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        دیوناما ماموریتدیوناما ماموریتدیوناما ماموریتدیوناما ماموریت

دنده (یوناما) ته  يد ملګروملتونو مرستندویه پ6و ېد ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان ک راپدیخواکال  ۲۰۰۴د 
کار پاره ه لد قوي کولو  حاکمیتد او دقانون کړي و سپارلې چې د یو عادXنه او روڼ عدلي سیستم رامنځته کولو م6تړ 

کارمندان لري او د بشري حقونو لپاره دملګرو  يساحو چې په ټول هیواد کې لري . يوناما د بشري حقونو څانګه هم وکړي 
 ملتونو عالي کمیشنرۍ دفتر ورسره تخنیکي مرستې کوي.

نور  کې درناوی بشري حقونو ته ېسپارلې چې په عدلي سیستم او زندانونو کدنده امنیت شورا یوناما ته  د د ملګروملتونو
یوناما کار د  کې ونوکپریکړه لی  1)۲۰۱۴( ۲۱۴۵) او ۲۰۱۳( ۲۰۹۶د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د  .راولي والی هم ښه
د  یجوړ شو  د توقیف په اړوندلخوا  ه او د افغانستان د حکومتدیف په هکله راپورونو ته ځانګړې پاملرنه کړې قاو د تو
  :   ی يد کړ یتا يــې کال کمیسیون ۲۰۱۳

د ټولو اړونده ارګانونو او نورو فعالینو په واسطه "د ټولو لپاره د عدالت او  ېکوي چتاکید  ددې په اهمیت یو ځل بیا - ۳۸
سیسټم د رامینځته کولو او د معافیت له منځه وړلو په نظر  يملي لومړیتوبونو پروګرام" د یو روڼ او روښانه عدلد قانون 

  . مرسته کوXی شی باندې تاکید کېکې نیولو سره په ټول افغانستان کې د قانون حاکمیت 

کې  بیارغونه او اص6ح زندانونو د سکـتور د  کې فغانستانپه په موخه  درناويد قانون حاکمیت او بشري حقونو ته د   - ۳۹
په افغانستان کې ښه درناوی وشي او  په کې د قانون حاکمیت او بشري حقونو تهچې  يX نور ډیر پرمختګ باندې تاکید کو

مین پر اهمیت يرس Xسد  د اړونده ادارو ته  خونواو توقیف  نوزندانوټولو 
ٔ
 اړونده او غوښتنه کوي چې د  تاکید کوي. دتا

 مې۲۰د  کال ۲۰۱۳ ، دیوناما دوشي پوره درناويته  بشر دوستانه قوانینو قونو اوحقوانینو په شمول د بشري  نړیوالو
سپارښتنې او ددې راپور د موندنو د څیړلو په موخه د افغانستان د حکومت له خوا په ګمارل شوي  راپور  جنورۍ 

    کوي. اکیدت ون باندېیکمیس

    شالید شالید شالید شالید 

دی. له  څارلېوضعیت د ډیرې مودې راهیسې  او زندانیانو د توقیفیانو کې  خونوان د زندانونو او توقیف تيوناما د افغانس
قانوني د  يــې چې په پایله کې پیل کړ "خپل سري توقیف د تصديق کمپاین"کال پورې يوناما د  ۲۰۰۹کال څخه تر  ۲۰۰۶

کې راپورونه خپاره کړي  نوپه هکله په دو جلدو چلند د کې د جنايــي توقیفیانو سره خونود افغانستان په توقیف او  واجراات
  کال کې چاپ شول.   ۲۰۰۹چې په 

يوناما د افغانستان  ،کې د ملي امنیت عمومي ریاست او د کورنیو چارو وزارت په مرستهمیاشت  په اکـتوبرد کال  ۲۰۱۰د 
. ددې پروګرام اصلي موخه د ملي امنیت 2اړوند توقیفیانو د څارنې اوسنی لړۍ بیا پیل کړه جګړې کې د خونوپه توقیف 

                                                             
1
 ۲۰۱۴مارچ  ۱۷چې د  S/Res/2145 (2014)او  پریکړه لیک  ۲۰۱۳مارچ  ۲۹چې په   S/Res/2096 (2013) ,2096امنیتي  شورا پریکړه لیک  ملتونودملگرو   

  باندې تصویب شول.  
2
  

ً
کال)، د دیموکراتیک  ۱۳۵۵دولت په ضد جرمونو تورونه پرې لګیدلي چې چې د جزا قانون( د ولسوالې جګړې اړوند جرمونو باندې تورن توقیفیانوباندې عموما

کال) کې تصویب شوي دي. ډیر  ۱۳۸۷کال) او یا  د تروریستي جرمونو سره د مبارزې قانون ( ۱۳۶۶جمهوري افغانستان    پر ضد د داخلي او خارجې جرمونه(

  خپل جرمونه له طالبانو سره  توقیفیان چې یوناما ورسره مرکې له دې خبر نه
ً
وو او نه ورته ویل شوي وو چې په کوم مشخص جرم باندې تورن شوي دي او دوي عموما

         م6تړ او یا د طالبانو په وسله وال مخالفت کې Xس لرنه وښودله.  

  



4 

 

دوه عام راپورونه خپاره شول چې لومړی يــې په يــې چې په پایله کې   ېو خونېد توقیف  وریاست او د افغان ملي پولیس
    3کې نشر شول. ۲۰۱۳کې او بل يــې په جنورۍ  ۲۰۱۱اکـتوبر 

        پورې پورې پورې پورې     ۲۰۱۳۲۰۱۳۲۰۱۳۲۰۱۳څخه تر څخه تر څخه تر څخه تر     ۲۰۱۱۲۰۱۱۲۰۱۱۲۰۱۱له له له له چلند: چلند: چلند: چلند:     اړوند توقیفیانو سره اړوند توقیفیانو سره اړوند توقیفیانو سره اړوند توقیفیانو سره     جګړې جګړې جګړې جګړې د د د د     کېکېکېکې    خونوخونوخونوخونودافغانستان په توقیف دافغانستان په توقیف دافغانستان په توقیف دافغانستان په توقیف 

قانع کونکي ثبتونه په ګوته کوي چې  موندنې ښيــې چې نووپخواني راپور  و د توقیفیانو سره د چلند په هکله د يوناما دو  
ناوړه او  وشکنج له کې خونو په توقیف واړوند توقیفیان د تحقیق په وخت کې د ملي امنیت او د افغان ملي پولیس جګړې د

 .   وو  مخمخاچلند سره 

 ۲۷۳) په ګوته کوي چې ه رانغاړي مودپورې  ۲۰۱۱مبر ټنه تر سیپ ۲۰۱۰(چې د اکـتوبر  راپور راپور راپور راپور     ۲۰۱۱۲۰۱۱۲۰۱۱۲۰۱۱د یوناما د اکـتوبر د یوناما د اکـتوبر د یوناما د اکـتوبر د یوناما د اکـتوبر 
د  وو او  توقیف شويکې خونو چې د ملي امنیت توقیف  و و  توقیفیانهغه کابو نیم يــې  ې ورسره شوې وې،توقیفیان  چې مرک

تحقیق له  دوي د، شوي وو  توقیف کې خونوچې دملي پولیسو توقیف  وو  توقیفیاندریمه برخه هغه له جملې څخه  ۱۷۷
 د .یغیرانساني او یا تحقیر کوونکي چلند نړیوال تعریف ته ورته د مخ شوي وو چې د شکنجې، ظالمانه،سره  طریقوداسې 
 شکنجې مو چېکو نه هیڅ پوښتنه نه ده شوې مامورینو هغو د وملی امنیت او د ملي پولیس چې د  موندنې ښيــي يوناما

 دوي عدلي  داو  دي پاتې شوي د ننه د شکنجې اړوند د ادعاګانو پلټنې ددوي په خ6ف .ی ناوړه چلند کړ کارولې او یايــې 
سپارښتنې کړې  ۲۵نړیوالو ځواکونو ته شمول  پهاړونده اداراتو افغان چارواکو او  یوناما .ی دییر کم تعقیب شوډ تعقیب

 .له منځه وړل وتوقیفیونه  ي او خپل سر  ېشکنجموخه يــې د  ، چېوې

چې  يو) جوتې په باره کې دیپورې مود ۲۰۱۲نه تر  ۲۰۱۱اکـتوبر  د(چې  کېکېکېکېراپور راپور راپور راپور کال د جنورۍ کال د جنورۍ کال د جنورۍ کال د جنورۍ     ۲۰۱۳۲۰۱۳۲۰۱۳۲۰۱۳    يوناما په خپل د يوناما په خپل د يوناما په خپل د يوناما په خپل د 
اړوند توقیفیانو سره شکنجه او  جګړې سره سره چې د  پام وړ هلو ځلود  انونړیوالو همکار  هغه د افغانستان حکومت او د

شکنجه د کې  خونوتوقیف  و افغانستان په ډیر  د موجوده وه او بیا هم شکنجه ،له پاره يــې کړې وې له منځه وړلوچلند  ناوړه
د يوناما موندنې ښيــي چې يوناما دا مني چې شکنجه د حکومت کړن6ره نه ده، خو  اندیښنې په ډول پاتې شوه.  ېیوې لو

ملی امنیت  د، شکنجه شوي وو په تیره بیا ېکړې و ېناما ورسره مرکچې يو يــې اړوند توقیفیانو له نیمايــي ډیر جګړې د  ۶۳۵
ه ځایونو و نو او د افغان ملي پولیسو په او وملي امنیت د توقیف په دوو ځای کې. د  نووتوقیف خ ۳۴پولیسو په  ملي او افغان

 اعترافڅخه د  نوله څوارلس ډولو ناوړه چلند. د شکنجې او4و اخیستل شوی و له شکنجې څخه کار سیستماتیک ډول کې په 
لکه څرنګه چې  په هغه شان بیان شوي وو وار هم   اددا څوارلس ډولونه  .شوي وو  اخیستل کارو له پاره لاو مالوماتو اخیست

 یوناما پخوا مستند کړي وو. 

 رینینګونو له Xرې په اغیزمن ډول له منځه نه وړل کیږي اوټدې نتیجې ته ورسید چې شکنجه یوازې د پلټنې او  راپور  يوناماد 
د یوناما  اعتراف رد کړي. یزوره اخیستل شو پهطریقو  دې په ېاو محکم پوښتنه وشي و څخهمرتکبینله  چې ده دا ضروري 

په کې شامل وو  هم سپارښتنې وکړې چې داسې هړاخیز اقدامات ۶۴حکومت نړیوالو همکارانو ته د  حکومت او افغانستان 
 ناوړه چلندټینګ شي چې په راتلونکي کې  د شکنجې او باید  اجرااتځواب ووايــي او قانوني مرتکبین باید  شکنجېد  چې

  مخه ونیسي.   

                                                             
3
) ۲۰۱۱(اکـتوبر  تان په توقیف ځایونو کې د منازعې اړوند توقیفیانو سره چلندتان په توقیف ځایونو کې د منازعې اړوند توقیفیانو سره چلندتان په توقیف ځایونو کې د منازعې اړوند توقیفیانو سره چلندتان په توقیف ځایونو کې د منازعې اړوند توقیفیانو سره چلندد افغانسد افغانسد افغانسد افغانسد ملګرو ملتونوعالي کمیشنرۍ دفتر راپورونه:  لپارهیوناما او د بشري حقونو  

  )، چې په دې پته يــې کـتلی شی: ۲۰۱۳(جنورۍ     د افغانستان په توقیف ځایونو کې د منازعې اړوند توقیفیانو سره چلند: يو کال وروستهد افغانستان په توقیف ځایونو کې د منازعې اړوند توقیفیانو سره چلند: يو کال وروستهد افغانستان په توقیف ځایونو کې د منازعې اړوند توقیفیانو سره چلند: يو کال وروستهد افغانستان په توقیف ځایونو کې د منازعې اړوند توقیفیانو سره چلند: يو کال وروستهاو : 

http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12261&language=en-US  
ریاست او په کندهار کې د ملي امنیت د توقیف خونه، په کندهار کې د افغان ملي پولیسو د توقیف خونه او د په  ۱۲۴د ملي امنیت عمومي ریاست په کابل کې  4

د افغان ملي پولیسو د توقیف  و سپين بولدک ولسوالیو کېاوزې  او د کندهار وXیت په پنج وای ح ۱۵کندهار کې افغان ملي پولیسو دریمه، اتمه ، دیارلسمه او 

  خونې.    
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        ))))5د څیړنې میتود (څیړندودد څیړنې میتود (څیړندودد څیړنې میتود (څیړندودد څیړنې میتود (څیړندود

        رسیرسیرسیرسی    XسXسXسXس

کال د  ۲۰۱۴ څخه د   نیټې لومړۍ  رورۍ بف کال د ۲۰۱۳ اړوند توقیف نظارت موندنې د  جګړې اوسنی راپور د  ادد يوناما 
، د ملي امنیت ریاست، د کورنیو و، افغان ملي سرحدي پولیسودی. د افغان ملي پولیس باره کېپه د مودې  دیسمبر م ۳۱

د توقیفیانو په لیدلو خونوکې قیف توکې د افغانستان  په ټولرو يوناما سره ااد حکومتي نورو چارو وزارت دولتي مامورینو او
توقیف  ځانګړيود افغان ملي پولیس او د ملي امنیت ځينې مامورین په ځینو سیمو کې يوناما ته د د. مرسته کړې ده کې

ي مشاور ریاست حقوق عمومي ملي امنیت په کابل کېته د ورتګ د حق ورکولو په هکله زړه نازړه وه، خو دا اندیښنې  خونو
انانو مندومنیه قامدیرانو او  و یز ید سیمه  خونو، د توقیف ریاست) د بشري حقونو مشر ۴۷ اود ملي امنیت عمومي ریاست (

  .حل شوېله خوا 

        بیلګهبیلګهبیلګهبیلګه

او توقیفیانو  ۷۹۰ پورې  مه ۳۱تر  ېمیاشت دیسمبر دکال   ۲۰۱۴رورۍ له لومړۍ نيټې څخه د  بکال د ف ۲۰۱۳ يوناما د
، ملي اردو  او سو، سرحدي پولیسوملي پولی افغان د ملي امنیت ریاست، د مرکې وکړې چې په ناټاکلي ډول سره ومینوحکم

 ي، د ملخونوتوقیفیانو سره د ملي پولیسو د وXیت او د ولسوالیو په توقیف پولیسو له خوا نیول شوي وو.  و مه ییز یس افغان
په مرکزونو کې مرکې  تربیتمرکزي ریاست او د ماشومانو د اص6ح او  محابسو، د خونوامنیت وXیتي مرکزونو په توقیف 

هغه  . په راپور کې لومړۍ نقشه6توقیف ځایونو څخه لیدنه وکړه ۱۲۸وXیتونو کې د  ۲۸يوناما د افغانستان په  وشوې. 
    . ورنه لیدنه کړې ده چې یوناما په پورتنۍ موده کې توقیف ځایونه ښيــي
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نظارت کړی: فیض اباد(بدخشان)، قلعه نو(بادغیس)، پلخمری(بغ6ن)، مزار(بلخ)، يــې توقیف ځایونه چې یوناما هغه دملي امنیت په وXیتونو کې  6
، ۱(  هرات ښار(هرات)، شبرغان(جوزجان)، کابللښکرګاه (هلمند)،   چخچران (غور)، (فاریاب)، ایکندی)، فراه ښار(فراه)، میمنهډبامیانوښار(بامیان)، نیلی(

باد(کنړ)، کندزښار(کندز)، مهترXم(لغمان)، دخوست ښار (خوست)، (کندهار)، محمودراقی(کاپیسا)،ښار ریاستونه)، کندهار ۱۲۴او  ۴۰
ٓ
پل عالم (لوګر)،  اسدا

  میدان ښار (وردګ).  ار) اوج6ل اباد(ننګرهار)، شرنه(پکـتیکا)، ګردیز(پکـتیا)، تالقان(تخ
  نظارت کړی:  په وXیتونو او ولسوالیو کې د توقیف خونې چې یوناما ترې  ملي پولیسوافغان  د 

باد فیض
ٓ
خونې (بدخشان)، قلعه نو (بادغیس)، د ملي پولیسو د توقیف خونه ښار او د ملي پولیسود ارګو، اشکامش، شغنان او بهارک ولسوالیو کې د توقیف  ا

باد ولسوالۍ (بلخ)، )،  پلخمری 
ٓ
بامیان ښار  او دملي پولیسوپه دوشي او خنجان ولسوالیو کې د توقیف خونې (بغ6ن)، مزار، اود خلم، چمتال، شولگره او دولت ا

باد او پشتون کوټ ، اندخوی، شر
ٓ
ین تگاب اود قرمقل ولسوالۍ او د یکاولنگ ولسوالي (بامیان)، نیلی(دایکندی)، فراه ښار(فراه)، میمنه او خان چهارباغ،دولت ا

قچه او د   (فاریاب)،لښکرگاه(هلمند)، دهرات مرکزاود ادرسکن،انجیل،کاروخ،کوهسان،غوریان، گذره  او زنده جان  ولسوالۍ (هرات)، )،  شبرغان ښار او
ٓ
ا

باد ولسوالۍ (کندز)، خواجه دکو ولسوالۍ  (جوزجان)،د کندهار مرکز او د ارغنداب ولسوالي (کندهار)، خوست ښار (خوست)، کند
ٓ
زښار او د امام صاحب او علي ا

باد(ننګرهار)، زرنج (نیمروز)،  شرنه (پکـتیکا)،  د گردیز ښار (پکـتیا) او د تالقان ښار (تخار).
ٓ
  مهترXم(لغمان)، ج6ل ا

باد (کنړ)، کندز 
ٓ
باد(ننګرهار)، شرن خوست(خوست)، اسدا

ٓ
ګردیز(پکـتیا)، چهاریکار(پروان)، تالقان(تخار)، (پکـتیکا)، ه ښار(کندز)، مهترXم(لغمان)، ج6ل ا

  ق6ت (زابل).
  :دی نظارت شوی يــې یوناما لخوا د چې زندانونهعمومی ریاست اړوند  زندانونود 
باد(بدخشان)، قلعه نو(باغیس)، پلخمری (بغ6ن)، مزار(بلخ)، بامیان ښار(بامیان)، نیلی(دایکندی)، فراه ښار(فراه)، میمنه(فاریاب) 

ٓ
، چغچران(غور)، فیض ا

باد (کنړ)، کندزښار(کندز)
ٓ
، هرات ښار(هرات)، شبرغان (جوزجان)، پلچرخی(کابل)، سرپوزه (قندهار)، محمود راقی (کاپیسا)، خوست(خوست)، اسدا

باد(ننګرهار)، شرن
ٓ
مانو اص6ح اوتربیــی مرکزونه چې (پکـتیکا)، ګردیز(پکـتیا)، چهاریکار(پروان)، تالقان(تخار)، ق6ت (زابل). دماشوه مهترXم(لغمان)، ج6ل ا

باد(بدخشان)، قلعه نو(باغیس)، پلخمری (بغ6ن )، فراه ښار(فراه)، هرات ښار(هرات )، کابل(کابل)، کندهار ښار 
ٓ
(قندهار)، محمود یوناما نظارت کړی: فیض ا

باد(ننګرهار)، شرنراقی (کاپیسا)، خوست(خوست)، کندزښار(کندز)، مهترXم(لغمان)، پل علم (لوګر)، لشکرګاه (هلم
ٓ
(پکـتیکا)، تالقان(تخار)، ه ند)،  ج6ل ا

  ق6ت (زابل).
باد(بدخشان)، قلعه نو(باغیس)، پلخمری (بغ6ن)، مزار(بلخ)، بامیان

ٓ
ښار(بامیان)،  دمحابسو عمومی ریاست اړوند محابس چې یوناما لخوا نظارت شوی: فیض ا

ندهار)، کهرات ښار(هرات)، شبرغان (جوزجان)، پلچرخی(کابل)، سرپوزه ( لښکرګاه (هلمند)، ران(غور)،نیلی(دایکندی)، فراه ښار(فراه)، میمنه(فاریاب)، چغچ
باد (کنړ)، کندزښار(کندز)، مهترXم(لغمان)،

ٓ
باد(ننګرهار)، شرن پل عالم (لوګر)، محمود راقی (کاپیسا)، خوست(خوست)، اسدا

ٓ
(پکـتیکا)، ه ج6ل ا

        او میدان ښار (وردګ).  تخار)، تالقان(ایبک (سمنګان ګردیز(پکـتیا)،
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ځینې  یکې یوناما د توقیف له مامورینو او نورو اړونده دولتي چارواکو سره ولیدل، د هرتوقیف ځاد توقیف په دې ځایونو 
توقیفیانو څخه چې یوناما ورسره مرکې کړې وې،  ۷۹۰ لهاو د توقیفیانو د ثبت راجسترونه يــې هم ولیدل.   ولیدلې يــې ېبرخ

یــې په جنايــي جرمونو محکوم  ۳۵محکوم او یا تورن شوي وو او پاتې نور  باندې والې جګړې اړوند جرمونوسله د ويــې   ۷۵۵
  .7او یا تورن شوي وو 

 و مه ییز یتوقیفیانو سره د یوناما مرکې د ملي امنیت، د افغان ملي پولیسو، سرحدي پولیسو، افغان ملي اردو  س ۷۹۰له 
په وخت له دوي سره چلند  پلټنېکو لخوا د توقیفیانو د نیولو، تحقیق او پولیسو او یا د نړیوالو ځواکونو او د نورو چاروا

باندې متمرکزې وې. له هر یو توقیفي سره چې مرکه شوې له هغه نه دا پوښتل شوي چې هغه سره د نیولو او د تحقیق په 
 ۷۹۰چیرته چې له توقیف ځایونه شامل دي  ۲۲۱ کې وبیلګ په دې وخت په هرتوقیف ځای کې څرنګه چلند شوی دی.

 .  8انو سره د دوي د توقیف په موده کې مرکې شوې وېیتوقیف

په رڼا  قوانینو او د بشر د حقونو د نړیوالو قوانینواطاعت چې د افغان  قانوني اجرااتود حکومت د توقیفیانو د  افغانستاند 
  کې یو مکلفیت دي، د یوناما لخوا وڅارل شو. 

 نه یوه توقیف په یوهاو یا د دې ریاست کارمندانو لخوا د  يــې د ملی امنیت ریاست  ۶۱۱څخه، توقیفیانو له جملې  ۷۹۰د 
 یــې ۵۴، د ملي اردو  يــې  ۶۰ یا د ملي اردو توقیف ځایونو، ن ملي پولیسو او یا سرحدي پولیسويــې د افغا ۳۰۲، مرحله کې

ځواکونو له خوا او یا بهرنیو استخبارتي د نړیوالو  يــې ۵۴او  ساتل شوي وو، کېخونو  پولیسو په توقیف و د افغان سیمه ییز 
ډ ساتل شوي او بیا د ملي امنیت ریاست، افغان ملي پولیس ګله خوا په یوازې ډول او یا افغان امنيتي ځواکونو سره  و ر ااد

او یا افغان ملي سرحدي  ود افغان ملي پولیس ریاست اوامنیت  ملي . دوو ته د توقیف له پاره لیږل شوي او یا افغان ملي اردو
   په بیلو بیلو وختونو کې توقیف کړې وو.  )وپولیس (ملي امنیت او دواړو  توقیفیان ۱۶۷ وپولیس

 /سرحدي يــې د ملي ۲۰۷لخوا،  ملي امنیت د ۳۹۹جملې څخه سره مرکې کړې چې د دوي له  توقیفیانو  ۷۹۰یوناما له 
پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو  و يــې د نورو لخوا (افغان سیمه ييز  ۹۹یــې د افغان ملي اردو لخوا،  ۳۶پولیسو لخوا، 

چې په ګوته  توانیدلنه  و ،د افغان ملي امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي وو  چې دولس توقیفیان  نیول شوي وو. لخوا)
او یا یــې افغان ملي نور يــې د نړیوالو ځواکونو  لخوا ( چې په یوازې ډول  ۷۱کړي چې کوم امنیتي ځواک نیولي دي او 

 توقیفانو له جملې څخه یو توقیفي ۷۹۰ د) نیول شوي وو. کې وامنیتي ځواکونو او یا کمپاين له ځواکونو سره په ګډه عملیات
 . وچې په کره توګه ووایــي چې د چا او د کومې ادارې لخوا نیول شوی  ونه شو کړای

                                                                                                                                                                                              

باد(بدخشان)، قلعه نو(باغیس)، پلخمری (بغ6ن )، يــې دماشومانو اص6ح اوتربیــی مرکزونه چې یوناما
ٓ
د نیلي ښار  د بامیانو ښار (بامیان)، نظارت کړی: فیض ا

(کابل)، کندهار ښار (قندهار)، ښار کابل شبرغان (جوزجان)، دهرات ښار(هرات )، لښکرګاه (هلمند)، )،میمنه ښار (فریاب)،  فراه ښار(فراه)،(ډایکونډي)،  
باد (کنړ) محمود راقی (کاپیسا)، خوست(خوست)،

ٓ
باد کندزښار(کندز)، مهترXم(لغمان)، ،اسدا

ٓ
،  زرنج (نیمروز)، ګردیز (پکـتیا)، چاریکار (ننګرهار) ج6ل ا

 ې نظارت کړی دی: د پروان د توقیف خونه (پروان)د ملي اردو د توقیف خونه چې يوناما يــ(تخار). (پروان) او تالقان 
 ډول د انتخاب په وخت کې یوناما ته دا شونې وه چې له توقیفي سره د مرکې کولو نه مخکې د جنايــي او او وسله والې جګړې اړوند توقیفیانو ناټاکليد توقیفیانو په   7

نه خبر کړي. کله عیت منځ کې توپیر وکړي. یونا په تصادفي ډول توقیفیان انتخاب کړل او د توقیفیانو ددې ارزو درناوی يــې وکړ چې دوي غوښتل یوناما له خپل وض
و توقیف شوی وو. کله، ددې پایله دا هم شوه چې یوناما له داسې توقیفیانو سره مرکې وکړې چې له مرکو کولو نه وروسته مالومه شوه چې دوي په جنايــي جرمون

نو باندې جنایــي تورونه لګیدلي وو او یا له جنايــي همدارنګه د نظارت پخواني موده کې د یوناما موندنې ښيــي چې په ځينې ځایونو کې، له جګړې سره اړوند توقیفیا
باندنې ناظرینو څخه  توقیفیانو سره توقیف شوي وو چې داسې ګمان کیده چې موخه یــې د دوي له  جګړې اړوند توقیفیانو څخه ج6 کول و او یا دا و چې دوي له هغو

وو او مرکې ورسره شوې وې، ددوي له جملې څخه يــي څلور  ن و چې په جنايــي جرمونو تور توقیفیان ۳۵چې د جګړې اړوند توقیفیانو سره مرکې کوي، پټ وساتي. له 
  توقیفیان شکنجه شوي وو.    

8
کسان په توقیف خونو کې وو او یا زندانونو کې د جګړې اړوند  ۷۵۵۵پورې  ۲۰۱۴اکـتوبر  ۲۲مرکزي ریاست د احصاییــې له مخې، تر  محابسود کورنیو چارو د   

توقیفیان چې ټول د ټولو  ۱۲۲۲۱وه، او په توقیف خونو او زندانونو کې  ۱۵۶۳۸ونو  توقیف شوي او یا محکوم شوي وو. د ټولو زندانیانو شمیره جرمونو په تور 

  .  و و  ۲۷۸۵۹زندانیانو او توقیفیانو شمیر 
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رو له خوا په یوازې ډول او یا افغان امنيتي ځواکونو ابهرنیو استخبارتي ادانو څخه چې نړیوالو ځواکونو او یا یهغو توقیف ۷۱د 
 يــې افغان ملي اردو (د ۳۲او  ، پينځه يــې ملي پولیسوته انتقال شويملي امنیت په سر کې يــې  ۳۴ه نیولي وو، ډسره په ګ
    انتقال شوي دي.   ته )"بگرام"یانې افعان ملي توقیف ځای  په پروان کې يــې ۲۴دوي نه 

. یوناما د 9کم وو  کلنو ۱۸ې ماشومانو عمرونه د توقیف په وخت کې له دماشومانو سره مرکې کړې دي او د ۱۰۵یوناما له 
  . 10ښځینه توقیفي پیدا نه کړه جرمونو کېتړلیو سره په  نظارت په دې موده کې له وسله والې جګړې 

د  ،مدافع وکی6نود ، Xنو، څارنواله غړیو دقضاامنيتي او د پولیسو چارواکو،  د نظارت په موده کې د  همدارنګه یوناما
يــې  لیدلي او مرکې کراتو پهاستازو سره  او اړونده  ادارو  بشري حقونودبشردوستانه او  رسنیو کارکوونکو، صحي کارمندانو،

 .ې ديکړ  ورسره

        Xرې چارې Xرې چارې Xرې چارې Xرې چارې د مرکو خوندیتوب او د مرکو خوندیتوب او د مرکو خوندیتوب او د مرکو خوندیتوب او 

ځان ته مرکې وکړي او ورسره  ېدري) یــ او په مورنۍ ژبه (پښتو یا کړل ناټاکلي ډول خوښ په توقیفیان اړوند جګړې یوناما د
 و. ټولپه مخ کې يــې ورسره مرکې ونه کړې توقیفیانو یا نورو او  و، نورو دولتی کارکوونکوکارمندان خونو دد توقیف  د

چې ورکړې شوي مالومات به په دا ورته ویل شوي  او شوي ېوروسته مرکد رضایت ښودلونه  اړوند دمرکې په و سرهتوقیفیان
  د نومونو له ښودلو پرته خپریږي.عمومي راپور کې د ددوي 

 ، دمحرمیت، دله یوبل سره انډول کولولوماتو ام چلند په هکله دناوړه او ، شکنجې،یوناما ټولو مرکه کوونکو د توقیفد
د تجربه  ېو دڅانګنحقو ي وو او د یوناما دبشر  ي نګونه ترXسه کړ یرینټ ي لوماتو اعتبار او دمرکو ترسره کولو په هکله معیار ام

. مرکه کوونکو د نقل ورکوونکو سوالونو څخه ډډه کوله Xندې وو  تنظار  د کو ناظرینو او کارپوهانو لخوا په جدي توګهنلرو 
ې یوناما مرکه کوونکو دمرکد پاره ه مرکې ل ې دهر .  11نه يــې وغوښتل چې په ازاد ډول خپله کیسه بیان کړي  يتوقیف او دهر

 . کره کولو په خاطر يــې له نورو مالوتو سره هم پرتله کړل داو  ولیکل يکټول مالومات ټکي په ټ

                                                             
9
 ي هرهغه کس ته ویل کیږ  ماشومتعریف پر بنسټ د قانوني   کې تصویب کړې ده)  ۱۹۹۴مارچ   ۲۸(چې افغانستان په  نړیوال کنوانسیون ددکوچنیانو دحقوقو   

کلنو ته نه وي  ۱۲د افغانستان د اطفالو د قانون د پنځمې ماده له مخې هر هغه کس چې عمر يــې  کلونو).۱۷-۰(  کم وي رعميــې  کم  څخه يــې کلونو ۱۸چې 
  په وخت کې مسولیت نه لري.رسیدلی، د جرم کولو 

10
ښځو او  ۷۷۸) د افغانستان په زندانونو او د توقیف په خونو کې وې.  د ۷۷۸توقیفیان (ټولټال  ۳۵۹ښځینه زندانیانې او  ۴۱۹پورې  ۲۰۱۴اکـتوبر  ۲۲د   

جرمونو لکه د تيښتیدل او زنا کول وږ  يوناما ډیر X پخوا دا جینکیانو له جملې نه چې د افغانستان په زندانونو کې توقیف او یا محکوم شوې وې ډیرې يــې په اخ6قي 

ښتل چې افغان چارواکي په کلکه ويلي و چې دا ډول محکومیت په ناسم تعقیف باندې وXړ دی او د افغانستان قوانین ددې م6تړ نه کوي. يوناما دا هم په کلکه وغو

ین قدمونه واخلي او دا ډول ټولې قضیــې له سره وڅیړي او ټولې هغه ښځې او جینکیانې سمدستي خوشې کړي. باید ددې ناسمو کارونو له منځه وړلو لپاره باید ټول اړ

دتللو Xره: د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي لخوا د قانون تطبیق په هکله تازه دتللو Xره: د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي لخوا د قانون تطبیق په هکله تازه دتللو Xره: د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي لخوا د قانون تطبیق په هکله تازه دتللو Xره: د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي لخوا د قانون تطبیق په هکله تازه     د یوناما او د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ دفتر لخوا خپور شوی راپور 
په کورنیو  او همدارنگه  http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12261&language=en  US-په دې لینک کې وګورئ.)  ۲۰۱۴سمبر ډی(راپور راپور راپور راپور 

  . ۲۰۱۴نومبر  ۳۰، د یوناما مکاتبه سره له ریس ریاست يتوقیف مرکزونو د عموم وا نود زندانوچارو وزارت کې  
بهتره داده چې دتوقیفیانو دخبرو اصلی نسخه دکارپوهانو واک کې ورکړل  لپارهل داښکاره کوي چې ددرواغو دکشف تسيدکارپوهانو تجربه او تحقیق نمونو اخ  11

څخه برسیره شوی یا  شي ترڅو بشپړ ډول تحلیل شي. اصلی نسخه کارپوهانوته دا توان ورکوي ترڅو معلومه کړي چې ایا دتوقیفیانو لخوا ادعا دیوی ريښتینې واقعی
. پداسی حال کې چې دخپلی رښتیني کیسې پیښی بیان کې احساسات له مخی وی او دبل چا کیسه دذهن نه درواغو کیسو او دمخکی څخه روزنی پربنسټ ادعا شوي

بیا جغرافیوی، نقل کیږی.  دتوقیفیانو مقایسه او تحلیل ښکاره کړی چې کله ريښتینې کیسه کوی نو احساسات، رنګ، غږ او څیری څخه ښکاري. او یاد راوستل 
 ازادو ویلو توانائی کې ښکاری. دغه څیړنو کې یوناما توقیفیانو څخه پوښتلی چې خپله کیسه خپله وینا او طرز باندی بیان کړې. لمړي تکرار، دداخلی پروسیجرو نو ا

پائی ته خپله خوښه  په سوالونه او خپله خوښه ختمول ددی زمینه مساعده کوی چې دتوقیفیانو دویناوو صحت ارزیابی شي. کله چې توقیفی یوځل پرانستی سوالونه
ۍ د بشري کمیشنر  يد دبشری حقونو عال لپارهلوماتو ارسول بیا مرکه کوونکو تړلی او Xرښوده سوالونه پوښتلی ترڅو دوینا وو صحت او ریښتیا معلومه شي. Xزیاتو م

  .www.ohchr.org/documents/publications/training7introen.pdf.ئ وګور  په دې لینک کې تریننګ کې حقونو د څارنې
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. 12ېشمارل يده کې ن قضیو چلند په يدشکنجې او غیر انسان و نه و  کرهله مخې چې داعتبار  راپورونه و توقفیانوهغد یوناما 
چلند  او سپکوونکی ياو غیر انسان ، ظالمانهشکنجېد  هم شامل دي چې هغه توقیفیان بیلګه کېو توقیفیان ۷۹۰دیوناما 
له  وړ نه وې. او اعتبار دید تاي  دیوناما له پاره ادعاګانې یــېیاهم هغه توقیفیان وو چې  او لرلنه  یتونهشکا يــې په هکله

 وبللې.  باوري کره او  ګانېاو بدچلند ادعا ېتوقیفیانو دشکنج ۲۷۸یوناما د ، شوې وې ورسره چې مرکې توقیفیانو څخه ۷۹۰

چلند عکسونه او نور  ناوړه، د توقیفیانو د شکنجې او څخه سرچینو يوناما له ګڼو همکارانو او وه  هر وخت چې ممکنه
د توقیف په ډیروځایونو کې چې یوناما ورنه لیدنه کړې وه، مامورینو د Xس ته راوړل. په شمول د طبي شواهدو  شواهد 

لې او کمپیوترونهیوناما مرکه کوونکو ته 
ٓ
 انو د مرکېید توقیف اجازه ورنه کړه چې عکسي کامرې، ویدیوي کامرې، د غږ ثبتولو ا

  اوسي. له ځان سره   ځای ته

شاهدانو او همکارانو سره د لیدلو کـتلو په وخت موندنې او دریم ګړیو له  ،تمرکو ټول تفصی6 یوناما له توقیفانو سره د
 . ریکارډ کړل مستند او  يو ځانګړي ډیټابیس کې خپل   اسناد پهتونه،  له سرچینو او همکارانو څخه Xس ته راوړي ښیادا

د له چلنناوړه ولیدل چې د شکنجې او  د ډیرو توقیفیانو په بدنونو باندې ټپونه، د پرهار نښې او داغونهد یوناما مرکه کوونکو 
وې شچې مرکې ورسره  وتوقیفیان وټپونو له پاره د نورو طبي درملنې سره يــې مطابقت درلود.  ګڼ و دابنداژ او د  ،ادعاګانو

  .  رملنې ته اړتیا لرله، دور پیدا شول هغو ټپونو ته چې د تحقیق او د توقیف په وخت کې   يودوویل چې  ،وې

توقیفانو د نومونو په ځای، په نمبرو یادوي. په دې تړاو کې، د یو توقيفي د  او محرمیت Xملونو په خاطر، دا راپور د امنیتي 
تور پرې لګیدلی  یا او پرې شوي وي دي چې د جرمونو شک شخصموخه هغه نه   "ي"توقیف و په خاطر، دلشهرت پټ سات

 . وي او یا هم محکوم شوی

        د اثبات معیارد اثبات معیارد اثبات معیارد اثبات معیار

        موندنېموندنېموندنېموندنې    په هکلهپه هکلهپه هکلهپه هکلهچلند چلند چلند چلند     ناوړهناوړهناوړهناوړهد شکنجې او د شکنجې او د شکنجې او د شکنجې او 

د هر یو او ورته شواهدو په شمول) ښه وسنجول چې دا وپتيــي چې  راپورونویوناما هغه خپل راټول کړي مالومات (د انفرادي 
یوناما وکړای  چې دي،  باوري چلند ادعاګانو  په اړوند راټول شوي مالومات په کافي ډول کره او  ناوړهشکنجې او  دتوقیفي 

او د جنايــي پلټنو او او خپلې اندیښنې څرګندې کړي  په ډاګه کړي شي چې ځینې ځانګړی توقیف ځایونو په هکله موندنې 
  داسې نورو اقداماتو سپارښتنې وکړي.  

د دې اساس له پاره وکارول شو چې دا وپتيــي چې د توقیف په سیستم کې د نړیوال معیار  ومالومات "باوري کافي کره او "د 
. دا راپور هغه ځایونه په ګوته کوي چې 13او که نه پیښې په کې رامنځته شوې دي چلند ړهناو تعریف سره سم د شکنجې او د 

                                                             

 12
يــې ادعاوې وکړې چې دوي  ۱۷۳توقیفیانو له جملې نه چې یوناما ورسره مرکې کړې وي،  ۴۲۲په موده کې د  ۲۰۱۴دیسمبر رورۍ او بد بیلګې په توګه، د ف 

توقیفیانو د شکنچې او ناوړه  ۱۲۹توقیفیانو ادعاګانې کافي کره او د ډاډ وړ ونه بللې او  ۴۴له جملې څخه يوناما د  ۱۷۳شکنجه شوي او یا ناوړه چلند ورسره شوی.  د 

  د کړې.  یچلند ادعاګانې يــې تای
13

نع دی (دا دواړه شکنجه او ناوړه چلند دواړه  په نړیوالوقوانینو په شمول د مدني او سیاسي حقونو نړیوال کنوانسیون او د شکنجې ضد کنوانسیونو له مخې م  

س څخه د مالوماتو، اقرار ضد کنوانسیون د لومړۍ مادې پر بنسټ شکنجه عبارت ده له: هر عمل چې د یو ک شکنجې دکنوانسیونه افغانستان Xس لیک کړي دي). 

خص د جسمي او او یا هم د بل شخص په هکله چې جرم یــې کړي وي او یا تورن وی او یا هم هغه شخص  مالوماتو او یا اعتراف اخیستلو په موخه چې د نومړي ش

ړي یا هم دریم شخص د عمل مرتکب شوی یا هم رواني شدید درد یا رنج سبب کیږي، شکنجه ګڼل کیږي. همدارنګه د فرد مجازات کول په دې ګومان چې د نوم

مل کیدای شي او په احتمال شته چې مرتکب شي، په تهدید، اجبار، د تبعیض پر بڼسټ د داسې قانوني اجرااتو تر سره کیدلو په وخت رامنځ ته شوی درد او رنج شا

چوکاټ کې کار کوي په لمسه او د دوي په موافقه منځ ته راغلی وي. په دې کې  تیره بیا چې دا ډول شديد درد  دحکومتې چارواکو او یا بل کوم شخض چې په دولتي

چلند نه مختلفه ده ځکه هغه درد او کړونې شاملې نه دي چې د قانونې اجازې او یا سهوا شوې وي. شکنجه له  ناوړه چلند لکه ظالمانه، غر انساني او تحقیر کونکی 

کیږي، او دا چې درد په قصدي ډول ورکول کیږي او یا دا چې شکنجه د یوې خاصې موخې لکه اعتراف اخیستلو، د چې په شکنجه کې یو چاته شدید درد ورکول 
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په دې ځایونو کې د  چې ډیر ګمان کیږي چې Xسه شول او دايــې وښودله  مالومات تر "کافي کره او باوري "په ډیرو قضیو کې 
 اړوند توقیفیان شکنجه شوي دي.  جګړې 

ګڼ توقیفیان  ،14کارول کیږي  او جاري ډول منظمچلند په  ناوړهشکنجه او  ه کوم چې په ګوته شوي دې چې هلتهځایون ههغ
مالومات ورکړل چې د  باوري چې مرکې ورسره شوې وې او په دې ځانګړیو ځایونو کې توقیف شوي وو، دوي کافی کره او 

ډیر ګمان  ،ېتوقیفیانو څخه چې مرکې ورسره شوې و وهغدا په ګوته کوي چې د ټولو  پورتني معیار له پاره ثبوت کیدای شي.
دې  . ددی یشوورسره  چلند ناوړهاو  شوي شکنجه په دې ځانګړیو ځایونو کې توقیفیان يــې کابو يو پر درې کیږي  چې 

 توقیف ځایونو مدیران او تحقیق کوونکې ښايــې له دې خبر وي او یا يــې د شکنجې امر ورکړي وي او یا دمطلب دا دی چې د 
خاص کسانو لخوا په نادره توګه نه ده کارول شوي او نه په کومو ځانګړیو قضیو  ېاو د ځین ې په خوښه شکنجه شوې ويود

    کې کارول شوې ده.   

      نیم او یا زیات  کارول شوې ده. هپه سیستیماتیک ډول شکنج په کومو کې چې په ګوته شوي دي  د توقیف هغه ځایونه
سلنه او یا زیات) يــې چې په دې ځانګړیو توقیف ځایونو کې  ۵۰د هغوي  ې( دهغه ټولو توقیفیانو چې مرکې ورسره شوې و

معیار درجې ته د  اثبات دې ې د دورکړل چ مالوماتباوري کافی کره او  د کارولو په اړوند يــې د شکنجې توقیف شوی وو،

    15رسیږي.

د معقول  "د بنسټیز د ثبوت د معیار "باوري د کافي کره او "وپلټل شي، یوناما  د شکنجې ټولې ادعاګانې بايدکه څه هم 
وباله. د په ځای غوره (چې ډیر وخت د قضا جنايــي سیستم کې د ننه د پلټنونو دپیل کولو له پاره کارول کیږي) معیار  "شک

دوي د بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونو له پاره یو معیاري  د او شکنجې د سختوالي او د ډیر ژر زیانمن کوونکي قربانیانو
Xزم  معقول اود د بندلو له پاره   ثبوت په کار دي چې یوناما د دې ډاډ ورکړي چې امکان تر حده پورې یوناما د شکنجې

        اقداماتو سپارښتنې کوXی شي. 

        د موندنو پرتلهد موندنو پرتلهد موندنو پرتلهد موندنو پرتله    دورودورودورودورود یوناما د نظارت د د یوناما د نظارت د د یوناما د نظارت د د یوناما د نظارت د 

خپلو د په باره کې  د پیښو چلندناوړه د شکنجې او  مرکه شوې توقفیانو سره  کې د توقیف په ځایونو په اوسني راپور کې یوناما
د  پورې راټولې کړې، د خپل پخواني راپور  ۲۰۱۴ دیسمبرنه  ۲۰۱۳رورۍ بمیاشتو څار په موده کې له ف ۲۳چې د موندنو

. عمومي پرتله کړې ده يــېتر پورې وه، له موندنو سره  ۲۰۱۲یسمبر دڅخه د  ۲۰۱۱چې موده يــې له اکـتوبر میاشتو څار  ۱۴
د دورې، په  نې احتمال د نظارتتبیلګې د تيرو  ېتوقیفیانو راخيست دپاره، له ډیټا د پرتلې  مودو وادوړ د نظارت د دې 

) د جګړې اړوند توقیفیانو اټکلي شمیره او د توقیفیانو د توقیف د ټول ورځو په اساس ۵،۰۰۰سیستم کې په یوه ورځ کې (
         حساب شوله.     

ــې احتماله چې د تيرونې ونمونه وکارول ش توقیفانو  ۶۳۵ له پاره د راپور  کال ۲۰۱۳ جنورۍ  د فیصده  3.89 کم و زیات ي
توقیفیانو نمونه وکارول  ۷۹۰ له پاره د راپور  رورۍ بکال د ف ۲۰۱۵دفیصده مالومات يــې باوري دي.  ۹۵ په سلو کې او دی

 ۲۰۱۵فیصده مالومات يــې باوري دي. د  ۹۵فیصده دی او په سلو کې  3.48يــې کم و یا زیات  احتمالنې تچې د تيرو  وهش
راپور کې د   ۲۰۱۵ پهپاره ل نې احتمال اندازه کولو تتیرو د کم دی ځکه چې  نې احتمالتد تیرو راپور کال د اوسني 

                                                                                                                                                                                              

اغیزو کارول کیږي. د شکنجې او ناوړه چلند فرق  نورو Xملو لکه جنس، عمر، د قربانې د روغتیا حالت، د چلند موده او ډول او فزیکې او رواني  لپارهتهدید او جبر 

    دویمه ضمیمه وګورئ.     لپارهړه لري. د نور ډیرومالماتو سره هم ا
14

ویونه کاروي چې په کوم ځانګړي توقیف خونې کې د یوې کړن6رې د موجودیت منعکس کوي.  "سیستیماتیک"او  "د منظم او موجود"یوناما د  لپارهد دې راپور   
  دا راپور دا نه وايــي چې د شکنجې او ناوړه چلند کارول د حکومت د ملی او اداري د سیستماتیک کړن6رې يوه برخه وه.

 15
ا کافي زیات شمیر توقیفیانو سره مرکې کړې دي. د بیلګې په توګه ټولو هغو توقیفیانو یوازې هغه د توقیف ځایونه په پام کې نیول شوي دې په کومو کې چې يونام  

دې توقیف خونو  سره چې د ملي امنیت د ډایکندي، سمنګان په توقیف خونو او د ملي پولیس د لوګر په توقیف خونو کې چې یوناما ورسره مرکې کړې وې، دوي په
اوري مالومات ورکړل. خو دا درې د توقیف خونې د هغو په لیست کې وانه چول شوې په کومو کې چې شکنجه په کې د شکنجې  د کارولو په هکله کره او ب

په توقیف خونه کې یــې سیستیماتیک ډول کارول شوې ځکه چې یوناما د ملي امنیت په دې دوو توقیف خونو کې یوازې دوو توقیفیانو سره او او د ملي پولیسو د لوګر 
   و سره مرکې کړې دي.له درې توقیفیان
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(توقیفیانو) د نمونو ډیروالی د اوږدې مودې له نظارت، په سیستم کې په یوه ورځ کې د توقیفیانو ډیر شمیر او د یو توقیفي د 
وپتیله چې د افغانستان د توقیف سیستم په هکله د  اتوقیف له ورځو په پرتله ډیر اغیزمن دی. پر دې بنسټ، یوناما د

له پلوه له یو بل سره پرتله کیدای  د علم ېاحصایــد  ډیټا (مالومات) ېشو لهکلنو راپورونو کې راټو ۲۰۱۵او  ۲۰۱۳یوناما د 
 د ټول سیستم موندنې دي چې د څیړنو له دې دواړو مودو سره سر تر پایه پرتله کیدای شي.   دا شي. او

د توقیف له ډیرو ځایونو څخه راټول شوي  )مالومات( اما د ا هم په ګوته کوي چې د اوسني راپور له پاره راټوله شوې ډیټایون
  کوXی شي.   ينمایندګ هچک د هیواد په دي چې

پلي پلي پلي پلي     فرمان فرمان فرمان فرمان     ههههګڼګڼګڼګڼ    ۱۲۹۱۲۹۱۲۹۱۲۹او د ولسمشر او د ولسمشر او د ولسمشر او د ولسمشر     ملي ظرفیتملي ظرفیتملي ظرفیتملي ظرفیتله پاره له پاره له پاره له پاره     د پلټنې د پلټنې د پلټنې د پلټنې     حساب ورکونېحساب ورکونېحساب ورکونېحساب ورکونې    او داو داو داو د    د شکنجې او ناوړه چلندد شکنجې او ناوړه چلندد شکنجې او ناوړه چلندد شکنجې او ناوړه چلند    

    کولکولکولکول

چلند ادعاګانې او د  ناوړهاړوند توقیفیانو د شکنجې او  شخړې حکومت د د یوناما له ډیرو میتودونو څخه کار واخیست چې 
خپله   پاره، یونامال  لو څنګه له منځه وړي. ددې هدف Xس ته راوړو په هکله اندیښنېسري او غیر قانوني توقیف  ډیر خپل

 پلې کیدو باندې متمرکزه کړې ده. فرمان ګڼه  ۱۲۹ د ولسمشر  زیاتره توجه

د  هییت یکنوحقیقت موندد  یټاکل شو مشر له خواسد ولنه وروسته  راپور خپریدو او د هغې ۲۰۱۳د یوناما د جنورۍ  
فرمان  هګڼ۱۲۹د  کې ۲۰۱۳رورۍ بف مه۱۶کرزي په  حامد موندنو وروسته، ولسمشر له شکنجې او ناوړه چلند په هکله

مخنیوي کول و. د کې د شکنجې او ناوړه چلند له منځه وړل او اړونده ادارو موخه يــې په او  مادې يــې لرلې ۱۲چې  16صادر کړ
ارواکو په شمول د سترې چې دولتي کګڼ شمیر مر  د ډیرو میاشتو په موده کېفرمان د پلي کیدو د نظارت په خاطر، یوناما 

ــ ېمحکمې، د لويــ ــد افغان ملي پولیسو/نظامي څارنوال او د هغه معاون ۍڅارنوال ېڅارنوالۍ معاون، د لوي  ې، د لوي
ــ خارجياو  داخليد  ۍڅارنوال  ۴۷د فرمانونو د نظارت او تطبیق ريس، د ملي امنیت د څارنوالۍ  ېامنيت څارنوال، د لوي

اډمۍ له چارواکو د بشري حقونو او ماشومانو د حقونو ریس، د پولیسو د اک ،ریاست ریس، د کورنیو چارو د وزارت د جنډر
     .وکړې  سره د تفشيش ریس او د کورنیو چارو 

د مشاورینو، د افغانستان  (یوپول) ټولنې د پولیسو هییت اروپايــي په افغانستان کې ديوناما همدارنګه د ایساف له غړیو، 
ګانو او د بشري حقونو/د ه نماینده مدافع وکی6نو خپلواکه ټولنې ریس، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ل

  له ادارو سره لیدنې کړې دي.  ومرست يقانون

و، څارنواXنو، د مدافع وکی6نو او د توقیف د خونو له چارواکو سره او همدارنګه د ایساف یله غړپه وXیتي کچه يوناما د قضا 
   سمیه ییز مامورینو سره د نظارت په موده کې په کراتو مرکې او لیدنې کړې دي. 

ــ وزارت، د کورنیو  ې، د عدليــوزیرانو شورا داراXنشاءاو  د چارو عمومی ریاست ،ۍڅارنوال ېیوناما د سترې محکمې ریس، لوي
رسمي په هکله اجرااتو  فرمان د پلي کیدو له پاره د هګڼ ۱۲۹مشر د ولسچارو وزارت او د ملي امنيت عمومي ریاست سره د 

 .   لیږلي او رالیږلي دي همکـتبون

لخوا تیار  هییتڅارنوالۍ د  ېد لويــ دي اوپه دې کې څیړلې يــېڅخه مالومات راټول کړي او  له نورو رسمي اسنادویوناما 
 ېهم شامل دي. د هرات او د کندهار د لويــ کړې وه، د شکنجې ادعاګانو پلټنه يــې کېکال  ۲۰۱۳په چې  راپورونه شوي

څارنوالۍ د پ6وي لخوا  ېرسی درلود، خو د کابل د لويــ س ناما Xڅارنوالۍ د پ6وي لخوا تیار شوي راپورونو ته يو
څارنوالۍ  ېله خوا دپرمختګ څلور راپورونه، د لويــد ملي امنیت عمومي ریاست  .رسی نه درلود Xسيــې  صادرشوي راپور ته

مشر دفتر ته سپارل شوي وو او یوناما ددې ولسلخوا د پرمختګ درې راپورونه او دکورنیو چارو لخوا د پرمختګ یو راپور د 

                                                             
16    
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مشر د فرمان اطاعت سولده چې د  ېشو شارها ته اجرااتو. په دې راپورونو کې هغو 17راپورنو غوښتنه وکړه او ترXسه يــې کړل
      په خاطر دې ادارو کړي وو.

څارنوالۍ لخوا  ېعمومي ریاست او د لويــهمدارنګه هغه اسناد هم څیړلي دي چې کورنیو چارو ریاست، د ملي امنيت یوناما 
انو د حقونو په هکله حکمونه، یصادر شوي اود دوي د خپلو کارکوونکو منځ کې ویشل شوي دي، په تیره بیا د توقیف

      ید کوي. کباندې تاضمانت په کې اړین بولي او په دې  اجرااتوXرښونې او کړنې چې په دې کې د شکنجې د منع او د قانوني 

په پای کې یوناما د ځواب ورکونې په موخه اړونده ادراو لخوا د اخیستل شوي اقدامات او همدارنګه د عدلي غیر رسمي 
                د کړی دی. یاو تای ی، پلټلیڅارل ;ادعاګانو حلد میکانیزمونو لخوا د شکنجې 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                                                             
فرمان حکومتې ادارو ته امر کړی و چې د ولسمشر دفتر هر درې میاشتې وروسته د ولسمشر دفتر ته راپور ورکړي او د هغو اجرااتو په  هګڼ ۱۲۹د ولسمشر د   17

  شوي دي، نوي مالومات ورکړي.   لپارهاړونده فرمانونو د ا اطاعت   هکله چې د
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        ځایونه چې یوناما لیدلي دي ځایونه چې یوناما لیدلي دي ځایونه چې یوناما لیدلي دي ځایونه چې یوناما لیدلي دي     ۱۲۸۱۲۸۱۲۸۱۲۸لومړۍ نقشه: د توقیف لومړۍ نقشه: د توقیف لومړۍ نقشه: د توقیف لومړۍ نقشه: د توقیف 
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    راپور لنډیزراپور لنډیزراپور لنډیزراپور لنډیزد د د د     

افغان ملي پولیسو زه او زما ځينې خپلوان او ملګري ونیول. دوي موږ د ترورزیم ضد څانګې ته بوتلو او له ما يــې پوښتنه افغان ملي پولیسو زه او زما ځينې خپلوان او ملګري ونیول. دوي موږ د ترورزیم ضد څانګې ته بوتلو او له ما يــې پوښتنه افغان ملي پولیسو زه او زما ځينې خپلوان او ملګري ونیول. دوي موږ د ترورزیم ضد څانګې ته بوتلو او له ما يــې پوښتنه افغان ملي پولیسو زه او زما ځينې خپلوان او ملګري ونیول. دوي موږ د ترورزیم ضد څانګې ته بوتلو او له ما يــې پوښتنه     """"
وکړه چې ایا زه وسله لرم او که نه. ما ورته وویل چې زه يــې نه لرم. د ترورزیم ضد څانګې یو مامور ماته وویل چې ما تروریستي وکړه چې ایا زه وسله لرم او که نه. ما ورته وویل چې زه يــې نه لرم. د ترورزیم ضد څانګې یو مامور ماته وویل چې ما تروریستي وکړه چې ایا زه وسله لرم او که نه. ما ورته وویل چې زه يــې نه لرم. د ترورزیم ضد څانګې یو مامور ماته وویل چې ما تروریستي وکړه چې ایا زه وسله لرم او که نه. ما ورته وویل چې زه يــې نه لرم. د ترورزیم ضد څانګې یو مامور ماته وویل چې ما تروریستي 

او زه يو عادي کارګر یم. ما چې څومره ډیر ورته وویل چې زه په دې او زه يو عادي کارګر یم. ما چې څومره ډیر ورته وویل چې زه په دې او زه يو عادي کارګر یم. ما چې څومره ډیر ورته وویل چې زه په دې او زه يو عادي کارګر یم. ما چې څومره ډیر ورته وویل چې زه په دې ي. ما ورته وویل چې داسې خبره نه ده ي. ما ورته وویل چې داسې خبره نه ده ي. ما ورته وویل چې داسې خبره نه ده ي. ما ورته وویل چې داسې خبره نه ده فعالیتونه کړي دفعالیتونه کړي دفعالیتونه کړي دفعالیتونه کړي د
    ييييباندې په کیبلو ووهلم. ما ته يــې د برقباندې په کیبلو ووهلم. ما ته يــې د برقباندې په کیبلو ووهلم. ما ته يــې د برقباندې په کیبلو ووهلم. ما ته يــې د برق    ووووتلتلتلتل    پهپهپهپه    کارونو کې Xس نه لرم، نو همدومره به دوي په غوسه شول او زه يــې د پښوکارونو کې Xس نه لرم، نو همدومره به دوي په غوسه شول او زه يــې د پښوکارونو کې Xس نه لرم، نو همدومره به دوي په غوسه شول او زه يــې د پښوکارونو کې Xس نه لرم، نو همدومره به دوي په غوسه شول او زه يــې د پښو

شاک راکړل. دوي زما د پښو په غټو ګوتو پورې ویرونه وتړل او د یو Xستي په ذریعه يــې د بریښنا ولټیج یا قوه زیاته کړه. د شاک راکړل. دوي زما د پښو په غټو ګوتو پورې ویرونه وتړل او د یو Xستي په ذریعه يــې د بریښنا ولټیج یا قوه زیاته کړه. د شاک راکړل. دوي زما د پښو په غټو ګوتو پورې ویرونه وتړل او د یو Xستي په ذریعه يــې د بریښنا ولټیج یا قوه زیاته کړه. د شاک راکړل. دوي زما د پښو په غټو ګوتو پورې ویرونه وتړل او د یو Xستي په ذریعه يــې د بریښنا ولټیج یا قوه زیاته کړه. د 
یو کس زما مرۍ باندې په Xسونو یو کس زما مرۍ باندې په Xسونو یو کس زما مرۍ باندې په Xسونو یو کس زما مرۍ باندې په Xسونو     اوم.اوم.اوم.اوم.    نه شوې کوXی او له هغې وروسته زه نور د تللو نهنه شوې کوXی او له هغې وروسته زه نور د تللو نهنه شوې کوXی او له هغې وروسته زه نور د تللو نهنه شوې کوXی او له هغې وروسته زه نور د تللو نه    ې ې ې ې برقي شاک په وخت کې ما خبر برقي شاک په وخت کې ما خبر برقي شاک په وخت کې ما خبر برقي شاک په وخت کې ما خبر 
ډول کار درې وارې وکړ. هغو کسانو چې ماته يــې شکنجه ډول کار درې وارې وکړ. هغو کسانو چې ماته يــې شکنجه ډول کار درې وارې وکړ. هغو کسانو چې ماته يــې شکنجه ډول کار درې وارې وکړ. هغو کسانو چې ماته يــې شکنجه     دادادادا    احساس کوم. همدې ډلې ما سرهاحساس کوم. همدې ډلې ما سرهاحساس کوم. همدې ډلې ما سرهاحساس کوم. همدې ډلې ما سرهزور وکړ او له دې امله زه د درد زور وکړ او له دې امله زه د درد زور وکړ او له دې امله زه د درد زور وکړ او له دې امله زه د درد 

        """"و کې وو. و کې وو. و کې وو. و کې وو. یییید پولیس یونیفورم اغوستی وو او ځينې نور يــې بیا په ساده کالد پولیس یونیفورم اغوستی وو او ځينې نور يــې بیا په ساده کالد پولیس یونیفورم اغوستی وو او ځينې نور يــې بیا په ساده کالد پولیس یونیفورم اغوستی وو او ځينې نور يــې بیا په ساده کال    و يــېو يــېو يــېو يــېراکوله ځينراکوله ځينراکوله ځينراکوله ځين

))))۲۰۱۴۲۰۱۴۲۰۱۴۲۰۱۴    ، اګست، اګست، اګست، اګستامنیه قومندانيامنیه قومندانيامنیه قومندانيامنیه قومنداني    هراتهراتهراتهراتد د د د ، ، ، ، ۳۳۰۳۳۰۳۳۰۳۳۰قیفي  نمبر قیفي  نمبر قیفي  نمبر قیفي  نمبر توتوتوتو((((
18181818                  

 

  

د ملي امنیت ریاست د بشري حقونو د مامور په حیث، زه د خپل کار مخته بیولو له پاره کوم اړین شرطونه نه لرم. د د ملي امنیت ریاست د بشري حقونو د مامور په حیث، زه د خپل کار مخته بیولو له پاره کوم اړین شرطونه نه لرم. د د ملي امنیت ریاست د بشري حقونو د مامور په حیث، زه د خپل کار مخته بیولو له پاره کوم اړین شرطونه نه لرم. د د ملي امنیت ریاست د بشري حقونو د مامور په حیث، زه د خپل کار مخته بیولو له پاره کوم اړین شرطونه نه لرم. د     """"  
ده ده. د ملي امنیت ريس همکار نه دی او زما ده ده. د ملي امنیت ريس همکار نه دی او زما ده ده. د ملي امنیت ريس همکار نه دی او زما ده ده. د ملي امنیت ريس همکار نه دی او زما ووووله پاره دلته د معافیت یوه عامه روحیه موجله پاره دلته د معافیت یوه عامه روحیه موجله پاره دلته د معافیت یوه عامه روحیه موجله پاره دلته د معافیت یوه عامه روحیه موجبشري حقونو څخه د سرغړونې بشري حقونو څخه د سرغړونې بشري حقونو څخه د سرغړونې بشري حقونو څخه د سرغړونې 

د ملي امنیت په ریاست کې ما هيڅوک هم  په عملي ډول د ملي امنیت په ریاست کې ما هيڅوک هم  په عملي ډول د ملي امنیت په ریاست کې ما هيڅوک هم  په عملي ډول د ملي امنیت په ریاست کې ما هيڅوک هم  په عملي ډول چې بس پریږده يــې. چې بس پریږده يــې. چې بس پریږده يــې. چې بس پریږده يــې. ځينې همکاران بیخي بې پروا دي او ماته وايــي ځينې همکاران بیخي بې پروا دي او ماته وايــي ځينې همکاران بیخي بې پروا دي او ماته وايــي ځينې همکاران بیخي بې پروا دي او ماته وايــي 
له کاره نه منع کوي خو منفي مقاومت، دلوژيستيكي م6تړ څخه انکار شتون لري. زما په هغو راپورونو عمل نه کیږي چې زه له کاره نه منع کوي خو منفي مقاومت، دلوژيستيكي م6تړ څخه انکار شتون لري. زما په هغو راپورونو عمل نه کیږي چې زه له کاره نه منع کوي خو منفي مقاومت، دلوژيستيكي م6تړ څخه انکار شتون لري. زما په هغو راپورونو عمل نه کیږي چې زه له کاره نه منع کوي خو منفي مقاومت، دلوژيستيكي م6تړ څخه انکار شتون لري. زما په هغو راپورونو عمل نه کیږي چې زه 

     ته کابل ته لیږم. ته کابل ته لیږم. ته کابل ته لیږم. ته کابل ته لیږم.     ٓامرٓامرٓامرٓامر    يــې خپليــې خپليــې خپليــې خپل

  )    )    )    )    ۲۰۱۴۲۰۱۴۲۰۱۴۲۰۱۴مبرمبرمبرمبرتتتتسیپسیپسیپسیپ    ( د ملي امنیت د وXیتي ریاست د بشري حقونو مامور،( د ملي امنیت د وXیتي ریاست د بشري حقونو مامور،( د ملي امنیت د وXیتي ریاست د بشري حقونو مامور،( د ملي امنیت د وXیتي ریاست د بشري حقونو مامور،

        یزهیزهیزهیزهسرسرسرسر

(یوناما) د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له خوا  پاره دملګرو ملتونو مرستندویه پ6ویه نه راپديخوا دافغانستان ل ۲۰۱۰له  
. 19اړوند توقیفیانو سره د چلند نه څارنه کړې ده جګړې ف ځایونو کې د یشوي ص6حیت په ر ڼا کې د افغانستان د توق ی ورکړ 

ملي امنیت عمومي ریاست او د کورنیو چارو وزارت  افغانستان پورې یوناما د کال ۲۰۱۲نه تر دیسمبر  کال ۲۰۱۰ د اکـتوبر
توقیف ځایونو کې توقیف شوي  ۸۹توقیفانو سره چې د ملي امنیت ریاست او د افغان ملي پولیسو په  ۱۰۱۴له په مرسته 

   20دي. کې خپرې شوې ۲۰۱۳او جنورۍ  ۲۰۱۱کې په اکـتوبر  دې مرکو موندنې په دو راپورونو وو، مرکې کړې دي او د

وو چې له ټولو هغه توقیفانو سره چې مرکې  ورسره شوې وې،  هثبوتون باوري کره او  کافي  کې راپورونو ۲۰۱۳او د  ۲۰۱۱د 
 د تحقیق په وخت کې ملي امنیت ریاست او افغان ملي پولسو په توقیف ځایونو کې  زیاتره ددې له پاره د د يــې کابو نیمايــې

نه تیر شوي وو، چې له دوي څخه اقرار او یا مالومات واخلي. د یوناما موندنې ښيــي چې ملي امنیت  او ناوړه چلند ېشکنج
اود افغانستان  ،ډول کارول شوې وه سیستیماتیکریاست او افغان ملي پولسو د توقیف په څو ځایونو کې شکنجه په 

                                                             
18

لو Xمل چې د منبعو امنیت او محرمیت وساتل شي، نومونو او افرادو ته ټول نسبتونه (ادعايــي مرتکبین او توقیفیان) چې کیدای شي د منبعې د پیژند لپارهددې   

او ناوړه چلند د شي  حذف کړي دي. ټول تاریخونه چې د توقیفیانو په راپورنو کې ورته اشاره شوې ده، هدف يــې هغه میاشت/نیټه ده په کومه کې چې شکنجه 

  توقیف يه یو ځای کې منځ ته راغلي دي.   
19

   وګورئ.  "د یوناما ماموریت" برخه په دې راپور کې د   
  اواواواو    ) ) ) ) ۲۰۱۱۲۰۱۱۲۰۱۱۲۰۱۱د افغانستان په توقیف خونو کې د  جګړې اړوند توقیفیانو سره چلند (اکـتوبرد افغانستان په توقیف خونو کې د  جګړې اړوند توقیفیانو سره چلند (اکـتوبرد افغانستان په توقیف خونو کې د  جګړې اړوند توقیفیانو سره چلند (اکـتوبرد افغانستان په توقیف خونو کې د  جګړې اړوند توقیفیانو سره چلند (اکـتوبر د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ راپورونه  لپارهد یوناما او د بشري حقونو   20

په دې لینک کې وګورئ: ) ) ) )     ۲۰۱۳۲۰۱۳۲۰۱۳۲۰۱۳د افغانستان په توقیف خونو کې د  جګړې اړوند توقیفیانو سره چلند: یو کال وروسته ( جنوري د افغانستان په توقیف خونو کې د  جګړې اړوند توقیفیانو سره چلند: یو کال وروسته ( جنوري د افغانستان په توقیف خونو کې د  جګړې اړوند توقیفیانو سره چلند: یو کال وروسته ( جنوري د افغانستان په توقیف خونو کې د  جګړې اړوند توقیفیانو سره چلند: یو کال وروسته ( جنوري 
http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12261&language=en-US  
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. ، هم په نظر کې نیولې دهد توقیفانو سره شکنجه او ناوړه چلند یو ادراي او حکومتي کړن6ره نه ده چې يــې حکومت موقف
چې د افغانستان د توقیف ځایونو کې د شکنجې له منځه  شوي دي راپورونو کې د ایساف هغه اقدامات هم په نظر کې نیول

 چیرته چېت ریاست او افغان ملي پولسو هغه توقیف ځایونه اخیستي دي او په دې اقداماتو کې د ملي امنی يــې وړلو له پاره
، د توقیفیانو د انتقال په ټپه درول او د توقیف ځایونو د تصديق د پروسې له ډول کارول کیږي  سیستیماتیک په شکنجه

  کړې وې.  سپارښتنې  ۸۲هغو دو را پورونو کې اړوند وزارتونو او نړیوالو همکارانو ته په یوناما  سره پیل کول دي. 

کال کې د حکومت او نړیوالو همکارانو لخوا د شکنجې له منځه وړلو  ۲۰۱۲راپور دا په ګوته کوي چې په  ۲۰۱۳د جنورۍ 
     بیا هم روانه وه.  شکنجه له پاره د پام وړ اقداماتو سره سره، د توقیف په ځينې ځایونو کې

له  حامد کرزي د افغانستان د عدلي او امنيتې مقاماتو مشرولسد افغانستان پخواني  یټهن مه۱۶په  رورۍ بف کال د ۲۰۱۳په 
په کابل،  هییت . دې21راپور موندنې وڅیړي  ۲۰۱۳وټاکه چې د یوناما د جنورۍ  هییت څخه حقیقت موندونکی تشکیل

يــې په اتلسو  ته مشر حامد کرزي ولستوقیفیانو سره یــې مرکې وکړې او  ۲۸۴کندهار او هرات کې توقیف ځایونه ولیدل، له 
د کړه چې د ملي یمشر پ6وي دا تایولسد . 22لس سپارښتنې په کې وېو مخونو یو راپور تیار کړ چې ددې پ6وي موندنې او یو 

 توقیفیانو سره چې دې ۲۸۴له  امنیت ریاست او د افغان ملي پولیسو په یو شمیر توقیف ځایونو کې شکنجه شتون لري او
 .)په شمول د وهلو، ګواښ او ناوړه چلند شتون درلود( دي سلنه) يــې وهل شوي ۴۷( ۱۳۶رکې کړې وې، ورسره م هییت

ډول شکنجه  سیستیماتیککې چې دوي ورغلي وو، په  نوتوقیف ځایونو او زندانو هغو د افغانستان په يپ6وي وویل چې دو
انو طبي درملنې په شمول د شکنجې له امله جوړشوي ټپونو له پاره طبي ی. د پ6وي موندنې ښيــي چې توقیفلهونه موند

  له وخت نه يــې د مدافع وکیل ته هم Xس رسی نه درلود.  ګرفتارۍ درملنې ته سم Xس رسی نه درلود او د 

کال  ۲۰۱۳رورۍ بفمه ۱۶فرمان په  ګڼه ۱۲۹مادو  ۱۲مشر حامد کرزي د ولسد پ6وي د سپارښتنو په ځواب کې پخواني 
او  ي څارنوالۍ ته وړاندې کړ څارنوالۍ ته حکم شوی و چې د شکنجې مرتکبین  ېپه دې فرمان کې لويــ. 23کې صادر کړ

شکنجه دې ودروي. او د پولس، عدلیــې او امنیتې مامورینو ته دې امر وکړي چې توقیفیان شکنجه نه کړي، خپلې قانونې 
، په غیر قانوني ډول ي زمینه برابره کړ  او درملنې وکی6نو د Xس رسي د مدافعته ته بوزي، توقیفیانو  دندې په سم ډول مخ

مشر دفتر ته په ولسرو ته امر شوی وو چې د اثبت کړي. اد بڼه ييوډتوقیف شوي کسان خوشي کړي او هر ډول تحقیق په وی
      هرو دریو میاشتو کې په دې ادراو کې د فرمان د پلي کیدو په اړوند راپور ورکړي. 

اړوند توقیفانو سره چلند  جګړې کې د  د توقیف ځایونوروسته، یوناما په ټول افغانستان کې و  وولفرمان له صادر  ګڼه ۱۲۹ د 
 هګڼ ۱۲۹رې د اپه د ې متمرکز و چې حکومتي اد ډول څارنې ته ادامه ورکړه. د یوناما نظارت په ځانګړې کړن6رو او د توقیف 

 چې د شکنجې له منځه وړلو او منع کولو په موخه يــې امر شوی اغیزمن وو او که نه اجراات ایا هغه او ی فرمان څنګه پلې کړ 
         . وو 

        د اوسني راپور موندنې د اوسني راپور موندنې د اوسني راپور موندنې د اوسني راپور موندنې 

په موده کې د یوناما د افغانستان د توقیف  ۲۰۱۴ م  دیسمبر۳۱څخه تر  کال ۲۰۱۳ فرورۍ  لومړۍ دا اوسنی راپور د 
 ۲۰۱۲یسمبر دنه تر  ۲۰۱۱(د اکـتوبر  راپور  پخوانيد نظارت موندنې وړاندي کوي او د یوناما د  توقیف په اړوند د  ځایونو

    د موندنو سره عمومي پرتله کوي.  راپور کې يــې تفصیل ورکړی شوی دی)  ۲۰۱۳دورې نظارت چې د یوناما د جنورۍ  د  پورې 

                                                             
21    
د جګړې اړوند توقیفیانو او یا د یوکال مودې ته محدود نه و (د یوناما راپور د جګړې اړوند توقیفیانو سره چلند د یوکال په موده کې  ندد ولسمشر د هیت څیړندو  22

نشر شو خو که څوک وغواړي نو کیدای شي د حکومت د اداري چارو له دفتر نه يــې تر Xسه کړي.  دا راپور یوناما سره هم شته.  لپارهڅیړلی). د هیت راپور عامو وګړو 
رورۍ وشو او د خپلې د څیړنو موندنې يــې اع6نولې، د دې راپور دریمه بف ۱۱د ولسمشر لخوا د ټاکل شوي حقیقت موندونکي هییت د د مطبوعاتي کانفرانس چې په 

  وګورئ.   لپارهضمیمه د ددې مطبوعاتي کانفرانس پوره متن 
23    
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مشر د ورکونې په شمول د ولس حساباو د ې او ناوړه چلند په اړوند اندیښنو د یوناما اوسنی څیړنه  په توقیف کې د شکنج
راپور حکومت او د  ي. اوسنکويونه ارز  د حکومت کلنو  په موده کې ۲۰۱۴- ۲۰۱۳د  مان د پلي کیدو په اړوندفر  هګڼ ۱۲۹

 نوېهمکارانو ته د هغو اقداماتو د غښتلي کیدلو له پاره چې شکنجه له منځه وړي او مخنیوي يــې کوي،  والهغه نړیو
   سپارښتنې کړې دي.   

 يــې د نظارت په دې موده کېاو  هچارواکو له يوناما سره مرسته کړې دریاست او د کورنیو چارو وزارت  عمومي د ملي امنیت
له چارواکو سره  یوناما د دې دواړو ادارو زمینه برابره کړې ده.  يد Xس رساو د توقیف ځایونو ته   سره یوناما ته له توقیفیانو

اقداماتو باره کې خبرې  بيځلې لیدلي دي چې  په اړونده اندیښنو او د هغو په تعقی په کابل، په وXیتونو او ولسوالیو کې ډیر
   وکړي او مناسب مالومات ورسره شریک کړي. 

ملي  افغان افغان ملي پولیسو، ، دوي دماشومانو سره مرکې وکړې  ۱۰۵محکومینو په شمول د  توقیفیانو او ۷۹۰ دیوناما 
نو وله وسله والې جګړې سره تړليو جرم او د ملي امنیت ریاست پولیسو و مه ییز یافغان س افغان ملي اردو،سرحدي پولیسو، 

، د هغو جرمونو په تور ېتوقیفیان چې مرکې ورسره شوې و ۳۴ هتوقیفیانو له جملې څخ ۷۹۰د . شوي وو  په تور توقیف
ځایونه  ۲۲۱د یوناما په دې نظارت کې د توقیف . 24کوم تړاو نه درلود يــې توقیف شوي وو چې له وسله والې جګړې سره

کې کړې  مودهپه کال  ۲۰۱۴ دیسمبرم  ۳۱د  څخه کال ۲۰۱۳رورۍ بف لومړۍ وXیتونو کې موقعیت لري او د  ۲۸چې په 25
   مرکې هم شاملې دي. 

شواهد لري چې  موثق دي او یوناما کافي کره او ېڅیړندودونه، معیارونه او ښې بیلګې کارول يیوناما په نړیواله کچه منل شو
افغان سمیه ییز پولیسو په  او د افغان ملي پولیسو ، افغان ملي اردو ملي امنیت ریاست، د نولس میاشتو په دې موده کې د

سلنه) او یا په هرو دریو  ۳۵يــې ( ۲۷۸دي،  ېتوقیفیانو له جملې نه چې مرکې ورسره شو ۷۹۰توقیف ځایونو کې د  ځینې
 ۴۴ماشومانو جملې نه چې مرکې ورسره شوې وې، ۱۰۵د  .26ورسره شوی دی او یا ناوړه چلند یتوقیفي شکنجه شوکې یو 

    یــې شکنجه شوي او یا ناوړه چلند ورسره شوي وو.  

د شکنجې په پیښو کې  د خپل مخکینې  ېیوناما اوسني نظارت په موده کې  له هغو توقیفیانو سره چې مرکې ورسره شود 

توقیفیانو  ۷۹۰سلنه ( د  ۳۵. که څه هم د اوسنۍ څیړنې موندنې ښيــي چې 27سلنه کمی ولید ۱۴نظارت د مودې په پرتله 
د یوناما مخکیني ) توقیفیان شکنجه شوي او یا ناوړه چلند ورسره شوي وو، خو ۲۷۸چې مرکې ورسره شوې وې له جملې نه 

                                                             
تړاو نه   هتوقیفیانو چې جرمونه يــې د جګړې سر  ۳۵چې یوناما د نظارت په موده کې ورسره مرکې کړې دي په شمول د هغو  لپارهد توقیفیانو د بیلګو بشپړ تفصیل  24

برخه وګورئ. د توقیفیانو ډیری هغه کسان وو چې په دوي باندې دا تورونه چې د طالبانو او یا د دولت ضد  نور وسله واله ډلو غړي،  څیړندود درلود،    د دې راپور د 
عمر واله کلنو  ۱۷-۰( ۱۸چې  ي هرهغه کس ته ویل کیږ  ماشومتعریف پر بنسټ د قانوني    نړیوال کنوانسیون ددحقوقو  ماشومانو دم6تړ کوونکې او جنګیالي دي. 

یوناما ددې توقیفیانو چې مرکې ورسره شوي دي او داچې په  دوي د جرمنو شک شوي او یا تورن او یا محکوم شوي .ويکم  رعميــې  کم  څخه يــې کلونوماشومان )
  نه کوي.     ګمان، یوناما د دوي د جرم او بې ګناهي په هلکه کومه پریکړه او یا هم کوم دي
25

 . کې یوناما د توقیف ګن ځایونه په کراتو لیدلي ديد څارنې په دې دوره   
توقیفیان) ادعاګانې وکړې چې شکنجه شوي او ناوړه چلند ورسره شوی.  د  ۴۰۶د توقیفیانو له جملې څخه چې مرکې ورسره شوې وې، کابو نیم يــې ( ۷۹۰د    26

کافي کره او د ډاډ وړ وو. د دې اندیښنې له منځه وړلو له پاره چې کیدای شي د توقیفیانو  نهوسلنه) راپور  ۶۹توقیفیانو ( کابو  ۲۷۸توقیفیانو له جملې، یوناما د  ۴۰۶
ونې د توقیف په ټولو او د شکنجې راپورونه ناسم او دروغ وي او د حکومت په ضد د پروپاګاند په ډول کارول شوي دي، یوناما د شکنجې او ناوړه چلند د ادعاګانو نم

له تاید کړي، په ځينو ځانګړیو توقیف ځایونو کې سپکوونکي کارونه په ګوته کړي او د دروغو راپورونه پیدا کړي او رد يــې کړي.  ادعګانې هم ځانګړيو کې وڅیړلې چې 
Xسه کړل او هغه يــې  د شکنجې او ناوړه چلند نور شواهد تر، طبي او نور لمونه، عکسونهیتوقیفیانو، همکارانو او منابعو سره د مرکو کولو نه ع6وه، يوناما مستند ف

د یومانا د څیړندود او اوله ضمیمه:   څیړندودڅیړندودڅیړندودڅیړندودله سره په غور وکـتل. دا ډول مواد افغانستان حکومت په شمول د لوړو پوړو چارواکو سره شریک شول. ددې راپور د 
وګورئ. دا راپور د شکنجې تعریف د نړیوال منلي شوي تعریف کاروي کوم چې د شکنجې ضد کنوانسیون د اولې مادې کې راغلی  په هکله پوښتنې او د یونام ځوابونه

  .   دی. ددې راپور دویمه ضمیمه وګورئ 
ورسره مرکې کړې وي او په  د توقیف په دې خبرې ته اشاره ضروري ده چې د شکنجې او ناوړه چلند پیښو کې کمی یوازې د توقیفیانو په هغو بیلګو کې چې یوناما   27

یوناما ته د ورتګ اجازه  هغه ځایونو کې یوناما په ځانګړو ورځو کې ورنه څارنه کړې وه، لیدل شوی دی. نو ځکه، د توقیف هغه ځایونه چې یوناما نه دي لیدلي او یا
او  شکنجې او او ناوړه چلند کارولو په هکله  یوناما څارنه نشي کوXی. د توقیفیانو نه ده ورکړی شوې، د هغوي په هکله د شکنجې او او ناوړه چلند د پیښو شتوالي 
سلنه  په شکنجه کې کمښت  کیدای شي په بل عبارت په دې مانا وي چې په  ۱۴هغه بیلګه کې چې یوناما ورسره په خاص وختونو په ځانګړیو ځایونو کې لیدلی  د

   .ډیره شوې وي کومو ته چې یوناما Xس رسی نه لري ښايــي  د توقیف په هغو ځایونو کې شکنجه 
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شکنجه شوي او یا  يــې )۳۱۴توقیفیانو چې مرکې ورسره شوې وې له جملې نه  ۶۳۵سلنه توقیفیان (د  ۴۹راپور وښودله چې 
 . 28ناوړه چلند ورسره شوي وو 

 تحقیق د  سپکوونکي ، شکنجې په عمومي ډول دورته ته وندنوم ر کله چې یو څوک شکنجه شوی نو د يوناما پخواني راپو   
 او یا د پولیسو و مه ییز یافغان س افغان ملي پولیسو،ملي امنیت ریاست، د کې  طریقو بڼه خپله کړې ده او په دې طریقو

 کارمندانو  افغان ملي اردو
ٔ
دې اصلي موخه د  توقیفیان د تحقیق وخت کې ډیر زورولي او سخت دردونه يــې ورکړي او د قصدا

 ددي، د بشري حقونو څخه جدي سرغړونه ده او  ته ورته  دا ډول کارونه چې شکنجې . ياو یا مالوماتو اخیستل د اعتراف

. شکنجه او ناوړه چلند د افغانستان په اساسي قانون 29دي او د بشریت په ضد جرم مطابق جنګي جنایت قوانینو نړیوالو
        . 31هد ناروا کې  اصولو او شریعت  اساسي پهد اس6م او  30کې جرم دید قوانینو په رڼا کې منع ده او د افغانستان 

لکه د اوږدې مودې له پاره په کیبلونو، شکنجه په مختلفو ډولونو  دوي ته .کړل س ډولونه بیانشپاړ  شکنجيتوقیفیانو د 
باندې سخت  )(چې د پښو په تلوباندې وهل هم په کې شامل و لښتو پهاو یا هم په پ6ستيکي نلونو ، ونوپ6ستيکي پایپ

هم  ټوپونه وهل پاسهله  ل چې د توقیفي په بدن باندېلغته وه، په ټول بدن باندې ډبول او په لپه سوک وه ،وهل ډبول
ل ي، د تناسلپه کې شامل و

ٓ
لی تاوول هم شامل وو  ېا

ٓ
او د اعدام کولو او   ،تاوول چې په دې کې د پ6س په واسط د تناسلي ا

په  ستل،وضعیت کې راوورسره د جنسي تیري ګواښ کول، شامل وو.  د شکنجې نور ډولونه ځړول، برقي شاک، سخت 
په زوره په کراتو   ګرمۍ او یخنۍ په حاXتو کې هم شامل و، ې یا د ډیر زوره د اوږدې مودې له پاره درول چې په دې کې ب

 څخهد ډوډۍ او د اوبو د ورکولو  څکل،ډیرې اوبه په زوره ورباندې  یناستل،ښینول او یا د پښو په ګوتو کښک او درول
      ته نه پريښودل. انکار او لمونځ 

د Xسونو او د پښو د ګوتو باسل، د توقیفي په خوله کې د رخت او یا پ6ستيکي خلتو لکه  راپور وکړای شو ډیرو پیښو نورو د
اسي د پیښه دااو "چې د توقیفي د تربوخولو او همدارنګه د بې هوښه کیدلو Xمل شو  نیول او خفه کول ې له پوز ، تخته کول

دوي ته ډول ډول  وویل چې ېه شوې و. توقیفیانو چې مرکې ورسر “ اوبو نه پرته ډوبیږي  څوک دبیان شوه لکه چي یو
ــې تور  ربړولدوي ډیر په وخت وخت سره يــې  شکنجې ورکړل شوې وې او کله چې توقیفیانو د هغو جرمونو چې  په دوي ي

او یا د مالوماتو په ورکوو او یا يــې په تاکید کولو پاتې راغلل. ډیرو توقیفیانو وویل کولو څخه انکار وکړ  اعترافلګیدلی و، د 

                                                             
 برخه وګورئ. یوناما د دو بیلګو توقیفیانو چې ورسره مرکې شوې وې او دوه  د نظارت  مودې یو له بله سره د پرتلې وړ وو، د یونا تخمینهڅیړندود ددې راپور د   28

مالومات/ډیټا له ډیرو توقیف ځایونو  لپارهفیصده کمی راغلی دی. يوناما دا هم وايــې چې د اوسني را پور  ۱۴ښيــي چې د شکنجې او ناوړه چلند په پيښو کې په سلو کې 
  څخه را ټوله شوي چې د هیواد په  کچه نیمایندګي په کې زیاته شوې ده.            

29     
هیڅوک نه شي کوXی "ماده داسې وايــي:  ۲۹ې د شکنجې پر ضد کنوانسیون تصویب کړ. د افغانستان د اساسي قانون ک ۱۹۸۷د افغانستان حکومت په جون    30

اقدام  لپارهکه څه هم تر تعقیب، نیونې یا توقیف Xندې وي او یا په جزا محکوم وي، د هغه د تعذیب  لپارهچې له بل شخص څخه حتې د حقایقو تر Xس ته کول 
ــې د ت ماده وايــي چې که چیرې دولتي مامورین (په شمول د ملي امنیت او د ملي  ۲۷۵ګڼي او " د افغانستان د جزا قانون شکنجه جرم عذیب امر ورکړي.وکړي یا ي

         کالو پورې قید ورکوXی شي. ۱۵تورن  شکنجه کړي، نو د  لپارهافغان پولیس) د اعتراف اخیستلو 
31

سانان خوندي يوناما په افغانستان کې ګڼو دینې عالمانو سره مشورې وکړې او یوناما ته څرګنده شوه چې په شریعت کې د شکنجې د ممنوعیت موخه د ټول ان  
یعت عام دی او د کول دي  او په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې نور یــې دښمن، کافر او وغیره ګڼي. يوناما وموندله چې د شکنجې په اړوند اس6مي شر

له زندانیانو سره  په ښو  مسلمان او غیر مسلمان تر منځ توپیر نه کوي.     قران د مسلمان د مکلفیتونه ښودلي چې ټول انسانان په شمول د منفورو کسانو او د جګړې 
جواز د  قران په دو ایاتونو کې  راغلی دی. همدارنګه دې ورته  لپاره د قانون برابر تطبیق  لپارهاخ6قو او تقوا سره يو شان ته رویه وکړي. ددې ډول کسانو د پاملرنې 

غریبانو، یتیمانو او بندیانو ته ډوډي ورکوي او دوي ورته وايــې. موږ تاسې ته یوازې   لپارهدوي د هللا د رضا  "ممنوعیت په Xندې یو حدیث کې راغلی دي: قران وايــې: 
اې هغوکسانو چا چې ایمان راوړی. "  ایت) ۸  سورت  ، النسانقران(" ه هيڅ ډول انعام غواړو او نه د احسان تمه کوو.د هللا د رضا په خاطر ډوډۍ درکوو. موږ ن

ودریږئ. او د هیڅ یو قوم د ښمني تاسې په دې خبره رضا نه کړي چې تاسې انصاف ونه کړئ. تاسې انصاف کوئ  لپارهتاسې په انصاف سره شاهدي ورکولو سره د هللا 
  یو مشور حدیثایت)  ۸قران، المایده سورت، " (په تحقیق سره د هغه نه خبر دی.  قوا ته زیات نزدې دی او د هللا تقوا کوئ. څه چې تاسې کوې، هللا هغه ت

لمر د ګرمۍ Xندې راټول شي او ي ما مجبوروی چې د " دود جګړې له یرغمالو، بندیانو او زندانیانو سره د چلند په اړوند) دی:  ۵۹۱/۲لکبیر، ا( الشعباني، السیرو  
       "نه د وسپزنیز وسلو ( انعکاس) Xندې. دوي ته اجازه ورکړئ  چې تر هغې پورې دوي دمه وکړي او اوبه وڅښي ترڅو دوي تقویه شي.
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په اعتراف واخیستل شو او یا به دوي د  اعتراف زورهپه  نهچې د دوي شکنجه کول به هغه وخت ودریده کله  به چې دوي 
             .   32سند باندې ګوتې ولګولې

نه وراپور بیا  34په هکله یو وار 33او ملي امنیت د ګڼو متبادلو اوغیر رسمي توقیف ځایونو ویوناما ته د افغان ملي پولیس
اړوند توقیفیانو د  جګړې د  کیدای شيګانې دا اندیښنې راوXړوي  چې د توقیف متبادل ځايونه ا . دا ډول ادعرسیدليرا

چې د رسمي توقیف ځایونو څخه د نظارت لیدنې  او لوړپوړو چارواکو او هغوادارو تحقیق او شکنجې  له پاره کارول شوي 
    ، د توقیف متبادل ځایونو ته Xس رسی ونه لري.  کوي

میاشتو په موده کې  ۲۳تطبیق په شمول د شکنجې او ناوړه چلند له منځه وړلو له پاره د د فرمان  هګڼ ۱۲۹مشر ولسیوناما د 
ــې د حکومت اقدامات څارلي دي. د یوناما نظارت دا په ګوته کوي چې که څه هم دا اقدامات د پام وړ وو، خو پ هم ایلې ي

 ۷۹۰بدې وې. د تشویق یوه خبره ددې موندنه وه چې د یوناما پخواني نظارت په پرتله، د شکنجې پیښې په هم  ښې او
. دا کمی ښايــې تر یوه حده د نوي کړن6رو او 35سلنه کمې شوې وې ۱۴توقیفیانو کې چې یوناما ورسره مرکې کړې وې، 

د تحقیق په متبادلو چې د شکنجې ممانعت کوي، د بهرنیو ادارو لخوا د توقیف ځایونو په لیدلو کې زیاتوالی، Xرښودونو 
 فعالینو د نورو هلو ځلو، له امله راغلی وي.   رینینګونه او د ملي او نړيوالوټتخنیکونو باندې متمرکز 

یوناما د پخوانيو  له پاره کوم اقدامات نه دي کړي. نېورکو حساب خو سره له دې، حکومت د شکنجې او ناوړه چلند په اړه د
دوي په  دوامدره کمی و، د کې چې د شکنجې مرتکبینو له پاره په حساب ورکونې ورته جوته شوه دا ځل  په شانموندنو 

دیبيي تعقیب، له دندو ګوښه او قانون ډیر کم يــېاو د شکنجې له مرتکبینو څخه اړوند پلټنې ناکاره وې 
ٔ
ګانې ورته سزا  تا

په شمول د  ورکړې شوې. د ملی امنیت عمومي ریاست او د کورنیو چارو وزارت داخلي د حساب ورکونې او څار میکانیزمونه
نه  او ظرفیت ، روڼتیاخپلواکي، ص6حیتریاستونو کافي نه وو ځکه چې دوي په کافي ډول  تفشیشبشري حقونو او د 

  درلود. 

له امله شکنجې دوام وموند او لکه څرنګه چې په دې راپور کې ښکاره شوې ده، که څه هم د  لړۍ  ېرواندې د معافیت 
توقیفیانو له جملې  نه چې مرکې ورسره شوې، يو پر  ۷۹۰شکنجې پیښو کې کمی راغلی دی، خو افغان چارواکو بیا هم د 

   وو.   ید شکنجې نه کار اخیست په وړاندې سلنه کيږي) ۳۵درې توقیفیانو (چې 

شکنجې دوام وموند ځکه چې د ملي امنیت او د افغان ملي پولیسو مامورین اوس هم  هم جوته شوه چې داته یوناما 
اړوند  جګړې دوي په اند د  کوم چې د ي اخیستلو له پاره یوه غوره Xر ګڼي چې هغه کسان محکوم کړ  اعترافشکنجه د 

دی چې د  وباسي. د شکنجې یو بل Xمل دا څخه او دوي د جنګ له میدان ی دي او یا يــې م6تړ کړ  ي جرمونه یا کړ 
 ابتدايــي اساس بولي چې د يوې اعترافباندې وXړ دی او  اعترافعدلي نظام په مکمله توګه د جرمونو په جزا  دافغانستان  

      . 36وکړي  پرې  د محکومیت او د هغې د جواز فیصله دوسیــې

                                                             
32

و کې د موافقې او یا د Xسلیک په ډول ډیر هغه توقیفیان چې یوناما ورسره مرکې کړې وی، بې سواده وو. په سند یا کاغذ ګوتې لګول ډیر وخت په داسې قضی  
  کارول کیږي.  

د افغانستان په توقیف خونو کې د  جګړې اړوند توقیفیانو سره چلند: یو کال د افغانستان په توقیف خونو کې د  جګړې اړوند توقیفیانو سره چلند: یو کال د افغانستان په توقیف خونو کې د  جګړې اړوند توقیفیانو سره چلند: یو کال د افغانستان په توقیف خونو کې د  جګړې اړوند توقیفیانو سره چلند: یو کال  ما راپور یر قانوني ځایونو په هکله د یوناتوقیف غ    د یوناما په پخوانیو راپورونو کې د  33
      م مخ وګورئ.۱۲) ) ) )     ۲۰۱۳۲۰۱۳۲۰۱۳۲۰۱۳وروسته ( جنوري وروسته ( جنوري وروسته ( جنوري وروسته ( جنوري 

کندهار کې د ملي امنیت  د بیلګې په توګه، ګڼو حکومتي چارواکو او نورو سرچینو (د امنیتې دXیلو له امله یــې نومونه نه شو ښودلی) یوناما ته وویل چې  دوي  په  34
ر قانونی خایونه شتون لري. د یوناما د څلورو غیر رسمي توقیف ځایونو نه خبر دي او دوي د هغو ولسوالیو نومونه هم واخیستل په کومو کې چې د توقیف درې غی

  . ۲۰۱۴مرکې، اګست او اکـتوبر 
35

            (فوټ نوټ) وګورئ. لمن لیک نمبر ۲۷   
د یوناما د شکنجې د راپور په غبرګون کې "راپور کې ) ) ) )     ۲۰۱۳۲۰۱۳۲۰۱۳۲۰۱۳د افغانستان په توقیف خونو کې د  جګړې اړوند توقیفیانو سره چلند: یو کال وروسته ( جنوري د افغانستان په توقیف خونو کې د  جګړې اړوند توقیفیانو سره چلند: یو کال وروسته ( جنوري د افغانستان په توقیف خونو کې د  جګړې اړوند توقیفیانو سره چلند: یو کال وروسته ( جنوري د افغانستان په توقیف خونو کې د  جګړې اړوند توقیفیانو سره چلند: یو کال وروسته ( جنوري     36
او د نوي  http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12261&language=en-USبرخه دلته اوګورئ: " ني اجراات او جنايــي عدلي سیستمقانو

         ئ.خې وګور لپاره د راپور وروستنۍ بر مالوماتو او څیړنې 
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شته چې یو توقیفي  کې ضمانت په اجرااتوکې د قانونې  37نوی قانون ي اجرااتويــد جزا ۲۰۱۴د د افغانستان اساسي قانون او 
د بیلګې په توګه د پولیسو  په دوامدره توګه پلي شوې نه دي. مادې دې قوانینو ډیرې  دې سره سره د له شکنجې نه ساتي. د

و کې د څاروانول لخوا تحقیق او د صورت دعوا تیارول، قانونی معیاد)( او ملی امنیت لخوا د توقیفیانو د توقیف د وخت حد
عمومي ممنوعیت چې د شکنجې په زور د عدلي تعقیب او یا د محکوم کولو له د هغو شواهدو، قانونې معیاد په نظر کې نیول

     . س رسیمدافع وکیل ته X پاره Xس ته راغلي وي او د

د له منځه وړلو له د شکنجې او ناوړه چلن د افغانستان حکومت دا ښودلې ده چې وتااجرا وفرمان او نور  هګڼ ۱۲۹د ولسمشر 
ممنوعیت قوي کړي او حساب ورکول نور هم ښه د شکنجې  چې یضرورت د ته اجرااتونورو  له دې سره سرهپاره جدي دی. 

      نیوي یــې وکړي.خکړي چې د شکنجې کارول په مکمله توګه له منځه یوسي او م

یوي په خاطر ند شکنجې د منخ ،هد ېې راپور د سپارښتنو په برخه کې ورته اشاره شود لکه څرنګه چې د داماتاقدا ډول  
او د ظالمانه، غیر انساني او  شکنجې ضد کنوانسیونلکه څنګه چې د د مخنیوی ملي میکانیزم (این پـي ایم) جوړشي چې 

دی، د قانوني اجرااتو مکلفیت په ذریعه د د وړاندې شوې کې  )پروتوکول مسوده ( اختیاري  چلند او یا سزا يتحقیرکونک
په خپلواک  پلي کول چېو مستندسازۍ له پاره موثر پروتوکول جوړول اوثبوتوند  شکنجې جنايــي تفشیش غښتلي کول، د

هم پکې شامله ده او د دې ډاډ ورکول چې قضايــي او  ه تجربهمناسبد عدلي طب په اړوند طبي ثبوتونه او  ډول ورکړی شوي
   د اداراتو اجراات به له مرتکبینوڅخه حساب واخلي.   

        د افغانستان د توقیف خونو له توقیفیانو سره د شکنجې او ناوړه چلند دوامد افغانستان د توقیف خونو له توقیفیانو سره د شکنجې او ناوړه چلند دوامد افغانستان د توقیف خونو له توقیفیانو سره د شکنجې او ناوړه چلند دوامد افغانستان د توقیف خونو له توقیفیانو سره د شکنجې او ناوړه چلند دوام

    ریاست ریاست ریاست ریاست     عموميعموميعموميعمومي    د ملي امنیتد ملي امنیتد ملي امنیتد ملي امنیت

 ۲۰۱۴ دیسمبر میاشتېنه تر کال   ۲۰۱۳ میاشتې رورۍ بتوقیفیانو له جملې نه چې د ف ۶۱۱ې ښيــي چې د ند یوناما موند
سلنه) له  ۲۶يــې ( ۱۶۱پورې موده کې،مرکې ورسره شوې وي او د ملي امنیت په مختلفو توقیف خونو کې توقیف شوي وو، 

  .  38شکنجې او ناوړه چلند  سره مخ شوي وو 

    او د جنسي تیري له ګواښونو سره مخ وو.  توقیفیانو له سختو وهلو، برقي شاک، ځوړندلو، ستړي کیدونکې وضعیتونو

 ډول د شکنجې د کارونې دوامدارهتوقیف خونو کې په منظم او  کابل، کندهار او تخار يوناما د ملی امنیت په درې وXیتونو
 .39و ته ادامه ورکړهلمستند کو وشواهد موثقکافي کره او  په اړوند

                                                             
  .موقتي قانون ځای يــې ونیو يــي اجرااتوکې  تصویب شو او د جزا ۲۰۱۴کال کې خپور شو او په پینځم جون  ۲۰۱۴په پینځمه مۍ ن قانو يــي اجرااتود جزا  37

سلنه) يــې  ۳۵( ۱۷۸توقیف شوي وو، توقیفیانو له جملې چې مرکې ورسره شوې وې او د ملي امنیت کې  ۵۱۴راپور کې راغلي دي چې د  ۲۰۱۳په  د یوناما   38 
مالومات/ډیټا ډیره شکنجه شوي وو. یوناما دا په ګوته کوې چې د نظارت په دوو دورو کې د توقیف ځایونو ځانګړيو کوچنې بیلګو پرتله د توقیف ځایونو ځانګړې 

ډیټا له یو بل سره پرتله کويه چې د تیرونې حد ډیر زیات دي او د دې یف خونو کابل او کندهار توق قاطع نه دی. په تیره بیا يوناما  ډیر احتیاط نه کار اخلي کله چې د
د شکنجې پیښې  وجه داده چې ددواړو د وXیتونو د توقیف خونو څخه اخیستل شوې نمونې ډیرې کوچني دي. له دې امله دا نتيجه چې د توقیف په دې ځایونو کې

ې م6تړ کوي. سربیره پر دې، يوناما د پلچرخي زندان او په کابل کې د ماشومانو د اص6ح او تربیت مرکزکې ډیرې کمې شوې دي، د هغه ډیټا چې موجوده ددې خبر 
ریاستونو کې توقیف شوي وو او د دوي بیا زندان ته انتقال شوي وو او ددې  ۱۲۴او  ۴۰ډیرو توقیفیانو سره مرکې وکړې. دا توقیفیان د ملي امنیت عمومي ریاست په 

ریاستونو کې ډیر شکنجه شوي وو. هغه توقیفیان چې  ۴۰او  ۱۲۴ړوند یوناما د شکنجې ډیرې پیښې هغه وخت مستند کړې کله چې دوي د ملي امنیت په توقیفیانو ا
 ریاستونو کې توقیف شوي وو او  ۴۰او  ۱۲۴د د ملي امنیت په 

ٌ
ورته Xس رسی نه و او د مامورینو څخه يــې جدا ساتل شوي وو کومو چې دوي ته د توقیف په  عموما

په  کال ۲۰۱۴  دل چې دپرته له کومې ویرې د خپلې شکنجې راپور ورکړي. دې دوو ځایونوکې ه شکنجه ورکړې وه. دوي بیا زندان ته انتقال شول او دوي کوXی شو
ریاست کې وو او زندان ته د انتقال نه مخکې، مرکې وکړې. او د شکنجې ډیرې کمې ادعاګانې  ۴۰او  ۱۲۴کې یوناما ډیر توقیفیانو سره چې د ملي امنیت په  ډیره برخه

ارندویــي دی چې ښايــي د ملی امنیت کارمندانو ته ګواښ کړې وي چې یوناما سره د شکنجې په اړوند خبرې ونه يــې له دې توقیفیانو څخه واوریدلې چې دا دې ښک
م په ډول د شکنجې کړي. څرنګه چې هدا توقیفیان د ملي امنیت په توقیف کې وو او په همغه توقیف خانه کې ساتل کیدل، ددې ویره چې ددوي په خ6ف به د انتقا

   وي.نه کار اخیستل شوی 
شکنجې او ناوړه چلند کارول په یو  ځانګړې د توقیف خونه کې. دا راپور دا نه وايــي  " سیستیماتیک  "او  " د منظم او موجود"برخه د  " څیړندود "د دې راپور د   39

  چې د شکنجې او ناوړه چلند کارول د حکومت د ملی او اداري کړن6رې يوه برخه وه.   
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توقیفیانو له جملې نه چې مرکې ورسره شوې وې او په يوه او یا نورو دریو توقیف خونو په تیره بیا د ملي  ۱۲۱په کابل کې د 
سلنه)  ۳۲توقیفیانو ( ۳۶۲۸ کې توقیف شوي وو، وXیتي توقیف خونه ریاستونو او د ملي امنیت د کابل ۴۰او  ۱۲۴امنیت 

ریاست کې منځ  ۱۲۴ناوړه چلند ډیرې پیښي  د ملي امنیت په  له شکنجې او ناوړه چلند سره مخامخ شوي وو او شکنجې او
 ۷۳ډیرې کمې لیدل شوې وې که څه هم د  د شکنجې او ناوړه چلند پیښې 41ریاست کې ۴۰. د ملي امنيت په 40ته راغلې وې

د ملي ریاست ته انتقال نه مخکې  ۴۰د ملي امنیت يــې  توقیفیان ۲۹مرکې ورسره شوې وي،  توقیفیانو له جملې نه چې
توقیفیانو جملې نه چې مرکې ورسره شوې  ۳۳ناوړه چلند سره مخ شوي وو. له  امنیت په نورو توقیف خونو کې د شکنجې او

    د ملي امنیت د کابل وXیتي توقیف خونه کې له شکنجې او ناوړه چلند سره مخ شوي وو.   سلنه) يــې ۲۷وې، نهه توقیفیان (

وXیتي توقیف خونه چې د کندهار په ښار کې موقعیت لري، د شکنجې پیښې مستند کولو  په کندهار کې یوناما د ملي امنیت
د شکنجې او ناوړه چلند ډیرې پیښې په ولسوالیو کې د نیولو په وخت او د ولسوالیو توقیف خونو کې د خو ته ادامه ورکړله. 

توقیفیانو له  ۱۲دي. د بیلګې په توګه، د  تحقیق په وخت او دوXیتې توقیف خونې ته د انتقال نه مخکې منځ ته راغلې
شکنجه او  جملې نه چې مرکې ورسره شوې وې، اته توقیفیان يــې چې د ملي امنیت د سپین بولدک په ولسوالۍ کې توقیف

 .   42شوي وو 

 ۳۶لس توقیفیان (توقیفیانو له جملې نه چې مرکې ورسره شوې وې،  ۲۸د یوناما موندنې ښيــي چې په تخار وXیت کې د 
   وو.سلنه) يــې له شکنجې او ناوړه چلند سره مخ 

لخوا په سیستیماتیک ډول د شکنجې کارولو پیښې مستند کړې دي. د ملي امنیت  د ملي امنیت په فراه وXیت کې يوناما
) د تحقیق له سلنه ۵۱توقیفیانو یــې ( ۲۰توقیفیانو له جملې نه چې یوناما ورسره مرکې کړې دي،  ۳۹لخوا د توقیف شويو 

  دي.      ته ورته پاره کارول شوي طریقو په اړوند تفصیلي راپورونه ورکړل چې دا طریقې شکنجې او ناوړه چلند 

نورې  ۷۱وXیتونو کې د شکنجې او ناوړه چلند  ۱۹يوناما د ملي امنیت د وXیتونو او ولسوالیو په کچه په توقیف خونو کې په 
 .  43پیښې هم مستند کړې 

 ۲۵د توقیفیانو له جملې نه چې له شکنجې او ناوړه چلند سره مخ شوي وو،  ۱۶۱امنیت لخوا د توقیف شويو د ملي 
 . وو څخه کم  کلنو  ۱۸عمرونه یــې د  ماشومان وو او  سلنه کیږي) ۱۶(چې  يــې نوتوقیفیا

    افغان ملي پوليسافغان ملي پوليسافغان ملي پوليسافغان ملي پوليس

توقیفیانو له  ۳۰۲شواهد تر Xسه کړل چې   موثق پورې موده کې یوناما کافی کره او ۲۰۱۴ دیسمبرنه تر  ۲۰۱۳رورۍ بد ف
جملې نه چې یوناما ورسره مرکې کړې وې او د افغان ملي پوليسو او افغان سرحدي پولیسو په مختلفو توقیف خونو کې 

    .44سلنه) شکنجه شوي او یا ناوړه چلند ورسره شوی وو  ۳۱(يــې  ۹۳ توقیف شوي وو، 

                                                             
 خپلې څارنې په موده کې د ریاست کې توقیف شوي وو، د ۱۲۴سلنه) يــې چې د ملي امنیت په  ۳۵( ۲۶توقیفانو له جملې  ۷۵يوناما ته دا مالومه شوه چې د   40

  ..تحقیق د طریقو په هکله کافي کره او د ډاډ وړ راپورونه وکړل چې د تحقیق طریقو ته شکنجه ویل کیدای شوه
 ۱۹جملې نه د   توقیفانو له  ۴۰ریاست کې یوناما د  ۴۰ملي امنیت په  کې د مم پورې ۳۱میاشتې میاشتې څخه تر دیسمبر میاشتې تر  د جنورۍ  کال ۲۰۱۴د   41

 وتوقیفانو له جملې نه د  څلور  ۷۴موده کې يــې یوناما  ۲۰۱۴ دیسمبر  ۳۱ تر توقیفیانو د شکنجې او ناوړه چلند پیښې مستند کړې وي ، خو د اولې جنورۍ نه
  توقیفیانو د شکنجې او ناوړه چلند پیښې مستند کړې.  

ملي توقیفیانو سره مرکې وکړې چې د ملي امنیت د کندهار په وXیتي توقیف خونې کې توقیف شوي وو.  ددوي له جملې نه، څلورو یــې د کندهار په  ۳۰یوناما له   42
توقیفیان د ملي امنیت د کندهار وXیتي توقیف خونه  کې د شکنجې او ناوړه چلند  راپورونه ورنه  ۲۶امنیت کې د شکنجې کافي کره او د ډاډ وړ راپورونه ورکړل. د 

سلنه) يــې بیا  د ملي امنیت د کندهار د توقیف ځای ته د انتقال نه مخکې د ملي امنیت یا ملي پولیس او یا هم د ملي  ۵۰توقیفیان ( ۱۳کړل، خو ددوي له جملې نه  
  وقیف ځایونو کې شکنجه شوي او یا ورسره ناوړه چلند شوی وو.  اردو د ولسوالیو د ت

  .نقشه وګورئ  دویمه  43
44

سلنه) مستند کړې وي. دا توقیفیان د  ۴۴پیښې ( ۱۲۵توقیفیانو له جملې چې مرکې ورسره شوې وې، د شکنجې  ۲۸۶کال راپور کې د  ۲۰۱۳یوناما په خپل د    

  د ملي پولیسو او سرحدي پولیسو د توقیف په خونو کې توقیف شوي وو.   
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شکنجې موجوده ډولونه چې د افغان ملي پولیسو لخوا کارول شوي عبارت دي له وهلو ټکولو په ځانګړي ډول د پښو په  د

شاک، ځړول، ترډیر وخته جبري درول، په مشکل حالت کې ساتل لکه   برقيتلو، اندامونو، مټونو، اوږه او سینه باندې، 

  ل او بهر په ډیره سړه هوا کې  تر ډیرې مودې درول او په جنسي تیري تهدیدول. ودرول او کښینپه کرتو 

 ۹۳(چې کابو د  ۴۴وې،  ۹۳څخه چې  د افغان ملي او سرحدي پولیسو لخوا د شکنجې او ناوړه چلند مستند کړې شوو پیښو

  45دي.ې او هرات وXیتونو کې رامنځته شو په کندهار، بغ6ن ېیــ کیږي) نیمایــی

ــ ۱۹د توقیفیانو سره مرکې کړي چې د هغې له جملې څخه  ۳۳په کندهار وXیت کې یوناما د  د شکنجې   سلنه)  ۵۸( ېی

پیښې مستندې کړي. توقیفیانو ویلي چې اول د پولیسو په حوزه کې یا د ولسوالې په کچه توقیف خونو کې ترې پلټنې شوي او 

شکنجه شوي) مخکې له اته يــې  توقیفیانوڅخهیولس  ولسوالې کې (چیرته چې د ۍ شکنجه شوي. په ځانګړي ډول په زیړ 

   .دې چې وXیتي توقیف خونو ته انتقال شي

نه زیات کسان  په اجباري ډول ورک شوي چې  ۲۶چې د اوسني نظارت پرمهال د  46یوناما د اعتبار وړ راپورونه ترXسه کړي 

نه ع6وه په  ويدد .حالت X تراوسه نامعلوم دې يتوقیف شوي وو. او د دو ویل کیږي د ملي پولیسو له خوا په کندهار کې

  دي. ي کندهار کې د پولیسو لخوا یو تعداد د ماورای عدالت وژنو د اتهاماتو راپورونه هم ورکول شو

پیښې ثبت  ۱۲توقیفیانو سره مرکې کړي چې د هغو له جملې نه یــی د شکنجې او ناوړه چلند ۲۳په بغ6ن وXیت کې یوناما د 

د شکنجې او ناوړه چلند سره مخ شوي دي.  ېسلنه) یــ ۶۸(۱۳توقیفیانو له جملې څخه  ۱۹کړي دي. په هرات وXیت کې د 

  . ې نه ديثبت کړ يڅ وخت ه یوناما ددې نه پخوا په نوموړو ځایونو کې د شکنجې او ناوړه چلند دومره لوړې پیښې 

پیښې  یــی په نورو وXیتونو  ۱۸ مستندې کړې چې پیښې  ۴۹ شکنجې او ناوړه چلندیوناما د ملي او سرحدي پولیسو لخوا د 

  دي.ې کې رامنځته شو

په توقیف خونو کې زیاتې شوي او غیر  ۍمرحله کې موندلې ده چې د شکنجې پیښې د ولسوال ۍیوناما د خپل نظارت په اوسن

په وجه  ۍمرکزي شکل یــی غوره کړې چې زیاتر په وړو توقیف خونو کې ترسره رسیږي چیرته چې یوناما او نورې ادارې د نا امن

  لري.ه ن یXس رس

        پولیس او افغان ملي اردوپولیس او افغان ملي اردوپولیس او افغان ملي اردوپولیس او افغان ملي اردو    سیمه ييزسیمه ييزسیمه ييزسیمه ييزافغان افغان افغان افغان 

 سیمه ييزو توقیفیانو سره چې د  ۴۲میاشت پورې د  دیسمبر کال د  ۲۰۱۴د میاشتې نه د  ۍ رور بکال د ف ۲۰۱۳یوناما د 

چې په کافي اندازه د  دي ې يــې ثبت کړ  پیښې ۲۲. او د شکنجې او ناوړه چلند ې ديپولیسو له خوا نیول شوي وو مرکې کړ 

پیښې ز او پکـتیکا وXیتونو کې و په بغ6ن، دایکندي، کند۱۲ شکنجې نښې په کې موجودې وې. چې د هغو له جملې څخه

                                                             
  .دوهمه نقشه وګورئ   45
) نیول، توقیف، اختطاف او ې: (اجباری ورکیدل په دوهمه ماده کيورکیدو پر خ6ف نړیوال کنوانسیون) ورکیدل داسی تعریفو ي ( د ټولو خلکو ساتنه د اجبار   46

ل لخوا چی یا خو ددولت په اجازه، م6تړ یا ددولت په خوښه عم ېډل ېنه محرومیدل ددولت له چارواکو لخوا، افرادو او یا د افرادو له کوم ۍپه هر بل ډول د ازاد
چی هغه د قانون د م6تړ نه باهر  يپټو يد محرومیت نه بی اعتنایــی کوی یا د ورک شوی کس د سرنوشت او یا د هغی د ساتنی ځا ۍیا د دولت وروسته د ازاد يکو
ــ ي کیږ ورکیدل یو ممنوعه عمل ګڼل  ي دی. اجبار ه چی افغانستان نوموړی کنوانسیون امضا او تصویب کړی ن ېحال ک ېپه داس ي کیږ  ېپات محکمه  يپه نړیواله جزای
ده. دا د سره صلیب  او همدا رنګه د بشر حقونو په عام اصولو په اساس ممنوع ګڼل شوی يد بشریت خ6ف جرم وګڼل ش یافغانستان د هغی سره ملحق د ېیــ

او ویلی  ي چینو له یوناما سره خپل تشویشونه شریک کړ ماده) ډیرو سر  ۹۸هم ممنوع ګڼل شوی ( ېاو نړیوال جنګونو ک يپه بنیاد د داخل ېد مطالع ېکمیټ ېنړیوال
ورکیدلو  يتوقیفیانو چی د افغان ملی پولیسو لخوا نیول شو  ۸۱چی ممکن بعضی توقیفیان وروسته له هغی چی د پولیسو لخوا نیول شوی وژل شوی وی یوناما د 

  .يد ي کی مستند کړ  ۍ جنور  ۲۰۱۳راپورونه د کال   ي باور 
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وژنو څلور پیښې په فراه  له محکمې پرته د پولیسو له خوا د توقیفیانو سیمه ییزو په نوموړې موده کې یوناما د  47شوې دي.

کره راپورونه تر Xسه کړي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې سیمه ییزو پولیسو  دوه   يوناما 48دي. ې اوهرات وXیتونو کې ثبت کړ 

      49.کلنو څخه کم وو، له محکمې پرته وژلي ديتوقیفیان چې عمرونه يــې له اتلس 

 ۲۰موندلې ده چې د هغو له جملې څخه  ېتوقیفیانو سره مرکې کړي او دایــ ۶۰یوناما د ملي اردو په توقیف خونو کې د 

ــ ۳۳توقیفیانو څخه   ۶۰. د ذکر شوو ید یسلنه) شکنجه او ناوړه چلند ورسره شو ۳۳( يــې یانتوقیف د کابل نه بهر نیول  ېی

         50دي. ېواقع شو سلنه) ۵۸( پیښې  ۲۰ شوي چیرته چې د شکنجې او ناوړه چلند ټولې

افغان ملي اردو ته د افغان ملي اردو ته د افغان ملي اردو ته د افغان ملي اردو ته د دنړٻوالو نظامي ځواکونو او ایساف لخوا امنیت ملي ریاست، افغان ملي پولیسو او دنړٻوالو نظامي ځواکونو او ایساف لخوا امنیت ملي ریاست، افغان ملي پولیسو او دنړٻوالو نظامي ځواکونو او ایساف لخوا امنیت ملي ریاست، افغان ملي پولیسو او دنړٻوالو نظامي ځواکونو او ایساف لخوا امنیت ملي ریاست، افغان ملي پولیسو او 

        توقیفیانو د ورسپارلو پروګرام نه نظارتتوقیفیانو د ورسپارلو پروګرام نه نظارتتوقیفیانو د ورسپارلو پروګرام نه نظارتتوقیفیانو د ورسپارلو پروګرام نه نظارت

د  چې ته له سره کـتنه وکړهایساف د توقیف خونو د تایید او معاینې پروګرام  وروسته راپور نه ۍ کال جنور  ۲۰۱۳د یوناما د 

دغه اقدام د هیوادونو دهغه قانونی  51هغه افغاني توقیف خونو تعداد کم کړي چیرته چې نړیوال ځواکونه توقیفیان لیږدوي.

دهغه حکومت په توقیف خونه کې دشکنجې  وروستهستل کیږې چیرته چې د توقیفیانو د سپارلو نه یمسؤلیتونو له مخې اخ

  52احتمالي ویره موجوده وي د سپارلو څخه ممانعت کوي. 

ني توقیف خونو ته انتقال شي چې د نظامي نوې پروسه داسې ډیزاین شوې وه چې د ایساف توقیفیان باید یوازې هغه افغا

. نوموړې توقیف خونې باید هدې لخوا طرحه شو ۍاپراسیون غوښتنو سره برابر وي کوم چې د ایساف د زون په کچه قوماندان

د تفتیش او تایید د پروسې نه تیرې شي او د ایساف قوماندانان باید په پوره ډول باوري شي چې په دغه توقیف خونو کې د 

                                                             
توقیفیانو د خپلو مرکو په دوران کی ویلي چې دوي سره د افغان سیمه ییز پولیسو په توقیف کې شکنجه  ۱۰څخه  ۱۲په راپور کې موندلي چی د  ۲۰۱۳یوناما د   47

اره ګزمې کوي) ښت لپاو یا د ناوړه چلند ورسره شوی ده. افغان سیمه ییز پولیس ص6حیت لري چی لنډ مهال لپاره کسان توقیف کړي (د کلیو د امنیتي وضعیت ټینګ
لپاره د مضنون یا لیکن دوي څه ص6حیت یا قانوني واک نه لري چې څوک د ډیرې مودې لپاره ونیسي یا یــی توقیف کړي. البته ددوي په طرزالعمل کې د لږې مودې 

اګست کې  ۲۰۱۳ګست او بیا په کال ا ۲۰۱۰مشکوک نیول هم نه په سترګو کیږي د تفصی6تو لپاره د افغان سیمه ییزو پولیسو د جوړښت طرزالعمل کال 
                                                                                                  .تجدیدشوی دی، وګورئ 

  .ېد یوناما پلټن ې پور  میاشتې ۍم ۲۰۱۴نه تر کال  مبرانو ۲۰۱۳د کال  ېد فراه او هرات وXیتونو ک  48
49

   کال پسرلی. ۲۰۱۴پلټنې، د د یوناما   
 يچی دو ي ديسلنه) ویل ۳۸بندیان ( ۱۳څخه  ېله جمل ېد هغ ېچ ې کړ  ېبندیانو سره مرک ۳۴د  ېپه توقیف خانو ک يد امنیت مل ېراپور ک ۲۰۱۳یوناما د کال   50

م)  توقیف خونه ک ېیــ ۲۵بندیانو څخه  ۵۸په اوسنی راپور کی  د  .یا ناوړه چلند ورسره شوی يشکنجه شو
ٓ
او  ې کړ  ېوو مرک يساتل شو ېد ملی اردو په پروان (باګرا

                                                                                             ورکړی. ېده او ناوړه چلند راپور ن ېهیڅ توقیفی د شکنج
 ېکوم چی یوناما د سیستماتیک ي پولیسو توقیف ځایونه ته د توقیفیانو استول بند کړ  يامنیت او افغانستان مل يد مل ۱۶ایساف هغه  ېکال سپتمبر ک ۲۰۱۱په   51

توقیف خونو له چارواکو  يد افغان ېیــ ېله مخ ېهمدا رنګه ایساف شپږم فیز د توقیف ځایونو د نظارت پروګرام جوړ کړی چ .وو  يتوقیف ځایونه په توګه پیژندل ېشکنج
باید د توقیف  ېپروګرام له مخ ېدد ي.ش ېاو چلند اص6ح یقین ېد توقیفیانو سره د پلټن ېځواکونو لخوا د توقیفیانو د لیږد نه مخک يد بین المللچې  يکوسره کومک 

 يچلند کړنو ته رسیدګ هد ناوړ  ېپولیسو په توقیف خونو ک يامنیت او افغان مل يد ملچې  يوش ېخونو نه لیدنه او د توقیف خونو د مسولینو او توقیفیانو سره مرک
پلټنو تخنیکونو  ي چلند او غیر اجبار  يد توقیفیانو سره د انسان ېسمینارونه چ يپروګرام د توقیف خونو مدیرانو او د پلټنو چارواکو او کارمندانو لپاره تربیو ېپد ي.وش

  .يدي ورکړل شو ،متمرکز وو  ېزده کړو باند
بل هیواد  يد هیڅ دولت یو توقیف .ډول توقیفیان بل هیواد ته ونه لیږدوی ي په جبر  ېچ يمکلف د ېباند ېد منع کنوانسیون دریم ماده: دولتونه پد ېد شکنج  52

 يه چی یو توقیفنه ع6وه کل ېدد .)يباید ونه لیږدو ي سره مخامخ کیږ  ېدغه توقیفی هلته د شکنج ېچ يراپورونه موجود و ي کیدو باور  ېد شکنج ېته چیرته چ
د ساتنی مناسب اقدامات ونلری بیا یــی هم انتقالوي، هیواد  يد خیله وی یا د توقیف ېاو هغه چارواکی، توقیف خونه یا اداره په شکنجه او ناوړه چلند ک ي استول کیږ 

 CAT/C/GC/2 CAT/C/GC/2 CAT/C/GC/2 CAT/C/GC/2          مسولیت لري چې هغه چارواکي چې د توقیفي د لیږد امر یا اجازه يــې ورکړی یا واستوی باید مجازات شي د شکنجی د منع کمیټی عمومي بحث
د ایساف د توقیفیانو د لیږد مقرره هم د نړیوال  -، پراګراف دوهم۲۴د جنورۍ  ۲۰۰۸په کال    دوهم نمبر وګورئ: (د غړو هیوادونو لخوا د تطبیق دوهمه ماده)

وده وي. نړیوال ځواکونه قانون سره برابره ده. توقیفیان باید په هیڅ حالت کې هغه توقیفیانو ځایونو ته ونه لیږل شی چیرته چې د شکنجې او ناوړه چلند ویره موج
افغاني توقیف خونو نه چیرته چې دوي توقیفیان لیږدوي په ځانګړی ډول هغه توقیف خونې چی په اړوند يــې د شکنجې او ناوړه چلند  باید جدي نظارت وکړي دهغه

ټنې لپاره ارواکو ته د پلراپورونه موجود وي هلته باید د توقیفیانو لیږد ودروی تر څو چې د شکنجی د مخنیوي تضمین ورنه کړي او د شکنجې ادعاګانې باید نوموړي چ
  راجع کړي.  
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د یوې برخې په توګه ایساف د ځانګړو افغاني توقیف خونو  ېتوقیفیانو د لیږد نه مخکې شکنجه نه پیښیده. د تایید د پروس

کې د شکنجې د اتهاماتو په اړوند د ملي او بین المللي بشري حقونو ادارو او مدافع وکی6نو د ټولنو سره د ص6ح مشورو د یو 

  53ې درلودې.مکانیزم په چوکاټ کې مسلسلې ناست

چې نړیوال نظامي ځواکونه یا نورې  دي او دوي ویلي ې توقیفیانو سره مرکې کړ  ۷۱یوناما د اوسني نظارت په دوران کې د 

افغان ملي اردو او یا افغان ملي پولیسو ته د توقیف یا  ، امنیت امنیتي ادارې د دوي په نیولو او توقیفولو کې  یا ملي ۍبهرن

  Xس درلود. ېکې یــ لیږلولپاره په 

ې د نړيوالو ځواکونو لخوا یا د افغان ځواکونو سره په ز ویل چې دوي یواو کسانو  ۳۶توقیفیانو له جملې څخه   ۷۱ د ذکر شوو 

کې د  ۲۰۱۳په وردګو کې په کال  ېکسانو چې یو یــ و توقیفیانو له جملې څخه دو   ۳۶ د ګډو عملیاتو کې نیول شوي وو. 

ت کې په بغ6ن وXیت کې شدهمدې کال د اپریل په میا ېځواکونو په توقیف خونه کې او بل یــ امریکا متحده ایاXتو ځانګړو 

د متحده ایاXتو ځانګړو ځواکونو اړوند توقیف خونه کې د شکنجه کیدو په اړه باوري او موثق راپورونه وړاندې کړي دي. 

  ې جریان لري.ویل چې د نوموړو اتهاماتو په اړوند پلټنو اړوندو چارواکو یوناما ته 

ریاست توقیف خونه کې وروسته له هغې چې د نړيوالو  امنیت نورو د فراه وXیت د ملي و توقیفیانو له جملې څخه دو  ۳۶د

شوي وو د شکنجې د ادعا معتبر موارد درلودل. البته  لیږل تمبر او اکـتوبر میاشتو کېیپد س ۲۰۱۳ځواکونو لخوا په کال 

  .هریاست توقیف خونه د ایساف د توقیفیانو د سپارلو د تایید د پروګرام برخه نه ویت امنهغه وخت د فراه وXیت ملي 

نیول شوي چې د نړیوالو ځواکونو  د عملیاتو په وخت کې د افغاني ځواکونو له خوا يچې دو يتوقیفیانو ویل ۳۵پاتې نورو 

م6تړ هم ورسره وو . یا خو نړیوالو ځواکونو د نیول کیدو په وخت شتون درلود او یا دوی مؤقتا د نړیوالو ځواکونو په توقیف 

ې کړ د توقیفیانو د بایو میټرک پروسه ترسره  ېاو یا یــ ې نې کړ ږ خونو کې ساتل شوي یا نړيوالو ځواکونو ورڅخه پوښتنې او ګروی

  ده. 

ــ سلنه)  ۴۶( ۱۶ توقیفیانو له جملي څخه  ۳۵ یوشو انتقال یوناما د ، افغان ملي پولیس، افغان ملي یتنملي ام د ېسره ی

پولیسو له خوا د توقیف په دوران کې د شکنجې او ناوړه چلند کره او باوري شواهد موندلي. ددغه  سیمه ییزو اردو او یا د 

لپاره نه وې  لیږلود  ېنور یــ ځينېد نړیوالو ځواکونو د استولو د تایید د پروسې نه تیر شوي او  ېیــ ځینېتوقیف خونو څخه 

  .دي ثبت شوې ېپیښ کمې کال کې  ۲۰۱۴په  او دي ېشورامنځته کال کې  ۲۰۱۳پیښې په  ډيرې . ېتایید شو

خونو ته د سپارلو په بهیر کې په ځانګړي چې د ایساف د تایید پروګرام د توقیفیانو افغاني توقیف  ددې جاج اخیستییوناما  

د  يد مخنیوډیرو نړیوالو ځواکونو لخوا د توقیفیانو د لیږلو د  ،ډول هغه ځایونو کې چیرته چې د شکنجې ویره موجوده وه

ه دغه پروګرام له مخې یواځې یو څو توقیف خونو ته د توقیفیانو د استولو مخه نیول شوې د کوښښونو سره مرسته کړې ده. د

په هکله د افغان ملي پولیسو او د  يستل شوې وو. چې دې کار سره د شکنجې د مخنیویچیرته چې د شکنجې څخه کاراخ

  ملي امنیت د کارمندانو د پوهاوي د کچې په لوړولو کې مرسته شوې ده. 

قوماندان د مکـتوبونو  په  ایساف پروګرام Xندې په افغاني توقیف خونو کې د شکنجې او سپکاوي د اتهاماتو په اړه د ایساف

د مناسبو پلټنو غوښتنه کړې. ایساف  ېلومات شریک کړي او د افغاني چارواکو څخه یــاذریعه  اړوند وزارتونو سره تفصیلي م

                                                             
53

او یو غونډه کال  ۲۰۱۳یوناما او نورو ملي او بین المللي د بشر حقونوادارو د ایساف د توقیف خونو د کاري ګروپ په دوه میاشتنۍ او څلور میاشتنۍ غونډو کال   

                                                                                                               .ګډون کړی په سر کې   ۲۰۱۴
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داسې راپورونه ترXسه کړي چې افغاني چارواکو د توقیفیانو د شکنجې او سپکاوي د  ي کمچې دو ی یوناما ته خبر ورکړ 

  په اړه اجراات کړي دي.  اتهاماتو د تعقیب

 د ناټو د ماموریت د) د ایساف او SOFA( 54شوې چې د نظامي ځواکونو وضعیت تړون سوفا مالومهدغه شان یوناما ته 

او د قانون حاکمیت ته  ۍ دار نیټې څخه پیل کیږي ښه حکومت ۍ مړ ود ل ۍ کال د جنور  ۲۰۱۵په غرض چې د  م6تړ دوام د

د  يچې د نوي ماموریت له مخې دو يخو د ایساف چارواکو یوناما ته ویل 55د بنسټیزو عناصرو څخه ګڼل کیږي. ېیــ یدرناو

لري. ه دي. او د سوفا تړون Xندې بهرني ځواکونه د افغاني توقیف خونو نه د پلټنې حق نه توقیف خونو د نظارت برخه ن

ارانو له جملې به هیڅوک د افغان تروریزم ضد جګړوالو ځواکونو ایساف یوناما ته داهم ویلي چې د افغان ځواکونو د س6ک

   56کړي.ه سره ګډو عملیاتو کې ګډون ته دوام ورن

د نړیوالوځواکونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه عملیاتو پرمهال چې دوي ورسره وي  57یوناما په ډاګه کوي چې نړیوال قانون

خپلو ټریننګونو، مشورو او د مرستو په فعالیتونو کې د شکنجې او د ناوړه د توقیفیانو سره د چلند نه نظارت وکړي او هم په 

  چلند د مخنیوي په هکله کوښښونه شامل کړي.

فرمان د تطبیق فرمان د تطبیق فرمان د تطبیق فرمان د تطبیق     ههههګنګنګنګن    ۱۲۹۱۲۹۱۲۹۱۲۹د د د د     ولسمشرولسمشرولسمشرولسمشر    د شکنجې او ناوړه چلند د مخنیوي، حساب ورکونې او د دولت وړتیا دد شکنجې او ناوړه چلند د مخنیوي، حساب ورکونې او د دولت وړتیا دد شکنجې او ناوړه چلند د مخنیوي، حساب ورکونې او د دولت وړتیا دد شکنجې او ناوړه چلند د مخنیوي، حساب ورکونې او د دولت وړتیا د

        رفیترفیترفیترفیتظظظظملي ملي ملي ملي     په اړهپه اړهپه اړهپه اړه

کوم کې چې  ی کړ  جاج)  د تطبیق په اړه کال  ۲۰۱۳ مه۱۶ ۍ رور ب(دفګنه  ۱۲۹ولسمشر د  د یوناما د دولت کوښښونه

چې د دولت د پراخه هلو ځلو د یوې برخې په توګه د شکنجې او ناوړه چلند د مخنیوي په غرض  یاړوند ارګانونو ته  حکم شو

ځانګړي اجراات وکړي. داچه نوموړي اورګانونه دغه فرمان څنګه تطبیقوي او د شکنجې د مخنیوي او ختمولو په غرض د 

   زیاتو کوښښونو او اص6حاتو ته اړتیا لري.او وړتیا دواړه سمبولیک اوعملي بڼه لري او په اینده کې د X تیاری دولت 

ــید هلو ځلو چې د شکنجې د مخنحکومت  ګڼه فرمان د ۱۲۹ولسمشر د  یوناما په ډاګه کوي چې د کوي یو ښه  ېوي په اړه ی

 مادې د یو بل سره تړاو لري او دا ښيــی چې د مختلفو ادارو له خوا د شکنجې د مخنیوي ۱۲دې فرمان  . دیاو پرځای اقدام د

، زیاته روڼتیا، یپه غرض یو لړ اقدامات لکه د حساب ورکونې، وقایه، قانوني تحفظ، قانوني او طبي خدمتونو ته Xس رس

  او د نظارت لپاره د مکانیزمونو جوړول ضروري وو. یرس نظارتي ادارو Xس خپلواکوتوقیف خونو ته د بهرنیو 

                                                             
وند په و فعالیتونو په اړ د نظامي ځواکونو حالت تړون ( دناټو او دافغانستان اس6می جمهوری دولت تر منځ د ناټو ځواکونو او ناټو کارمندانو دو طرفه تړون د ناټ  54

 ۲۷نوامبر  ۲۰۱۴امضا شوی او د افغانستان پارلمان لخوا په  ۳۰، سپتمبر ۲۰۱۴افغانستان کې ) چی د ناټو او افغانستان اس6مي جمهوري دولت تر منځ په کال 
تر منځ دو طرفه  نستان ولسمشر د امنیتي مشاور د افغا او سفیر امریکا متحده ایاXتو په افغانستان کې د تاریخ  ۳۰دسپتمبر په  ۲۰۱۴باندې منظور شو. همدا رنګه د 

د نوامبر په  ۲۰۱۴کال  امنیتي تړون امضا شو. (د افغانستان اس6می جمهوری دولت او د امریکا متحده ایاXتو تر منځ د امنیت او دفاعي همکاری تړون) کوم چی په
                                                                       .منظور شو څخه د افغانستان پارلمان لخوا ۲۷

ملکي حکومتداري د افغانستان نظامي ځواکونو ادارو (افغان نظامي ځواکونه د خلکو خدمتګار دی) پریکنده م6تړ یو ستراتیژیک  –دریم اساسي فعالیت   55
     مه. ۱۶ د اکـتوبر ۲۰۱۴شراکت د ایساف عامه اړیکو دفتر د کال 

                                           مه.  ۳۰مبر اد نو ۲۰۱۴غونډه د ایساف سره کال د یوناما   56
دوي هیواد دودیز د دولت د نمایندګانو په حیث، نظامي ځواکونه دا مکلفیت لري چې د بشري حقونو او نړیوال بشر دوستانه قانون احترام ورکړي، که څه هم د   57

کال د ال سکينې په قضیه کې د اروپايــي ټولنې د بشري حقونو محکمې حتی د له  ۲۰۱۱یا نه. د بیلګې په توګه، د   تصويب کړې وي نړیوال قانون او نورې پریکړې 
ایید کړ. لکه سیون پلي کیدل تاروپا د باندې په تيره بیا د عراق په ځینو سیمو کې چیرته واک د برتانیــې ځواکونو په Xس کې وو، د اروپايــي ټولنې د بشري حقونو کنوان

مکلفیت لرونکي بايد د  څرنګه چې په کورني قانون کې، بې قانوني مانا دا نه ده چې یو عمل دې شوي وي، بلکې د يوې تیروتنې له امله هم پیښدXی شي. له دې امله
لګرو ملتونو په سوله ساتونکو ځواکونو او نړیوالو ادارو د م بشري حقونو څخه د سرغړونو په فعاله توګه او یا له مخکې نه مخنیوي وکړي. دا ډول مکلفیتونو اط6ق 

د بشر دوستانه قانون تطبیق او د نړیوالو له پاره د بشري حقونو ( (لکه ناټو) باندې هم کیږي . د ډیرو X نورو مالوماتو له پاره د ګبریل پوریټو او د سیلوین ویټې کـتاب
  .وګورئ         )قانون
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په ځانګړي ډول هغه کوښښونه چې د  ېظرفیت ارزونه کړې او هم یــ دغه شان یوناما د شکنجې د مخنیوي په اړه د دولت د

فرمان د ځانګړو مادو په چوکاټ چې دغه فرمان د  ګنه ۱۲۹د ولسمشر د حساب ورکونې او د شکنجې د مخنیوي په غرض 

شاخصونو نه د بنیادي  58دي. يارزول ،شکنجې د موندنې او نورو اړوند مسایلو ته د کره ځواب ویلو په مقصد خپور شوې وو 

ستلو سره چې د دولت اجراات د نومړي فرمان د احکامو په عملي کیدو کې څومره مؤثر وو د یوناما موندنې دا یپه ګـټه اخ

ــیښيــي چې د حکومت کوښښونه چې د شکنجې د مخ دواړه یعنې ښې  ،میاشتو په موده کې کړي  ۲۳په تیرو  ېنوي په غرض ی

  . ېیــی لرل ېاو بدې پایل

چې د افغان ملي امنیت، افغان  کومپیښې د توقیفیانو سره  ۷۹۰پرمختګ هغه موندنې دي چې یوناما د شکنجې یو مثبت 

پولیسو په توقیف خونو کې ساتل شوي  د مرکو په وخت ثبت کړې او په  یزو يسیمه ملي پولیسو، افغان ملي اردو او افغان 

سلنه کمې  ۱۴چې د شکنجې پیښې د تیر نظارت په پرتله  شوي دي. دغه موندنې ښیــی ی تفصی6ت ورکړ  ېدغه راپور کې یــ

او افغان ملي پولیسو د هغه کوښښونو نتیجه وي کوم چې د شکنجې او د  امنیت کیدای شي د ملي ۍ. دغه کمواليدې شو

اړه د کلونو کې ترسره شوي دي چې عبارت دي د شکنجې او ناوړه چلند په  ۲۰۱۴او  ۲۰۱۳په اړه په  اندیښنوناوړه چلند د 

او Xرښودونو جوړولو، د توقیف خونو څخه د بهرنیو مؤسساتو د متکررو لیدنو چې د ایساف او دغه شان د نورو  کړن6رو نوو 

ادارو لخوا شوي اقدمات چې د تحقیقاتو او پلټنو په غرض د متبادلو میتودونو او تکـتیکونو په اړه متمرکزه  و نړٻوالو همکار 

ریاست،  ۴۰(د ملي امنیت  نصبول خونو کې په ځینو تحقیق دڅارګرو کامرو   (CCTV)نګونو اود سي سي ټي ويیټرین

   59کابل)

حقونو د  ي هغه بحثونه چې د مستنطقینو، د توقیف خونو د مدیرانو او د ملي امنیت د کارمندانو سره د شکنجې او دبشر 

. 60معیارونو په اړه په مکرر ډول سرته رسیدلي د دغو چارواکو د پوهاوی او وړتیا کچې د لوړ والي نورې مثبتې بیلګې دي

یوناما و موندله چې توقیف خونې په ځانګړي ډول په ښارونو کې په متکرر ډول د بې طرفه ادارو له خوا معاینه شوي او دغه 

زیات تماسونه  ېسره یــ ياو هغو ید یلرل یي پولیسو چارواکو د خارجي ناظرینو ته Xس رسشان ملي امنیت او د افغان مل

  نیولي دي.  

        د شکنجې او ناوړه چلند په هکله د ملي امنیت او د افغان ملي پولیسو د چارواکو د حساب ورکونې نشتوالې د شکنجې او ناوړه چلند په هکله د ملي امنیت او د افغان ملي پولیسو د چارواکو د حساب ورکونې نشتوالې د شکنجې او ناوړه چلند په هکله د ملي امنیت او د افغان ملي پولیسو د چارواکو د حساب ورکونې نشتوالې د شکنجې او ناوړه چلند په هکله د ملي امنیت او د افغان ملي پولیسو د چارواکو د حساب ورکونې نشتوالې 

ام د ډیرې ناهیلي خبره ده لیکن د شکنجې د یت، ملي پولیسو او ملي اردو لخوا د حساب ورکونې د نشتوالي دوند ملي ام

دیبي کړنو په هکله یوڅه  خپلواکاتهاماتو په اړه په ځانګړې ډول پر وخت، بې پرې، 
ٔ
او هر اړخیزه پلټنو، عدلي تعقیب او تا

                                                             
 ۍ فرور  ۲۰۱۳کال  ېاو ناوړه چلند د مخنیوی لپاره سپارښتن ېد شکنجٻپه توقیف خونو ک يګڼه فرمان کاپـ ۱۲۹ ولسمشرراپور څلورمه ضمیمه وګوری. د  ېدد  58

نظارت میکانیزم او شکایات، دوهمه ماده: (د  ي: اوله ماده : ( محاکمه د داخليچی یوناما پری تمرکز کړی په Xندی ډول د ېدی هغه ماد یوناما په تمرکز کړی  ېچ

: (مدافع وکیل او حقوقی مرسته رسوونکو ته Xس رسی او توقیفیانو ته د حقوقی ېماد ېاو پنځم ېشکنجی ممانعت، مخنیوی اقدامات او ظرفیت لوړونه)، څلورم

                               رسول).                       مرستو زیاتوالی د وزارت عدلیه لخوا)، شپږمه ماده: (توقیفیانو ته د طبی خدمتونو
توقیف خونو او  ي لومات د توقیفیانو سره ځانګړ اسلنه کموالی راغلی دی چی دا م ۱۴د توقیفیانو سره  ېپه شکنجه او ناوړه چلند ک ېچ يناما ښکاره کویو  59

 يلری او کیدای شه داسی هم توضیح کیدای شی چی هغه توقیف ځایونو کی چی یوناما ورته Xس رسی ن -دی مرکو پر مټ تر Xسه شوی یود شو ېوختونو کي ځانګړ 
  .                  وي يشو هشکنجه زیات هلته چی
60

فغانستان د اجرااتو جزا يــي او نور قوانین  
ٓ
و کې د شکنجې د ورکولو د ګڼو څارنواXنو او قاضیانو وویل چې د شکنې د ادعا په اساس عمل کول ګران دي ځکه د ا

ضد جرم سم تعریف نشته. که څه هم په قانون کې شکنجه منع ده، خو قانون د شکنجې واضح تعریف نه دی کړی. د شکنجې نړیوال تعریف چې د شکنجې 
د ا د نړیوال قانون عمومي اصول دی چې یو کنوانسیون کې ورکړل شوی دی، تر اوسه د افغانستان قوانینو او کړن6رې کې ته  انتقال شوی نه دی. ددې سره سره، 

      .دولت د نړیوال قانوني مکلفیت نه په خبره نه شي خ6صوXی چې دده په کورني قانون کې خالیګاه ده
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د  او ملي اردو ملي پولیسو ،څیړنو ښودلې ده چې د شکنجې او ناوړه چلند په اړه د ملي امنیت ۍاجراات شوي دي. مهالن

   .ید یچارواکو له خوا په حساب ورکونه کې ډیر لږ پرمختګ شو

امنیت دوه ملي میاشتو د پلټنو په دوران کې یوناما د عدلي تعقیب یوازې یوه دوسیه ثبت کړې چې په هغې کې  د  ۲۳د تیرو 

متهمینو څخه د اتو میاشتو  کارمندان د توقیفیانو دشکنجې په اړه مجرم پیژندل شوي دي. د دغه فیصلې په پایله کې هر یو د

چې په درې نورو پیښو کې د ملي امنیت کارمندانو له خوا توقیفیان  ړیوناما ته خبر ورکملي امنیت  61.يد يپه بند محکوم شو

. خو عدلي ی ترسره کړ  ېاو دوی منلې چې ناوړه چلند یــ ېله مخې پلټنې شو طرزالعململي امنیت د داخلي  وهل شوي وو د

   62دي نیول شوي.ه تعقیب Xندې ن

دغه شان د هغه افغان ملي پولیسو چارواکو په اړه چې د توقیفیانو سره د شکنجې او ناوړه چلند په پیښو کې دخیل اوسي د 

دیبي کړنو په اړه هیڅ ډول م
ٔ
  شوي. ی دي ورکړ ه لومات ناهغوی پرخ6ف د تحقیقاتو، عدلي تعقیب یا د تا

توقیف خونوکې د شکنجې او ناوړه چلند یو تعداد کره پیښو د شتون سره سره  د د ملي امنیت او افغان ملي پولیسو په 

میاشتو په موده کې  ۱۹. په داسې حال کې چې دغه پیښې د مسؤلو چارواکو سره د تیرو یحساب ورکونې نشتوالي موجود د

چیرته  وقیف خونو کې ګمارل شويتهغو مطرح شوي دي. یوناما د ملي امنیت او افغان ملي پولیسو د چارواکو په اړه چې په 

(د ملي امنیت د وXیتي رئیسانو، د توقیف  ی دیو لست تیار کړ ی چې د شکنجې او ناوړه چلند پیښې مستند شوي دي،  

د پولیسو د قوماندانانو، د پولیسو د توقیف خونو د مدیرانو او د تروریزم  لۍخونو مدیرانو، د تحقیق مدیرانو، د ولسوا

 پورې په کال  ۲۰۱۴کال څخه د  ۲۰۱۱د  چارواکو و نومړ په عمومي ډول  دا په ګوته کوي چې مدیرانو په ګډون). چې دا 

  63. ی ځایونو کې خپلو دندو ته دوام ورکړ همغه 

مادې  ۍ مړ و فرمان ل هګڼ ۱۲۹ ولسمشرتلو حساب ورکونه ارزولې ده هغه د یوناما چې د کومو شاخصونو څخه په ګـټه اخس

د پلټنو پایلې چې د شکنجې د اتهاماتو په اړه یــی کړې وې وروسته  هییت ۍڅارنوال يــېسره سمون خوري. دغه شان د لو

 64ګڼه فرمان صادر شو. ۱۲۹راپور چې په نتیجه کې یــی  هییتد حقیقت موندنې  یټاکل شو ۲۰۱۳جنورۍ  لخوا د ولسمشر

ستې د ملي امنیت او افغان ملي پولیسو د داخلي ياو دغه شان نور شاخصونه چې یوناما ورڅخه په خپلو ارزونو کې ګـټه اخ

ــ ــی  . ملي امنیت او ملي پولیسو دعوه کړې چې لهې ديترسره کړ  ېپلټنې نتایج دي چې د شکنجې د اتهاماتو په اړه ی مخې ی

                                                             
یو توقیفي د امنیت ملي د دوو افسرانو لخوا شکنجه  ېک    افسرانو ولیدل چې د ارزوګان په ترینکوت ولسوالۍ دوو په سپرلي کې د ایساف  ۲۰۱۳ویل کیږي د کال   61

کال اپریل په نیمایــې کې محکمې ته ورسیده. دداخلي او خارجي امنیت څارنوال یوناما ته وویل چی د ارزګان  ۲۰۱۴کیږي. دغه پیښه څارنوالۍ ته راجع شوه او په 
م کړل او زندان ته واستول شول. دغه دوسیه د نظامي څارنوال لخوا چې ګواکې محکمه ورته ابتدایــې محکمې د امنیت ملی دغه دوه افسران په اته، اته میاشتو محکو

ارزګان کې غونډه درلوده).  ۲۹مۍ په  ۲۰۱۴کمه سزا تعین کړي، سیمه ییزه نظامي محکمي کندهار ته انتقال شوه (یوناما دداخلي او خارجي امنیت څارنوال سره د 
                                      وناما ونه شوی کړای چې دغه مالومات له کومې مستقلې منبع څخه تصدیق کړي.                                                         ی تر وخته پورې،لیکنی  دې راپور د

وګمارل شول. او دریم متهم تنبیه کړای شو چی په  د راپورونو له مخې د توقیف خونې دوه کارمندان چې په شکنجه کې دخیل وو تبدیل اوپه نورو وظیفو کې  62
  )                     ي(راپور یوناما سره شته د ۲۴مبر ا، نو۲۰۱۴ګڼه فرمان د تطبیق په اړوند کال  ۱۲۹اینده کې د بشری حقونو څخه سرغړونه ونه کړی د امنیت ملي راپور د ولسمشر 

د ملی امنیت وXیتي ریسانو،  پورې)  ۲۰۱۴کال تر  ۲۰۱۱(چې  امنیت کارمندانو او افغان ملي پولیسو په شمولملي يوناما په ریکارډ کې يو تفصیلي لیست  د  د  63
مدیرانو نومونه د یوناما سره د توقیف خونو مدیرانو، د تحقیق مدیرانو، دولسوالۍ د پولیسو د قوماندانانو، د پولیسو د توقیف خونو د مدیرانو او د تروریزم څانګې د 

کړی بلکه شکنجه او ناوړه په لیست کې دي.  یوناما دا نه وایــی چي نوموړو افغان ملي پولیسو او ملي امنیت چارواکو لخوا توقیفیان شکنجه او یا ورسره ناوړه چلند 
  کولو ظارت ترسرهچلند په هغه توقیف ځایونو کی ترسره شوی دی چیرته چی دوي په وظیفه ګمارل شوي وو یا دوي اداره کوله او یا یــې هم ن

 ۲۸۴فرورۍ) په وXیتي توقیف خونو کې د شکنجې د اتهاماتو  ۲۰۱۳وندونکې هییت (کال ندکندهار او هرات وXیتونو کی د ولسمشر د حقیقت مو -په کابل  64
سره شته دی. ددې راپور دریمه ضمیمه وګورئ پیښو کې د شکنجې کره موارد موندلي دي، ددغه هیت راپور خپور نه شو البته یوناما  ۱۳۶پیښې ثبت کړې دي. او په 

 ۱۳۶کې د خپلو پلټنو  پایلې پکې مشخص کړې دي. ددي هیت د  ۱۱رورۍ ب، ف۲۰۱۳او د د ولسمشر د حقیقت مووندونکې هییت د مطبوعاتي کانفرانس په کال 
  د شکنجې اتهامات دوباره څیړلي دي.           ۱۳۳ثبت شویو پیښو څخه یــې 
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دیبي کړنې او هم د ملي امنیت او افغان ملي پولیسو په چوکاټ کې د شکایاتونو د اوریدنې د میکانیزمونو 
ٔ
جزائی او تا

   65فعالیتونه ترسره شوي دي.

        ))))    ۲۰۱۳۲۰۱۳۲۰۱۳۲۰۱۳څارنوالي هیئتونه ( څارنوالي هیئتونه ( څارنوالي هیئتونه ( څارنوالي هیئتونه (     يــېيــېيــېيــېدلودلودلودلو

ــ یولخوا ګمارل شو ۍڅارنوال يــېکې د لو ۲۰۱۳یوناما په کال   ېد دریو هیئتونو څیړنې چې د شکنجې د اتهاماتو په هکله ی

ګې ددې ښکارندويــي او نمایندګې  ه دي. د یوناما له نظره ددغه هیئتونو اړوند اتهاماتو ته رسید ې تعقیب کړ وې،  ې ترسره کړ 

ه نورو اص6حاتو او دې اړ ه او پ يستم ناکافي دیعدلي س ييــکوي چې دشکنجې او ناوړه چلند په هکله روان یا موجوده جزا

  منابعو ته اړتیا شته.

له  ېدوسیــ ۷۸چې  ېد دریو هیئتونو لخوا بر رسي شو ۍڅارنوال يــېپیښې د افغانستان د لو ۱۳۳چې  نې ښيــيیوناما موندد  

د پلټنې مرحله د کومې  يوXیتي څارنواXنو بندې کړي او دو ېنورې یــ ۵۵دغه جملې څخه سمدستي حفظ شوي او پاتې

د هیئتونو کار نقص  ۍڅارنوال ېيــیوناما مشاهده کړې چې د لو 66د اقامه کولو او دعدلي بهیر د تکمیل پرته ختمه کړه. ېدعو

درلود. هیئتونه مستقل او بې پرې نه وو او د غړو ترمنځ یــی د مفاداتو ټکر موجود و او د شکنجې د ادعاګانو دثبوت او پلټنې 

ستل شوې او هم د افغانستان د ملي قوانینو څخه یڅخه ګـټه نه وه اخ (څیړندود) تودولوژي یپه غرض د هیڅ ډول معیاري م

ستنه پکې یپه پوره ډول په پیروي کولو کې پاتې راغلي وو چې د اثبات د حقوقي معیارونو او ستندردونو څخه د ناسمه ګـټه اخ

ــ ګانېتوقیفیان چې د شکنجې ادعا چې هغه ې ستنې په اړه پلټنې کړ یشامله وه. او نه یــی هم دهغه تهدیدونو او غچ اخ کړې  ېی

ورسره مخ شوي وو. او نه یــی ددې مسئلې پلټنه کړې چې ولې ځینې توقیفیانود تحقیق د پروسې په دوران کې خپلې د  ې،و

  ستې وې. يشکنجې ادعا ګانې بیرته اخ

څارنوالې د دفتر هیئتونو دغه شان یوازې د شکنجې د ثبوت په ډول د توقیفیانو په بدن د زخمونو او فیزیکي نښو په  يــېدلو

د نشتوالي، د وXیت د صحت عامې  یموجودیت بسنه کړې وه. دغه مشکل د توقیفیانو صحي خدمتونو ته د Xس رس

او ملي امنیت اود افغان ملي پولیسو په  یي ارزیابې نشتوالریاستونو په کچه د شکنجې د ادعاوو طبي معاٻناتو د معیار 

  ې وې.ز نورې ستون يتوقیف خونو کې د بې پرې طبي کارمندانو او معیاري صحي خدمتونو نشتوال

د هیئتونو لخوا په  ۍڅارنوال يــېد شکنجې د اتهاماتو پیښې د لو ۱۳۳سلنه د ټولو  ۲۷یوناما موندلې ده چې زیاته برخه یعنې 

و هیڅ توضیحات نه دغه هیئتون 67اس چې د شکنجې اړوند زخمونه او ع6مات یــی نه درلودل له پامه غورزولي دي.دې اس

چې څرنګه دغه نتیجې ته رسیدلي. کله چې یوناما د ملي امنیت له چارواکوسره د شکنجې مسئله مطرح کړې اکـثرا  دي ورکړي 

                                                             
نو ګرو ملتونو د قانون د حاکمیت د هغه شاخصونو څخه چې د ملګروملتونو د امنیت ساتنې عملیاتو څانګې لخوا منظور شوي چې دغه د ملګرو ملتویوناما د مل  65

  کې هم منظور کړي استفاده کړې. تفصی6تو لپاره:                         ۲۰۱۱د بشر حقوقو د عالۍ کمیشنرۍ په کال 
www.un.org/en/events/peacekeepersday/2011/publications/unculeof lawindicators.pdfwww.un.org/en/events/peacekeepersday/2011/publications/unculeof lawindicators.pdfwww.un.org/en/events/peacekeepersday/2011/publications/unculeof lawindicators.pdfwww.un.org/en/events/peacekeepersday/2011/publications/unculeof lawindicators.pdf    

  .ئهمدارنګه د تفصیلي کـتنې لپاره د شاخصونو او پایلو لپاره ددې راپور اخیر ته Xړ ش
ــې څارنوالۍ هیتونه د  ۱۳۶ولسمشر د حقیقت مووندونکې هییت د شکنجې او ناوړه چلند  پخواني افغانستان دد   66 څخه د  ۱۳۶باوري اتهامات موندلي دي. د لوي

ره اړوند څارنوالیو ته راجع نور یــې د تحقیقاتو له پا ۵۵لغو کړې دي او  ۷۸د اپریل نه تر مۍ پوری د هغو له جملې څخه  ۲۰۱۳اتهاماتو پلټنې کړي دي. د کال  ۱۳۳
لټنو وروسته وتړل شوه. د کړې. د کندهار لویــې څارنوالۍ یوازی یوه قضیه اړوند څارنوالۍ ته د نورو پلټنو لپاره راجع کړې ده چې هغه هم د موظف څارنوال لخوا د پ

دوسیــې د داخلي او  ۳۹لبته موظف څارنوال دواړه دوسیــې وتړلې.  په کابل کی هرات لويــې څارنوالۍ یوازې دوه پیښې د نورو پلټنو لپاره اړوند څارنوالۍ ته ولیږلې، ا
 ۵۳نورې یــې د پولیسو څارنوالۍ یا نظامي څارنوالۍ ته ولیږلې.  د کابل لويــې څارنوالۍ دفتر راپور ورکړ چې ټولې  ۱۳خارجی امنیت څارنوالۍ ته ولیږل شوې او 

           چې د لويــې څارنوالۍ هیتونو د نورو پلټنو لپاره اړوند څارنوالیو ته لیږلې وې، وتړل شوې.                                          دوسیــې  ۵۵دوسیــې وتړلې.  په اخیر کی هغه ټولې 
   . ددي راپور په وروستنۍ برخه کې د "لويــې څارنوالي هییتونه" د کارونو د تفصیل او پایلو لپاره وګورئ    67
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د ناوړه چلند او  يت د مزاحمت په دوران کې رامنځته شوي. او دوچې د توقیفیانو په بدن ټپونه د نیونې په وخ يویل يدو

  . يانکار کو ي،ه وخت رامنځته شوي وپشکنجې (فیزیکي ټپونه) چې د پلټنې او تحقیق 

        چې کافي نه ديچې کافي نه ديچې کافي نه ديچې کافي نه دي    د ملي امنیت او کورنیو چارو وزارت داخلي میکانیزمونهد ملي امنیت او کورنیو چارو وزارت داخلي میکانیزمونهد ملي امنیت او کورنیو چارو وزارت داخلي میکانیزمونهد ملي امنیت او کورنیو چارو وزارت داخلي میکانیزمونه

کارمندانو  يدو ناوړه چلند د ادعاګانو د شتون په صورت کې دې او جچې د شکن ویلي ديدملي امنیت او کورنیو چارو وزارت 

نو کې روڼتیا او ملي امینت وخپلو پخوانیو راپور ه داخلي اداري میکانیزمونو له Xرې پلټنې ترسره شي. یوناما پ باید د ی مړ ونه ل

نشتوالي او په کورنیو چارو زارت کې څو غیر واضح داخلي  طرزالعملونوشمول دداخلي تادیبي ه نظارت پ خپلواکلخوا د 

پلټنو او د نظارت د میکانیزم د ضعف خبر ورکوي. دیوناما اوسنیو راپورونو له مخې د شکنجې د ادعاګانو د پلټنې په موخه د 

  دې لیدل شوی. ه داخلي میکانیزمونو په چوکاټ کې کوم د پام وړ پرمختګ ن

دیبي کړنې  او د عدلي تعقیب په اړه د کورنیو چارو وزارت یا خو ډیر کم دیوناما غوښتنې چې د شکن
ٔ
جې د ادعاګانو د پلټنې، تا

دیبي کړنو په اړه ناسم  ،لوماتو د بیروني اجرااتوالومات شریک کړي او یا غیر دقیق مام
ٔ
جزائي پلټنې او تعقیب او یا داخلي تا

کو ویلي چې د ملي پولیسو په توقیف خونو کې لکه چې د افغانستان د د وزارت چاروا بیلګې په توګهـ د  ي لومات شریک کړ ام

 ونکوده پیښه شوې پداسې حال کې چې نورو د حقیقت مونده شکنجه ن ،بشر حقونو خپلواک کمیسون په راپور کې راغلي

ناوړه چلند د  د اوکې د شکنجې د څار په موده  میاشتو  ۲۳ ددي. یوناما  ي کمیسونونو د شکنجې دغه راپورونه تصدیق کړ 

  ده مشاهده کړې.ه ادعاګانو په اړوند هیڅ حساب ورکونه ن

همدارنګه یوناما مشاهده کړې چې د کورنیو چارو وزارت شکایاتو میکانیزم په وزارت کې دننه د متوازي میکانیزمونو په وجه  

د شکایاتو میکانیزم (شکایاتو  هلتهاو تر ډیره کچه غیر مؤثر وو او استق6ل او محرمیت یــی نه درلود.  یپاتې شو ی کمزور 

ه شي نه وروسته د شکایت  څخه ورته مشکل پیښ ن خداي مه کړههغه توققیانو ددې ویرې نه چې  وو وجود مصندوقونه)  

ــ ي دې استعمال کړ    نه درلود.  یله سره ورته Xس رس ېاو یا ی

پیل کې دوي یوازې په کابل کې کار کاوو خو  په ی چېیت د بشر د حقونو د مدیرانو یو ټولنکال له پیل څخه ملي ام ۲۰۱۱د 

د ملي امنیت د توقیف خونو  چې . دوې ددې ص6حیت لري په وظیفه ګمارلي هم د وXیتونو په کچه کال راپدٻخوا ۲۰۱۳د 

ریاست کې  ۴۷امنیت د بشر د حقونو څانګې عمومي رئیس ته د ملي امنیت په ملي نه نظارت وکړي او دشکنجې ادعاګانې د 

کې د ملي امنیت  ۲۰۱۴ـ په کال  يــيواو وسپاري. همدارنګه دوی ابتدائي څیړنې کوی او د توقیفیانو ضرورتونو ته ځواب 

ه چې دملي امنیت د بشر چارواکو یوناما ته ویلي چې د شکنجې هیڅ کوم ادعا چې د ملي امنیت په توقیف خونو کې چیرت

هغه توقیف خونو کې چیرته چې د ملي امنیت د  لسویوناما موندلې چې په  خواته ې. بلېده رسیدله ن ،حقونو مدیران کارکوي

  دي. ي کره او باوري پیښې ثبت کړ  ۵۶شکنجې  د ،بشرحقونو مدیران ګمارل شوي

کوي چې تر اوسه د بشر حقونو د مدیرانو ګمارنې هم د ملي امنیت په توقیف خونو کې د شکنجې  دا په ګوتهدغه موندنې  

وکاټ کې اړین چدي یا د ملي امنیت په ه ن خپلواکچې د بشر حقونو مدیران  یمخه ونه نیول شوه. بنسټیز مشکل داد

  لري بلکه یوازې لوړپوړو چارواکو ته راپور ورکوي.ه ص6حیت ن

د تفتیش ریاست، د جنډر او  کورنیو چارو د وزارت د داخلي حساب ورکونې او مخنیوي میکانیزمونه لکه د په مجموع کې 

چې د ملي امنیت د توقیف خونو نه  للیدنه او بشر حقونو د مدیرانو ګمار  څخهبشرحقونو ریاستونو لخوا د توقیف خونو 

لیدل شوي چې توقیفیان د ویرې او ډار له وجې د شکنجې او لږه اغیزه درلوده. اکـثر  کې نظارت وکړي د شکنجې  په بندولو
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ویریدل چې خدای مکړه د نور  يدي شریکې کړي ځکه چې دوه ناوړه چلند پیښې د ملي امنیت یا افغان ملي پولیسو سره ن

  ستنې سره مخامخ نشي. یتهدید، تشدد او غچ اخ

زړه نازړه وو چې څنګه د شکنجې او ناوړه چلند ادعاګانې چې د ملي امنیت او افغان ملي پولیسو د بشر حقونو مدیران هم 

د توقیفیانو د شکنجې او ناوړه چلند  يراپور ورکړي او که نه؟ حتی که  کله دو ېپه اړه یــ ې،همکارانو لخوا ترسره شو يددو

  پیښو راپور خپلو مقاماتو ته ورکړې هم دې م6تړ او یا تعقیب یــی نه درلود. 

    څخه انکارڅخه انکارڅخه انکارڅخه انکار    ییییXس رسXس رسXس رسXس رسد د د د ته د توقیفیانو ته د توقیفیانو ته د توقیفیانو ته د توقیفیانو     وکیلوکیلوکیلوکیل    فعفعفعفعطبي خدمتونو او مداطبي خدمتونو او مداطبي خدمتونو او مداطبي خدمتونو او مدا

ګڼه فرمان د تطبیق څخه چې موخه یــی د توقیفیانو لپاره په حقوقي بهیر کې  ۱۲۹د  ولسمشرد یوناما همدارنګه د حکومت 

ې په صورت کې د شکنجې د تثبیت لپاره طبي خدمتونو او معایناتو او وکیل مدافع ته Xس جد شکن چېبهبود راوستل دي 

  .  ی نظارت کړ   ،رسې ولري 

لومولو او کره افرمان له مخې طبي مسلکي پرسونل د توقیفیانو سره د شکنجې نه د کار اخیستنې په م هګڼ ۱۲۹د  ولسمشرد 

کولو کې اساسي رول لري. یوناما پخپلو پخوانیو راپورونو او اوسني راپور کې موندلې چې په ډیرو ځایونو کې  توقیفیان چې کله 

ودل شوي او یا یواځې په هغه حالت کې د طبي ښدي پریه خو یا طبي خدمتونو ته د معاینې لپاره ن يشوي دوشکنجه 

معایناتو اجازه ورکول شوې چې د شکنجې او ناوړه چلند فزیکي نښې نښانې یــی په بدن درلودې. په افغانستان کې دغه 

چارواکي د شکنجې د ثبوت لپاره یوازې د  ييــقضاحالت د شکنجې د مخنیوي کوښښونه ټکني کوي چې پولیس او عدلي 

  شکنجې په فزیکي نښو باندې اتکا کوي.

یوناما داهم موندلې چې د ملي امنیت په توقیف خونو کې طبي پرسونل د شکنجې د پیښو په تثبیتولو او راپور ورکولو کې 

وي او نورو اړوندو مناسبو چارواکو ته د د ملي امنیت توقیف خونې مدیر ته راپور ورک يدي ځکه  چې دوه ن خپلواکعم6 

  لري.ه لوماتو د ورکولو ص6حیت ناشکنجې او ناوړه چلند م

ی يــشکنجې د پلټنې او مخنیوي لپاره نړیواله بهترینه کړنه داده چې طبي کارمندان او عدلي طب ډاکـتران باید د عدلي قضا د

د وظیفې  يل وي ځکه چې د شکنجې د تثبیت په موخه د دوارګانونو، امنیتي ادارو او د زندانونو د چارواکو نه مستق

ستنې يد خپلې وظیفې د Xسه ورکولو او یا غچ اخ يشي او همدارنګه  دو یغوښتنې او د چارواکو تر منځ د ګـټو ټکر راتلل

  خ کیدای شي.امتشویش سره م

کړې چې اکـثر د شکنجې ورکولو طریقه ددې پرته لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د شکنجې ځانګړې راپور ورکونکي روښانه  

(لکه د فشار ورکونه، د  يــې پاتې نه شيداسې ډیزاین کیږي چې شکنجه باید دردناکه او چې څومره ممکنه وي فزیکي نښې 

حالتونه لري لکه جنسي ازار رواني  يــېبې هوشې حالت ته رسوي) او بعضې هغه قسمونه چې توقیفیان د  ځينېوهنې ټکونې 

په مرګ او نقصان رسونې باندې تهدیدول شامل دي. نو پدې اساس  ۍد توقیفي په مرګ ګواښل او یا د هغه کورناو اذیت او 

  د قانوني غوښتنو له مخې حکومت باید ژر د هر قسم شکنجې د ثبوتونو د جمع کولو او معاینه کولو مؤثره تګ6ره وضع کړې.



29 

 

او سامان اXتو ته ضرورت  ۍ لپاره عموما ډیرې قیمتي تیکنالوژ داهم ضروري ده چې باید روښانه شي چې د شکنجې تشخیص 

  68نشته بلکه مناسبو ټریننګونو او د چارواکو ژمنتیا ته ضرورت دې چې د شکنجې د اتهاماتو هراړخیزه څیړنه یقیني کړي.

ټ کې دننه شتون لري او په افغانستان کې اکـثر د توقیفیانو لپاره طبي خدمتونه د افغان ملی پولیسو او ملي امنیت په چوکا 

وي نو شکنجې تورونه باید پر وخت د مستقلې ارزونې لپاره د افغان ملي پولیسو او ملي ه ورسره کوم خارجي نظارت موجود ن

د ډاکـترانو، پولیسو او عدلي چارواکو لپاره د شکنجې د قربانیانو  69دې د باندې ولیږدول شي. څخهامنیت د طبي خدمتونو 

ې په موخه پرمختللې او لږ تر لږه پرنړیوال معیارونو وXړ ټریننګونه او راپور ورکونه هم د دولت دشکنجې د د طب عدلي ارزون

  مخنیوی هلوځلو کې مرسته کوXی شي.

ي  توقیف په يــګڼه فرمان د خپریدو سره سره د توقیفیانو د نیولو او ابتدا ۱۲۹ولسمشر یوناما دغه شان مشاهده کړې چې د 

. د قانوني مرستو په برخه کې محدوده یدې راغله په برخه کې چندان بهبود ن يوکیل نیولو ته د Xس رس موده کې مدافع

ډول د شکنجې اړوند توقیفیانو ته د مدافع  ي او په ځانګړ  یپانګونه  د افغانستان په کچه د جواز لرونکو مدافع وکی6نو کموال

  ې دي.ز نورې پرتې جدي ستون ،وکی6نو د Xس رسی نه انکار

چې د شکنجې او ناوړه  اجرااتګڼه فرمان د خپریدو نه د حکومت هغه  ۱۲۹ ولسمشرپه پایله کې ویلې شو چې که چیرته د  

لپاره د  مرتکبینوچلند د مخنیوی په برخه کې کوي یو څه بهبود په سترګو کیږي خو یوناما موندلې چې اوس هم د شکنجې د 

کونې په برخه کې د غه ناکامي غالبا دا معني لري چې شکنجه د ملي امنیت، افغان حساب  نه ورکونه شتون لري. دحساب ور 

 يــېملي پولیسو او په نورو ډیرو دولتي توقیف خونو کې اوس هم شتون لري. هغه ډیرې د شکنجې ادعاګانې چې د لو

 ې،یسو چارواکو سره شریکې شودفتر د هیئتونو، پولیسو، څارنواXنو، قاضیانو، د ملي امنیت او افغان ملي پول ۍڅارنوال

  د عدلي تعقیب او یو څو نورو مرتکبینو د وظیفو څخه ګوښه کیدل په سترګو شوي.  ېیــ هیوازې یویوناما مشاهده کړې چې 

 Xرښوونوه وړل  نه یوازې ښه ټریننګونو، پرله پسې نظارت او جدي ځدې ټینګار کوي چې  دشکنجې له منه یوناما بیا پ

د حساب ورکونې اجراات د شکنجې په مخنیوي او بندولو لپاره ډیر اړین دي چې باید ترسره شي. د  ېغوښتنه کوي بلک

لکه د شکنجې د کارولو په صورت کې ویرول، د جدي او مستقلې پلټنې ارولو نه پرته، مخنیوي د مؤثرو Xروچارو اختی

لري. د ه د شکنجې د بندولو لپاره بله چاره نافغاني چارواکي  تعقیب د یقیني کولو پرته، یــيد جزادپروسې تطبیق او 

کول، د یوناما په اوسني او پخواني راپورونو کې راغلې مهمي سپارښتنې د  پليګڼه فرمان په بشپړ ډول  ۱۲۹ ولسمشر

 کوي د ېحکومت د هغه کوښښونو لپاره چې د شکنجې  د ختمولو او مخنیوی په Xر کې د ملي او نړیوالو قوانینو په رڼا کې یــ

  راتلونکې لپاره یو مسیر او د عمل لپاره یو پ6ن ټاکي.

        70مسولیتمسولیتمسولیتمسولیتپه هرات وXیت کې د افغان ملي پولیسو لخوا شکنجه او د حکومت په هرات وXیت کې د افغان ملي پولیسو لخوا شکنجه او د حکومت په هرات وXیت کې د افغان ملي پولیسو لخوا شکنجه او د حکومت په هرات وXیت کې د افغان ملي پولیسو لخوا شکنجه او د حکومت 

دې شک ونیو چې ګواکې د یو قاضي په ه پ ی ، افغان ملي پولیسو په هرات کې  یو سړ په دویمه نيټه اپریل کال د ۲۰۱۴ په 

په ښار  ی لومړ  ي Xس لري. افغان ملي پولیسو دغه سړ  ،دوه هفتې وړاندې پیښه شوې وه وژنه کې چې دده د نیول کیدو نه

 د تروریزم ضد څانګې ته انتقال کړ.ۍکې د پولیسو حوزې ماموریت ته او بیا په همدغه ورځ د هرات د پولیسو قوماندان
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  ماخذ. پورتنې   69
غان ملې پولیسو، ملی یوناما دغه پیښه د څو میاشتو په موده کې د یو درجن نه زیاتو مرکو له Xرې چې د توقیفې، د هغې خپلوانو، مدافع وکی6نو، قاضیانو، اف 70

  کړې دي، تثبیت کړې ده. پورې ترسره دیسمبره د اګست نه تر   کال ۲۰۱۴د امنیت کارمندانو، څارنواXنو او د توقیف خانې چارواکو سره د هرات وXیت کې 
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ولیسو د تروریزم ضد څانګې په توقیف خونو یوناما کره او دقیق ثبوتونه تر Xسه کړي چې دغه سړې د پولیسو د حوزې او د پ 

کې د وهلو ټکولو، برقي شاکونو ورکولو او د Xسونو او پښو د ګوتو د نوکانو د ویستلو په شمول په مختلفو شکلونو شکنجه 

ستل شوې چې یبیان اخ یورڅخه لیکل يــې و همبڼه اعتراف ثبت کړ.  ویډیويپه  او بیا ددغه توقیفې څخه په زور یدی شو

  . نه ده یا شکنجه کارول شوې یده سره کوم زیاتد

مه نیټه د هرات وXیت شهري محکمې د عامه امنیت د دیوان لخوا دغه توقیفي د مرګ  ۱۹میاشتې په  ۍکال، د م ۲۰۱۴د 

شهري محکمې قاضي د متهم د مدافع وکیل هغه غوښتنه چې مؤکل یــی شکنجه د  ې ویل کیدل چېاسپه حکم محکوم شو. د

رد  ،دې لغوه شي ،اعتراف چې د شکنجې ادعا پکې موجوده ده ااو باید دعدلي طب له خوا یــی معاینه ترسره شي او د یشو

  کړ. قاضي په Xندې دXیلو سره د شکنجې د ادعا د نه څیړلو فیصله کړې ده:

تراف پروخت موجود وو . دپولیسو د راجستر کـتاب چې د متهم د اعی متهم د محکمې پر وړاندې پر خپله خوښه اعتراف کړ 

ي نچې متهم په جسمي لحاظ روغ او جوړ وو او د پولیسو د تروریزم ضد څانګې مدیر د هر ډول غیر قانو ښکارندوي دیددې 

لیکن   ی . قاضي وروسته وویل چې ده د متهم د نیولو څخه  شپږ هفتې وروسته د طبي معاینې حکم ورکړ يکړنو نه انکار کو

  کړې. ه او پایلې ښکاره ن قاضي د طبي څیړنو راپور 

ي نظامي څارنوال(افغان ملي پولیسو څارنوال) ویلي چې ده د ملي امنیت څارنوال يــد هرات د ابتدا ویل شوي چې یوناما ته

نه په لیکلي بڼه غوښتي چې د توقیفي د ادعا د څیړنو پایلې باید دده سره شریکې شي. البته د ملي امنیت څارنوال کوم 

د  ۍچې د راجع کولو او د طبي معاینې د راپور پرته د ملي امنیت څارنوال د پولیسو څارنوال ی Xسه کړ دې تر ه ځواب ن

  شي تحریکوXی.ه شکنجې دغه دوسیه ن

او نه یــی هم دغه پیښه د څیړنې لپاره چې ګواکې شواهد  ې کړ  نه پیښې پلټنې پیل ېته د ملي امنیت څارنوال د د بل طرف 

دي د پولیسو څارنوال ته لیږلې هغه د متهم مدافع وکیل ته دا هم ویلي چې که چیرته دشکنجې د ادعا شکایت ه موجود ن

  وکړي نو د څارنوال لخوا به دعدلي تعقیب سره مخ شي. 

ناف محکمې د عامه امنیت دیوان په خپله پریکړه کې د شهري محکمې فیصله ينیټه، د استمه  ۱۸کال د نومبر په  ۲۰۱۴د 

یوناما ته د  ده کړې.ه توجه نهم د شکنجې ادعا ګانو ته  لیکلې پریکړې کې خپلېید کړه. ویل کیږي چې د مرافعې محکمې تای

. البته د استيناف محکمې رئیس ادعا وکړه چې هلې ځلې شوې دي چې د شکنجې پریکړې جزیات نه دې ورکړی شوي

ناف محکمې رئیس د متهم د محاکمې نه يد است خو ره وشي . ادعاګانې وڅیړي او د لومړۍ محکمې په کچه د خالیګاوو چا

هرات وXیت د استيناف  محکمې ته فریب ورکړي. د  چې ی مخکې یوناما ته وویل چې دده په باور متهم ځان پخپله زخمي کړ 

چې د متهم دي پولیسو د دولت ضد جرمونو څانګې رئیس یوناما ته ویلي محکمې د دولت پر ضد د جرمونو د دیوان  رئیس 

په هغه دوسیه کې چې د هرات د شهري محکمې لخوا دوی ته رسیدلې د طبي معاینې  هیڅ کوم راپور موجود نه وو نو پدې 

 .د طبي معاینې امر ورکړ(تقریبا اووه میاشتې وروسته دهغه چې شکنجه او د ناوړه چلند پیښه رامنځته شوې ېاساس  یــ

د پیښې  د عدلي  یی تثبیت کړې وروسته له هغې چې د ګواښ سره مخامخ شود بشري حقونو یوې ادارې چې دغه پیښه یــ

لوماتو شریکولو ته تیار اتعقیب په خاطر د هلو ځلو نه Xس په سر شوې. همدارنګه طبي کارمندان د یوناما سره پدې اړوند م

  نه وو. 
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        څه باید وشي!څه باید وشي!څه باید وشي!څه باید وشي!

ناوړه چلند د ختمولو په غرض  د یو ملي میکانیزم جوړلو څخه یوناما یو ځل بیا حکومت ته پر خپل وړاندیز چې د شکنجې او 

نه محروم وي باید پلټنه او  ۍځایونو چیرته چې انسانان د خپلې ازاد وټینګار کوي. د خپلواکه ناظرینو لخوا د هغ یعبارت د

دغه شان د توقیفیانو  معاینه وشي چې دا د شکنجې او نورو اړوندو بشري حقونو تیروتنو په مقابل کې د حساب ورکونې او

سره د انساني چلند په لور د پرمختګ لپاره اړین دي. د بشر حقونو نړیوال معیارونه اواغیزمنې کړنې د داسې میکانیزمونو 

او دغه شان د نورو  )پروتوکول( مسوده لپاره ښه چوکاټ برابروي په ځانګړي ډول د شکنجې ضد کنوانسیون اختیاري 

سپکاوي نه ډک چلند او سزاګانو د شتون په صورت کې د غړو هیوادونو نه د شکنجې د مخنیوی د ظالمانه غیر انساني او د

  ملي میکانیزمونو د جوړولو غوښتنه کوي. 

ددولت نه ازاد او د بشر حقونو د ملي ادراې سره همکاره اوسي او باید ټولو  ملي وي، دغه د پلټنې د پوهانو جوړوښتونه باید

ولري.  دغه شان د قانون له مخې باید د حکومت لخوا تمویل او دهر ډول سیاسې  یانه توګه Xس رستوقیف خونوته په ازاد

  71مداخلې نه مصئون اوسي.

 )پروتوکول مسوده ( د شکنجې ضد اختیاري  ېلیکن تر اوسه یــ یهیواد د ی افغانستان د شکنجې ضد نړیوال کنوانسیون غړ 

د توقیف خونو  چېباید یو میکانیزم جوړ کړي  مرستدویان (ډونران) نړیوال. په اول قدم کې دولت او یده ن ی کړ  Xس لیک

نه نظارت او معاینه تقویه شي. لکه څنګه چې ددغه راپور د سپارښتنو په برخه کې راغلي د شکنجې د مخنیوي لپاره باید کار 

  وکړي. 

ون تر م6تړ Xندې جوړ شي ترڅو د د مخنیوي ملي میکانیزم  کیدای شي د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیس

همغږي کونکي رول ولوبوي د ښه تمویل او نورو اړینو امتیازاتو د برابرولو په صورت کې کیدای شي دغه میکانیزم د 

 )څٻړنې مامور  او غور  د شكايتونو د خلكو د (له دولتي ادارو  نیمډز افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون د اوسني امبو

د مخنیوی ملي  ۍ سره په همغږ  )پروتوکولمسوده ( اختیاري  نمدغم کړې شي. د شکنجې ضد کنوانسیوڅانګې سره 

. د توقیف ید یکې په بریالیتوب سره ایجاد شو هیوادونومیکانیزم د بشري حقونو ملي نهادونو په چوکاټ کې په ډیرو نورو 

د نظارت په غرض د یو تخصصي پلیټ فارم د جوړولو په خاطر د افغانستان دبشرحقونو خپلواک کمیسون  څخه خونو

کوXی شي چې دغه پلیټ فارم جوړ کړي. مناسب نړیوال مرستدویان (ډونران) ته ضرورت لري.  ېموجوده وړتیا X نورې تقويــ

  ورته برابرې کړي.  مه کړي او نورې مرستې ېکارکونکي او پلټونکې وګماري او تربیه یــ

یوناما او مدني ټولنې هم کوXی شي په لومړنیو مرحلو کې د میکانیزم لپاره د موجوده متخصصینو (په مختلفو برخو لکه 

د هغوی فعالیت ډاډمن شي. نوموړي پلټونکي باید پیاوړي شي  چېطب، څیړنه او عدلي طب کې) په واسطه م6تړ وکړي 

و په باقاعده ډول دحکومت سره کار وکړي او وړاندیزونه تیار کړي چې څنګه کوXی شو د چې بشپړې پلټنې ترسره کړي ا

توقیفیانو سره چلند او توقیف خونو حالت بهتر او د شکنجې او ناوړه چلند په اړه د شکایاتونو په راجع کولو سره حساب 

  . ي ورکونه یقیني کړ 

  

                                                             
لبانیا، کروشیا، هغه ملکونه چې اختیاري پروتوکول يــې امضا کړی ده او د شکنجې د مخنیوي ملي میکانیزمونه يــې جوړ کړې دي مثالونه یــې په Xندې دول دي: ا  71

                                               نیکاراګوا، سربیا، سلوانیا، مقدونیه، تیونس او ترکیه.                   
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        کـتنهکـتنهکـتنهکـتنه

کال په موده کې  ۲۰۱۴کال او  ۲۰۱۳يــې د اړوند توقیفیانو سره  چې د جګړې  امات په ګوته کويناما د حکومت جدي اقدیو

 ۱۲۹د  ولسمشرد حکومت هغه کو ښښونه چې د  په دې کې اوکړي دي.  هکله د شکنجې او ناوړه چلند له منځه وړلو په 

توقیفیانو سره مرکې ښیــی چې په پایله کې د  ۷۹۰د  ، هم شامل دي چېترسره کړي  ېګڼه فرمان د تطبیق په موخه یــ

د حکومت  میاشتو په دې موده کې ۲۳د  . ددې سره سرهید یراغل یسلنه کموال ۱۴شکنجې او ناوړه چلند په پیښو کې 

منځته راغلي. البته د  یخو بیا هم د شکنجې په پیښو کې د پام وړ کموال .دې رسیدليه اجراات تر حساب ورکونې پورې ن

چې دا  کار اخیستل شوی د شکنجې نه  پر ضد اوس هم دوام لري او د مرکه شوو توقیفیانو د یوپر درې تعداد کارولشکنجې 

اړتیا  ډیرو هلو ځلو ته Xکافي نه دي.  ،کوي چې هغه اقدامات چې تر اوسه په دې اړه ترسره شوي يددې خبرې ښکارندویــ

  ی ټکی کیښودل شي. چې د شکنجې له منځه وړلو لپاره معافیت ته د پا ده

ستنې په یلوماتو د اخاد یوناما څیړنې څرګندوي چې افغانستان کې له ډیر مودې راهیسې د شکنجې څخه د اعتراف او م

امداره توګه کې د بدلون په غرض حکومت باید د خپلو نړیوالو شریکانو په م6تړ په دو کړنهستل کیږي . دغه یموخه ګـټه اخ

او دنظارت  یکال  نه راپدیخوا حکومت او نړیوال همکارانو یــی په ټریننګونو، عامه پوهاو ۲۰۱۱ دهلې ځلې جاري وساتي. 

او پلټنې میکانیزم په تقویه کولو چې د شکنجې او ناوړه چلند د مخنیوي لپاره اړین دي خپلې هلې ځلې متمرکزې کړي. په دغه 

توقیف خونو کې د شکنجې  ځينې هلو ځلو په نتیجه کې په توقیفیانو سره شوې مرکې دا څرګندوي چې ددغه ۷۹۰راپور کې د 

  .ید استعمال په مخنیوی کې پرمختګ شو

هغه وخت په پوره ډول ختمیدای شي   کارولشکنجې  په دوامداره توګه دپه افغانستان کې په توقیف خونو کې  حال، په هر

شاملیدلو له Xرې غښتلی شي  دد نورو مسلکي کسانو  دا ځواکونهپه دندو پاتې شي،  چې د ملي امنیت او د پولیسو کارمندان

چې دوي توقیفیان شکنجه کړي او یا يــې ناوړه  شړل وله دندتاديب کول، څارنوالۍ ته معرفي کول او  او د هغو کارمندانو 

خپلواک او  د نو امر کړی وي ورکولواو ناوړه چلند  ېچلند ور سره کړی، یا يــې ترې سترګې پټې کړې دي او یا يــې د شکنج

قاضیان او څارنواXن د Xس ته راغلو ثبوتونو او  .رامنځ ته شي هحساب ورکون ملکي پلټنې او څار میکانیزمونو له Xرې د

مراحلو د  ييــاجرااتو قانون د قضا يــيشواهدو په ارزیابې کې مهم رول لري او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون او د جزا

قانوني تقاضو ته په احترام نه لرلو سره هغه ثبوتونه او اعترافات چې د  ې وي که چیر وول ه مسب يتکمیل ضمانت ورکوي. دو

   کړي.ه اع6ن ن ،شکنجې له Xرې اخستل شوي وي باطل

. یوناما یوځل بیا د ملي امنیت او افغان ملي پولیسو یشکنجه د افغانستان ملي او نړیوال قانون له مخې یو جدي جرم د

لوماتو د Xس ته راوړلو یا د تروریزم ادي چې شکنجه د استخباراتي مه په دې باور ن يدوران کې موندلې چې دوسره د مرکو په 

مني  هم نه ي دااو دوناکاره او غیر مؤثره وسیله ده.  غیرقانوني، پر ضد په ستراتیژیکه مبارزه او د شخړو اړوند فعا لیتونو کې

  .   لرلی شيد هیواد امنیت باندې خورا ناوړې پايلې  شکنجه اړتیا نشته اوته د شکنجې  لپاره چې د افغانانو ژوند ساتلو

استخباراتي راپور چې کال   ۲۰۱۴د نهم دیسمبر  د امریکا د متحده ایاXتو د سنا نوې منتخبې کمیټېد یوناما په دې اړوند،  

ی اامریکا د متحده ایاXتو استخ کال راپديخوا ۲۰۰۱سیپتمبر  یولسم د
ٓ
د پرمختللی  توقیف او  )ېباراتي ادارې (سي ا

ی ا په هکله یوه ژوره څیړنه سرته رسولې وه. دا څیړنه تخنیکونو استعمال
ٓ
د پرمختللو پلټنو  ېښکاره کوي چې د سي ا

دې  .ماتو ترXسه کولو او د توقیفیانو د مرستې جلب کولو لپاره مؤثره وسیله نه وهمالوتخنیکونو استعمال د استخباراتي 

دوي خپل مالومات له ځانه جوړکړل/دروغ توقیفیانو چې له دا ډول چلند سره مخ شوي وو،  ګڼوڅیړنې دا هم وښودله چې 
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د راپور موندنې ښيــي چې داسي  72ناسم وو.يــې په کې وویل چې ددې پایله دا شوه چې راټول کړی شوي استخباراتي مالومات 

کوم ثبوت نه و چې دا په ګوته کړي چې شکنجه ګـټوره ده او ددې له امله ناسم مالومات راټول کړی شول او هغه داسې چې 

له دوي نه اوریدل غوښتل ترڅو د  يــې تحقیق کوونکوځینې توقیفیانو  وویل چې دوي هر هغه څه وویل چې ددوي په اند 

ډیرو توقیفیانو  دا موندنې د یوناما د راپور موندنو ته ورته دي او د یوناما راپور موندنې ښيــي چې وي.دوي شکنجه ودرول ش

د تحقیق کوونکو له خوا چې هر ډول ورسره شوې وې وویل چې دوي د هر هغه جرم په کولو اعتراف وکړ او چې مرکې 

  73 وازې ددې لپاره چې دوي نور شکنجه نه شي. مالومات ددوي مخې ته کیښودل شول، نو دوي ورته غاړه کیښوده او ی

د ملګرو ملتونو میکانیزم او معیارونه هم په دې تاکید کوي چې د تروریزم دمخنیوي مؤثره Xرې چارې باید د بشرحقونو د 

کوي  مکلفیتونو سره برابرې وي. ددولتي چارواکو لخوا د توقیفیانو شکنجه او هغوي سره ناوړه چلند ملي امنیت نه تقویه

  74بلکه امنیت ته زیان رسوي.

پخپل سرتوقیف کول ددولتي چارواکو لخوا نه یواځې  يسره  ناوړه چلند او هغو يد جګړې اړوند توقیفیانو شکنجه، دهغو 

. دغه سرغړونې له یو یاو پخ6ینې د پروسې په Xر کې لوی خنډ هم د سولېبلکه د  ید بشرحقونو جدي سرغړونه او جرم د

حکومتي ادارو او خلکو ترمنځ بې باوري زیاتوي او بل اړخ ته په پخواني توقیفیانو او ټولنو کې افراطیت ته وده اړخه د 

  75ورکوي.

د ملګرو ملتونو د شکنجې د مخنیوی میکانیزم او ماهرین تاکید کوي چې د شکنجې، ناوړه چلند او د اداري فساد ترمنځ  

موندلې ده چې هغه ملکونو کې چې په لوړه کچه اداري فساد موجود وي  ونوهییت ډیره ښکاره او واضحه تړاو شتون لري. دغه

هلته د شکنجې او ناوړه چلند د پیښیدو امکانات زیات وي او هم هلته ډیرې کمې پیښې ثبت او عدلي تعقیب Xندې نیول 

نوي او منل شوي او د  یثبت شو په شمول د عدلي سکـتور کې په ډیر ډول په افغانستان کې په پراخه پیمانه فساد 76.کیږي 

  77 ژمنه کړې ده. يــې د مخنیوي په  اړههم دا منلې ده او  اشرف غني ولسمشر

                                                             
مریکا متحده ایاXتو د استخباراتو د سنا منتخبې کمیټې په ويب سايټ کې په دې پته کـتلی  ۲۰۱۴په نهم دیسمبر   72

ٓ
کال کې دا راپور نشر شو او د ا

   www.intelligence.senate.gov/study2014.htmlwww.intelligence.senate.gov/study2014.htmlwww.intelligence.senate.gov/study2014.htmlwww.intelligence.senate.gov/study2014.htmlشئ.
73

د راپور لنډیز له نشر کولو وروسته، ډیرو تکړه تحقیق کوونکي رامخکې شول او وویل چې د      استخباراتو په اړه د سنا منتخبې کمیټۍد امریکا د متحده ایاXتو د   
واد کارول یو هی شکنجې په زور Xس ته راغلي مالومات کره نه وي ځکه چې توقیفي به هر هغه څه ووایــې چې د شکنجې د دریدو Xمل شي. او بله دا چې د شکنجې

ی اې د سکنجې راپور ځینې برخې 
ٓ
ویب سایټ کې وګورئ:   دې  په ډیر نه بلکې لږ خوندي ساتي. د سي ا

www.humanrightsfirst.org/sites/deafault/files/SSCIwww.humanrightsfirst.org/sites/deafault/files/SSCIwww.humanrightsfirst.org/sites/deafault/files/SSCIwww.humanrightsfirst.org/sites/deafault/files/SSCI----torturetorturetorturetorture----reportreportreportreport----background.pdfbackground.pdfbackground.pdfbackground.pdf                                                           
74

ه تروریزم ضد ستراتیژي او عمل پ6ن او د ملګرو ملتونود بشري حقوقو په مصونیت او پر مختګ او اساسي ازادیو او تروریزم پر خ6ف د د ملګرو ملتونو نړیوال  
   www.un.org/terrorism/terrorism.hr.shmlwww.un.org/terrorism/terrorism.hr.shmlwww.un.org/terrorism/terrorism.hr.shmlwww.un.org/terrorism/terrorism.hr.shml ډول دی:  ديځانګړی راپور برابرونکی راپور وګورئ. ادرس یــی په 

یوی کوي مث6 د طالبانو او ددولت نورو مسلحو مخالفینو ډلو ویلي چی دتوقیفیانو سره شکنجه او پراخه  په خپل سره نیونه د سولې په اړوند مذاکراتو مخن د  75
ملتونو او نورو بشري حقونو ادارو لخوا یو ځل بیا دغه موضوع راپورته شوه دا یو ښه وګورئ: (لکه څنګه چې د ملګرو  ۲۸، جنورۍ ۲۰۱۳طالبانو اع6میه په کال 

د قسمت سره لوبې کوي.  ابتدایــي اقدام دی. لیکن ددغه ناوړه چلند د مخنیوي لپاره نورو جدي او پر وخت اقداماتو ته ضرورت دي. مفسد او ظالم چارواکي د بندیانو
اکمې توقیفیان تر ډیرې مودې پورې په زندان کې ساتل کیږی یا شهیدان کیږي چی دا  نه یوازې د انسانیت خ6ف یو عمل دی، په غلطو اتهاماتو بغیر د کومې مح

زښتونو خ6ف یو عمل بلکی د جینوا کنوانسیون او د ملګرو ملتونو د شکنجې د منع کنوانسیون څخه څرګنده سرغړونه هم ده. دا نه یوازې د نړیوال بشري حقونو ار 
     ی بلکه د سولې په بهیر کی یو ستر خنډ هم دی. د لوستلو لپاره Xندی ویب سایت وګورئ:                                              د
----prisonersprisonersprisonersprisoners----untoward.conduct.with.theuntoward.conduct.with.theuntoward.conduct.with.theuntoward.conduct.with.the----longlonglonglong----howhowhowhow----20812for20812for20812for20812for----www.shahamatenglish.com/index.php?option=comcontentview=articalidwww.shahamatenglish.com/index.php?option=comcontentview=articalidwww.shahamatenglish.com/index.php?option=comcontentview=articalidwww.shahamatenglish.com/index.php?option=comcontentview=articalid

itemed=3itemed=3itemed=3itemed=3----catid=2:commentscatid=2:commentscatid=2:commentscatid=2:comments----ionerionerionerionerprprprpr----oppressedoppressedoppressedoppressed----thethethethe----thatthatthatthat----showshowshowshow----reportreportreportreport----latesflatesflatesflatesf----thethethethe  
  ادرس وګورې:                                                                                                           دي په ۲۱، اکـتوبر ۲۰۱۴د شکنجې د مخنیوي د ذیلي کمیتې راپور کال   76

http://www.Ohchr.org/en/hrbodies/opcat/pages/opcatindex.aspxhttp://www.Ohchr.org/en/hrbodies/opcat/pages/opcatindex.aspxhttp://www.Ohchr.org/en/hrbodies/opcat/pages/opcatindex.aspxhttp://www.Ohchr.org/en/hrbodies/opcat/pages/opcatindex.aspx  
77

                                                                کومه چې په Xندې ویب سایټ کې موجوده ده:                      ۲۰۱۴، کال ۲۹د ولسمشر اشرف غني افتتاحیه وینا د سپتمبر په   
http://president.gov.af/ps/news/36954http://president.gov.af/ps/news/36954http://president.gov.af/ps/news/36954http://president.gov.af/ps/news/36954    
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یوناما تاکید کوي چې حکومت د ملي او نړیوال قوانینو پر بنسټ مکلف دې چې ټول د شکنجې او نورو ناوړه چلند پیښې پر 

او د شکنجې او ناوړه چلند د نورو پیښو  يجزاء ورکړي، د شکنجې قربانیانو ته ځواب ووایــ ېوخت وڅیړي، مسؤلینو ته یــ

څخه مخنیوی وکړي. په هیڅ حالت کې پدې اړه د حکومت مسؤلیت نه کمیږي. پدې معنی چې که د جنګ حالت وي یا د 

په هیڅ حالت کې نه شي  شکنجه ،او نور ملکي بیړنې حالت وي يجنګ د ګواښ ورځې وي، داخلي سیاسي ناخوالې و

 توجیه کیدای. 

د افغانستان ملکـفیت فسخ کیدای نه شي، دا په دې مانا چې هیڅ یو استثنايــي حالت له مخې  د شکنجي ضد کنسوانیسون

چې هر څرنګه وي، که د جنګ حالت وي او یا د جنګ ګواښ وي یا داخلي سیاسي بې ثباتي وي او بل کوم ډول عام 

د ملګرو ملتونو لپاره د بشري حقونو عالي کمیشنر زید راد الحسین  نجه توجیه کیدای نه شي.اضطراري حالت وي، شک

هغه  نه شکنجه ورکوونکي، نه پالیسي جوړونکي، نه  –یڅوک خ6صیدای نه شي ه څخه " د شکنجي ضد کنوانسیون :وايــي

   78  "چې د کړن6رو تعریف کوي او یا د (شکنجې) امرونه ورکوي.دولتي مامورین 

یوناما یوځل بیا د افغانستان په حکومت غږ کوي چې د شکنجې او ناوړه چلند د مخنیوي او له منځه وړلو لپاره جدي 

  اقدمات ترسره کړي او د شکنجې د پیښو په اړه د محاسبې او مجازاتو څخه کار واخلي. 

        ځوابځوابځوابځواب    حکومتحکومتحکومتحکومت    فغانستان دفغانستان دفغانستان دفغانستان دااااد د د د     راپور د موندنو په اړهراپور د موندنو په اړهراپور د موندنو په اړهراپور د موندنو په اړهاوسني اوسني اوسني اوسني     دددد

 ۲۰۱۵ځواب د لیکلي  یو تفصیليد افغانستان حکومت   ،کې غبرګوند موندنو په کال د راپور  ۲۰۱۵ۍ رور بد یوناما د ف

مه د ملي امنيت شورا په مټ تیار کړ او دا ځواب د دې راپور په شپږمه ضمیمه کې شته ۱۲رورۍ میاشتې په بکال د ف

 د حکومت ځواب په څلورو برخو ویشل شوی ( مقدمه، د راپور ځواب په شمول د ملي امنیت، د کورنیو چارو  79دی.

         غبرګونونه، د شکنجې له منځه وړولو لپاره تجویز شوي عملي پ6ن او پایلې).  او د دفاع وزارت وزارت

                                                                                                                                                                                              

نۍ ته Xره هواروي (...) که غواړی د قانون کلک عزم ښکاره کړو چی د اداري فساد، حقوق بشر، امنیت، دقانون حاکمیت ګواښی او په قضایه قوه کې فساد بد ام
مه ذمه وارۍ داده چې حاکمیت پلي شي او لوړ پوړي چارواکي چې په فساد بوخت دي مجازات شي او قضایه قوه باید پاکه او د اعتماد وړ وي (...). د حکومت بله مه

تداري د هر افغان پیدایشي حق دی (...) زمونږ خلک اداري فساد نور نشی زغم6ی. باید موثر دولت او ښه حکومت داري را منځته کړي. یو موثره دولت او ښه حکوم
نظامي ځواکونو په چوکاټ کې اداري فساد او د حکومتي ذرایعو بی ځایه استعمال یو د ناامنۍ د زه او زما حکومت پخپله د فساد خ6ف جهاد شروع کړو (...) د 

عاملین باید قانون منګولو ته وسپارو ډیرو مفکرینو د افغانستان د تحقیق او ارزونې څانګی، حکومتدارۍ په افغانستان Xملونو څخه دی. قانون شکنی یو جرم دی او 
 IntegrityجوXۍ کی پولیس که غله؟ د افغان په ملي پولیسو د اص6حاتو یو کوشش د اداري فساد خ6ف ادارې ( ۲۰۰۷په کال : ې راپور وګور  ۲۰۱۴کی د مارچ 

Watch Afghanistan, Independent Joint Anti-Corruption Monitoring and Evaluation Committee and Transparency Perception Index  د
ره کی په څلورم نمبر ارزولې ده، د خارجي حکومت ادارو (ځانګړیو سیګار د افغانستان د عمران مجدد لپا ۲۰۱۴ډیر مفسدو هیوادونو په کـتار کی په کال  ۱۷۵

حاکمیت فعالیتونه هم (UNODCځانګړی مفتش دفتر هغه اداره ده چی د امریکا متحده ایاXتو تمویل شوی پروژو نه نظارت کوي چی د بشر حقونه او د قانون  ، 
ه اداري او ودانونکي اغیزې په پراخه کچ ۲۰۱۶پکې شامل دي او د حکومت په چوکاټ کې اداری فساد په افغانستان کې : موجوده ستونزې مشخصې موندنې دسمبر 

) او واضح تړاو د شکنجه او اداری ۲۰۰۸کال  ۵چی اداری فساد نړیوال شفافیت راپور نمبر  ې د اداري فساد په افغانستان کی ثبت کړیدی .دغه اداره هم په ګوته کړ 
مارچ په  ۲۰۱۴د ذیلی کمیتی اووم کلنی راپورکال  چلند او سزا ګانی Cat/c/52/12فساد لپاره وګورۍ. پنځم باب د شکنجه او نور ظالمانه غیر انسانی ا  تحقیرامیز 

  Xندی پته وګورئ:                                                                                           
layouts/treatybodyexternal/download.aspx?symblno=cat%2f52%f2dlang=enlayouts/treatybodyexternal/download.aspx?symblno=cat%2f52%f2dlang=enlayouts/treatybodyexternal/download.aspx?symblno=cat%2f52%f2dlang=enlayouts/treatybodyexternal/download.aspx?symblno=cat%2f52%f2dlang=en----http://tbinternet.ohchr.org/http://tbinternet.ohchr.org/http://tbinternet.ohchr.org/http://tbinternet.ohchr.org/  

يــې د شکنجې  مطبوعاتي بیانیه چې د شکنجې ضد کنوانسیون دیرشمې کلیزې په مهال ۲۰۱۴دیسمبر  ۱۰د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر د   78
 له منځه وړلو ضرورت ته اشاره کړې وه. په Xندې پته دا مطبوعاتي بیانیه کـت6ی شئ:

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15405&LangID=E   
79

نه او حساب ورکونه"  د افغانستان حکومت د یوناما د کالني راپور  "د افغان توقیف ځایونو کې له د جګړې اړند  توقیفیانو سره چلند، د بشري حقونو څخه سرغړو   

د په کې شامل وو   رت) غبرګونونه په غبرګون کې لیکلي ځواب چې( ملی امنیت شورا دفتر، د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت عمومي ریاست او د ملي دفاع وزا

مه  یوناما ته ورسید. حکومت یوناما ته خپل ځواب په دري ژبه لیکلي وو او  لکه چې څرنګه دملي امنیت د شورا دفتر سره ۱۲رورۍ میاشتې په بکال د ف ۲۰۱۵

          پوره متن لپاره ددې راپور شپږمه ضمیمه وګورئ.موافقه شوې وه او دهغوې لخوا منظور شوې، یوناما د حکومت ځواپ انګریزي ژبې ته وژباړه. د 
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 درناوي او رعایت کولو ته ژمن دی، او چې حکومت يــې د اتباعو د بشري حقونو  يد افغانستان حکومت په ځواب کې وايــ

د اس6مي چې افغانستان يــې غړی دی،  ونړيوال تړونون فیتونه سرته رسوي چې د اساسي قانون، د هغولټول هغه مک

ي ور ښتونو،  اصولو او د افغانانو د کلتور پر اساس يــې لري. دحکومت ځواب دا په ګوته کوي  چې حکومت یو تکړه او باز ار 

د ملي او نړیوالو ادراو سره کار کوي  چې بشري حقونه پیاوړي کړي او د توقیفیانو  پر وړاندې د بشري حقونو  همکار دی او

  مخنیوي وکړي.  وڅخه د سرغړون

په ډیرو " " خوځینې ادعاګانې او اندیښنې په ځای بولي"  په راپور کېد یوناما  د حکومت ځواب دا ښيــي چې حکومت

کال د  ۲۰۱۵ ۍ رور بي ځواب کې د یوناما د فد حکومت لیکل 80."ر له موندنو سره موافق نه دیځایونو کې د یوناما د راپو 

ــي چې حکومت په شمول د ملي  راپور په تیره بیا د څیړندود په هلکه ددوي په اند نیمګړتیاوو ته اشاره کړې ده. يوناما دا واي

، یوناما رد کړې دي کال راپدیخوا کړې دي ۲۰۱۰ډول تبصرې په کراتو له  اامنیت عمومي ریاست او د کورنیو چارو وزارت د

او په اوسني او پخواني راپورونو کې او همدارنګه له حکومتي چارواکو سره په ګڼو لیدنو کې يــې په بشپړ ډول دا موضوع 

کړنو  وړیوالو معیارونو او بهترینڅیړلې ده.  یوناما یو ځل بیا ددې خبرې کلکه ادعا کوي چې ددې راپور د څیړنې میتود په ن

راپور په موندنو خپل  له دې امله، یونا د وXړ دی او د مالوماتو د تصدیق او کره کـتنې لپاره يــې قوي میتودونه کارولې دي. 

  او سپارښتنو کلکه وXړه ده. 

نترول Xندې د توقیف داد افغانستان د حکومت رسمي کړن6ره نه ده چې د دوي تر ک" حکومت په خپل ځواب کې کاږي 

" ځایونو کې له توقیفیانو څخه د اعتراف او مالوماتو اخیستلو په خاطر  شکنجه وکاروي او یا توقیفیانو سره ناوړه چلند وکړي.

د یوناما په راپور کې د ځینو پیښو راپور صحیح نه دی البته ځینې انفرادي "ځواب په ګوته کوي چې همدارنگه د حکومت 

شي چې د قضايــي او امنیتي ارګانونو د ځینو مامورینو او کارمندانو لخوا شوې وي. د افغانستان حکومت دا  سرغړونې کیدای

او ددې  مني چې په دې اړوند ځینې ستونزې شته او افغانستان حکومت د شکنجې او ناوړه چلند له منځه وړلو ته ژمن دی

رۍد یو ځانګړي پروګرام لپاره یو  پ6ن جوړ کړي چې د افغانستان ته هم ژمن دی چې په لوړه کچه د اړونده ارګانونو په همکا

  81 "په  توقیف ځایونو کې د داسې پیښو  چې د بشري حقونو ارزښتونو ضد دی،  د تکرار مخنیوي وکړي.

Xندې موارد هم  ره  تجویز شوي ملي پ6ن ته اشاره کړې ده چې په دې کېاځواب د شکنجې له منځه وړلو لپد حکومت 
افغانستان اجرايــي او د جزا په قوانینو کې اص6حات راوستل، د شکنجې ضد کنوانسیون د اختیاري مسودې : د ل ديشام

د جبران ادا کول او ګڼه فرمان تطبیق، د شکنجې د متضررینو درملنه او  ۱۲۹(پروتوکول) Xس لیک کول، د ولسمشر د 
ي کول، د مخنیوي ور نه جوړول، په عام کلتور کې د شکنجې بې بادوي ته د زده کړې او د ضرفیت د لوړتیا لپاره پروګرامو

 هلې ځلې او د تجویز شوي ملي پ6ن د تطبیق په دوامداره توګه څارل.  

یوناما د حکومت د کړې ژمنې هرکلی کوي چې د یو ملي پ6ن د تطبیق له Xرې د توقیفیانو پر وړاندې شکنجه او ناوړه چلند 
 ېحساب ورکونه په تیره بیا د مسوولو مامورینو او د شکنجله منځه یوسي. یوناما په خپلې څیړنې بیا ټینګار کوي چې 

، د شکنجې له منځه وړلو او مخنیوي لپاره اړین دی او داسې کول به په دې څارنوالۍ ته معرفي کول ي (مرتکبین)ورکونک
مانا وي چې د افغانستان حکومت له سیاسي پلوه په لوړه کچه په دې ژمن دی چې ددوي مامورینو لخوا شکنجې کارول له 

  منځه اوسي. 
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چې په  په هکله  د اجرااتو د مخنیوي افغانستان حکومت نه غوښتنه کوي چې د حساب ورکونې او د (شکنجې) یوناما د

تجویز شوي ملي پ6ن کې ورته اشاره شوې، باندې خپله توجه متمرکزه کړې او لومړیتوب ورکړي. د یوناما راپورونو موندنې  

په متواتر ډول دا ښيــي چې د افغان چارواکو/مامورینو د حساب ورکونې نشتوالی او معافیت د شکنجې کارولو او د ناوړه 

د اصلي Xمل دی. تر اوسه پورې د شکنجې کارولو لپاره هیڅ ډول پایلې شتون نه لري: د شکنجې مرتکبین څارنوالۍ ته چلن

سزاګانې نه ورکول کیږي. یوازې ټرینینګونه، پلټنې، Xرښودنې او د تادیبي  ډول نه معرفي کیږي او ددوي پر خ6ف هیڅ

Xله منځه یوسي او مخنیوي يــې وکړي: دې ډول هلو ځلو سره  هی چې  شکنجپوهاوۍ د لوړوالي لپاره پروګرامونه نه شي کو

        ې اجراات مل شي چې په بشبړ ډول شکنجه له منځه ووړل شي.حساب ورکون دقیقباید 

        مهمې سپارښتنېمهمې سپارښتنېمهمې سپارښتنېمهمې سپارښتنې

دفتر، کورنیو چارو  ۍڅارنوال يــېسپارښتنې چې په تیرو دوو راپورنو کې دافغانستان حکومت، پارلمان، لو ۸۲د یوناما هغه 

ې وځ لیږونکو هیوادونو او ایساف ته شوپ، تمویل کونکو ملکونو، ېمحکم ې امنیت، افغان ملي اردو، ستر  يوزارت، مل

ــ ۲۸، ېله دغه جملې څخه نهه سپارښتنې په مکمل ډول عملي شو وې، دي ه یــی بیښي ن ۴۱په جزوي ډول او پاتې  ېی

   82.ېعملي شو

میاشتې پورې د یوناما د ټولو  ۍ جنور  ۲۰۱۲څخه تر کال  ېاکـتوبر میاشتد  ۲۰۱۱نځمه ضمیمه د کال ید دې راپور پ

سپارښتنو په  ۶۹کوي. یوناما یوځل بیا په حکومت غږ کوي چې د هغه  يسپارښتنو په اړه د حکومت د اجرااتو ښکارندویــ

ي توقیف خونو کې د شکنجې او ناوړه چلند د دي عملي شوي او په افغانه یا بیښي ن ېهکله چې په جزوي ډول عملي شو

  عملي کړي.  ،یو عملیاتي پ6ن برابروي دولتي ادراو ته پارهلمخنیوی 

چې افغاني چارواکي باید د افغانستان په توقیف خونو کې د مخنیوی او ختمولو په موخه Xندې  يټینګار کو په دېیوناما 

  سپارښتنې عملي کړي:

        ::::د افغانستان دولت تهد افغانستان دولت تهد افغانستان دولت تهد افغانستان دولت ته
یو مستقل نظارتي او د حساب ورکونې میکانیزم چې د مخنیوی د ملي میکانیزم (این پـي ایم) په څیرـ لکه څنګه  •

جوړ شي. او باید دغه Xندې  ،وړاندې شوې )پروتوکول( مسودې اختیاري  پهچې د شکنجې ضد کنوانسیون 
نه  ۍد ازاد باید په غیر اع6نیه ډول ټول هغه ځایونه چې انسانان يص6حیتونه ولري: د دغه میکانیزم Xندې دو

پکې محروم دي لیدنه وکړاې شي، خپلواکه عدلي طب ته دې ص6حیت ورکړل شي چې د شکنجې ادعا ګانې تایید 
کړي. د ملي امنیت او افغان ملي امنیتي ځواکونو په توقیف ځایونو کې دې د شکنجې ادعاګانې په بې پرې او 

انه ډول وڅیړل شي. (دهغه کړنو سره سم چې د استانبول په پروتوکول کې راغلي) او باید دلوی څارنوال دفتر روښ
د دوسیو د استولو په شمول د توقیف اړوند چارواکو او نورو  لپاره واو نورو اړونده چارواکو ته د خپلواکو پلټن ته

 نیوي مؤثرې سپارښتنې برابرې شي. ادارو ته په توقیف خونو کې د شکنجې او ناوړه چلند د مخ
شکنجې ضد کنوانسیون او نورو ظلمانه، غیر انساني او تحقیر کونکي  دباید ټول هغه اړين اقدامات وکړې چې  •

 .یب کړي صواختیاري مسوده (پروتوکول) Xس لیک او تچلند او یا سزا 
  د توقیف ټول غیر رسمي ځایونه دې مالوم کړ ي او د هغو ځایونو کارول دې ودروئ او بند دې کړي.   •

  

                                                             
د افغانستان سترې محکمې ته شوي يو څلورو سپارښتنو د پلي کيدلو ارزيابي ونه کړی شوه ځکه چې د محکمې لخوا د مالوماتو نشتوالی وو   82

   او ددې پرته چې په ليکلي او شفاھي ډول ترې څو وارې غوښتنه شوې وه.
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        ::::ستری محکمې تهستری محکمې تهستری محکمې تهستری محکمې ته
 ترافعد ا ېچې دشکنجې او جبر سره ترXسه شو شي هدایت ورکړلباید ابتدایــې او استیناف محاکمو قاضیانوته  •

ې ترXسه شکنجې دXر  او داساسي قانون او جزایــی اجرااتو قانون پر بنسټ د وڅیړي په منظمه توګه  ېادعاګان ېټول
 ی.وګرزومنع  استعمالاثباتیه شواهدو د  شوي

 
            ::::څارنوالۍ تهڅارنوالۍ تهڅارنوالۍ تهڅارنوالۍ ته    ېېېېلویــلویــلویــلویــ

چې د ملي امنیت او ملي  ېکارونی ټولی ادعا ګان ناوړه چلندملي پولیسو لخوا دشکنجې او او افغان  د ملي  امنیت •
 په يداو افغاني چارواکي په کې Xس لري او په دغه راپور کې ذکر شوي  ېترسره شو پولیسو په توقیف خونو کې

  .ي کړ  يبررسبې پرې توګه، په کره ډول او په وخت  ،خپلواکه
 

        ::::ریاست تهریاست تهریاست تهریاست ته    ييييد ملي  امنیت عمومد ملي  امنیت عمومد ملي  امنیت عمومد ملي  امنیت عموم
شي .  وپلټلچلند راپورونه ناوړه دشکنجې او باید توقیف ځایونوکې په ټولو تخار وXیتونو ه او فرا ،کندهار،ابل ک د •

کړنو باندې باید متمرکزې  يجرمپه او د ملي  امنیت دمسولینو  .يوباید چې معتبره، موثره، او خپلواکه  پلټنې  دا
 . وي

مرتکب شوي وي، په د توقیفیانو په شکنجي چې  يلوړ پوړي چارواک ياو د دو يد ملي امنیت هغه کارکوونک •

او اړونده  ۍ، باید  نظامي څارنوالاختیار کړې وي يبې اعتنایــ ېوي او یا د شکنجې په اړه یــ ی امر کړ  ېشکنجه يــ

ګوښه شي، یاهم وظیفه یــې  تعلیق  ېته د معرفی کیدو په شمول مجازات او  تادیب شي ، له دندو څخه دادارو 

 شی او د تقاعد او نورو امتیازاتو څخه بي  برخې شي. 

 

                ::::افغان ملي پولیسو تهافغان ملي پولیسو تهافغان ملي پولیسو تهافغان ملي پولیسو تهکورنیو چارو وزارت او کورنیو چارو وزارت او کورنیو چارو وزارت او کورنیو چارو وزارت او 
پولیسو  سیمه ییزو کې د ملي  پولیسو او  او نورو ټولو ځایونو کندهار، بغ6ن، هرات، کندز او  پکـتیکا وXیتونو د •

 ې.و او بشپړې  باید چې معتبره، موثره، خپلواکه څیړنیشي. دا وڅیړل ېلخوا دشکنجې ټول راپورونه د
مرین  يکارکوونک یزو پولیسو ټول هغهیملي پولیسو او سیمه  •

ٓ
ه او امر ورکولو یا د بې چې دتوقیفیانو دشکنج يــېاو ا

کیدو په  يته معرفاو نورو اړونده ادارو  ۍڅارنوال/ دافغان ملي پولیسو باید نظامي يمسؤل وګڼل ش ښودلو يپروایــ

تیازاتو څخه څخه ګوښه شي، یاهم وظیفه یــې  تعلیق شی او دتقاعد او نورو ام ېدندله و اشمول مجازات، تادیب 

 .بي برخې شي

 

        ::::افغان ملي اردو تهافغان ملي اردو تهافغان ملي اردو تهافغان ملي اردو ته
پولیسو لخوا  سیمه ییزو بادغیس او کابل وXیتونوکې د ملي  پولیسو او  ،،،،خوست هرات، ،ه فرا کندهار، پکـتیا، د •

 ي.وباید چې معتبره، موثره او خپلواکه  څیړنیشي. دا وڅیړل ېدشکنجې ټول راپورونه د
محاکمه او مجازات شي  يدشکنجې مسؤلیت ورته راجع شوي تادیب، نظامچې  يد ملي  اردو ټول هغه کارکوونک •

ښودلو مسؤل وپیژندل  يد بې پروایــ شکنجې کولو امر یا  ، دهشکنجپه  توقیفیانو هغه امرین چې د ياو دهغو

 شي.  ېبی برخ ېتقاعد امتیاز او نورو امتیازاتو څخه د ، دګډوندندی تعلیق په  د ،شي
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    ::::وزارت او د ملي  امنیت عمومی ریاست تهوزارت او د ملي  امنیت عمومی ریاست تهوزارت او د ملي  امنیت عمومی ریاست تهوزارت او د ملي  امنیت عمومی ریاست تهدکورنیو چارو دکورنیو چارو دکورنیو چارو دکورنیو چارو 
شي کوم چې د ملي امنیت او افغان ملي پولیسو کارمندانو ته  ی او هدایات پر مکمل ډول عملي کړ  يباید هغه پالیس •

ص6حیت ورکوي چې د توقیفیانو سره د شکنجې نه منع شي او د هغوی حقونه ومني، ورته په احترام قائل شي او 
  وکړي.  ېساتنه یــ

څخه د محرومو کسانو سره د انساني کرامت له مخې د چلند حق ( د  ۍشکنجې نه د مصئونیت حق او د ازادد  •

مادې پر بنسټ) باید د کورنیو چارو وزارت د بندیانو او  ۱۰او  ۷مدني او سیاسي حقونو بین المللی کنوانسیون د 

  توقیفیانو د حقونو د پالیسې په متن کې ور زیات شې.

څانګې څخه باید سیاسي م6تړ  څٻړنې مامور) او غور  د شكايتونو خلكود د (له دولتي ادارو  منز مبډ د پولیسو د ا •

وشي ترڅو هغه وکوXی شي  په مؤثره توګه کار وکړي او د وظایفوXیحه چې مسؤلیتونه پکې مشخص شوي وي باید 

  امضاء شي.

 طرفه بېباندې باید له سره یوه د ملي امنیت او کورنیو چارو وزارت په توقیف خونو کې د شکایاتو په شته میکانیزم  •

معیارونو وXړ او توقیف خونو د مسؤلینو نه مستقل وي او محرمیت  په بشري حقونو نړیوالو او دا باید دکـتنه وشي 

  شي. ی ارې، عدلي ادارو او نورو اړندو ازادو ادارو سره شریک کړ باید ولري. دغه شکایتونه باید د محابسو مرکزي اد

د  يد افغانستان ملي نظامي ځواکونو او ملي امنیت کارمندانو ته داسې اساسي ټریننګونه باید برابر شي چې  د دو •
توګه دغه ټریننګونه باید د غیر اجباري پلټنو په Xرو  ي په ځانګړ  يپلټنو او تحقیقاتو اړوند ضرورتونو ته ځواب ووایــ

دیبي کړنو او د قاضیانو په يــچارو،  د شکنجې او ناوړه چلند په مخنیوی، دشکنجې په مقابل کې د جزا
ٔ
ی اجرااتو/تا

 متمرکزه وي. ،کړي  ههغه مسؤلیتونو چې په ظلم او شکنجې سره اخستل شوي اعترافات لغو
 

    ::::ریاست تهریاست تهریاست تهریاست ته    ييييچارو وزارت او د ملي  امنیت عمومچارو وزارت او د ملي  امنیت عمومچارو وزارت او د ملي  امنیت عمومچارو وزارت او د ملي  امنیت عموم    محکمې، کورنیومحکمې، کورنیومحکمې، کورنیومحکمې، کورنیو    ې ې ې ې څارنوالۍ، ستر څارنوالۍ، ستر څارنوالۍ، ستر څارنوالۍ، ستر     ېېېېلویــلویــلویــلویــ
راجع کولو داسې یو مؤثر او معیاري سستم باید رامنځته شي چې د توقیفیانو د نیول کیدو یا توقیف خونو ته د  •

لیږدولو سره سم د هغوي مدافع وکیل یا قانوني مرسته کوونکي په وخت خبر شي او د پلټنې پر وخت د توقیفي 
 دافع وکیل شتون ولري.م

 
        ::::صحت عامي وزارت، کورنیو چارو وزارت او د ملي امینت لوی ریاست تهصحت عامي وزارت، کورنیو چارو وزارت او د ملي امینت لوی ریاست تهصحت عامي وزارت، کورنیو چارو وزارت او د ملي امینت لوی ریاست تهصحت عامي وزارت، کورنیو چارو وزارت او د ملي امینت لوی ریاست ته

 کړایو  يدوچې  صحې کارمندان چې د توقیف خونو سره تړاو لري د راپور ورکونې په اوسنې بڼه باید بیا کـتنه وشي •
د صحت ارزونه په اړین  يشي چې په ازاده توګه او په بې پرې ډول د مریضانو د لوړو ګـټو په نظر کې نیولو سره ددو

  .ي عملي کړ  ېاو هم یــ وکړي ډول 
شکنجې پیښې چې د   يد طب عدلي کارمندانو ته د شکنجې دپیښو د موندلو او مستند کولو او دغه شان د روان •

  شي. ی ابي کولو په غرض د وړتیا د لوړولو په موخه باید اړین ټریننګونه برابر کړ لري ارزیه لیدنې وړ زخمونه ن

معاینه ترسره  يمکمله صحيــې ټول توقیفیان چې کومو توقیف خونو کې ساتل کیږي باید هلته د رسیدو سره سم  •

 . شي

  

        ::::لري لري لري لري     پوځونهپوځونهپوځونهپوځونهمرسته کونکو او هغه هیوادونو ته چې په افغانستان کې مرسته کونکو او هغه هیوادونو ته چې په افغانستان کې مرسته کونکو او هغه هیوادونو ته چې په افغانستان کې مرسته کونکو او هغه هیوادونو ته چې په افغانستان کې 
اړوند وزارتونو تمویل، تخنیکي م6تړ او مرستې باید د افغاني چارواکو له خوا د توقیفیانو سره د  د افغاني ادارو او •

دغه  شکنجې او ناوړه چلند د استعمال مخنیوی او پدې اړه د مؤثرو اقداماتو ترسره کولو مسئلې پورې وتړل شي او د



39 

 

ینو نه د حساب اخیستنې په برخه کې د پرمختګ مرستو او م6تړ ورکولو څخه باید د شکنجې او ناوړه چلند د مرتکب

   83شرط څخه باید د یو شاخیص په توګه ګـټه واخیستل شي.

افغان ملي اردو سره هرډول مالي او تخنیکي مرستې، د ملل متحد د تمویل  د ملي امنیت، افغان ملي پولیسو او د •
نظارت په برخه کې د پرمختګ او په دغه اړه د  په ګډون باید د توقیفیانو څخه د  84او د اړوند ادارو او پروګرامونو

او د شکنجې څخه د ګـټې اخیستنې په صورت  يتوګه د شکنجې او ناوړه چلند د مخنیو ۍ Xزمو اقداماتو په ځانګړ 
  شي. یکې د مجازاتو او حساب ورکونې مسئلې پورې مشروط کړا

 

                                                             
چې امریکا منع ) Section 8092 of P.L. 106-259 (2001)بودجې د اختصاص ماده (او د دفاعي  " Leahy Law"د بیلګې په توګه د د امریکا د لیهي قوانین  83

ځونو کنډکو له بشري کوي چې هغو بهرنیو هیوادونو امنيتې پوځونو ته بوديجه، ټرینینګ او وسلې ورکړې، کوم چې د امریکا وزیر کره شواهد ولرې چې اړونده د پو
وديجه، ټرینینګ او وسلې ورکوی شي)  کله چې د امریکا یو وزیر دا وپتيــي چې د یو هیواد حکومت ددې د حل له حقونو څخه جدي سرغړونه کړې ده. هغه (وخت ب

ملي امنیت،  پاره کافي اقدامات کوي. د افغانسان حکومت په خ6ف کیدای شي د لیهي قوانیون څخه کار واخیستل شي که چیرې د افغانستان د حکومت لخوا د
. یوناما په دې اند دو لخوا شکنجه او ناوړه چلند بند نه شي. په دې کې باید د امنیتې ارګانونو د شکنجې  مرتکبین هم محکمې ته کش کړای شيملی پولیسو او ملي ار 

او ملي اردو په و دی چې نوي کلک هوډ ته اړتیا ده چې ورته او کره راپورونو (په شمول ددې راپور موندنو)  چې د شکنجې معافیت د ملي امنیت  او ملي پولیس
مریکا د ادارو لخوا ورته ټرینینګ، مالي مرستې او نورې مرستې ورکول کی

ٓ
 ۲۰۱۴سپتمبر ۳۰ږي.  تر کارمندانو او ددوي په څانګو کې په متواتر ډول شتون لري او د ا

مریکا ټولې مرستې  
ٓ
(او "امنیت" میلیاردو  ډیرې يــې د   ۶۰ې چې له هغو څخه  تر میلیارده و ۱۰۴٫۰۸کال پورې د افغانستان سره  د ژغورنې او بیا ودانونې لپاره د ا

اکونو بودیجه هم نورې درې برخې يــې حکومتدارۍ/پرمختیا، ژغورنه او ملکي کارونو له پاره ځانګړې شوې وې) لپاره ځانګړې شوې وې. په دې کې د افغان ملي ځو
لپاره ځانګړې کړې وې چې افغان ملي ځواکونو مجهز کړي، ټرینینګ او بودیجه ورکړي. د  میلیارده ددې ۴۸٫۹۴کال پورې يــې  ۲۰۱۴ستمبر  ۳۰شامله وه چې تر 

میلیارد افغان ملي پولیسو ته ورکړل شوې دي. د  ۱۶٫۱۷میلیارد ملي اردو ته ورکړی شوي دي شدی له  ۳۲٫۴۰میلیاردو بودیجې څخه  ۴۸٫۹۴افغان ملي ځواکونو  د 
مریکا در 

ٓ
: کې نشر شوی وو، دې لینک کې وګورئ  ۲۰۱۴اکـتوبر  ۳۰ې میاشتنۍ راپور  چې په X ډیرو مالوماتو لپاره د ا

www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2014-10-30qr.pdf   
چې  LOTFALOTFALOTFALOTFA----Law and Order Trust Fund for AfghanistanLaw and Order Trust Fund for AfghanistanLaw and Order Trust Fund for AfghanistanLaw and Order Trust Fund for Afghanistan)))) ( د قانون او واکمنی د حاکمیت فنډ د افغانستان لپارهUNDPUNDPUNDPUNDPکال را پدیخوا د   ۲۰۰۲د   84

 LOTFALOTFALOTFALOTFA----Law and Law and Law and Law and))))  (ا وتفد ل        اساسی موخه يــې داده چې د افغانستان د قانون تنفیذونکو ادارو لپاره بین المللي تمویلونکي ملکونه باید وهڅوی تر څو فند ورکړي.
Order Trust Fund forOrder Trust Fund forOrder Trust Fund forOrder Trust Fund for  مریکا، جاپان، کوریا، المان، برتانیا، ناروې،کلنو  2014نه تر  2011د

ٓ
دغه فنډ  هالینډ، استرالیا او د اروپا ټولنه ده.   پورې اصلي ډونران ا

کال د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي  ۲۰۱۱د  باید د پولیسو تنخواګانو د زندانونو د امنیت ساتونوکو معاشونو د پولیسو د روزنې او زیربناوو جوړولو باندې خرڅ شي.
ملګرو ملتونو امنیتي قواو لپاره د حقوق بشر پرمختګ او ودې لپاره اصول او اقدامات په ګوته کړي دي  د بشري حقونو فعالیتونه پالیسي د ملګرو ملتونو د م6تړ د غیر

او احترام لپاره Xره هواره البته دغه م6تړ او اقدامات باید د ملګرو ملتونو مسولیتونو سره هماهنګ وي  چې نړیواله بشر دوستانه حقونه او مهاجرینو قوانینو ودې 
جدي سر سولیتونو سره متوازن د ملګرو ملتونو م6تړ هغه چاته نه شی حاصلیدلی چې د نړیوالې بشردوستانه، بشري حقونو او د مهاجرینوقوانینو په شي.  ددې م

ونه داسې باوري که چیرته د ملګري ملت غړونو کې دخیل وي او یا هغه حکومتونه د بشر حقونو د جدي سرغړونو د مخنیوي په اړوند اجراات ونکړی. همدا رنګه
کې چی د ملګرو ملتونو مالومات ترXسه کړي چې امداد اخیستونکي ملک د نړیواله بشر دوستانه، حقوق بشر او د مهاجرینو د قوانینو په سر غړونو کې په داسی حال 

                      بند کړی.هغه ادارې چی دغه مرستې يــې برابره  وي، باید د هغه هیواد نه جدي غوښتنه وکړي چې د ذکر شوي سرغرونې 


