلي، مستندې ويديوګانې، طبي او نور مالومات يې په غور سره څيړلي، کره کړي او کتلي دي.       
کال کې صادر شوي و) تطبيق  ٢٠١٣ګڼه فرمان (چې په فبرورۍ  ١٢٩يوناما په ځانګړي توګه د ولسمشر  •

يې څارلی دی او په دې فرمان کې د ملي امنيت عمومي رياست، د کورنيو چارو وزارت او افغان ملي 
پوليسو، لويې څارنوالۍ، سترې محکمې، د عدليې وزات او صحت عامې وزارت ته امر شوی چې ځانکړي 

ف له منځه اقدامات وکړي چې د افغانستان په توقيف خونو کې شکنجه، ناوړه چلند او په خپل سري توقي
 يوسي 

د جګړې اړوند توقيفيانو له جملې نه چې يوناما ورسره مرکې کړې وې،  ٧٩٠د يوناما څيړنه ښيې چې د  •
ملي امنيت رياست، د افغان ملي پوليسو، د سلنه کيږي) د نيولو په وخت کې او يا ھم د  ٣۵يې (چې  ٢٧٨

افغان سيمه ييزو پوليسو او افغان ملي اردو د توقيف په ځايونو کې له شکنجې او ناوړه چلند سره مخامخ 
سلنه) شکنجه شوي او يا  ۴٢يې ( ۴۴ماشومانو د جملې څخه   ١٠۵شوي دي. له اتلسو کلنو څخه د کم عمرو 

    ناوړه چلند ورسره شوی دی. 
سلنه  ٢۶يې (چې  ١۶١توقيفيانو له جملې نه چې مرکې ورسره شوې وې،  ۶١١يوناما څيړنه ښيې چې د  د •

توقيف ځايونو کې توقيف شوي وو، له شکنجې او ناوړه چلند سره مخامخ  ٣٧کيږي) چې د ملي امنيت په 
افغان سرحدي توقيفيانو له جملې نه چې مرکې ورسره شوې وې او د افغان ملي او  ٣٠٢شوي وو. او د 

 ۴٢سلنه) يې له شکنجې  او ناوړه چلند سره مخامخ شوي وو. د  ٣١يې ( ٩٣پوليسو لخوا توقيف شوي وو، 
سلنه)   ۵٠يې ( ٢٢توقيفيانو له جملې نه چې مرکې ورسره شوې وې او د افغان سيمه ييزو پوليسو نيولي وو، 

فيانو له جملې نه چې مرکې ورسره شوې وې توقي ۶٠يې له شکنجې او ناوړه چلند سره مخامخ شوي وو او د 
سلنه) له  ٣٣يې ( ٢٠او د کابل نه د باندې د افغان ملي اردو په ګڼو توقيف ځايونو کې نيول شوي وو، 

 شکنجې او ناوړه چلند سره مخامخ شوي وو. 
بھرنۍ  توقيفيانو سره مرکې کړې او دوي ويلي دي چې نړيوال نظامي ځواکونه او يا نورې ٧١يوناما  له  •

له جملې نه  ٧١امنيتي ادارې د دوي په نيولو، توقيفولو او افغان امنيتې ادارو ته انتقال کې شاملې وې. د دې 

يې شکنجې او ناوړه چلند سره مخامخ شوي وو چې  د ايساف لخوا د افغان توقيف ھغه ځايونو ته انتقال  ٢٠

يونه تصديق کړي وو چې شکنجه نه کاروي کلنو په موده کې ايساف دا ځا ٢٠١۴او  ٢٠١٣شوي وو چې د 

او يا يې ھغه ځايونو ته چې د تصديق ددې پروګرام کې برخه نه وه.  يوناما د دې جاج اخيستی چې د ايساف 

د تاييد پروګرام د توقيفيانو افغاني توقيف خونو ته د سپارلو په بھير کې په ځانګړي ډول ھغه ځايونو کې 

ه وه، د ډيرو نړيوالو ځواکونو لخوا د توقيفيانو د ليږلو د مخنيوي د چيرته چې د شکنجې ويره موجود

کوښښونو سره مرسته کړې ده. ايساف په افغاني توقيف خونو کې د شکنجې او سپکاوي د اتھاماتو په اړه 

ادعاګانې د ملي امنيت عمومي رياست، د کورنيو چارو وزارت او افغان ملي اردو سره د پلټنو په موخه 

 ړې دي. شريکې ک

د شکنجې او ناوړه چلند پيښې يوازې د توقيفيانو په ھغو بيلګو کې چې يوناما ورسره مرکې کړې وې او د  •
مياشتو د څار په موده کې په ځانګړو ورځو کې ورنه څارنه کړې وه،  ٢٣توقيف په ھغه ځايونو کې يوناما د 

ه دي ليدلي او يا يوناما ته د ورتګ اجازه نه ليدل شوې دي. د يوناما راپور د توقيف ھغه ځايونه چې يوناما ن
ده ورکړی شوې، د ھغوي په ھکله د شکنجې او ناوړه چلند د پيښو شتوالي او  شکنجې او او ناوړه چلند 

 کارولو په ھکله يوناما څه نه شي ويلی.



 ٢٠١۵کال  نيټه پنځه ويشتمهفبروری  د    مطبوعاتی اع�ميه  
 

د حکومت سپارښتنې شوې او  ٢٢د يوناما راپور کې د افغانستان حکومت او د ھغه نړيوالو ھمکارانو ته  •
څخه غوښتل شوي چې د يوناما د پخواني دوو راپورونو  پاتې سپارښتنې پلي کړي. يوناما حکومت ته ددې 

شکنجې په  يو مستقل نظارتي او د حساب ورکونې ميکانيزم چېخپل پيشنھاد يو وار بيا يادونه کوي چې د 
 پهشکنجې ضد کنوانسيون  چې د په ھغه ډول جوړ کړي لکه څرنګه   د مخنيوی د ملي ميکانيزم اړه

     ی دی. وړاندې شوکې  )پروتوکول( مسودې اختياري
 

  کال راپور په ھکله د افغانستان د حکومت ځواب ٢٠١۵د يوناما 

يوناما دا راپور د افغانستان د حکومت سره شريک کړ. افغانستان حکومت  يو تفصيلي ليکلي ځواب د  •

  ملي امنيت شورا په مټ تيار کړ او دا ځواب د يوناما په دې راپور کې  ضميمه شوی دی. 

چې دا د افغانستان د حکومت رسمي کړن5ره نه ده چې په توقيف   حکومت په خپل ځواب کې کاږي •

ونو کې له توقيفيانو څخه د اعتراف او مالوماتو اخيستلو په خاطر  شکنجه وکاروي او توقيفيانو سره ځاي

ناوړه چلند وکړي. حکومت په ځواب کې زياتوي چې د يوناما په راپور کې د ځينو پيښو راپور صحيح 

نو مامورينو او نه دی البته ځينې انفرادي سرغړونې کيدای شي چې د قضايي او امنيتي ارګانونو د ځي

کارمندانو لخوا شوې وي. په ځواب کې راغلي چې حکومت دا مني چې په دې اړوند ځينې ستونزې شته 

او د شکنجې او ناوړه چلند له منځه وړلو له پاره ژمن دی. په دې کې د شکنجې له منځه وړلو له پاره د 

 يو ملي پ5ن جوړول ھم شامل دي. 

 
***  
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