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  ماموریت دیوناما
دنده (یوناما) ته  يد ملګروملتونو مرستندویه پالو ېد ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان ک راپدیخواکال  ۲۰۰۴د 

 ندقانو اومالتړ کولو  تم رامنځتهسعدلي سی روڼیو عادالنه او او اصالح په شمول د  ېمحابسو د بیا رغاون چې د سپارلي
  .د افغانستان دولت سره مرسته وکړي حاکمیت لپاره 

سپارلې چې په عدلي سیستم او دنده پر اساس یوناما ته  پریکړه لیکګڼه 1)۲۰۱۲(۲۰۴۱دامنیت شورا  د د ملګروملتونو
  :ي احترام زیات کړ ذکر شوو ټکو له الرې  الندېد بشری حقونو ته  ېمحابسو ک

ملي د د ټولو اړونده ارګانونو او نورو فعالینو په واسطه "د ټولو لپاره د عدالت او قانون  ېیو ځل بیا تٔاکید کوي چ -۳۷
سیسټم د رامینځته کولو او د  يلومړیتوبونو پروګرام" بشپړ، منظم، پر وخت او همغږی تطبیق د یو روڼ او روښانه عدل

  معافیت له منځه وړلو په نظر کې نیولو سره په ټول افغانستان کې د قانون حاکمیت کې برخه اخیستل ډیر ارزښت لري.

بیارغونه او اصالح کٻد ٓازادۍ د سلبولو د ځایونو پر  فغانستانپه د قانون حاکمیت او بشري حقونو ته د احترام په موخه   -۳۸
دتٔامین پر اهمیت، او د نړیوالو بشر  يالسرسد د اړونده ادارو په افغانستان کې ټولو محابسو او توقیف ځایونو ته  .کويتٔاکید 

وړاندیزونو په شمول  اړونده نړیوالو قوانینو ته د احترام د  زیږدیز کال راپور ۲۰۱۱دوستانه قوانینو،  بشري حقونو او دیوناما د
  تٔاکید کوي. لرلوپر 

  ستان کې د بشري حقونو لپاره د عالي کمیشنرۍ دفتر(او ایچ سی ایچ ار)په افغان

ګڼه پریکړه لیک کې  او ایچ سی ایچ ار (دبشری  ۱۱۳/۲نیټه  ۲۷کال نومبر  ۲۰۰۶شورا خپل د د بشري حقونودملګرو ملتونو 
او الندنیو  يحقونو وضیعت ته رسیدګ ي ) ته دنده ورکړه چې افغانستان کې دبشر ۍ کمیشنر  يعالملتونو حقونو لپاره دملګرو 

  برخوکې خپلو همکاریوته ادامه ورکړي:

حقونو  ي افغانستان کې دبشر په څخه وغوښتل چې  ۍ کمیشنر  يعالملتونو ددبشری حقونو لپاره دملګرو  د بشري حقونو شورا
او قانون  بشر حقونو ه توګه ددوامدار په سره  يوضیعت څخه نظارت وکړی او افغانستان کې دملګرو ملتونو مرستندویه پالو

په ته  د بشري حقونو شوراحقونو وضیعت په هکله   ي او افغانستان کې دبشر   ٻوکړي حاکمیت برخو کې تخنیکې او مشورتي مرست
  .2توګه راپور ورکړي  همنظم

  الس رسی او میتودولوژي 
شمیر  ګڼ لخوا د ېتوقیفیانو سره د بدچلند په هکله د ټولن منازعې اړوندد ، ې کال اګست پور ۲۰۱۱کال اکـتوبر څخه تر۲۰۱۰له

په سال مشوره د ټول افغانستان په کچه د توقیف  اړخونویونامادافغان دولت او اړوند  ېپه ځواب ک اندٻښنو ښکاره کولو

                                                               نیټه تصویب شوی پریکړه لیک ،  ۲۲کال مارچ ۲۰۱۲د S/RES/2041,2014ملتونو دملگرو  1
  نیټه پریکړه لیک. ۲۸کال نومبرA/62/53 ،۲۰۰۶,53شورا راپور، ضمیمه نمبر د بشري حقونودملګرو ملتونو عمومي اسمبلي ته دملګرو ملتونو 2
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اړوند  منازعې(دافغانستان توقیف ځایونوکې د 3کال اکـتوبر میاشت کې ۲۰۱۱ د ترسره کړ، یونامانونظارت پروګرام یواځ
کال راپور ۲۰۱۱او دیوناما د ئ لپاره ددی راپور لمړۍ ګڼه ضمیمه وګور  ېتوقیفیانوسره چلند) یو راپور خپورکړ. دموندنو خالص

 .ئ وړاندیزونو تطبیق څرنګوالي لپاره دوهمه ګڼه ضمیمه وګور 

  اوسنی راپور 

السته  په اړه د یوناما نظارتد اړوند توقیفیانو څخه  منازعېې د کال اکـتوبر پور  ۲۰۱۲کال اکـتوبر څخه تر ۲۰۱۱دغه راپور له 
کورنیوچارو د برخه کې د افغان ملي پولیس، افغان ملي سرحدي پولیس، دامنیت عمومي ریاست ،  ېراوړنې ښکاره کوي. پد

  نظارت په بهیر کې مرسته کړې. د وزارت او نورو ادارو مسؤلینو یوناما سره 

پرته د کابل  دملې امنیت عمومي ریاست یوناما ته د ټول افغانستان په کچه  پورې کال اکـتوبر  ۲۰۱۲اکـتوبر څخه تر  ۲۰۱۱له
 ټولو ریاست نوموړي  په نامه پیژندل کیده) د ۹۰( تیر وخت کې دریاست  نمبر ریاست ۱۲۴د ملي امنیت د تروریزم ضد 

  .ي  وو امکانات برابر کړ  رسي السد توقیف ځایونو کې توقیفیانو ته 

 ېلسمه نیټه د عدلیــ ي پهجنور د کال  ۲۰۱۲الرسرسی اجازه ورکړي وه. دد دکورنیو چارو وزارت خپلو ټولو توقیف ځایونوته  
رامنځته کړي چې یوناما ونشو کوالی  ې ستونز  ېوزارت څخه کورنیو چارو وزارت ته د محابسو عمومي ریاست مسؤلیت انتقال ځین

  .4وکړي  ېوقیفیانو سره مرکت د

  یانو نمونهد توقیف

تنه توقیفیان او محکومین مرکه کړل چې د افغان ملي  ۶۳۵، یوناما ې کال اکـتوبر پور  ۲۰۱۲کال اکـتوبر څخه تر ۲۰۱۱له
وو. یاد توقیفیان د ملي پولیسو او سرحدي پولیسو  يپولیسو/ سرحدي پولیسو او یاهم د ملي امنیت ریاست لخوا توقیف شو

مرکزونوکې  ېمحابسوکې او یاهم دماشومانوداصالح او تربیــ ي وقیف ځایونوکې، دوالیاتو مرکز ت ينظارتخانوکې، دملي امنیت والیت
 ي توقیف ځایونوکې دتوقیفیانوسره دچلند په موخه مرکې کړ  ۸۹ په والیتونو ۳۰د مرکه شوي. یوناما دټول افغانستان په کچه

. لمړۍ نمبرنقشه، له 5ستهمرکه شوي)وتوقیفیان کابل او فراه والیتونوته له انتقال ور  ي(دوردګ او نیمروز والیتونو کې نیول شو
  توقیف ځایونه ښکاره کوي. يیوناما لخوا نظارت شو د کال اکـتوبر پوری ۲۰۱۲کال اکـتوبر څخه تر ۲۰۱۱

                                                            
  اکـتوبر). الس رسی وړپه:۲۰۱۱دافغانستان توقیف ځایونوکی دمنازعې اړوند توقیفیانو سره چلند (یوناما/اوچا،3

www.ohchr.org/documents/countries/AF/UNAMA_Detention_en.pdf.  
ی اجازه چاته وکړی نڅخه دلید وی لدی چې دمحابسکچې مخ ېنه شوو الرښو  ېدوی ته د کورنیو چارو وزارت څخه داسدځینو والیتی محابسو مسؤولینو یوناما ته وویل چې  4

جنوری کی چې لمړی وخت کی محابس د کونیوچارو وزارت تر واک الندی  ۲۰۱۲کال دسمبر او ۲۰۱۱اړوند والیت امنیه قوماندان څخه اجازه ترالسه کړی. دا د د باید 
یکه غوښتل د کندهار والیت سرپوزی زندان څخه لیدنه وکړی راپیښ شول. یوناما داموضوع کابل کی دمحابسو عمومی ریس ښاغلی جنرال جمشید سره شر راغلل، یوناما

پلواکه ادارو/ اشخاصوته د خکړه چې نوموړی یوناما ته دنظارت اجازه وکړه. دانامعلومه پاتی شوه چې ٓایا کورنیو چارو وزارت یا دمحابسو عمومی ریاست داواک لری چې د
باید  اجازه ورکړی. دمرکزی محابسو مسؤولینو وڅرګنده کړه چې دتحقیق مدیران، دملی امنیت رئیسان او امنیه قوماندانان هغه کسان دی چې یوناما ېمحابسو څخه دلیدن

ډول دشفافیت نشتوالی شاید دتوقیفیانو سره دچلند او قانونی مراحلو مراعت ندیښنه لری چې دا اسی ترڅو دنظارت اجازه ترالسه کړی. یوناما لدی کبله یورسره اړیکه ون
  کیدلو څخه نظارت او راپور ورکولو برخه کی کوښښونه دخطرسره مخ کړی.

ان)، نیلی(دایکندی)، دملي امنیت هغه توقیف ځایونه چې یوناما نظارت کړی: فیض اباد(بدخشان)، قلعه نو(بادغیس)، پلخمری(بغالن)، مزار(بلخ)، بامیانوښار(بامی 5
اپیسا)، اسدٓاباد(کنړ)، )، کندهار(کندهار)، محمودراقی(ک۴۰او  ۱فراه ښار(فراه)، میمنه(فاریاب)، هرات ښار(هرات)، شبرغان(جوزجان)، کابل(ریاست

ملي پولیسو نظارتخانی چې کندزښار(کندز)، مهترالم(لغمان)، جالل اباد(ننګرهار)، شرنه(پکـتیکا)، ګردیز(پکـتیا)، چاریکار(پروان)، تالقان(تخار)، او قالت(زابل). د
لی(دایکندی)، فراه ښار(فراه)، میمنه(فاریاب)، هرات ښار(هرات)، یوناما نظارت کړی: فیض ٓاباد(بدخشان)، پلخمری (بغالن)، مزار(بلخ)، بامیان ښار(بامیان)، نی
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 يــې ، دهر توقیف ځای څخهيه لیدلچارواکو سر  يټولو یاد توقیف ځایونوکې یوناما دتوقیف ځایونو مسؤلینو او اړوند دولت یباً تقر
ته د یوناما له الس  کـتلی. دملي امنیت ځینو توقیف ځایونوکې دتوقیف ځایونو راجستر کـتاب ېجستر کـتاب یــالیدنه کړې او ر 

مخنیوی شوی وو. کله چې دامخنیوی رامنځته شو موضوع لمړي ګام کې  ېټولو برخو څخه دلیدنهم ځینې ځایونو کې د او  رسی
څانګې سره شریکه شوه. وروسته  د بشر حقونوتوقیف ځای مسؤلینو سره او بیا کابل کې دملي امنیت عمومی ریاست داړونده 

و توقیف ځایونوکې راجستر یتوب، یوناما ته دملي امنیت ټولو نظارت کړای شویڅانګې په منځګړ د بشر حقونودملي امنیت 
  شوه. لاجازه ورکړ  د الس رسيکـتاب ته 

یا هم  ینجرمونو مظنون منازعې اړوندتنه د ۵۵۲جملې څخه چې یوناما لخوا مرکه کړای شوي، له یانو تنه توقیف ۶۳۵د
 يــيتنه نورتوقیفیان  د ملي پولیسو تروریزم ضد ریاست یاهم دملي امنیت لخوا دجنا ۷۸وو.  یوناما موندلي چې  ینمحکوم

وو چې ملي امنیت درسیدګی واک لري،  يکې نیول شوداختطاف په  جرم ډیری ددوی  چېوو. ا يجرمونو په تور نیول شو
شمیرلي توقیفیانو نمونه کې  منازعې اړوندوو. یوناما دغه توقیفیان هم  يیوشمیر نور ئی د دولت ضد عناصرو په توګه نیول شو

يــې یوشانچلندیا سیاسی توقیفیانو سره یوځای ساتل او  منازعې اړوندځکه چې ملي امنیت او ملي پولیس دغه توقیفیان د دي
  کاوه.  ورسره

تنه نور بیا ددولت  ۵۷تنه د طالبانو دمالتړپه توراو  ۳۳۰جملې څخه له قیفیانو وت منازعې اړوندد تنه  ۵۵۲ دیوناما موندلي چې 
تنه د منفجره موادو یاهم نور چاودیدونکو  ۸۷تنه توقیفیانو په منځ کې  ۵۵۲ضد نور ګروپونو سره دتړاو په جرم تورن وو. د 

تنه داختطاف  ۷حملو په جرم ،  يګتنه دځانمر  ۱۳په جرم ،  د هغه د شروعتنه د قتل یا  ۱۸وسایلو دلرلو په جرم تورن وو، 
تن دقاچاق  ۱وو،  يبنسټ نیول شو رتنه دمظنون شخص دکورنۍ اړیکې پ۲، وو  تنه دجعل کاري په جرم تورن  ۲په جرم و، 

جرایمو په  وتنه نور توقیفیان دنامعلوم ۱۹ سربیره پر دېشوي وو.  ن تور  ترسره کولو جرایمو په وتنه دنور  ۱۶په جرم تورن، او 
  وو.  يوقیف کړ شوتور ت

. 6تنه تیر وخت کې یا هم دمرکې پرمهال دملي امنیت توقیف ځایونوکې ساتل شوي وو  ۴۱۵جملې څخه له تنه توقیفیانو  ۶۳۵د
 ۳۴. 7یا هم ساتل کیدل يتنه دافغان ملي سرحدي پولیسو لخوا ساتل شو ۹تنه دافغان ملي پولیسو توقیف ځایونوکې او  ۲۸۶

تنه  ۷۹او  يتنه توقیفیان دمحلی پولیسو لخوا ساتل شو ۱۲. همدارنګه 8وو  يځایونوکې ساتل شوتنه دملي اردو توقیف 
ځواکونو سره په يامنیتملي سره یا هم د افغان  يــۍلخوا یاهم بهرني دولتي استخباراتي ادارو په تنهاځواکونوتوقیفیان دنړیوالو 

                                                                                                                                                                                                
ن)، جالل شبرغان (جوزجان)، کابل ښار(کابل)، محمودراقی(کاپیس)، قندهار ښار(قندهار)، خوست(خوست)، اسدٓاباد (کنړ)، کندزښار(کندز)، مهترالم(لغما

القان(تخار)، قالت (زابل). دمحابسو عمومی ریاست اړوند محابس چې یوناما لخوا نظارت شوی: فیض (پکـتیکا)، ګردیز(پکـتیا)، چهاریکار(پروان)، ته ٓاباد(ننګرهار)، شرن
چران(غور)، هرات ٓاباد(بدخشان)، قلعه نو(باغیس)، پلخمری (بغالن)، مزار(بلخ)، بامیان ښار(بامیان)، نیلی(دایکندی)، فراه ښار(فراه)، میمنه(فاریاب)، چغ

پلچرخی(کابل)، سرپوزه (قندهار)، محمود راقی (کاپیسا)، خوست(خوست)، اسدٓاباد (کنړ)، کندزښار(کندز)، مهترالم(لغمان)،  ښار(هرات)، شبرغان (جوزجان)،
فیض  (پکـتیکا)، ګردیز(پکـتیا)، چهاریکار(پروان)، تالقان(تخار)، قالت (زابل). دماشومانو اصالح اوتربیــی مرکزونه چې یوناما نظارت کړی:ه جالل ٓاباد(ننګرهار)، شرن

کاپیسا)، ٓاباد(بدخشان)، قلعه نو(باغیس)، پلخمری (بغالن )، فراه ښار(فراه)، هرات ښار(هرات )، کابل(کابل)، کندهار ښار (قندهار)، محمود راقی (
  (تخار)، قالت (زابل).(پکـتیکا)، تالقانه خوست(خوست)، کندزښار(کندز)، مهترالم(لغمان)، پل علم (لوګر)، لشکرګاه (هلمند)،  جالل ٓاباد(ننګرهار)، شرن

تنه دملي امنیت دری نورو توقیف ځایونوکی په  ۱۸وختونوکی ساتل شوی وو،  وتنه توقیفیان دملي امنیت دوه توقیف ځایونوکی په مختلف ۶۸تنه جملی څخه،  ۵۱۴د 6
بیلګی دملي امنیت توقیف ځایونو په نمونه  ۶۰۱شوی وو. جمله  وختونوکی ساتل ووختونوکی او دری تنه توقیفیان دملي امنیت څلورو توقیف ځایونوکی په مختلف ومختلف

  کی. 
وختونوکی ساتل شوی، او دوه تنه توقیفیان دملي پولیسو دری  وتنه توقیفیان دملي پولیسو یواځی دوه توقیف ځایونوکی په مختلف ۶۱تنه توقیفیانو جملی څخه،  ۲۸۶د 7

  ستل شوی. یمثالونه دنمونی په توګه اخ ۳۴۷. جمله دملي پولیسو توقیف ځایونوکی په مختلفو وختونوکی ساتل شوی وو 
  په ډول   دری تنه دملي اردو یواځی دوه توقیف ځایونوکی په مختلفو وختونوکی ساتل شوی وو.  ېنمون څخه د جمليله تنو توقیفیانو  ۳۴د 8
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. یوناما موندلي چې جمله ي وو ته انتقال شوتوقیف ځایونو یسو ګډه نیول شوي، ساتل شوي او بیا دملي امنیت یا هم ملي پول
تنه په ګډه توګه دملي امنیت او ملي پولیسو لخوا یاهم ملي سرحدي پولیسو لخوا په مختلفو وختونوکې توقیف کې ساتل  ۱۵۱
وه ادارو لخوا دملي تنو څخه زیاته ده ځکه چې ګن شمیر توقیفیان د د ۶۳۵وو. دتوقیفیانو دکـتګوریو ټوله مجموعه د يشو

یاهم د نړیوالو ځواکونو لخوا په مختلفو  وپولیس ياو یاهم  ملي اردو، افغان محل ویا ملي سرحدي پولیس وامنیت او ملي پولیس
  وو.  يوختونوکې توقیف کې ساتل شو

او یاهم ملي سرحدي  تنه دملي پولیسو ۲۱۲تنه (یواځی ) دملي امنیت لخوا،  ۲۶۷تنه توقیفیانو چې یوناما مرکه کړي  ۶۳۵
 وځواکونوسره په ګډ يیواځی توګه یاهم د افغانستان ملي امنیتپه ځواکونو لخوا  وتنه دنړیوال ۷۹، يپولیسو لخوا نیول شو
 يځواکونو (افغان محل يتنه د نورو امنیت ۲۶، يتنه دافغانستان ملي اردو لخوا نیول شو ۳۱،  يعملیاتو کې نیول شو

تنه توقیفیان دافغان  ۵او  ي) لخوا نیول شووقوماندانان يیا هم محل، تحقیقانو ریاست يــيزارت جناپولیس، دکورنیو چارو و 
تنه نه پوهیدل چې کومو ځواکونو لخوا  ۱۵تنو جملې څخه  ۶۳۵وو. له  يځواکونو(خپلواکه)عملیاتو کې نیول شو يملي امنیت
  وو. ينیول شو

او یاهم  په یواځېتو لخوا ااستخباراتي ادار  يتنه توقیفیان لمړي قدم کې د نړیوالو ځواکونو لخوا یاهم بهرنیو دولت  ۷۹ 
د تنه  ۲۰قدم کې ملي امنیت ته ،  ي تنه ئي لمړ  ۷دافغانستان امنیتی ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې نیول شوی وو چې 

ته ، او یوتن هم دکوچنیانو اصالح او  ۍیو چارو وزارت زندان ته ، یوتن هم ولسوالافغانستان ملي پولیسو ته ، یو تن کورن
  مرکز ته انتقال شوي وو.  ېتربیــ

جرمونو په  همنازعې اړوندډول افغان چارواکې د  په عمومي. ي تنه ښځینه توقیفیانې مرکه کړ  ې جرایمو په تړاو در  د منازعٻدیوناما 
کلونو کم  ۱۸تنه توقیفیان چه د توقیف کیدو پرمهال له  ۱۰۵مجموعې توګه، یوناما په . تور ډیر لږ شمیر ښځینه توقیف کوي

  9عمر لرونکي وو مرکه کړي. 

توګه  همسلسلپه ادارو استازو سره  بشري حقونوهمدارنګه یوناما دقضاء، څارنوالۍ، مدافع وکیالنو انجمن، دبشردوستانه او 
  لیدلي او مرکې کړي.

سره دیوناما دمرکو دپام وړ موضوع دیادو توقیفیانو سره دملي امنیت او ملي پولیسو یاهم ملي سرحدي  تنه توقیفیانو ۶۳۵د 
پولیسو مسؤلینو او ددولت لخوا ددوی په قضایاوو کې  يپولیسو کارکوونکو چلند او همدارنګه دافغانستان ملي اردو او محل

  10.نو مراعت کول وو قوانی اړوند ونحقو ي دافغانستان دقوانینو او نړیوالو بشر 

 حفاظت میتودولوژي او د اثبات معیارد د مرکو 

ورسره په یواځیتوب کې پرته د  ېتوقیفیانو انتخاب او په مورنۍ ژبه (پښتو یادري) یــ منازعې اړوندیوناما په تصادفي توګه د
کړي. ټول مرکه شوي توقیفیان دمرکې په  ېتوقیفیانو دحضور څخه مرکیا نورو توقیف ځاي کارمندانو، نورو دولتی کارکوونکو او 

  وروسته مرکه شوي.د د رضایت ښودلونه هکله 

                                                            
  کلونو).۱۷- ۰کم عم لرونکی اوسی (  څخه کلونو ۱۸چې  ي ته ویل کیږ  دکوچنیانو دحقوقو په هکله نړیوال کنوانسیون تعریف پر بنسټ کوچنی هرهغه کس 9

  معلومات شریک کړي. يدیوناما دماشومانومالتړ څانګې او قانون حاکمیت څانګه ددغه راپور تحلیل او حمایت برخه کې تخصص10
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نو څخه په مختلفو وختونوکې لیدنه کړی. ځایودځانکړوتوقیف  کې میاشتنی نظارت په دوران ۱۲مرکه کوونکو د ودیوناما ټول
دیوتړون له مخي  و څخهکندهار توقیف ځایون ترسره شوي؛ که څه هم کابل او توګهاعالن شوی  ڼه په نامخکي  ډیری لیدنې له

  چې مخکي څخه دنظارت خبرتیا ورکول کیده لیدنې ترسره شوي.  

شوی کړنې او معیارونه کارولي  منلیوناما دتوقیف ځایونو څخه دنظارت پروګرام طرح او دتوقیفیانو سره دمرکو پرمهال نړیوال 
 ي . یاد اسناد دملګرو ملتونو دبشر 11ده الرښودونه او کړندودونه صادرکړي وو دي. یوناما خپلو مرکه کوونکو او ژباړونکوته څرګن

نظارت روزنیز د دتوقیفیانو سره مرکه کول او د توقیف ځای څخه  ۍ دفتر په همکار  ۍ کمیشنر  يعالملګرو ملتونو  حقوقو لپاره د
  . 12الرښود پر بنسټ تیار شوي وو 

یونو، شکنجې، او بدچلند په هکله دمعلوماتو کراس چک، دمحرمیت، سره ددی، دیوناما ټولو مرکه کوونکو د توقیف ځا
د تجربه  ېو دڅانګنحقو ي وو او د یوناما دبشر  ي تریننګونه ترالسه کړ  ي دمعلوماتو اعتبار او دمرکو ترسره کولو په هکله معیار 

ورکوونکو سوالونو څخه ډډه کوله او  لروکنو ناظرینو او کارپوهانو لخوا په جدي توګه نظارت او څارل کیدل. مرکه کوونکو د نقل
د نیم ساعت څخه تر  مرکوه(غوښتل ختم کوالی شو يــې چې هرځای کې هډول پوښتل ېی دهغه کیسه پداسيــڅخه  يدهرتوقیف

یوناما مرکه کوونکو د . دهری مرکې لپاره 13یونیم ساعت پوری دوام پیدا کاوه او ځینې توقیفیان د څو ځلو لپاره هم مرکه شوي)
  معلومات د اعتبار او کراس چک په موخه نوټ کړي.  يکیدونکو شفاه دمرکه

. دیوناما ېشمارل يچلند په قضایاو کې ند يدشکنجې او غیر انسان له مخې دد ډاډوړ نه وېیوناما هغه قضایاوي چې داعتبار 
نه درلودل یاهم هغه چلند په هکله شکایات  يشکنجې او غیر انساند چې  يتوقیفیان دهغه توقیفیانو په ګډون د ۶۳۱

او  ېتوقیفیانو دشکنج ۳۷۷مرکه شوو توقیفیانو څخه،  ۶۳۵له  وړ نه وې. او اعتبار ادعاګانې یــې  د تاييدتوقیفیان وو چې 
له توقیفیانو  ۳۷۷. یوناما د14ې او بدچلند ادعا نده کړ  ېتنو توقیفیانو دشکنج ۲۵۸حال کې چې  ېداسه ، پې بدچلند ادعا کړ 

او  ې. یوناما دشکنجموندلېاعتبار او اطمنان وړ ونه ٻد توقیفیانو دشکنجی او بدچلند په هکله ادعا ګانتنه  ۵۱جملې څخه 
  . 15شوي یتائید کړا ېتنو ادعاو ۳۲۶تنه توقیفیانو ادعاوو څخه  ۳۷۷بدچلند 

                                                            
 .htt://www1.unm.edu/humanrts/monitoring/chapter9.html#c1دملګرو ملتونو خپور شوی الرښود وګوری: 11
  دبشری حقونو څخه نظارت اړوند د او ایج سی ایچ ار تریننګ منول . 12
واک کې ورکړل شي ترڅو  دکارپوهانو تجربه او تحقیق نمونو اختسل داښکاره کوي چې ددرواغو دکشف له پاره بهتره داده چې دتوقیفیانو دخبرو اصلی نسخه دکارپوهانو13

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

داخلی پروسیجرو نو او مقایسه او تحلیل ښکاره کړی چې کله ريښتینې کیسه کوی نو احساسات، رنګ، غږ او څیری څخه ښکاري. او یاد راوستل بیا جغرافیوی، تکرار، د
ې. لمړي پرانستی سوالونه او خپله خوښه ختمول ویلو توانائی کې ښکاری. دغه څیړنو کې یوناما توقیفیانو څخه پوښتلی چې خپله کیسه خپله وینا او طرز باندی بیان کړ 

کوونکو تړلی او الرښوده  ددی زمینه مساعده کوی چې دتوقیفیانو دویناوو صحت ارزیابی شي. کله چې توقیفی یوځل پرانستی سوالونه خپله خوښه پائی ته رسول بیا مرکه
دبشری حقونو عالی  Gudjonnsen(1992) and Schooler and Loftus(1986)لوماتو له پاره د سوالونه پوښتلی ترڅو دوینا وو صحت او ریښتیا معلومه شي. الزیاتو مع

  کمیشنری تریننګ کې وګوري.
تنه دملي امنیت ۱۷۸و لخوا، ستنه دملي پولیسو او سرحدي پولی۱۲۵توقیفیانو په ګډون ده چې دشکنجی او بدچلند شکایت درلود( ۳۲۶توقیفیانو نمونه د ۶۳۵دیوناما  14

او  وتنه توقیفیان د ملي پولیس۶نان وړ موندلي. یوناما موندلي چې یتنه کیږی) معتبره او اطم ۳۲۶تنه دملي اردو لخوا، چې مجموعه  ۱۳تنه د محلي پولیسو او  ۱۰لخوا، 
  ملي امنیت لخوا شکنجه او بدچلند شوی، او یوتن دملي اردو او ملي پولیسو لخوا شکنجه شوی. 

، ۳۱۸، ۲۵۴، ۲۱۶، ۱۹۵، ۱۴۲، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۰تنه، توقیفیان نمبر   31د ملي امنیت له ریاست څخه :ې دغه توقیفیانو بیانونه شاملی دینمونو ک ۵۱په دغه 15
؛ د ۶۶۱او  ۶۴۱، ۶۳۵، ۶۱۴، ۶۱۲، ۶۰۶، ۵۹۱، ۵۸۵، ۵۸۳، ۵۵۲، ۵۵۱، ۵۴۸، ۵۳۶، ۵۳۱، ۴۵۳، ۴۴۴، ۴۳۰، ۴۱۶، ۴۱۲، ۴۰۹، ۴۰۶، ۳۹۹، ۳۷۱

، 197، 65یان نمبر توقیف نه،ت 5؛د افغان محلی پولیسو څخه 623و ا 617، 510، 496، 455، 339، 231، 168، 44 تنه، توقیفیان نمبر   ۹څخه  افغان ملي پولیسو
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توقیفیانو د  داخیستیدمختلفو کړنو څخه کار د صحت او تصدیق لپاره ترالسه شوو معلوماتو د مرکه کوونکو دتوقیفیانو څخه 
چې دتوقیفیانو  ووهغه کساني کارمندانو او نور روغتیایــخپلوانو، مدافع وکیالنو، د بشردوستانه مرستو د ادارو کارمندانو، 

نښې نښانې او نور اړوند وسایل یــی څیړلي. همدارنګه، یوناما  يي او فزیککړ  کې په مستقیمه توګه دخیل وومرکې و قضایاو 
  .16و اړخونو څخه دشکنجي او بدچلند عکسونه او نور اثباتیه شواهد ترالسه کړي دیوشمیر منابعو ا

انو بدن باندي ټپونه، داغونه او نښې لیدلي چې شکنجی او بدچلند له کبله رامنځته شوی ییوناما مرکه کوونکو دیوشمیرتوقیفد 
تنو ویلي چې دتحقیق او توقیف موده کې د  ۵۸انو څخه یدمرکه شوو توقیف17.يلیدل ېوو؛ همدارنګه بنداج او نورطبي درملني نښ

  تیا پیداکړیده.ړ ته ا ېدرملن يطب يــې اوړیدلو ټپونو له کبله

  د اثبات معیار

په چې یوناما  ېحال ک ېځواب ورکول الزمي دي. پداس له خوا اصالحات او دمرتکب ياړه قانونوپای ته رسولو لپاره ددشکنجې 
د  لي سیستمي عديــپریکړه کوله، یوناما د جزا کولو باور  يــې د ادعاګانو بانديپه شکنجې د توقیفیان مرکه کول او  ي ډولانفراد

 يډاډ وړ معلومات وړاندد ، معتبر، او ي. یوناما دنظارت پروګرام طرح شوی ترڅو دشکنجې دپیښو په اړوند کافيبدیل ادعا نه کو
  لواکه جنائي تحقیقاتو مستلزم دي.کړي کوم چې ددولت لخوا مناسب اصالحې او د بیطرفه اعمالو او خپ

لپاره چې پریکړه  ، ددېپه شمول) سنجش کړي  واو اړوند اثباتیه شواهد ودالیل يمعلومات (د انفرادته راوړي  یوناما ټول الس
پربنسټ  وموندن وخپلد ډاډ وړدي چې دځانګړو توقیف ځایونو په هکله د ، معتبر، او يوکړي چې ٓایا ترالسه شوي معلومات کاف

  .18ي ی تحقیقاتو او نورو اقداماتو وړاندیز وکړ يــتشویش ښکاره کړي او دجنا

سیستم  ېچې ٓایا دشکنجې او بدچلند په ګډون نمون ي همدارنګه په کافی ډول معتبراو ډاډ وړمعلومات دپریکړو لپاره کارول کیږ 
په  کولو توقیفیانو د شکنجه منازعې اړوندد کې چې  . دغه راپور هغه توقیف ځایونه په نښه کوي کوم 19(نظام) کې شتون لری یا نه

  ډاډ وړمعلومات ترالسه شوي.د اندازه معتبر او  يکاف هاړ 

، ګڼ شمیر مرکه شوي توقیفیان، هغه چې 20سیستماتیک ډول شکنجه کول پکي پیژندل شويپه هغه توقیف ځایونه چې 
پوره يــې ډاډ وړمعلومات ورکړي چې داثبات پورتني معیار  د اندازه معتبره او يځانګړو توقیف ځایونوکې توقیف شوي وو، کاف

                                                                                                                                                                                                
د دغو ټولو ).(220نمبر  توقیفید نړیوالو ځواکونو څخه یو تن ( ؛ 604و ا 599، 576، 372، 238ان نمبر توقیفیتنه،  5؛ د افغان ملي اردو څخه  598و ا 568، 233

  )تنه کیږی  51ه مجموعتوقیفیانو 
یکلی چې دیوناما دبشر حقونو څانګی ددی راپور ترتیب لپاره لنیټه دغه راپور په ځوابیه لیک(څلورمه ضمیمه) کي داسی  ۱۴کال جنوری  ۲۰۱۳دافغانستان حکومت د 16

  . یوناما پورته ذکر شوی منابعو دالری خپلی موندنۍ ترالسه کړی. يند ياثبات لپاره کافیواځی دتوقیفیانو سره مرکو او داسی شیانو بسنه کړی چې د ادعاګانو 
  .۶۲۷، او ۶۱۰، ۶۰۵، ۵۷۸، ۵۵۳، ۵۱۱، ۵۰۸، ۴۸۵، ۴۵۸، ۳۰۶، ۲۸۸، ۲۷۰، ۷۴،۲۱۹، ۷۱، ۲۴، ۳توقیفینان نمبر:  17
)، دژنیو د نړیوالو بشردوستانه قوانیو او بشری ۲۰۱۲ی ماموریت دشواهدو معیار(سټیفن ویکنسون، دنړیوال بشردوستانه او بشری حقوقو د حقیقت موندنی او تحقیقات 18

  .پاڼه ۳۲ ،حقوقو اکادمی
هر عمدی عمل چه دیو کس څخه دمعلوماتو، اقرار، او یاهم دبل شخص په هکله معلوماتو ترالسه  دشکنجی ضد کنوانسیون لمړۍ مادی پربنسټ شکنجه عبارت ده له: 19

موړی یا هم دریم کولو په موخه چي دنوموړی شخص دجسمی او روانی شدید درد یا رنج سبب کیږی، شکنجه ګڼل کیږی. همدارنګه دفرد مجازات کول پدی ګومان چې نو
ل شته چې مرتکب شی، په تهدید، اجبار، دتبعیض پربنسټ دداسی کړنو ترسره کیدل ددولتی مامور یاهم بل دولتی چارواکو شخص دعمل مرتکیب شوی یاهم احتما

  لخوا، په امر یا ترسره شی شکنجه ګڼل کیږی. دغه دقانونی اجرااتو ترسره کیدلو پروخت رامځته شوی درد او رنج شامل کیدی نشي. 
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. مانا داچې دتوقیف ځای مسؤل او مستنطقینو ېکاوه. داښکاره کوي چې ځانګړو توقیف ځایونوکې لویه کچه شکنجه شو
ې یاد توقیف ی شي چاحال کې دا نتیجه ترالسه کید ېهم رضایت درلود. پداسيــې  کولو امرورکړی، یا حتما پوهیدل، اویا هشکنج

  نه ځینو قضایاووکې.  ،شتون درلود عمالً  ېشکنج ېځایونوکې سیستماتیک

 تنان داثبایاعتبار او اطم د شی یوناما انتخاب کړی چې کافی اندازه يبررسٻباید ادعا ګان ېحال کې چې دشکنجې ټول ېپداس
د  .  21په بهیر کې په عامه توګه کارول کیږی  سیستمي عدلي کوم چې دجزایــته معیار لپاره وکاروی نسبت ابتدائی مظنونیت معیار 

شکنجې د شدت او د دا ډول بشري حقونو څخه د لویو سرغړونو د قربانیانو د انعطاف پذیرۍ له امله د اثبات نه موخه دا ده 
  . ې پیشنهاد کړي چې دا ډاډ ترالسه کړي چې یوناما په یو ښه موقف کې قرار لري ترڅو د شکنجې د مخنیوي لپاره غوره الرې چار 

، موبایل ې عکاسی او ویدیویــی کمر  ېپه دوران ک مرکود ملي امنیت ریاست دهدایاتو سره سم یوناما د توقیفیانو سره د 
  ې.ندې کارولثبتولو وسیلي   غږټیلیفونونه او د 

په ره دمرکو موندنې مستندې او لینو سو وقیفیانو سره دمرکو او همدارنګه دټولو لیدنو او شاهدانو او ملي او نړیوالو مسؤ تدټولو 
  بانک(دیتابیس)کې ثبت شوي.  يمعلومات ي ځانګړ 

د  ېدالیلو په خاطر په دغه راپورکې توقیفی د قضیــې د نمبر په اساس پیژندل کیږی. د دې راپور په متن ک د د امنیتی او محرمیت
  .يوپه یو جرم باندی مظنون، تورن او یا محکوم  ېکسانو ته کارول شوې چ وهغ واصطالح ټول "توقیفی"

  د یوناما د میتودولوژۍ په هکله پوښتنې او د یوناما ځواب

 پوښتنېپه الندی ډول  هکلهپه  ۍ دملي امنیت او افغان ملي پولیسو مسئولینو او ذیدخله نړیوالو لورو،  دیوناما دمیتودولوژ 
  ټولیزه توګه ځوابونه ورکړي:په کې و ته په ځانګړو توقیف ځایونپوښتنو او دتحلیل نمونوپه هکله  ۍ کړی. یوناما دمیتودولوژ 

  لینو پوښتنه/نیوکهو دافغانستان مسؤ 

تورونو ادعا  ودرواغو او ناسم هکلهچې دشکنجې په  ېروزنه لیدل وتوقیفیان اړهپدي ګمان چې ددولت ضد پروپاګند په  )1(
 .22وکړی 

صورت کې رشوت ورکړي چې په نه یا هدایت کوي چې دافغان چارواکو لخوا توقیف کیدو و الرښو طالبانو خپلو غړو ته  )2(
 او یاهم دتوقیف پرمهال کله چې بهرنیانو سره مخ کیږي نو دشکنجه کیدو ادعا وکړي. يش دٓازا

  

 

                                                                                                                                                                                                
کې ۍ سیستماتیک ډول شکنجه ددولت پالیسپه شکنجه دځانګړو توقیف ځایونوکې کارونی څخه عبارت ده. راپور دانه وائی چې  دغه راپور کې، یوناما سیستماتیکه20

لیک کې وویلی دي. لدی کبله یوناما پدی فوت نون او راتلونکې مخ فوت نوټ کې پدی موضوع نیټه خپل ځوابیه  ۱۴جنوری کال ۲۰۱۳شتون لری. دافغانستان حکومت د
  ړی. بحث ک

  .پاڼی ۵۲-۴۹پورتنی  21
کال د افغانستان توقیف ځایونوکی دمنازعې اړوند توقیفیانو سره چلند راپور په ځواب کی دافغانستان ددولت ، دملي امنیت عمومی  ۲۰۱۱دوهمه ضمیمه: دیوناما د 22

  ریاست او دکورنیو چارو وزارت توضیحات.
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  د یوناما ځواب

الس ته راغلي چې  ېنمون کومي ځایونوکې)توقیف  ۸۹توقیفیان په  ۶۳۵ادعا ګانوپراخه پیمانه(کچه دد ټول هیواد په  •
توقیف په د ٻچ يو ينه روزل شو يمخکله يتوقیفیان د ېچ ي امکان نه لیدل کیږ  يد ددومره زیات توپیر لري چې 

 بدرفتاریو کې و شو  ورکړل کېراپور  په -اول: ي لر  ځانګړتیاويٻدر ې. دغه نموني وخت کې د شکنجې د درواغو ادعا وکړ 
وې. له دي کبله دا ناشوني ده چې  ېتوقیف ځای پوري تړل ي ځانګړ  ېیو ېزیات ېوادعادغه موجود و او  ډیرفرق 

په  ځاید هر توقیف  ېدا چ -. دویميخپل خلک روزلي و سیمه کېپه  ځایمخکې له مخکې دهر توقیف  ېمخالفین د
فی ډلې) یوشانته ادعاګانی مختل یاغیانوهکله د مختلفو ګروپونو اړوند توقیفیانو (لکه محلي اختطاف ګرې ډلې او د 

ترالسه  تورونو د - . دریميو يروزل شو يله مخک يمخکدي ٻډل يمختلفټولي دغه  ېامکان نه شته چ يد دنو . يديکړ
و توقیف ځایونو اړوند راپور ړ دمختلفو توقیفیانو لخوا په مختلفو وختونو او حتی مختلفومیاشتو کې دځانګ ېبیلګ ېشو

  .ېاجنډا پوری تړلي نه و ېنظریــ ې ادعاګاني دکومي ځانګړ  ې شوي. همدارنګه نوموړ 

نیټه، ٓاخرنی کړندود (الیحه/ کود اف کندک) کې دانشته چې خپلو غړوته  ۳۰ ېکال می میاشت ۲۰۱۲دطالبانو د •
 ادعا وکړي. ېچې افغان چارواکوته دي رشوت ورکړي او یاهم دبهرنیانو لیدو پرمهال دشکنج ٻوينه کړو الرښو 

 پرې  دنیټی پرته (پښتو او انګلیسي ژبه) الرښود ترالسه کړی چې دتوقیف په هکله دطالبانو الرښود ادعایوناما داسي  •
سند ارزونه وکړه ددې نه کوله. خپلواکه کارپوهانو و ې افغان چارواکوته درشوت ورکولو الرښو يــکیده، چې خپلو غړوته 

ددي ، سند طالبانو ته وائی چې رشوت ورکړی  اً ضمنکړه چې نوموړی سند دطالبانو معتبره سند ندی.  يــې او په ډاګه
ترڅو بهرنیو ناظرینوته دشکنجی درواغ  يوهڅو ي ترڅو ٓازاده شی، مګر داسي نه ښکاریږي چې طالبان دي خپل غړ 

 ادعا وکړي.  ېی یا ديــووا

توقیفیانو  د ېچ يکوښښ شو ي حده پور  زیاتتر  ،چې یوناما ورڅخه لیدنه او نظارت کړی  و کېایونځپه هغه توقیف  •
او یا هم د  ېکیس يحقیق يوخت د توقیفیانو یوه ډله خپل ي، (ځینيوش يڅخه مخنیو يداستان جوړون يد غیرحقیق

 هګډ هپه پای کې ورڅخه یو ېچ يډول له یو بل سره شریکو ي او یا غیراختیار  يبدرفتارۍ په هکله ادعاګانې په قصد
، نو د یوناما ېتوقیف ځایونو کې کله چي یوناما مرکې تر سره کولپه وینا او کیسه جوړیږي). د ملي امنیت ریاست 

یوناما  په دي توګه. ي ال ساتل کیږ څخه جتوقیفیان له یو بل  کې دننه توقیف ځایپه دي پوهیدل چٻپه  يکارکوونک
ت نه یــی دا فرصو راهیسی لته د رسید ځایتوقیف  يدوي بیان ېیو شانته کیس ېهغه توقیفیان چ ېچ هډاډه و يپه د

 .ي وګوري او درواغ خبرې جوړې کړ یو بل سره دی درلودلي چې 

توقیف ځای ته  ي مرکې کړي دي چې مخکي له دي چې نوموړ له توقیفیانو سره په مختلفو توقیف ځایونو کې یوناما  •
ډیر احتمال  يد دلخوا نیول شوي وو نو له دي کبله  ې په مختلفو وختونو کې د ملي امنیت د عین ادار  يمنتقل ش

 .ي کړ  ې جوړ  ېیوشانته کیس ه توګهیز ه ادغه توقیفیان په ډل ېیچکم د

یوناما لخوا نظارت شوو توقیف ځایونوکې چیرته چې دشکنجې او بدچلند هیڅ ادعا شتون نه درلود هیڅ توقیفی هم د  •
 . يحقیقت وایــشکایت نه درلود. دا موندني په ډاګه کوي چې توقیفیان پرته له کومې دسیسې یا کیسو شریکولو څخه 
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، مرکه کوونکوته دیوناما ٻويشو نه ورکړلهکله روز په درواغو ادعا کولو د حتی که ځینو طالبانوته دشکنجې  •
یزاین شوي وو چې پورته ذکر شوي درواغو ادعا ګانی کشف او لري کړي. ډمیتودولوژي، الرښودونه او تریننګونه  داسي 

 بی اعتباره ارزولي. ېادعاګان ۵۱یوناما  دتوقیفیانو لخوا دشکنجی او بدچلند 

  لینو پوښتنه/نیوکهو دافغانستان مسؤ 

یوناما دتوقیفیانو لخوا دشکنجې ادعا شوي شواهد د ملي امنیت سره دادعا په وخت کې شریک کړی ندي، له )3( 
  .23کړي  يبررس ېهمدی کبله ملي امنیت ریاست ونشو کړای چې دشکنجې او بدچلند په هکله ترالسه شوي ادعاو

  د یوناما ځواب

موده کې یوناما دملي امنیت ریاست او افغان ملي پولیسو ته اړوند معلومات  نۍمیاشت ۱۲ په نظارتد د توقیف څخه  •
ورکړي چې اړوند مناسب اعمال ترسره کړي. ځینو بیلګوکې دملي امنیت ریاست یوناما ته مشوره ورکړې چې دوي په 

 وو ی ورکړي چې دوي دا ډول قضایايــ لخوا ورته استول شوي وي او راپور رسیدګی پیل کړي چه د یوناما و ځانګړو قضی
 کې هیڅ ډول دبدچلند او شکنجې اثار ندي موندلي.

 ۱۸ضمیمه) کې یوناما ته ویلی چې تیرو  ۵نیټې لیک (ددغه راپور مې ۱۱جنوری  ۲۰۱۳خپل د اندایساف قوماند •
برخه په تحقیقاتو  او د افغانستان چارواکو سره شریکي کړي ادعاګاني د ۸۱میاشتوکې  ایساف دتوقیفیانو سره دبدچلند 

قضیه کې اجراات ه یو ېافغانستان چارواکو تراوس مهاله یواځد او اجرااتو غوښتنه کړي، مګر ې مرسته کړ يــې ورسره کې 
  ترسره کړي.

  لینو پوښتنه/نیوکهو دافغانستان مسؤ 

برقی شاک، د توګه  ې پاره کړي، په ځانګړ خشواهد ندی  هکلهیوناما دملي امنیت دشکنجې دځانګړو میتودونو په ) 4(
 24توګه دجنسی ٓالی تاوکول.ه تهدید او دجنسی ٓالی وهل بیلګي پي، تیر  يجنس

  د یوناما ځواب

وړلو اجازه نه ورکوله دا ستونزمنه ده  ې دهغه ځایه چې د افغانستان ملي امنیت او افغان ملي پولیسو یوناما ته د کمر  •
 ې نه وو د برقی شاک او دجنسی ٓالی وهلو عکسونه وړاندی کړي. ځینو بیلګوکې توقیفیان پد ېبدن باندچې دتوقیفی پر 

درملنه کړی، او د امنیتی د الیلو له کبله روغتیائی کارکوونکي هم نه  وتو ټپونښتوانیدلی چې دتحقیق دوران کې او
 غوښتل دیادو ټپونو اړوند معلومات یوناما ته ورکړي.
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  د راپور لنډیز
دملي امنیت ریاست ګڼ شمیر پټ ځایونه لري چې خلک توقیف او شکنجه کوي. زما دفتر دملي امنیت ریاست مرکزي دفتر په "

او زه کوالی شم تاسي ته ووایم چې ټول شکنجه شوي توقیفیان دخپلو اطاقونو څخه ایستل  25داخل کې موقیعت درلود ...
 ،دفتر څخه لیدنه کوله ي ته انتقال کیدل ترڅو هغه هیئت چې ملي امنیت مرکز  ۍودان ېکیدل او دعین تعمیر داخل کې بل

  ".ورڅخه پټ کړي 
  26)کال اپریل۲۰۱۲دملي امنیت کارمند،(

 
ی په ولسوالۍ کې دکندهار ښارنه بهر دملي پولیسو امنیتي پوسته کې ونیول شوم. زه تورن یم چې يــدپنجوا ېوړاند ېورځ ۱۲زه "

شوم. زماڅخه په لومړۍ ورځ دامنٻه قوماندانۍ دتروریزم  یوړلدطالبانو غړی یم. زه په مستقیمه توګه دکندهار امنٻه قوماندانۍ ته 
په شا او پښو ووهلم. تحقیق دوه ساعته دوام وکړ. سباورځ،  ېو کیبل باندضد مدیریت کې تحقیق وشو. دملي پولیسو څلورتن

به  یتهدید کړم چې که چیری اقرار ونکړم نو دو ېباند وسلېشاکونه راکړل شول. بل ځل، دوي زه  يماته په السونو او پښو برق
  ".ګوته ولګوم او وروسته له هغه بیا تحقیق راڅخه ونشو ېمجبور کړم چې اسنادو باند يــېما ووژني. زه 

  27)کال سپتمبر ۲۰۱۲، دکندهار امنٻه قوماندانۍ، ۵۰۹توقیفی نمبر(

حقونو  ي بشر او  تیدافغانستان ددولت سره دقانون حاکم سربیره چېورکړل شوي واک  د خواه ملګروملتونو دامنیت شورا لد 
، د افغانستان لپاره دملګرو ملتونو مرستندویه د سکـتور په ګډون) مرسته وکړي  د محابسو رعایت په ښه کولو کی(ته داحترام او 

 منازعې اړوندد توقیف ځایونو څخه  ۸۹والیتونوکې د ۳۰په  ې کال اکـتوبر پور ۲۰۱۲کال اکـتوبر څخه تر ۲۰۱۱پالوی (یوناما) د 
چې  په هکله رعایت د مکلفیت ی دپروسد طی کولو  د احلودقانوني مر  د عادالنه محاکمې خواه چلنداو ددولت ل د توقیفیانو سره

تنه  ۶۳۵. د لیدنو پر مهال، یوناما 28ي ديکړ ی اوکـتنی لري په موخه لیدن یــی قانون پربنسټ د حقونو ي دافغان او نړیوالو بشر 
ملي پولیسو، ملي  مرکې ترسره کړي دي. دغه کسان د افغان وتنه ئي ماشومانوو  ۱۰۵توقیفیان او محکوم شوي زندانیان، چې 

مخالفت جرایمو په تور نیول شوي   وسله والامینت ضد یا  کورنيپولیسو لخوا د سیمه ایزو امنیت ریاست، افغان ملي اردو یا 
  29وو. 

دملي امنیت ریاست او کورنیو چارو وزارت یوناما السرسی تقریبا ټولو توقیف ځایونو ته او توقیفیانوته برابرکړيدي. همدارنګه 
میاشتنی نظارت په دوران کې څوځلی دملي امنیت ریاست او کورنیو چارو وزارت/افغان ملي پولیسو سره په  ۱۲یوناما دخپل 

  کړنو په موخه لیدلي دي. يدبحث او د تعقیب په اندیښنوټول هیواد په کچه داړوندو معلوماتو شریکولو او  دکابل او

                                                            
  ولی منابع (ادعا شوي مرتکب او توقیفی ) چې ممکن دهغی دپیژندګلوی سبب شی پټی شوي دمنابعو دامنیت او محرمیت په موخه.دنوم او افرادو ټ 25
  نیټه، یوناما دملي امنیت کارمند سره مرکه وکړه. دموقعیت په اړه معلومات دامنیتی دالیلو له کبله پت ساتل شوي. ۱۸په  ۲۰۱۲داپریل  26
  ټول تاریخونه دشکنجی تاریخ څخه عبارت دی، نه دیوناما سره دمرکې نیټه. 27
  ټول تاریخونه(نیټی) دتوقیفی د شکنجې کیدو میاشتی پر بنسټ دی نه د یوناما سره مرکی نیټه.  28
نی اواصالح باندی کوښښ کیږی، دقانون واکمی او بند: په افغانستان کی دزندانونودسکـتور دالزیاتو بیارغاو۳۸) ۲۰۱۲(۲۰۴۱دملګرو ملتونو امنیت شورا قطعنامه 29

دنړیوالو بشر دوستانه قوانینو ته او بشری حقوقو ته احترام په موخه. افغانستان کی ټولو زندانونوته او توقیف ځایونوته داړوند ادارو الس رسی اهمیت بانید تاکید کیږی . او
  نیټی یوناما راپور وړاندیزونه څخه دی . ددغه راپور دیوناما دندو او واک برخه وګوری.  ۱۰کال اکـتوبر  ۲۰۱۱ږ کوی. دغبشری حقوق ته بشپړ احترام 
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توقیف او  کسانو منازعې اړوندتوګه د هدوامدار  پهړیوالو پوځي او استخباراتيځواکونو نو (ایساف) او نور و سوله ساتو ځواکونونړیوال
کال سپتمبر کې ایساف دتوقیف ځایونو دنظارت شپږ ۲۰۱۱پام وړ رول درلود. د د بهیر کې پهانتقال د افغان توقیف ځایونوته 
پوښښ الندی نیولی یــی ترتوقیف ځایونه  ۱۶ملي پولیسو پړاوکې دملي امنیت او افغان  ي مړ ولپه ،اوهپړاویز پروګرام په الره واچ

وو. دنظارت په بهیر کې یوناما په مکرره توګه دایساف مسؤولینو سره لیدلي او دایساف دپروګرامونو او اړوند موضوعاتو په هکله 
  یــې بحث کړي دي.

اکـتوبر  ۲۰۱۲کـتوبر څخه تر ا ۲۰۱۱کارولوسره دیوناما د په تجربو واو ښ ومنل شویو (میتودولوژیو)، معیاروند نړیواله کچه  په
توقیفیانو سره دبدچلند او شکنجې له منځه وړلو په هکله   منازعې اړوندد نظارت بهیرکې وموندلهچې  څخه د دتوقیف ځایونو ې پور 

په توګه  اندیښنیجدی ې د افغان دولت او نړیوالو کوښښونو سره بیاهم دافغانستان یوګڼ شمیر توقیف ځایونوکې شکنجه دیو
  30شتون لري. 

کال ۲۰۱۱توقیفیان د۳۲۶توقیفیانو ډلې څخه  31مرکه شوو  ۶۳۵وړ شواهد موندلٻچې نیم برخه دد ډاډ  یوناما کافی معتبره او
پولیسو ګڼ سیمه ایزو کال اکـتوبر پوری دافغان ملي پولیسو، ملي امنیت ریاست، افغانستان ملي اردو او  ۲۰۱۲اکـتوبر څخه تر 

 ېدغه موندن 32تجربه کړې دي. یــی ، او نور غیر انساني، ظالمانه او تحقیر کوونکي چلندير توقیف ځایونوکې شکنجه شوشمی
مرکه شوي توقیفیانوشمیر څخه نیمه کال اکـتوبر پوري موندنو سره یوشان ديچې  ۲۰۱۱کال داکـتوبر څخه بیا د  ۲۰۱۰دیوناما د 

ف ځایونوکې ساتل شوي وو او دریمه برخه هغه توقیفیان چې دملي پولیسو توقیف برخه دهغه توقیفیانو چې د ملي امنیت توقی
(دوهم  33یا بدچلند تجربه درلوده. یشکنج دځایونوکې ساتل شوي وو دملي امنیت یا ملي پولیسو کارکوونکو لخوا څخه 

  )ئ نمبرنقشه وګور 

شکنجه دافغان ملي پولیسو او افغان مليسرحدي پولیسو توقیف ځایونوکي  چېدیوناما څیړنوښکاره کړيدهچې پداسی حال کې 
میاشتو ته  ۱۲نسبت تیر یوکال مودې ته زیاته شوې، ولې مرکه شوي توقیفیان دملي امنیت توقیف ځایونو کې نسبت تیر 

سلنه شکنجه یا ۷۶یا  ۸۰و څخه ماشومان یتوقیف وتنه مرکه شوي ۱۰۵ه کړی. یوناما لیدليچې دبشکنجه او بدچلند لږه اندازه تجر
  34راغلی یسلنه زیاتوال ۱۴موندنو په نسبت  و بدچلند تجربه کړی، دیوناما تیر 

                                                            
  دنظارت مودی بهیر کې نورو اداراتو هم دافغانستان توقیف ځایونوکې دشکنجی او بدچلند کارونی په هکله راپور ورکړي. 30
ادعا ګانو په هکله معتبره او ډاډمن شواهد  ۳۲۶ادعا ووڅخه  ۳۷۷دو ادعا کړي، یوناما د تنو دبدچلند او شکنجه کی ۳۷۷مرکه شوو توقیفیانو جملی څخه ،  ۶۳۵د 31

  موندلي. 
اعث ګرڅی که فزیکی یا روانی چې عمدی بدغه دشکنجې ضد کنوانسیون لمړی مادی تعریف کاروی: دیاد کنوانسیون کی شکنجه معنی هرهغه عمل کوم چې ددرد او رنج  32

معلومات ترالسه کولویا اقرار، یاهم دسزا دهغه خپل عمل لپاره یاهم دبل شخص  کلهافرادو په ه ویاهم دنور  تی شی د هغه څخه معلوماتوګه په یوشخص باندی عمل
ه شخص لخوا اعمال د هغ اعمالو لپاره یا هم هغه چه مظنون اوس په ارتکاب د تهدید د مجبور کولو لپاره یاهم هربل دلیل دتبعیض یا هربل ډول پداسی حال کی چې دا

عمل چې د درد یا درنج باعث کیږی  )۱(چې رسمی دندی په دروان کی ترسره کوی. دادقانون او طبعی پیښو له کبله درد شامل ندی. داتعریف څلورو عناصر لرونکی دی: 
مرتکب عامه خدماتو کارمند یاهم هرهغه څوک چې  )۴(ره وی عمل باید دمعلوماتو یا اقرار ، سزا ، تهدید، او یا طبی معایناتو، یاهم تبعیض لپا )۳(عمل عمدی اوسی  )۲(

لخوا د  ونودولتغړو  (د۲دولتی قدرت کاروی. دعمدی او هدف عناصر ... دمرتکب راضی کولو تحقیقات شامل ندی مګر يواځی چه د شکنجې صد کمیټی عمومی وړاندیزنمبر 
  .CAT/C/GC/2(24January 2008).9دوهمی مادی تطبیق )، 

).همدارنګه دهمدی راپور دیوناما دنظارت UNAMA/OHCHR,10 October2011دافغانستان توقیف ځایونوکی دمنازعې اړوند توقیفیانو سره چلند راپور وګوری ( 33
  برخه وګوری. ۱۲-۲۰۱۰پروګرام 

  ماده  ۳دشکنجی ضد کنوانسیون 34
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همدارنګه یوناما لږ شمیر هغه توقیفیان مرکه کړي چې د محلي پولیسو یا ملي اردو لخوا توقیف شوي وو او کافی اندازه معتبره او 
تنه شکنجه یا بدچلند تجربه  ۱۰تنوتوقیفیانو څخه  ۱۲نیول شوي وو، هر ډاډ وړشواهد موندلي چې دمحلي پولیسو لخوا 

) تنو چې دملي اردو لخوا توقیف شوي وو، دشکنجې یا بدچلند تجربه  ۱۳تنو توقیفیانو څخه یوپردریمه برخه ( ۳۴درلوده. دهرو 
  درلوده.

سلنه) مرکه شوي توقیفیان چې ۳۱تنه ( ۲۵څخه تنو  ۷۹وړ شواهد موندليچې د  دډاډ اندازه معتبر او يیوناما همدارنګه کاف
اداراتو لخوا افغان توقیف ځایونوته استول شوي؛ د افغان ملي پولیسو،ملي امنیت یا هم  يپوځونولخوا یاهم نورو دولت ووالیدنړ

راپورته کوم یوکال مودی  دسلنه زیاتوالی ښکاره کوي نسبت دیوناما تیر ۷افغان ملي اردو لخوا بدچلند یا شکنجه شوي. دغه 
والو لخوا انتقال شوو شکنجه یا بد چلند تجربه درلوده. یاد حالت یسلنه) نړ۲۴تنو ( ۲۲تنو توقیفیانو څخه  ۸۹کٻچې دهرو 

، دشکنجې دخطر دشتون په صورت دیچې دشکنجې خطر موجود  ې کړ  څرګندېرا  ېښنٻاندددولت قانوني مکلفیت په هکله 
وکړي؛ او  پلټنېواکونه باید دانتقال شویو توقیفیانو څخه سخت نظارت او ځاره نړیوال ته ځواب ویلو لپاندیښنی کې دانتقال 

  35دتوقیفیانو انتقال وځنډول شي. ي راپورونه شتون ولر  ي هغو توقیف ځایونوته چیرته چې دشکنجي باور 

وانستولي شي چیرته چې دایساف قواعد هم دنړیوالو قوانینو پربنسټ دي چې افراد باید په هیڅ حالت کې هغه ځایونوته 
. دغه اندیښنوته ځواب ویلو لپاره پکار ده چې نړیوال ځواکونه، دافغان توقیف ځایونوته ي دشکنجي او بدچلند خطر شتون ولر 

  انو څخه په دوامدار توګه نظارت ترسره او یاهم دتوقیفیانو انتقال وځنډوي.یانتقال شوو توقیف

نیکونه هم کارول شوي کوم کې چې ملي امنیت ریاست، کوګه دتحقیق غلط تعمومي تٻپه ې چې شکنجه ترسره شوکهرځای 
ترالسه د پولیس یا افغان ملي اردو مسؤلینو عمدا دتحقیق په دوران کې داقرار یا معلوماتو  سیمه ایزافغان ملي پولیس، افغان 

سرغړونو  يو څخه جدنحقو ي دبشر  ېکړي دي. دشکنجې دغه ډول کړن ېوارد ېدردوونکي ضرب ېکولو په  موخه توقیفیانو باند
  .36توګه منع کړی شوي غوڅهاو په  یچي دنړیوال قانون او دافغانستان قوانینو پربنسټ جرم د ي کې شمیرل کیږ 

ویلي چي توقیفیانو ؛ دشکنجي څوارلس ډولونه بیان شوي. و ندنو سره یوشان و ودشکنجې او بدچلند ډولونه دیوناما تیر ځل م
د اوږدې مودې لپاره د  ې ولو (دیوال، چت، اوسپنیزو میلو او یا نورو ثابتو شيانو پور ړ لکه د ځډولونه  ګڼ شمیر د شکنجېدوي 

، برقي ونوپه ځانګړي توګه د پالستیکی پایپالسونو له بندونو څخه د ځنځیر او یا نورو شيانو په وسیله ځړول)، او وهلو ټکولو، 
برقي شاک، د تناسلي ٓالی ،ي استعمالیږ  و په تلوه واسطه چې اکـثرًا د توقیفیانو د پښونو او سیمونو او یا هم د لرگیو او لښتو پکیبل

جنسي په درول، او  جبرپه  وضعیت کې راوستل لکهنوکانو ایستل، سخت  پښو د ،دورکول فشار، بیضو (هګیو) ته تاوول
  .يد ي و په توګه تجربه کړ تهدیدول ي تیر 

                                                            
"هیڅ دولت شخص باید داسی هیواد ته مسترد نکړي چیرته چې دشکنجه کیدو خطر کوي  ماده  دولتونه جبری عدم استرداد ته مکلف ۳دشکنجی ضد کنوانسیون  35

  شتون ولری " 
ماده صراحت لری چې : هیڅوک نه شی کوالی  ۲۹السلیک کړی. دافغانستان اساسي قانون  نکال جون میاشت کی دشکنجې ضد کنوانسیو۱۹۸۷دافغانستان دولت 36

سه کولو لپاره که څه هم ترتعقیب، نیونی یا توقیف الندی وی او یا په جزا محکوم وی، دهغه دتعذیب لپاره اقدام وکړی یا یــی جی له بل شخص څخه حتی دحقایقو د ترال
ماده حکم کوی چې عمومی خدمتونو موظف (دملي امنیت او ملي پولیسو ټولو کارکوونکو په شمول) تورن  ۲۷۵دتعذیب امر ورکړی. دجزاقانون هم شکنجه جرم ګڼی او 

  کلونو اوږد)محکومیږی.  ۱۵څخه تر  ۵ستلو په منظور شکنجه کی او یا په هغی امر وکی په اوږده حبس (یداعتراف اخ
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، دردوونکی حالت، اوږد وخت لپاره درول، دریدل او یه ګډون پٻښو زیاتوالشاک پ يدشکنجی او بدچلند نور ډولونه د برق
وږد وخت لپاره درول. ډیرو مرکه شوو توقیفیانو خبرورکړی چې په مختلفو ډولونو شکنجه شوي په اکښیناستل، سړه هواکې 

  . يولو یا تائیدکولو کې پاتي راغلتوګه کله چې توقیفی داړوند تور داقرار کولو څخه انکارکړی، یا هم دمعلوماتو ورک ې ځانګړ 

توقیف ځایونوکی دشکنجی او  ۳۴توګه  ې پولیسو او ملي امنیت توقیف ځایونوکې په ځانګړ  يیوناما د ملي پولیسو، سرحد
چې دملي امنیت  ياندازه معتبره او ډاډ وړشواهد موندل يیوناما په کاف. يبدچلند پٻښو ګڼ شمیر معتبره او دډاډ وړپٻښې موندل

ست مسؤلینو د یاد ریاست دوه توقیف ځایونوکې توقیفیان داقرار او معلوماتو ترالسه کولو په موخه په سیستماتیک ډول ریا
مستند کړي  ېاو بدچلند ګڼ شمیر قضایاو ېي دشکنجيــنورو توقیف ځایونوکې  ۱۰. همدارنګه دملي امنیت په37شکنجه کړي 

پولیسو یوتوقیف ځای کې موندل شوي.  يتوقیف ځایونو او د سرحد ۶دي. دشکنجی په سیستماتیک ډول کارونه دملي پولیسو 
  38معتبره او د ډاډ وړ قضایاوې موندلي. ېاو دولسوالیو توقیف ځایونوکې دشکنج ينورو والیت ۱۵یوناما دملي پولیسو 

 اړوند توقیفیان نیولي اوو نښتو واله په څوسیموکې افغان ملي پولیسو زیات شمیر وسل چې دهیواد کـتليعین وخت کښې، یوناما 
یاد حالت داپه ډاګه کوي  .راپورونه هم زیات شوي دي ېورڅخه کړي؛ چې دملي پولیسو لخوا دشکنج يــې څیړني تحقیقات او

کومو ځایونوڅخه  ي کې توقیف او تحقیق نکړ چې افغان ملي پولیس او ملي امنیت ریاست چې شاید توقیفیان هغه توقیف ځایونو 
. همدارنګه یوناما ګڼ شمیر معتبر راپورونه ترالسه کړيچې دملي امنیت ېتر سره کول ېنړیوال او ملي ادارات او ایساف لیدنچٻ

یر ځل . دتديیاهم نورو ځایونوکې پټ کړای شوي ېڅخه د ځکمې الند نظارت کوونکوځینو توقیف ځایونوکې توقیفیان دنړیوالو 
شواهد ډاډمنپراخه توګه دشکنجې کولو معتبر او په موندنو په شان یوناما دکندهار دملي امنیت او ملي پولیسو توقیف ځایونوکې 

  .يلیدل

کندهار کې  ې کال پور ۲۰۱۲کال سپتمبر څخه بیا تر  ۲۰۱۱، د39یوناما دغاٻب کیدو په اړوند داعتبار وړ راپورونه ترالسه کړي 
  یدلي.ګدرک ندي ل يــېتنو دنیول کیدو خبر ورکړل شوی چې تراوسه  ۸۱دپولیسو لخوا د

برخه کې پرمختګ لیدلی. دغه  يدتیر یوکال په موده کې یوناما دملي امنیت ځینو توقیف ځایونوکې دشکنجې ادعاو دکموال
وروسته له هغه  ېدایساف لخوا نظارت په نتیجه کې وو. وللخوا دتوقیفیانو انتقال په بهیرکې کمښت او  ځواکونوکمښت دنړیوالو 
کمښت راوست، یوناما دشکنجې په پٻښو کې  يــېنوموړو توقیف ځایونوته انتقال پیل کړ او خپل نظارت کې  ېچې ایساف بیاځل

  زیاتوالي لیدلی.

  دولت تدابیربدچلند او د شکنجی پٻښو ته د رسیدګۍ په موخه د 
په موخه  ۍرسیدګداکـتوبر راپور په ځواب کې، دافغانستان دولت په توقیف ځایونوکې دشکنجې او بدچلند ته  ۲۰۱۱دیوناما 

یوناما، نړیوال او ملي  هډولدوامدار  پهدملي امنیت ریاست او دکورنیو چارو وزارت  40.ياقدامات په کاراچول يیولړ اصالح

                                                            
  .ئ دالس رسی او میتودولوژی برخه دشکنجې دسیستماتیک ډول تعریف لپاره وګور  37
  .ئ دریمه نمبر نقشه وګور  دشکنجه شوو توقیفیانو نمونی دځای پراساس، 38
نیول، توقیف، تښتول، یا ددولتی مارمور لخوا هر ډول  ړیوال کنوانسیون دوهمه ماده، زور سره الدرکه کیدل تعریف کوی:نجبری توګه دافرادو ناپدید کیدل اړوند  39

ای نه ښول چې قانوني مالتر څخه بی دٔازادی څخه محروم کول چې ددولت په مالتړ او خوښه کار کوي، چې وروسته بیا دٔازادی سلبول رد کوی او  ناپدید شوی فرد ځ
وګړی وروسته له نیول  برخوی کولی .  افغانستان یاد کنوانسیون السلیک او تصویب کړي ندی. ګڼو منابعو یوناما سره خپلي اندٻښنې شریکي کړی دي چې ګڼی ګن شمیر

  کیدو پداسی حال کې چې دپولیس نظارت کي وو وژل شوی وی. 
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، د توقیفیانو سره يکو يبررس ېکړی، ویلي دٻچې دوي د شکنجٻاو بدچلند ادعاګانسازمانونوالس رسی توقیف ځایونوته برابر 
ې صادر  ۍپالیس ېاو ټول افغانستان په کچه خپلو مسؤلینوته الرښود يپه موخه روزنیز پروګرامونه عملي کو يبدچلند مخنیو

  41چې پکې ویل شويچې دتوقیفیانو شکنجه دافغانستان دقوانیونو څخه سرغړونه ده.يکړ

 يرسیدګد سیس کړ؛ چه دشکنجې او بدچلند ادعاګانو ته آ امریت ت نوحقو ي کال کې دملي امنیت عمومي ریاست، دبشر  ۲۰۱۲
دملي امنیت پخوانی ریس رحمت هللا نبیل یوناما ته وویل چې  42دی. یریاست ته راپور ورکوونک يعموم او مستقیماً  ي صالحیتلر 

. 43ي مستقیم ډول برخه لر په کې  يبررس په قضایاوو  د سرغړونو د حقونو څخه ي دملي امنیت توقیف ځایونوکې دبشر  ي نوموړ 
دهغو  ګډونپه و او راپورون ېانګړي ادعا ګانځځینو بیلګوکې ملي امنیت ریاست یوناما ته وویل چې دوی دشکنجې او بدچلند 

ملي امنیت یوناما ته وویل چې یادو . هکړی دتحقیق اوڅیړنهپه اړوند توقیف ځایونوکې  يو ېچې یوناما لخوا استول شو و قضایاو 
کې دشکنجې او بدچلند هیڅ یوه قضیه ونه موندله. همدارنګه دملي امنیت چارواکو یوناماته ویليچې دمليامنیت  و ټولو قضایاو 

  . 44یشوي مګر دلیل ئي څرکند نه د ی دیوځای څخه بل ځای ته تبدیل کړ  يیادو ریاستونو یوشمیر چارواک

نوکې دستونزو شتون په هکله پوهیږي ولی بیاهم دويخپل ځایولي امنیت او افغان ملي پولیس خپلو توقیف حال کې چې م ېپداس
د تحقیقات دملي امنیت هغه چارواکې چې  ي. دیوناما دمعلوماتو پربنسټ یاد داخل45يبرخه کې ګرم نه ګڼ پهکارکوونکي دشکنجې 

دعدلی تعقیب یا ددندی څخه ګوښه کٻدو باندی ندی منجر ،دهغوی يراغل ېکې پات يیا دشکنجې مخنیو يشکنجې مسؤل د
بدچلند په تړاو  دسره  يبیلګې څخه خبرتیالري کوم کٻچې دملي پولیسو افسر دتوقیفې شوي. یوناما دافغان ملي پولیسو يواځی یو

  . يراغل ېتعقیب الند يتر عدل

،چې ویلي شوي ووچٻملي امنیت 46دفتر دیاد ریاست یوه اعالمیه خپره کړه يدملي امنیت مطبوعات مه۱۷اکـتوبر  کال ۲۰۱۲د
کوي.  يکويچې دتوقیفیانو او توقیف ځایونو څخه لیدنه او په دقت بررس مالتړ یــېي او يــه راغالاست واښ ټولوهغه نهادونوته

چې دملي  يمهال ویش تیارو  اداراتوته نوی بشري حقونو دملي امنیت اعالمیه کښې یادونه شوي چې دملي امنیت ریاست د
او همدارنګه ملي امنیت ریاست دټول افغانستان په کچه دیاد ریاست  ي امنیت توقیف ځایونو او توقیفیانو سره لیدنه وکړ 

                                                                                                                                                                                                
  ریاست او کورنیو چارو وزارت نظريــې. امنیت اپور په هکله، دافغانستان حکومت، دمليدوهمه ضمیمه:  دیوناما ر 40
 نیټه دملي امنیت ۱۴می  ۲۰۱۲نیټه دکورنیو چارو دجندر، حقوق بشر او ماشومانو دحقوقو ریاست سره ولیدل، او یوناما  ۹کال دمی په ۲۰۱۲یوناما کابل کی د 41

  لیدل. دکورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست داحکامو کاپـی یوناما سره فایل کی دی. سره کابل کی و ریاست دبشری حقونو امریت
  نیټه دملي امنیت عمومی ریاست دبشری حقوقو امریت  لخوا یوناما تهلیک. ۲کال جنوری  ۲۰۱۲د 42
سره چلند  وتوقیف ځایونوکی دمنازعې اړوند توقیفیان په انستاناو کورنیو چارو وزارت توضیحات دافغ ریاست ضمیمه وګوری: دافغانستان ددولت ، دملي امنیت هدوهم43

  .په هکله دیوناما راپور 
Report ENG.pdf-http://unama.unmission.org/Portals/UNAMA/Documents/October10 UNAMA Detention Full  

ه به نتیجه کی، دکورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست حفظ الصحه وضعیت یوشمیر توقیف ځایونوکی ښه کړی. یوناما لیدلی چې فزیکی حالت پ توددی تحقیقا 44
یو روغتیائی خدمتونو شتون، اوغذا کیفیت ځینو توقیف ځایونوکی ښه شوي. پداسی حال کی چې دا بشردوستانه موضوعات دیوناما دنظارت اصلی شمول د پاکی، لمړن

  موضوع نه وه ولی بیاهم دیادو تغیرراتو قدردانی کوی. 
سره چلند  وتوقیف ځایونوکی دمنازعې اړوند توقیفیان په حات دافغانستاناو کورنیو چارو وزارت توضی ریاست ضمیمه وګوری: دافغانستان ددولت ، دملي امنیت هدوهم45

  .په هکله دیوناما راپور 
Report ENG.pdf-ents/October10 UNAMA Detention Fullhttp://unama.unmission.org/Portals/UNAMA/Docum  

پر اسدهللا خالد باندی د برید څخه وروسته چی د تداوی لپاره وخت ته اړتیا درلود،  ).۲۰۱۲سپتمبر  ۱۷( ۱۳۹۱/۶/۲۷ی اعالمیه، تمطبوعادملي امنیت ریاست  46
  نیټه د دغه ریاست د سرپرست په توګه وټاکل شو. ۷کال د دسمبر په  ۲۰۱۲حسام الدین حسام د ملی امنیت ریاست یو معاون د 
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چې پدی برخه کٻملي امنیت  ي . اعالمیه د ټولو ملي او نړیوالو اداراتو څخه غواړ يکارکو ېپروګرامونو باند و کارکوونکو لپاره روزنیز 
  ي بیا تکراروي.ژمنلپاره خپلې  و څخه دمالتړ؛ ملي امنیت دتوقیفیانو حقوقي است مالتړ وکړ ری

  د دغه راپور موندنو ته د حکومت ځواب
 مه۱۴په  ۍ کال دجنور  ۲۰۱۳دغه راپورموندنو په ځواب کې دافغانسان حکومت، ملي امنیت ریاست او کورنیو چارو وزارت د 

په ځواب کې حکومت په توقیف ځایونوکې شکنجه او بدچلند  47نیټه لیکلی ځواب ورکړی چې ددغه راپور څلورمه ضمیمه ده.
. ياندازه هم مبالغه ٓامیزه ګڼ ېاو بدچلند ذکر شو ې؛ مګر راپور کې دشکنجيبشپړ ډول نه ردوپه دظرفیت دکمښت له کبله 

په ګوته کړي. لکه،  ي لپاره ترسره کړ  يمخنیود او بدچلند  ېدشکنج یهمدارنګه افغان چارواکو یوشمیر کارونه چې دو
و وضع یڅیړنې او تحقیقات، داحکامو صادرول، دالرښودونو او پالیس هکلهحقونو اندیښنو په  ي ورکول، دبشر  ودتریننګون
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تون رد کوي، او ملي امنیت دکورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست ویلي دي چې توقیف ځایونوکې سیستماتیکه شکنجی ش
ریاست وائی چې راپورکې دتوقیف پټ ځایونه او دتوقیف بدیل ځایونه رد کوي. حکومت د ملي امنیت ریاست سره په ګډه 
کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوي اماده دی چې توقیف ځایونوکې دبشری حقونو رعایت او قانون حاکمیت په موخه راپورکې شته 

  کړي. وړاندیزونه عملي 

  د شکنجی او بدچلند ته درسیدګي په موخه د ایساف اقدامات
توقیف ځایونوته او دملي پولیسو ټولو هغه توقیف ځایونوته چې  ۱۶ه ځواب کې، ایساف دملي امنیت پکال راپور ۲۰۱۱دیوناما 

. همدارنګه ایساف دتوقیف 49انتقال پروسه وځنډوله د دیوناما راپورکې هلته دسیستماتیکٻشکنجې یادونه شوي وه، دتوقیفیانو
چې دتحقیق او توقیفیانو سره چلند  ي سره مرسته وکړ  وځایونو څخه دنظارت یو شپږ پړاويٻز پروګرام طرح کړ؛ ترڅو افغان چارواک

توقیف ځای د توګه  همنظم پهچې  ددې غوښتنه کولهسه پیل کړي. پروګرام و ، مخکې لدی چې ایساف بیا دانتقال پر ي ښه کړ 
پیداشي  ې و توقیفیان نظارت او مرکه شي؛ ترڅو دملي امنیت او ملي پولیسو لخوا توقیفیانو سره دبدچلند لمړنۍ ستونز کارکوونکيا

ستلو یاو بیا دتوقیف ځایونو مسؤلینو او مستنطقینوته دتوقفیانو سره دښه چلند په شمول پرته د شکنجې او جبر سره اقرار اخ
  ه جوړشي.  تحقیق میتودونو تریننګونه او سیمینارون

                                                            
اب( دملي امنیت شورا، کورنیورچارو وزارت، او ملي امنیت ریاست) چې ددی راپور څلورم دیوناما د حقوق بشر څانګې دکلني راپور مسودی ته دافغانستان حکومت ځو 47

  نمبر ضمیمه دی. 
نیټه، کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست څرګنده کړه چې دشکنجی مرتکبینو دپيژندنی او مجازات په موخه ئی  ۱۴کال جنوری  ۲۰۱۳دغه راپورته ځواب کې د 48

"دافغانستان جمهوری دولت کورنیو س الندی نیولي. ولی داچې دشکنجی او بدچلند پٻښې موندلی او سی رد کړي. دکورنیو چارو وزارت څرګنده کړۍ چې الزمی اقدامات ترال
کړي وی دندو څخه ګوښه او  چارو وزات " دخپلو قانو کړنو ترسره کولو برخه کې دکورنیو چارو وزارت لسګونو منسوبین چې دخپلو دند څخه سرغړونه کړیوه او یاهم تخطی

" نسبت ورکوی "دکارمندانو بی  کمی"مګر  یاهم څارنوالۍ ته عدلی تعقیب په موخه معرفی کړي. ملي امنیت ریاست ویلی "ادعا نلرو چې زموږ کارونو کې کمي نشته ... "
امنیت ریاست ددوی پر وړاندی الزم اقدامات ترسره کړي " یوناما لیدلی چې  تجربه ګې، او دجرم صحنی ته دامنیتی وضیعت له کبله نه الس رسی ... پداسی مواردو کې ملي

  دتوقیفیانو سره څه ډول شکنجه او بدچلند ترسره شوی، او دکورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست چې ورته اشاره کړی څه وو.  
همی وتی توقیف خانوته او دکندهار ښار ديلغمان، کاپیسا، تخار، هرات، خوست والریاست  ، د  ۱۲۴نیټه کابل کی دملي امنیت تروریزم ضد ۴ایساف دسپتمبر په  49

حوزه او ژیړی ، دملي پولیسو توقیف خانه ددشت ارچې کندز کی، او خوست او ارزګان دملي پولیسو  ۹امنیت او پولیسو حوزی ته، او د دامان ولسوالی، ارغنداب،  یناحیــ
  یانو پروسه ځنډولی. توقیف خانوته، توقیف نۍامنیه قوماند
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 کبلهاعالن شوي لیدني لدې  ناګړو توقیف ځایونو څخه دمخکی څخه ندتریننګونو په تعقیب؛ دملي امنیت او ملي پولیسو ځا
دهغه توقیف ځایونو  ځواکونهکوي چې یاد توقیف ځایونه بیاانتقال لپاره تائید شي. یوځل توقیف ځای تائید شي نو نړیوال 

مخکې توقیفیان استول کیږی. دایساف موقف دادي چې  محاکمې د بهیر  نه چٻرته چې دي منظمه توګه نظارت کو پهڅخه 
دافغانستان  ېدخپلو بررسیو موندن ېلینو دنده ده او ایساف یواځو او بدچلند مرتکبینو سره حساب یواځی د افغان مسؤ  ېدشکنج

قضیــې  ۸۰میاشتو کې دتوقیفیانو دبدچلند  ۱۸ اړوند چارواکو سره داجرااتو په موخه شریکوي. دایساف وینا پربنست؛ تیرو 
افغان چارواکوته داجرااتو په موخه راپور ورکړل شوي او د څیړنو په برخه کې دهمکاری او مالتړ وړاندیز کړی؛ چې تراوسه پوري  

  50یواځی دیوې قضیه په برخه کې افغان چارواکو اقدام کړی.

 لاعالن کړ  یــینیټه  ۸پهمارچ  د کال ۲۰۱۲ ددتوقیف ځایونو ارزونه پیل، اونیټه دایساف قوماندانی  ۸کال دنوامبر په  ۲۰۱۱د
) توقیف ۱۴هغه توقیف ځایونو شمیر څخه چیرته چي دیوناما راپور پربنسټ شکنجه ترسره کیده؛ څوارلس ( ۱۶چې د 
ی اني، دایساف قوماندوساف تائیدمعلوماتو پربنسټ، ایدیوناما د. 51بیا ځلي پیل کیدو اجازه ورکړهد دتوقیفیانو انتقال  وتهځایون

 هبشپړ  پهیادتوقیف ځای کارکوونکې دشکنجې څخه پاکه توقیف خانه ده یا ددی تضمین کوی چې دچې  کړی کوم تصدیق ندی 
توقیف  نوموړی تحقیق ناسم روشونه ونه کاروی. بلکٻپدی مانا ده؛چې دملي امنیت او ملي پولیسو دتوګه بیا روزل شوي چې 

د اصالحی پروګرام لمړني درې پړاوونه بشپړ کړي او دشکنجې یا بد چلند کړنو په هکله معلومات ندي ترالسه ځایونه دایساف 
  کړي. 

کال ،  ۲۰۱۲نیټه ۲۴راپورونو په ځواب کې، د اکـتوبر  و نوو معتبر  ددملي امنیت او ملي پولیسو توقیف ځایونوکې دشکنجٻ
، او  وریاست توقیفځای، لغمان، خوست، هرات، او تخار امنیه قوماندانی ۱۲۴ایساف يوځل بیا په کابل کې دملي امنیت 

چې . همدارنګه ایساف، یوناما ته وویل،52ریاست ته دتوقیفیانو انتقال وځنډول  ۴۰دملي امنیت  یــی مړی ځل لپارهولد
دافغانستان دبشری حقونو خپلواک کمیسیون په ځواب کې ایساف دوهم ځلي دملي امنیت او کورنیو چارو وزارت استازو سره په 

  .53نظارت پروګرام پیل کړلدانوڅخهیګډه دتوقیف

  شکنجی او بدچلند پٻښوته درسیدګي په موخه الزیاتو کړنوته اړتیاشته
ه درسیدګي په موخه کوښیښونه که څه هم قناعت بښوونکي دي مګر بیاهم دحکومت او ایساف دشکنجی او بدچلند پٻښوت

دشکنجی دکمښت په برخه کې دپام وړ پرمختګ نه دی راغلی. دتیرځل موندنو په شان، یوناما موندلي چې دشکنجی مرتکبینو 
نده ورکړی. ددغه راپور الت باندی پاتي ده. لږ پلټنې شوی مګر هیڅ یومرتکب خپله دنده السه حسره نه احساب نکول خپل 

موندنو څرکنده کړې چې شکنجه یواځې د تریننګونو، بررسیو او الښودونو دالری نشي منځه تللی، بلکی اړینه ده چې حساب 
ورکولو اقدامات دشکنجی دمنع کیدوبرخه کې ترسره شي. پرته د ګـټورو، مخنیوونکو کړنو ، جدی، خپلواکه څیړنو یا هم عدلی 

  غان چارواکې دشکنجی توقف ته چمتو ندي. مخکې پرته الر روښانه ده.تعقیب په ګډون اف

                                                            
  ، یوناماته، نیټه دایساف دقوماندان لیک ۱۱کال جنوری  ۲۰۱۳د 50
توقیف ځایونوته دتوقیفیانو انتقال پروسه پیکړی: کابل کی دملي  ۱۴نیټه ایساف بیاځلی  ۸کال مارچ دایساف کارکوونکو سره په کابل کی مرکه. دمارچ په  ۲۰۱۲یوناما د 51

ن، کابیسا، تخار، هرات، خوست، او دملي پولیسو توقیف خانی دکندهار په دامان ولسوالی، ارغنداب ولسوالی، ژیړی ولسوالی، کندز ، په لغما۱۲۴امنیت ریاست 
  دشت ارچې کی دملي پولیسو توقیف ځای، دخوست او کندز امنیه قومانیو توقیف ځایونه، او ارزګان امنیه قوماندانی توقیف ځای. 

  ټه د یوناما لیدنه د ایساف کارکوونکو سره.نی ۲۴کال اکـتوبر  ۲۰۱۲د 52
  کال اکـتوبر او نوامبر کی دیوناما لیدنه دایساف دمرکزی قوماندانی چارواکو سره.  ۲۰۱۲د 53
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دخپلواکه نظارت کوونکو لخوا دتوقیف ځایونوڅخه نظارت او بررسی دحساب ورکوونی او توقیفیانو سره دانسانی چلند درامنځته 
کولو په برخه کې یوضروری عنصر دی. دبشری حقونو نړیوال معیارونه او ښه کړنې دداسې جوړښت لپاره یو کاری چوکات وړاندی 

انسیون ختیاری پروتوکول چې غړی هیوادونه مکلف کوي ترڅو دشکنجی دمخنیوی کوي، په ځانګړي توګه دشکنجې ضد کنو
ددولت څخه جال وي او  ،اداره باید خپل داخلي جوړښت ولری ملي میکانیزم رامنځته کړي. اکـثر قضایاو کې دغه تخصصی 

یف ځایونوڅخه نظارت، دبشری حقونو دملي ادارې لخوا اداره شي. نوموړی جوړښت باید چې صالحیت ولری ترڅو ټولو توق
تعقیبی تحقیقات او څیړنی دی وکړي او عدلی او قضائی اداراتوته الزمې سپارښتنې وکړي ترڅو دشکنجی دجرم مرتکبین ترتحقیق 

  .54او عدلی تعقیب الندی ونیسې. دداسی یو میکانیزم تاسیس دنړیوالو دوامداره او هراړخیز مالتړ ته ضرورت لري 

ی شي چې لویه څارنوالۍ، ستره محکمه خپلو ټولو قاضیانو او څارنواالنوته روښانه الرښودونه دغه نوښت هلته تقویه کید
وي په جدی  يچې هغه کې اقرار دشکنجی او بدچلند دالری اخستل شو يهغه قضایاو يصادرکړي او دهغوی نه وغواړي چي ټول

اقرارد قضایاو څیړلو او رد کولو کې پاتي راشي باید توګه وڅیړی او رد ئی کړي. که چیري چارواکي د شکنجی دالری اخستل شوی 
  دتادیبی او انظباتی جزا ګانو او عدلی تعقیب الندی راوستل شي.

دملي امنیت، افغان ملي پولیس، افغان سیمه ایز پولیس او افغان ملي اردو لخوا په دوامداره توګه 
  ) ۲۰۱۲اکـتوبر – ۲۰۱۱دتوقیفیانوشکنجه او بدچلند (اکـتوبر

راغلی. یوناما په  توالیسلنه زیا ۵۹توقیفیانو مرکه کیدل  ۶۳۵پوری د کاله۲۰۱۲داکـتوبر څخه تر اکـتوبر کال۲۰۱۱دیوناما لخوا 
. په نوۍ څیړنه کې 55تیا ورکړی خټولیزه توګه مرکه شوو توقیفیانو شمیر زیادکړی دي ترڅو دمجموعی نمونو رقم او تحلیل ته پرا

  دوه چنده  او ملي پولیسو کې دوه نیم چنده توقیفیان سره مرکې شوې دي.  دتیرکال په نسبت دملي امنیت 

 شخړی تنه  ۱۲۵منارعي اړوند توقیفیانو شمیر په استازیتوب د۲۸۶کافي اندازه معتبره او موثره شواهد موندلي چې د پهنوو څیړنو 
سلنه  ۴۳وقیف ځایونوکې ساتل شوي وو، اړوند توقیفیان کوم چې دافغان ملي پولیسو یا هم د افغان ملي سرحدي پولیسو ت

سلنه وه. نوو مطالعاتو ښودلي چې نسبت تیر  ۳۵میاشتو دوری ته  ۱۲دتوقیف پرمهال شکنجه یا بدچلند شوي وو، نسبت تیر
  کال ته دوه نیم ځله زیات شمیر توقیفیان دافغان ملي پولیسو توقیف ځایونوکې ساتل شوي دي. 

سلنه  ۳۴تنه یاهم  ۱۷۸ساتل شوو توقیفیانو شميرې څخه  ۵۱۴توقیف ځایونوکې  پهي امنیت چې دمل(تثبیت کړی)یوناما ټاکلی
سلنه توقیفیانو دملي  ۴۶سلنه کم تجربه کړي، پداسی حال کٻچې تیر کال  ۱۲توقیفیانو شکنجه او بدرفتاری دتیر کال په نسبت 

ل په نسبت ملي امنیت کې دوه ځله زیات توقیفان مرکه . دتیر کا56امنیت توقیف ځایونوکې شکنجه او بدرفتاری راپور ورکړی وو 

                                                            
نیټه خپروه شوی چې  ۱۱کال جنوری  ۲۰۱۳امریکا دوږدمهال همکاریو په هکله دجمهور رئیس بارک وباما او جمهور رئیس حامد کرزی ګډه عالمیه د  –دافغانستان  54

رئیسان پریکړه کړې چې افغان کال کې چې افغانستان حکومت ته  دتوقیفیانو انتال په برخه کې رامنځته شوی؛ جمهور  ۲۰۱۲"دهغه پرمختګونو پربنسټ چې وائی: 
یات معلومات له توقفیان افغانستان حکومت ته انتقال کړي" پداسی حال کې چې اطمنان حاصل کوی چې خطرناک توقیفیان باید دجنګ ډګر څخه لری وساتل شي. الز

 .http:// president.gov.af/en/news/1645پاره وګوري: 
 ۲۰۱۲سلنه وو. د  ۴٫۸نمونو دغه حد  ۳۷۹کال کې دتوقیفیانو د۲۰۱۱سلنه دی. پداسی حال کې چي د  3.7حد مثبت منفی توقیفیانو دنمونو داشتباه احتیاطی ۶۳۵د55

شتباه احتیاطی حد ا نمونوته د ۲۸۶و او د ملي پولیسو او سرحدی پولیسو توقیفیانو سلنه ۳٫۹ توقیفیانو له پاره داشتباه مثبت او منفی احتیاط حد ۳۱۴کال دملی امنیت 
  دي.  ۱۹څخه  ۲۰فیصده مطمئین تخمین کیږی، یعنی د ۹۵توقیفیانو شمیر پربنسټ دي چې  ۵۰۰۰سلنه دي دغه داشتباه حتیاطی حد د ۵٫۳

نیول شوی.  څخه زیاته ده ځکه چې زیاد شمیر هم د ملي امنیت ریاست، ملي پولیس او سرحدی پولیسو یا ملي اردو او نړیوالو ځواکونو لخوا ۶۳۵دتوقیفیانو مجموعه د  56
  فوت نوټ دی وکـتل شي .  ۲۹ددی راپور دمیتودولوزي 
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ملي امنیت توقیف د توقیف خانو کې موندل شوي. وکړيچې کم شمیر توقیفیان یادو ه نشوي. دغه کمښت ممکن ددي څرګندو
رسی ځایونه دلغمان ملي امنیت توقیف ځای، تخار ملي امنیت، کاپیسا او هرات ملي امنیت ریاست په ګډون دایساف لخوا بر 

  شوي. 

 ۱۲یوناما لخوا ددیوناما په څلورو والیتونوکې دافغان محلی پولیسولخوا  دشکنجې کافی اندازه معتبره او موثره شواهد موندلی. 
تنو دشکنجې او بدچلند کیدو راپور  ۱۰پولیسو لخوا نیول شوي وو؛ سیمه ایزو مرکه شوو توقیفیانو شمیرڅخه کوم چې دافغان 

تنو دکندز والیت چهاردری ولسوالی څخه وو او پاتی نور فاریاب، کندهار، او ارزګان والیتونو کې  ۷ر څخه ورکړی( دلسو تنو شمی
پولیس دنیولو او توقیف کولو صالحیت نلری. دمظنونینو دموقت نیونی دوخت په هکله دسیمه اٻیزو سیمه ایزوو). افغان 

  57پولیسو واک په څرګند ډول ندي تعریف شوی.

تنو مرکه شوو  ۱۳جملي څخه  لهتنو ۳۴دوړ شواهد موندلي چې  دډاډکافی اندازه معتبر اوپه دو په اړوند، یونامادافغان ملي ار 
جملي  له ۱۳والیتونوکې دملي اردو توقیف ځایونوکې ساتل شوي وو، شکنجه او بدچلند ئی تجربه کړي ده. د ۷پهتوقیفانو چې 

ملي اردو بیس، داو شينډند بیس، دفراه والیت شيوان او بکوا ملي اردو بیسدپیښی دهرات والیت دچشت شریف ۹څخه 
دبادغیس والیت باالمرغاب په غربی والیتونوکې (پنځه پیښی فراه والیت کې، دوه هرات والیت کې، او دوه پیښی بادغیس والیت 

  کې) او پاتی نوري پٻښې په کابل،  کاپیسا، کندهار، او لغمان والیتونوکې پٻښې شوې دې. 

پولیس او افغان ملي اردو توقیف ځایونوکې مرکه شوي راپور سیمه ایزوقیفیان چې دملي امنیت، افغان ملي پولیس، افغان هغه ت
جال خونوکې، یا هم د وړو توقیف ځایونو برنډه او  پهتحقیق  ٓادکړی چې شکنجه او بدچلند دتحقیق په دوران کې اکـثر ر و 

اکـثرا دتوقیفی څخه غوښتل  ودوران کې تحقیق کوونکو، افسرانو او څارنواالن پهداالن(دهلیز) کې ترسره شوي . دیادو تحقیقاتو
چٻپدی اعتراف وکړی چې دطالبانو یا نورو دولت ضد ګروپونو غړی وو، دتورنو طالبانو او نورو دولت ضد غړو نومونه تائید کړي، 

مرسته  یــیسره  وکوونکې وو او یاهم طالبان، ځانمرګی برید لدچاودیدونکو موادو جوړول یاهم ځای پرځای کول، سالح درلود
پورته یادونه شوي چې ملي  یــیقضیوکې شکنجې داعتراف، معلوماتو یاهم تهدید لپاره کارول شوي. څرنګه چې  و کوله. اکـثر 

 وږد وخت لپاره اامنیت، افغان ملي پولیس، افغان محلی پولیس او افغان ملي اردو دشکنجې ګڼ شمیر کړني کارولي په شمول د
  دکیبل یا پایپ سره وهل، ځړول او برقی شاک ورکول. 

توقیقیانو باندی دشکنجی دیو شانته میتودونو دوامدار ډول کارونه ددی څرګندونه کوي چې دشکنجی استعمال په سیستماتیک 
است توقیف . دغه توقیف ځایونه عبارت دي له کندهار ملي امنیت ری58ډول د ملي امنیت په دوه توقیف ځایونوکې ترسره شوي

  ریاست په نامه پیژندل کیده). ۹۰ریاست کابل کې( پخوا دملي امنیت  ۱۲۴ځای، دتروریزم ضد 

، ۳توقیف ځایونوکې په شمول د والیت امنیه قوماندانی توقیف ځای او د یاد والیت دپولیسو  ۶یوناما دکندهاردپولیسو 
ی کې او په سپین بولدک کې دسرحدی پولیسو توقیف ځای ولسوالی ملي پولیسو توقیف ځا یحوزو کې، او دپنجوایــ ۸،۱۳،۱۵

  شکنجې کارولو قضایاوی موندلی.  یسیستماتیک دکې  

                                                            
  کال جنوری کې تعدیل شوه.  ۲۰۱۲کال اګست کې دسیمه ایٻزو پولیسو درامنځته کیدو کړنالره ومنل شوه او  ۲۰۱۰د 57
  ددغه راپور د الس رسی او میتودولوژی برخه دسیستماتیکي شکنجی بشپړ تعر یف لپاره وګوري.58
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پنځه والیتي توقیف ځایونوکې دپلخمری(بغالن)، هرات ښار(هرات)، کندز ښار(کندز)،  پهیوناما دافغان ملي پولیسو
ان، خواجه غار ګپولیسو توقیف ځایونوکې د اشکمش، کلف دولسوالیو ۱۰تالقان(تخار)، او قالت (زابل) او دڅلور والیتونو 

ولسوالی د تخار والیت، چشت شریف، پشتون زرغون، شينډند، او ګلران ولسولی د هرات والیت، یوسف خیل دپکـتیکا 
  ډاډ وړقضایاوی مستندکړی. دوالیت،  د شنکنجی ګڼ شمیر معتبره او

تنو مرکه شوو ۷۹توقیف ځایونوکٻشکنجه رایجه ده. دو ملي پولیسو اکـثر یوناما موندلي چې دکندهار دملي امنیت او افغان 
. 59شکنجه کیدو توضیحات ورکړي دانو څخه نیم توقیفیان دملي امنیت، ملي پولیسو او سرحدي پولیسو مستنطقینو لخوایتوقیف

شوي وو. دشکنجې او بدچلند نیکونو توضیحات ورکړي، کوم چې دیوناما لخوا تیر ځل کندهار کې مستند کتوقیفیانو دتحقیق دت
  ډاډ وړقضایاوی دریو څخه یوه برخه دکندهار والیت دملي پولیسو توقیف ځایونوکٻپیښې شوې. دمعتبره او

دالدرکې ادعا ګانی وی لسګونو وګړی کوم چې کندهار والیت کې د  زیاتترمنځ ترټولو  کلونو۲۰۱۲او اکـتوبر  ۲۰۱۱د اکـتوبر 
. ګڼو منابعو خپلې اندٻښيــې شریکې کړیدې چې ځینی توقیفیان ممکن 60رکه شوي دیدي وو الافغان ملي پولیسو لخوا نیول شو

  61وروسته له نیول کیدو دپولیسو توقیف ځای کې وژل شوی وي.

اړوند لږ شمیر توقیفیانو شتون او دنوموړو توقیفیانود تحقیق په پروسه کې دافغان ملي  په ملي امنیت کې د منازعې
  الیپولیسود رول زیات و

 آ اړوند توقیفیانو کمښت نظارت کړی. داکمښت اکـثر  شخړی دکندهار په استثنا، یوناما دملي امنیت په ګنوتوقیف ځایونوکې د
شکنجې دتوګه  همتواتر  په دملي امنیت هغه توقیف ځایونوکې رامنځته شوي چٻرته چې تیرځل یوناما سیستماتیک یا هم

ځانګری توګه دهرات، لغمان، تخار، او کاپیسا ملي امنیت ریاستونو توقیف ځایونه. دتوقیفیانو  پهقضایاوې نظارت کړې وې، 
او دایساف د توقیف ځایونو دنظارت پروګرام سره  لانتقال بهیر ځنډیډ دشمیر کې کمښت دنړیوالو ځواکونو لخوا دتوقیفیانو

  منځته شوي. رايووخت کې 

ځواکونو لخوا دتوقیفیانو درول دژمی موسم په پیل کې  چې جنګ سړیږي ممکن دملي امنیت نړیوالو د کړی،چې  څرګندهیوناما 
اړوند جرمونو په  د منازعې. سره دلږ شمیر توقیفیانو انتقال، ملي امنیت او ملي پولیسو ويې کمښت راوستلی کشمیر  و پهتوقیفیان

معتبره راپورونه ترالسه کړي چې ملي امنیت ځینو توقیف ځایونو تور دپام وړ شمیر کسانو نیولو ته ادامه ورکړي. یوناما ګڼ شمیر 
  خونو یا نورو ځایونوکې پټ کړي دي. ېځکمی الندیــې د  څخه توقیفیاننکو و ونظارت کو کې د نړیوال

مونو اړوند جر  نښتوندهار او هرات والیتونوکې کځانګړي توګه  پهیوناما دنظارت په نتیجه کې موندلي چې ملي پولیس د  همدارنګه
توګه  پداسی حال کې چې دهرات والیت  هکال اکـتوبر ته په پراخه کچه رول درلوده. دبیلګی پ ۲۰۱۱مظنونینو نیولو کې  نسبت 

توقیفیانو دشمیر د توقیف ځای کې  ۍمنازعي اړوند توقیفیان ساتل، یوناما دهرات امنیه قومانداند  دملي امنیت ریاست لږ شمیر

                                                            
تنه دملي پولس یا سرحدي پولیسو لخوا توقیف کی ساتل شوي وو. یوویشت  ۶۳تنه ئی دملي امینت لخوا ساتل شوي وو،  ۳۷توقیفیان مرکه کړی.  ۹۰یوناما کندهار کی  59

  توقیفیانو ددواړه ارګانونو لخوا ملي امنیت او ملي پولیس یا سرحدي پولیسو لخوا توقیف کی ساتل شوي وو. 
" الردکه کیدل" دجبری توګه افرادو الردکه کیدول پروړاندی دټولو خلکو مالتړ نړیوال کنواینسیو دوهمه : وړاندی تړیوال کنوانسیون افرادو الدرکه کیدو په دجبری توګه 60

سره کیږی، الدرکه کیدل ماده ددولتی مامور یا هر بل دولتی مقام لخوا یا ډلی لخوا ددولت په مالتړ، الرښونه  دشخص نیول ، تښتول، او ٔازادی څخه محروم کول  تر 
  غه ئی منع کړي. تعریف کړي او ه

  می میاشت کې کندهار والیت دپټو منابعو سره مرکې کړي. ۲۰۱۲یوناما د  61
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د  ترڅو ې کړ  ي انګړي توګه همکار پهځ چې ملي امنیت او ملي پولیس يرامځته کو ښنهٻاند. دغه حالت 62نظارت کړی  يزیاتوال
 .يملي ادارات او ایساف نظارت کو،شيچٻرته چٻنړیوالوهغه توقیف ځایونوکې تحقیق په منازعی اړوند توقیفان 

  غیررسمي توقیف ځایونه
ناما ګڼ شمیر راپورونه ترالسه کړي چې دتوقیف ځای بدیل یا غیر رسمي ځینو ځایونو کې، په ځانګړي توګه کندهار والیت کې یو

لپاره کارول شوي؛ مخکی لدې چې توقیفیان دملي امنیت یا ملي پولیسو توقیف  ۍ ځایونه دتوقیفیانو تحقیق، شکنجې او بدرفتار 
ډیر  په یوشمیر توقیفیانو ځایونوڅخه دکندهار والیت مقامودانۍ داخل کې موقعیت لري. ېد ه. یول63شي یوړلځایونوته 

لوړپوړو چارواکو لخوا  د دملي پولیسو او سرحدي پولیسو لخوا حتی دسرحدي پولیسو کېیاد موقیعت  پهچې  يوضاحت سره ویل
  زیاد وخت لپاره په خراب وضیعت کې ساتل شوي وو.  د تحقیق او شکنجه شوي او

اړوند توقیفیانو تحقیق  د نښتو دی لپاره کارول کیږی ترڅودچې دتوقیف ځایونو بدیل موقیعت  ياندٻښنې څرګندوا یاد حالت د
  .يکوم چې درسمی توقیف ځایونو څخه نظارت کو ي او شکنجه دهغه اداراتو څخه پټه کړ 

  ارتي پروګرامد نړیوالو ځواکونو له خوا د ملي امنیت، ملي پولیسو او ملي اردو ته د توقیفیانو انتقال او د ایساف نظ
چې ددوی په نیولو او ملي امنیت، ملي اردو او  ی تنو توقیفیانو سره مرکې شاملې دي کومو چې راپور ورکړ  ۷۹دیوناما نظارت کې 

توګه اویاهم دافغان امنیتي ځواکونو سره په  ېپه یواځ و استخباراتي ادار  ونړیوال وځواکونو یا نور  وملي پولیسو ته سپارلو کې نړیوال
سلنه)  ۳۱تنه ( ۲۵توقیفیانو جملي څخه  ۷۹کوم چې د ياعتبار وړ شواهد موندل د اندازه معتبره او ي.یوناما کاف64کیل وو ګډه ښ

  توقیفیان چې دنړیوالو ځواکونو لخوا انتقال شوي وو دملي امنیت، ملي پولیسو او ملي اردو توقیف ځایونوکې شکنجه شوي. 

تنه توقیفیان دملي امنیت توقیف ځایونوکې شکنجه شوي، لس تنه توقیفان دملي پولیسو  ۱۳جملي څخه  له تنوتوقیفیانو ۲۵د
 ،تنه د کندهار والیت  65دیارلس څخه توقیفیانو ۲۵توقیف ځایونوکې او دوه تنه دملي اردو توقیف ځایونوکې شکنجه شوي.  

 ۱۲۴ارشریف) ملي امنیت ادارو او دکابل دملي امنیت دپنجوائی ولسوالۍ ، خوست والیت، بغالن والیت، بلخ والیت (مز 
ریاست کې شکنجه  ۱۲۴هښودلې چې دخوست ملي امنیت او کابل دملي امنیت دا اندیښن ریاست لخوا شکنجه شوي.  یوناما

توقیف  و کله چې ایساف یادو دواړ  ېواقع شو په میا شت کیجوالی کالد  ۲۰۱۲ په میاشت کیاو دسپتمبر دکال  ۲۰۱۲د
سلنه) کندهاروالیت  ۱۲( 66جملي څخه لس تنه لهتوقیفیانو ۷۹ونوته دتوقیفیانو انتقال له سره پیل کړ. یوناما موندلي چې د ځای

پکـتیکا  د ولسوالۍ ملي پولیسوتوقیف ځای کې، زابل امنیه قوماندانۍ توقیف ځای، او يپولیسو، پنجوایــ ۍدامنیه قوماندان

                                                            
  یس سره ولیدل. ئنیټه دهرات والیت دملي امنیت څارنوالی ر  ۶کال مارچ  ۲۰۱۲یوناما د  62
جوالی او می میاشتو کې پتو محرمو  ۲۰۱۲، یوناما د۵۴۴، او ۳۲۱، ۳۱۹، ۲۹۲، ۲۹۱، ۲۸۷، ۲۸۶، ۲۸۴، ۲۶۲،۲۸۳، ۲۱۴، ۱۴،۲۲،۲۳توقیفیان نمبر:63

  منابعوسره ولیدل.
، ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۳۷، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۱۱، ۷۵، ۶۴، ۴۹، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۰، ۱۸، ۱۷، ۹،۱۳،۱۴توقیفی نمبر:  64

۱۷۴،۱۷۵،۱۷۶ ،۱۷۷ ،۱۷۸ ،۱۸۲ ،۱۸۷ ،۲۰۸ ،۲۲۲ ،۲۳۰ ،۲۳۴ ،۲۳۹ ،۲۴۶ ،۲۴۷ ،۲۴۸ ،۲۴۹ ،۲۶۱ ،۲۶۶، ۲۶۷ ،۲۷۰ ،۲۸۳ ،۲۸۴ ،۲۸۶ ،
۲۸۷ ،۲۸۸ ،۲۸۹ ،۳۰۱ ،۳۱۶ ،۳۱۸ ،۳۲۶ ،۳۸۴ ،۴۰۰ ،۴۰۳ ،۴۴۰ ،۴۴۶ ،۴۴۹ ،۴۸۴ ،۴۸۵ ،۴۸۶ ،۴۹۲ ،۴۹۳ ،۴۹۴ ،۵۲۴ ،۵۴۰ ،۵۷۵ ،۵۸۰ ،
ه، سپیشل فورس . پدی لیکنه کی نړیوال ځواکونه عبارت دی له ایساف، سپیشل فورس دایساف سر ۶۵۷، او ۶۵۶، ۶۵۰، ۶۴۶، ۶۳۰، ۶۱۶، ۶۱۵، ۵۹۲، ۵۸۵

  دځانګړ هیوادونو قواوو سره یاهم نورو دولتی اداراتوسره. 
  . ۶۴۶، او ۴۸۴، ۴۴۹، ۴۴۰، ۲۹۱، ۲۸۷، ۲۸۶، ۲۸۴، ۲۴۷، ۱۱۱، ۷۵، ۱۷، ۱۴توقیفیان نمبر:  65
  .۴۹۴،او ۴۹۳، ۴۹۲، ۴۸۶، ۳۸۴، ۲۸۹، ۲۸۸، ۲۷۰، ۲۳۰، ۱۸توقیفیانو نمبر:  66
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ی دبادغیس والیت باالمرغاب ولسوالۍ کې يــ67جملي څخه دوه تنه له تنو توقیفیانو ۲۵ کې شکنجه شوي. دیادو ۍامنیه قوماندان
  . یدملي اردو لخوا شکنجه یا هم بدچلند ورسره شو

انو استول ځنډولي چیرته چې یوناما سیستماتیکه شکنجه موندلې وه. همدارنګه یایساف دکندهار والیت ملي امنیت ته توقیف
حقونو خپلواک کمیسیون او  ي انو انتقال ندی پیل کړی چیرته چې دافغانستان دبشر یته دتوقیف ۍدانایساف دکندهار امنیه قومان

  . 68دافغانستان پرانستې ټولنې لخوا شکنجه لیدل شوي وه

ه دشکنجې په هکله معتبره راپورون دی چېندنو په ځواب کې وروسته له وپورته یادونه شوي او ددی راپور دم یــیڅرنګه چې 
) توقیف ځایونوته دتوقیفیانو انتقال ځنډولی. او ۷دوهم ځل لپاره (د نیټه  ۲۴کال اکـتوبر په  ۲۰۱۲شول ایساف د ترالسه 

 بیا روزنیز پروګرامونه د بشري حقونو په هکله. نې زیاتې شويلید وکـتنې اویموناو تفتیش دټ ځایونوڅخه دایساف دبررسی توقیفد
  .69بوخت شولکار چارواکو سره په  د کلیدی ارتپیل شول او دملي امنیت او کورنیوچارو وز 

روزل شوي او توقیفیان بیا انتقال پیل  یــېچې هغه توقیف ځایونوکې چې دایساف لخوا تائیدشوي پرسونل  يداباید څرګنده ش
 ووږد مهال کې دافغان حکومت سره دشکنجی له منځه وړلاانتقال شوي توقیفیان شکنجه شوي دي. چې دغه کړنې په  ،شوی وو 
اندٻښنٻي رامنځته کړي.  یوناما لیدلی چې دملي امنیت او ملي  يبرخه کې دنړیوالو مرستو داغیزمنتوب په هکله جديپه او مخنیو

رژیم داسی ښکاري  ياو مرستې نظارت ۍ پولیسو چارواکو سره دتوقیف ځایونو څخه دایساف دهدفمند څارني،نظارت ، همکار 
  .70ادعاوو کمښت المل شوی ېځایونوکې دشکنج شاملو توقیف ۱۶چې  په پروګرام کې د 

مناسب چلند په برخه کې دملي امنیت او ملي د پداسی حال کې چې دایساف یاد پروګرام دشکنجې مخنیوی او دتوقیفیانو سره 
کې  يوکې مرسته کړی، ولی ټولو قضایاو کې په شمول د ټولو انتقال شوو توقیفیانو دشکنجې په مخنی يپولیسو کارکوونکو پوهاو

 یوازی دروزنیزو  يچٻشکنجې ته رسیدګ يکو ېیاد پروګرام مخنیوی ندی کړی. دایساف دامحدودیت یوناما نظریه بیا غښتل
شکنجې کارول د  ترڅو يد يکارونه الزم ېدی لپاره دحساب ورکونبلکه د ده.  ېناشون ې له الر او الرښودونو  بررسیو ،پروګرامونو

  ودرول شي. 

یوناما همدارنګه څرګندوي چې د افغانستان توقیف ځایونوکې دشکنجې ختمول دایساف دنده نده. په ملي امنیت، ملي پولیسو  
ده چې دولت دمسؤلو کسانو پر  يحل لپاره الزم ې پولیسو لخوا دشکنجې دستونز  سیمه ایزو  او ملي اردو توقیف ځایونوکې او د

کورنیو چارووزارت او محاکم باید د ملي امنیت،  همدارنګه؛ اوترسره کړی اقدامات تعقیب  په شمول ځانګړي  يدعدل ېوړاند
  .ژمنويختمولو ته  د کړنو دشکنجې

  

  
                                                            

  ۶۵۷، ۶۵۶توقیفیان نمبر 67
افغانستان کې دمسلحانه منازعی اړوند توقیفیانو سره "نیټه راپور  ۱۷کال مارچ  ۲۰۱۲بشری حقونو خپلواک کمیسیون او دافغانستان پرانستی ټولنې د  دافغانستان68

 " چلند، شکنه، انتقال، او مراحلو طی حق ته نه الس رسی
  ۲۴کال اکـتوبر  ۲۰۱۲دایساف مراسالت دیوناماسره،  69
  چې دکاپيسا ملي امنیت، ... يمشروط ډول تائید شوپه توقیف ځایونه دایساف لخوا تائید یا  ۷په نښه شوی توقیف ځایونوڅخه   ۱۶دیوناما لخوا  70
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  لینو حساب نه ورکونهو د توقیفیانو سره د شکنجې او بدچلند په هکله د ملي امنیت او ملي پولیسو مسؤ 
برخه دمناسب  نظارت اود مربوطه چارواکو او اداراتو د  حساب ورکولو نه شتون  هشتون ددالیلو یو د یوناما لیدلي چې دشکنجې

ولی بیاهم دملي امنیت هیڅ یو مسؤول په  ې ترسره کړ  يبررس يداخل یــیدی. دملي امنیت ادعا پربنسټ چې دشکنجې په هکله 
. دملي امنیت يراغل يیب الندی ندشکنجې مسؤول ګڼل شوي وو تر عدلی تعقد مسؤلینو په شمول چې  دانګړي توګه دتحقیق ځ

پای ته رسیدلی چې یو شخص عین موقف کې دیوځای څخه بل ځای ته تبدیل شوي. دکندهارپه والیت کی دملي  ېپد يتبدیل
لغمان ملي امنیت ریاست، د خوست ملي امنیت ریاست، د ریاست،  ۱۲۴یس او مرستیال په ګډون، دملي امنیتئامنیت د ر 

 وو ادعا د شکنجېد کسان  ا. الهم دانامعلومه ده چې ٓایا د71یت ریاست کې تغییری او تبدیلی صورت نیولاو دکاپیسا ملي امنی
چې دشکنجې او  ېکارکوونکو پروړاند وهغ ددملي امنیت  ې نور دالیلو له کبله. التراوسه پور  د یاهماو پربنسټ تبدیل شوي 

  ترسره شوي.  يتحقیقات ند ې پر  ېپروړاندی شوي کوم خپلواکه، معتبره اوب ٻیــېبدچلند ادعاو

او  يجد دجوړښت دی. چې  يداخل سمحقونو امریت تاسیس کړ مګر دا یو نا ي خپل تشکیل کې دبشر په  ملي امنیت ریاست 
. ي کړ  يٻیقیینی یا هم مجازات الندې ونیسيتعقیب  يعدل ېمرتکبینو قضایاو د تر څو دشکنجې ي خپلواکه بررسیو صالحیت نلر 

. د راپورونو له يويموندل د استفادې په هکله چې یاد امریت دشکنجې ي په هکله معلومات نلر  ېقضیــ مې داسېکوهیڅ د  یوناما
په شکایت کړی تهدید کړي دي.  کله یــیهپه چې د نوموړي امریت کارکوونکو هغه توقیفیان چې دشکنجې  ٻشتهبیلګ ېداس ېمخ
متوجه اوسه. زه ":  يویل ېشکایت کاوه داس یــیته چې دبدچلند څخه  يبیلګه کې د نوموړي امریت کارکوونکی هغه توقیف هیو

بیلګه  ې" داس72یم! یقدم کې دملي امنیت کارکوونک ي لمړ په چېسهمګر دا دیاد څخه مه با یمحقونو افسر  ي ممکن چې د بشر 
  . ونهڅرګندويجوړښت محدودیت ينظارت يدداخل

توقیف ځایونوکې دشکنجې دقضایاو دڅیړنو راپور  په دکورنیو چارو وزارت هم دټول افغانستان په کچه  دملي پولیسو رنګههمدا
لږ شمیر راپورونه یاد ریاست ته  ېحقونو ریاست پروینا دشکنجې او بدچلند په هکله یواځ ي ورکړی. دکورنیو چارو وزارت د بشر 

اکـتوبر راپور دکورنیو  کال د ۲۰۱۱ندی راغلی.دیوناما  ېتعقیب الند يعدلپوښتنې او  ولی دملي پولیسوهیڅ یوافسر تر يرسیدل
ي، همکار  ډولهیڅ  يڅانګو شتون په ګوته کوي او څرګندوي چې نوموړې څانګېنظارت يکې دګڼو داخل په تشکیلچارو وزارت 

دفترونه  نوموړي حال کې چې ممکن  ېداس. پي ډه سره ترالسه کړ ګپه  ېموخ لېخپ د ترڅو وکولی شيهمغږی او یوالی نه درلو
 ېي. داسشوندي ثابت   منز د مخنیوي په وړاندې اغی دبدچلند یا شکنجې له خوا ، ولی دوی دپولیسوي نظارتونه ترسره کړ  ځینې
و چې شکنجه یــی د کورنی و پروضع کولویته شته تشکالتو ته دالرښودونو او پالیس و اندیښنوچې کورنیو چارو وزارت یاد ي ښکار 

 ۍنوموړي چې دکورنیو چارو وزارت رهبر  انه. که څه هم دانده روښٻويکړ يرسیدګچارو وزارت په اړونده اداراتو کی منع کړې 
  ؟يکه نهد ي کړ  پلي الرښودونه څرنکه او یاهم

الس پالن تر  ېی پولیسو مرستندویه مارموریت او دافغانستان دبشرحقونو خپلواک کمیسیون په مرسته داسيــی اتحاديــداروپا
). دغه يته رسیدګي کو ودخلکو شکایتون ېچې دپولیسو خپلواک دفتر( دپولیسو خپلواک دفتر چې دپولیسو په وړاند یالندی د

                                                            
پرځای یــی عیسی  نیټه دکندهار والیت ملي امنیت ریس او مرستیال جنرال کـتر محمد نعیم او مرستیال دګروال عبدالوهاب تبدیل شول او ۲۷کال سپتمبر  ۲۰۱۱د 71

 ۲۰۱۱اګست کی دملي امنیت ریس اخترمحمد ابراهیمی پرځای دهغه مرستیال عبدالقارد مقرر شو. د ۲۰۱۱محمد او محمد اسحق مقررشوي. دخوست ملي امنیت کی 
لي امنیت ریس نورحیدر پرځای جنرال جون کی دلغمان والیت م ۲۰۱۱ریاست، ریس کـتر ضیا پرځای جنرال محمد حلیم مقررشو.  ۱۲۴سپتمبر کی دکابل ملي امنیت 

  فبروری کی دکاپیسا ملي امنیت ریس جنرال جمیعت هللا پرځای دګروال احمد ګل مسعود مقررشو.  ۲۰۱۱مقررشو.  يمحمد قسیم عباد
   ۲۱۹توقیفی نمبر  72
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دفتر دجوړیدو ځنډول؛ دیاد دفتر نه جوړیدو  دوای. کورنیو چارو وزارت لخوا دیا یتاسیس شو ېدفتر باید نه میاشتی وړاند
  اندٻښنې رامنځته کړي.

د ګـټورو مخنیوونکو اقداماتو او خنډونو نه شتون دشکنجي دوام په معنی ده. دملي امنیت، ملي پولیسو، او  ېوړانددشکنجې په 
، ترڅو دشکنجی دقضایاوو بررسی، عدلی تعقیب ي نظارتي میکانیزم شتون نلر  ياو کورن يدکلک باندن ېملي اردو کارکوونکو باند

د نه شتون په صورت کې  ې، قوي او خپلواکه تحقیقاتې پروستعقیب يه عدلاو راپور ورکول یقینی کړي. دیوريښتیني ممکن
  .دی . دحساب ورکولو نه شتون معنی دشکنجی دواميدپولیسو او ملي امنیت چارواکي دشکنجی درولو ډیر لیوال ند

  د قانوني مراحلو د طی بهیرڅخه د حمایت نشتوالی او په پراخه کچه خپل سری توقیف
ثره طریقه ؤاند دي چې  د اقرار ترالسه کولو م ېادامه لري ځکه چې ملي امنیت او ملي پولیس مسؤلین پد شکنجه به همدارنګه

ې عدالت په يــمحکوم او د جنګ له ډګر څخه لري کړي. دافغانستان جزا ې تورن کسانجرایمو باند واړوند د منازعېده چې دا 
  . يګڼ يکاف اساس او  محکوم کولو لپاره اقرار د او غالبُا په اقرار تکیه کوي داثبات لپاره ېټولیزه توګه دیوي قضیــ

ې توقیفیان د شکنجې کوم چ ي لر  ه ضمانتون ېد عادالنه محاکمقت  قانون ؤاجرآاتو م یجزایــ د دافغانستان اساسي قانون او 
له محدود وخت(قانونی  ت او ملي پولیسو لخوالکه دملي امنی ي پام کې نه نیول کیږ   پهمعموالٓ  ېماد ې. که څه هم یاديڅخه سات

 وختي نقانوو لپاره د محدود ترتیب کول یتحقیقاتو او دصورت دعو ۍ، دڅارنوالیانو ساتل دتوقیف معیاد) نه زیات په توقیف کی
شوي شواهد یا اقرار د اخیستل ،او عمومي ممنوعیت په نظر کې نه نیولستل یاخ د اقرارپه پام کې نه نیول ؛ شکنجې پرمټ 

  پرمټ دمحکمې لخوا محکوم کول. 

. 73ی ويستل شوي اقرار ډیر کم ځله دمحکمې په جریان کې دقاضی یا څارنوال لخوا رد شوییوناما موندلي چې په زور سره اخ 
او همدارنګه  ، سرغړونه ده74د ژمنو او مکلفیتونو څخه چې د نړیوالو قوانینو پربنسټ یــی لري  ،قوانیندغه کړه دافغانستان 

یا  ۍو د بیګناهکسان ترالسه شوي بي اعتباره معلومات دې د ې چې دشکنجې دالر   ي څیړنو سره هم سمون نلر  ياو تخصص يدعلم
 يشکنجې پواسطه ترالسه شود مجرمیت باعث شي. یوناما ونه توانیدله چې دافغان او نړیوالو ځواکونو لخوا په دوامداره توګه 

  .75ي معلومات جمع کړ 

                                                             کنجی دالری اخستل شوی اقرار مشروعیت او اعتبار تر سوال نشی کیدی چې دمحاکمی په بهیر کې دش هیلهڅخه دا وپداسي حال کې چې یوناما پوهیږی چي څارنواالن 73
وی ګمان کیږی چې دشکنجی دالری اقرار ترالسه شوی اوسی، اقامه دعوا وکړي. ډیر څارنواالنو یوناما ته ویلي چې یاالندی راولی. څارنواالن هیڅ مکلفیت نلری چې هغه قضا
چې دوی تحقیق صالحیت ملي امنیت ته تفویض کړی دیوتفاهم لیک پربنسټ کوم چې دلویه څارنوالۍ او ملي  دوي دجزائی تحقیقاتو تر وروستی پړاو ښکیل نه وي. کله

هیڅکله دملي امنیت څارنوال سره مخکي د محاکمی نه خبری ندي کړي. دا له توقع نه لری  یامنیت ریاست ترمنځ شته. برسیره پردي، ډیرو توقیفیانو بیان کړي چې دو
ستل شوی. دا نورهم ددی امکان برسیره کوی چې ډیر قضایاوو کې څارنواالنو خپل تحقیق یڅارنوال خبرکړی چې اقرا ئی داجبار یا شکنجی دالری اخ ښکاری چې یوتوقیفی

  صالحیت ملي امنیت تفویض کوی. چې پدی توګه دشکنجی پٻښٻدو کې همکاری کوي. 
  ماده حکم کوی ...  74۱۵
  مخ وکـتل شي ۷کال اکـتوبر راپور ۲۰۱۱ر ، دیوناما ددشکنجی په هکله دخاص راپورتر راپو  75
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ساعته  ۷۲ اتوپواسطه لهکوونکو ادار  يټولو قانون پلد په موخه تحقیقاتو  مظنونین دلمړنیو ډولاوسط  پهاما موندلی چې یون
. 76خپل سری توقیف ګڼل کیږی  ړيچې دال کتوقیف کې زیات وخت لپاره ساتيپه لر یــی صالحیتڅخه چې وخت قانوني 

  77لیدل شوي: ې کېمود ېالندد توقیف د ساتنې اوسط ډول  په لپاره تحقیقاتو دلمړنیو  ودمنازعی اړوند توقیفیان

 ساتل شوي، ېورځ ۱۹٫۶توقیفیانتوګه  هدملي امنیت والیتی دفترونوکې په اوسط •

مظنون قوماندانان، یا دلویو حملو مظنونین  ي ریاست کې چٻرته چې ددولت ضد لوړ پوړ  ۱۲۴دملي امنیت  •
 ،یــیورځی کمښت ښ ۵٫۵میاشتو څخه راپدیخوا  ۱۲ و یر ورځو لپاره ساتل شوي چې دا دت ۹٫۵ ی، دیږ ساتلک

لپاره ساتل شوي،  وورځ ۵۵داوسط ډول  په، توقیفیان ي توجه لر  ېریاست کوم چې تحقیقاتو باند ۴۰دملي امنیت  •
ورځو لپاره توقیف  ۱۲۶د کوی کوم چې مخکې له هغی هښکار  په نسبتمیاشتو  ۱۲کچه کمښت دتیرو  هچې دا یو زیات

 کې ساتل کیدل،

 ورځو لپاره ساتل شوي، ۲۱توګه د  هاوسطپه وقیفیان ت ریاست کې پهملي امنیت د دکندهاروالیت  •

 ؛78ورځو لپاره ساتل شوي ۷ داوسط ډول  پهتوقیفیان دملي پولیسو توقیف ځایونوکې  •

 ورځو لپاره ساتل شوي. ۳٫۶توګه د  هاوسط په توقیفیان دنړیوالو ځواکونو لخوا •

. یو ي کې له منځه وړ  يمخنیو پهاو هم دمحکمې نقش دشکنجې  ي توقیف سره سمون نلر  ېمود ېټاکل شو د داد قانون لخوا
طب ته واستوو تر څو شکنجه  يعدل يقاضی یوناما ته وویل چې داستونزمنه وه چې هغه مدعی علیه چې دشکنجه کیدو ادعا کو

وخت  تڅخه زیا ېخه مخکې دقانوني ټاکل شوي مودځکه ملي امنیت دمحکمې څ ي اقرار تائید کړ  یستل شویاو زور سره اخ
 ېنښی نښان ېنو دشکنجې او بدچلند ټول يمعایناتوته استو يچې پایله کې کله چې محکمه مدعی علیه طب يلپاره توقیف کې سات

 يند فزیکدشکنجې او بدچل ېچې دتوقیفی بدن باند يشوي ویلی د ې ورسره. اکـثر قاضیان او څارنواالن چې مرکٻويله منځه تلل
  .ي چې شکنجه او بدچلند ثابت کړ  ي پرته بله الره نلر  نهنښانونو

حساسیت روښانه کړ او دشخصی  یرابطترمنځ یــی د کارکوونکو او دملي امنیت  ينو قاضیانو او څارنواالنو دقضایــیهمدارنګه ځ
اندیښنه راڅرګنده کړه او خطر ددی چې دملي امنیت کارکوونکو په وړاندی دشکنجې شکایتونو رسیدګی  یــېهکله  پهامنیت 

  . ي اندیښنې ښکاره کړ  نتهبرخه کې یوشا په څیړلو د کارکوونکو دشکنجې دادعا ګانو ي. مدافع وکیالنو او طبي وکړ 

یوناما  دتراوسه  ې، ولي ع وکیل ته الس رسی ولر ته حق ورکړی چې دنیول کیدو په وخت کې مداف يافغانستان قوانین توقیف
 ي، ملي امنیت هیڅکله مدافع وکیالنو ته اجازه نه ورکويرسیدل وي ته نه یچې لمړنی تحقیقات پا ېچې ترهغ يښکاره کو ېموندن

 یــېدوران کې  هپچې دتحقیق  يجملي څخه یواځی دوه توقیفیانو ویل له سره وګوري. دټولو مرکه شوو توقیفیانو وکلینؤ چې خپل م

                                                            
ساعتونو لپاره توقیف کی وساتی او وروسته له یادی مودی باید چې هغه توقیف ځای ته  ۷۲دقانون پربنسټ واک لری چې مظنونین  ودملي امنیت او ملي پولیس 76

  وری اړه لری.واستوی چې دمرکزی محبس ترواک الندی اوسی اوس مهال د کورنیو چارو وزارت پ
جنائی قضایاو توقیفیانو دوسیو څخه ترالسه شوي البته رسمی توګه نیول ، توقیف او محکمې ته انتقال رسمی  ۷۸توقیفیانو او  ۵۵۲دغه معلومات دمنازعې اړوند  77

  معلوماتو له مخی یوناما ترالسه کړی. 
  چې ددی راپور دوهمه ضمیمه ده وکـتل شی. نیټه، کونیور چارو وزارت خپل ځوابیه لیک کې ۱۴کال جنوری  ۲۰۱۳د 78
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 يــيیوناما لیدلي چې تقریبا دملي امنیت ټولو توقیف ځایونوکې وروسته له هغې چې ابتدا 79مدافع وکیل ته الس رسی درلوده.
  وګوري.خپلو کونیو سره په اوونۍ کې دوه ځلې  ي پړ شي، توقیفیانوته اجازه ورکول کیږ شتحقیقات ب

 یــیکلینو څخه دشکنجې شکایتونه ترالسه کړي چې ملي امنیت ؤ دوي دخپلو میوشمیر مدافع وکیالنو یوناما ته خبرورکړی چې 
 په دملي پولیسو بیا همادامه درلوده،  وچې دملي پولیسو څخه دشکنجې شکایتون ددی بیانولتوګه ښودلی،  هع پبمند دبدچنلد 

فغانستان کې شکنجه اکـثرا هغه . ا80شوي الس رسی په برخه کې پرمختګونه لیدلد ته مدافع وکیالنوځینو توقیف ځایونوکې 
، دجزائی اجرااتو ټولو پړاونوکې په شمول د 81يد يمحدود کم او ات او اړیکي چیرته چې ارتباط ي توقیف ځایونوکې ترسره کیږ 

  کیږی. يالملمخنیو د مدافع وکیل ته الس رسی دشکنجې او بدچلند څیړنواو تحقیقاتو لمړنیو

 پهمګر دافغانستان دجزا ګڼل شوی خبره داده چې که څه هم شکنجه دافغانستان دجزا قانون پراساس جرم اندیښنی یدزیات
. پداسی حال کې چې شکنجه منع شوي مګر قانون په څرګنده توګه شویشکنجه تعریف  یککوم بل قانون په قانوناو نه هم

بشپړ تعریف نه شتون د چې د شکنجې  ينو یوناما ته ویل. ګڼ شمیر قاضیانو او څارنواالي عناصر ندی تعریف کړ  د جرمدشکنجې 
کی منعکس شوی نه قوانینو او پالیسیو  په وال تعریف دافغانستانیدوی ته دشکنجی اثبات ستونزمن کړي. تراوسه دشکنجې نړ

  .82دی

برخه کې اساسي  ي پهیومخند نقض کول دشکنجې  د مکلفیتونو کولو یمراحلو ط يدافغان چارواکو لخوا په دوامداره توګه قانون
پاتی راتلل  ملي امنیت، ملي  یعدلي سیستمباطل کولو کې دجزای ر پهترالسه شوي اقرا دزور سره  په. اغیزې کويقانون بی 

  معافیت سره شکنجې ته ادامه ورکړي. د پولیس، ملي اردو، او محلی پولیسو ته داتوان ورکوي چې

  مخکی پرته الر
 دچلند  يتوقیفیانو سره دانسان د او ې د کلتور کوونر دحساب و  يلخوا دتوقیف ځایونو نظارت او بررس نظارت کوونکودخپلواکه 

 ي دداسې جوړښت لپاره یو کار  نېحقونو نړیوال معیارونه او ښه کړ  ي عنصر دی. دبشر  ي برخه کې یوضرور  په رامنځته کولو
مخنیوی د ترڅو  يهیوادونه مکلف کو ي وتوکول چې غړ پر  ي ختیار ناانګړي توګه دشکنجې ضد کنوانسیويپهځکو ېوړاند ټچوکا

 ي ي او دبشر وددولت څخه جال  او ي ملی هویت لر  ې ادار  ي تحقیقاتيکې دغه تخصصپه اکـثرو حاالتو . ي نځته کړ مملي میکانیزم را
 ېچ ځایونوتهتوقیف هغو دنده ولري ترڅو ټولو  صالحیت اوباید چې  میکانیزم دغه. ي ږ هماهنګ کیلخوا  و ملي ادار د  حقونو

 څخه محفوظه ېمداخل يدسیاس او شي لدولت لخوا ورکړ د باید چې  يــې، او بودیجه ولري سی  ره السانازاد قانون مشخص کړي 
  83. وي

                                                               ددغه راپور .... برخه وګوری د مدافع وکیل ته الس رسی موندنی.79
تنه مدافع  ۱۴۰۶کال اکـتوبر پوری  ۲۰۱۲افغانستان کی دتوقیفیانو په نسبت کم شمیر مدافع وکیالن کار کوی. دمدافع وکیالنو خپلواکه ټولني معلوماتو پربنسټ د 80

کال  ۲۰۱۲تنه توقیفیان او محبوسین دافغانستان محابسو شتون درلود البته د  ۲۴۰۲۷ر شوي. دمحابسوعمومی ریاست میاشتنی راپور پربنسټ تقریبا وکیالن راجست
  اکـتوبر پوری. 

 .December2002:E/CN.4/2003/68,at26(g) 17دشکنجی او نورو ظالمانه، غیر انسانی او تحقیرٓامیز چلند په هکله دملګرو ملتونو خاص راپورتر راپور ولیدل شي 81
  ...ماده) ۳( ۷ دجزائی اجرااتو قانون مسوده،82
ته کړی : البانیا، اذیربایجان، کرشیا، قزاقستان، مالی، نکاراګو، سیربیا، ځرامن يــېهغه هیوادونو چې اختیاری پروتوکول یــی السلیک کړی او دمخنیوی ملي جوړښت  83

  سلوانیا، ماسی دونا، تونیسیا، تو ترکیه. 
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افغانستان حکومت او نړیوال مرستندویان کوالی شي چې  دپروتوکول غړی ندی مګر  ي حال کې چې افغانستان داختیار  ېپداس
. یاد ي لپاره ترسره کړ  يملي جوړښت او کارونه د شکنجې مخنیو يد توقیف ځایونو څخه نظارت او بررسیو تقویت لپاره دمخنیو

ی نقش رامنځته شي کوم چې همغږ کوونک ېحقونو خپلواک کمیسیون تر حمایت الند ي ی شي دافغانستان بشر اجوړښت کید
حقونو خپلواک کمیسیون اوسنی ظرفیت کافی  ي . دافغانستان دبشر ي ترسره کوالی شي. یاهم داجوړښت خپل کارونه پرمخ بوز 

  ندی دداسې توقیف ځایونو نظارت ګروپ خط مشي واک کې ورکړل شي.

ان چې نورو اداراتو کې لکه هغه متخصص افغان ي یوناما او مدنی ټولنه هم کوالی شي چې لومړی قدم کې دجوړښت مالتړ وکړ 
واک  و څیړنو). یاد مفتشين دبشپړ  يطب کارکوونک يعدلد  او یوکړي (مستنطقین، روغیتایــ ي کارکوي یاد جوړښت سره همکار 

ترڅو توقیفیانو سره چلند کې ښه والی راشي او دشکنجې اړوند شکایتونه کوم  ي توګه دولت ته وړاندیزونه ورکړ  همنظم په ولري او
  ول شي ترڅو حساب ورکول رایج کړي.ځای ته واست

  د دغه راپور موندنو ته د حکومت ځواب
نیټه  ۱۴کال جنوری  ۲۰۱۳ندنو ته ځواب کې دافغانسان حکومت، ملي امنیت ریاست، او کورنیو چارو وزارت د وددغه راپورم

ځواب کې حکومت بشپړ ډول توقیف ځایونوکې شکنجه او بدچلند  84لیکلی ځواب ورکړی چې ددغه راپور څلورمه ضمیمه دی.
. افغان چارواکو ياندازه هم مبالغه ٓامیزه ګڼ ېدظرفیت کمښت له کبله نه ردوی؛ مګر راپور کې دشکنجی او بدچلند ذکر شو

حقونو اندیښنو  ي شر کړي؛ په ګوته کړي. لکه، تریننګونو ورکول، دب یــې لپاره يیوشمیر کارونه چې دشکنجی او بدچلند مخنیو
  و وضع کول. یبررسی، داحکامو صادرول، الرښودونو او پالیس هکلهپه 

او ملي  يشتون ردو ېشکنج ېاداراتو خپلو اړوند توقیف ځایونوکې د سیستماتیک و دکورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست دواړ 
، کورنیو چارو وزارت، او ملي امنیت ریاست، ټولو په . حکومتردوي امنیت دتوقیفیانو پټول او دتوقیف ځایونو بدیل ځای هم

چې توقیف ځایونوکې د قانون ټینګښت او نظم، دتوقیفی دحقونو تضمین او عدالت تامین په موخه  ېګډه سره امادګې ښودل
  .85کړي  ياړوند وړاندیزونه پل

  نظارت (لیدنه)
) عملکړنه (رامنځته شوي  نیپخوا یوتوقیف ځایونوکې  پهشکنجې کارول دافغانستان د داقرار یا معلوماتو ترالسه کولو په موخه 

اکـتوبر د کال  ۲۰۱۱. دیوناما ي ټولني ګډ مالتړ او کوښښونوته اړتیالر  ېددولت او نړیوال ون راوستلبدل کړنه کې ددغه په دې. 
 دشکنجې او بدچلند له منځه وړلو په موخه دمهارتونوتوقیف ځٓایونوکې  پهراپور دخپریدو څخه راپدیخوا دولت او نړیوال فعالین 

برخه کې یواځی  يپهمخنیود کارونی د د شکنجې  ه. دغ ې توجه کړ  ېوالی او دتفتیش او نظارت جوړښت باندتزیا يپوهاو او
  پرمختګ دی.  کمحاشيه ای او 

او  ې مبارز  دچې شکنجه دتروریزم سره  يقبلومسولین دانه ډیر(اکـثریت)  چې دملي امنیت او ملي پولیسو ې یوناما یادداشت کړ 
یا هم دتحقیق یو غیر معین میتود او دافغانستان  غیرموثر دی ېو په السته راوړلو کمعلومات داړوند فعالیتونو په هکله  د منازعې

                                                             چې ددی راپور څلورم دیوناما د حقوق بشر څانګې دکلني راپور مسودی ته دافغانستان حکومت ځواب( دملي امنیت شورا، کورنیورچارو وزارت، او ملي امنیت ریاست)  84
  نمبر ضمیمه دی. 

  وکـتل شیدې دراپور څلورمه ضمیمه 85
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ننګونوته، قانوني ثره تخنیکونو په هکله تریؤچې د تحقیق نوو او م ياو نړیوالو قوانینو پربنسټ یوجرم دی. دغه حالت څرګندو
  نظارت ته اړتیاشته. يمکلفیتونو او جد

حقونو څخه جدي  ي اړوند توقیفیانو شکنجه، بدچلند او غیرقانوني توقیف نه یواځې دبشر  منازعې دافغان چارواکو لخوا د
دولتی اداراتو باندي  ی ی شي. داسي بحث برانګیزه تیر اخنډ کید ېبهیر په وړاند ېاو بیا پخالین ېسولد بلکه  یسرغړونه او جرم د

فرادی حرکاتو سبب نپه منځ کې دا ېه لرلی شي او ځیونو حاالتو کې دپخوانیو توقیفیانو او ټولنډداعتماد کمزوري کولو کې ون
  .86کیږي 

 ودریدالی شي. دملي امنیت، ملي پولیسو او ملي اردو مسؤولینو اونړیوال ې اقداماتو دالر مخنیوي کوونکو ثره ؤشکنجه یواځی دم
تعقیب یاهم  يترڅو دمسؤولو کسانو ددندی دالسه ورکولو، عدل ي رسته کوونکو ادارو کوښښونو سره بیاهم شکنجه به ادامه لر م

  .ویره اوډارنه وياساسي اقداماتو  ېداس ونور 

شي چې دپولیسو او دملي امنیت بیاروزل شوو او  یدایهله تضمین ک يتوقیف ځایونوکې شکنجې ته رسیدګ په دافغانستان
اوسی. قاضیان او څارنواالن وکې نحساب ورکوو  ې نظارت دالر  يبهرن يراشي او دخپلواکه ملک توالیمسلکې مستنطقینو کې زیا

قیقت کې . حي قانون پربنسټ مهم رول لر  اساسي برخه کې دپه تطبیق  د عادالنه محاکمی د ضمانتونو د ارزونه او په دشواهدو
  ي باید مسؤل وګڼل شي.وشکنجې دالری  ترالسه شوي اقرار باطل کولو کې پاتي راغلي د داسي قاضیان او څارنواالن چې 

 ې کړنې بې له ځنډهترڅو دشکنجې او بدچلند ټول ید يدنړیوالو او ملي قوانینو پربنسټ الزم ټینګښتمکلفیت  د دحکومت
  وکړي، دا ددولت مکلفیت دی چې هرحالت کې د ي، قربانیانوته رسیدګونیسيی تعقیب الند ي، مسؤل کسان عدلي کړ  يبررس

ولوکه د جنګ یا دجنګ  ي او شکنجی ته هیڅ حالت کې مشروعیت ورنکړ  ي حکم ته احترام وکړ  شکنجې د ممنوعیت
  .87يحالت و ي اویاهم اضطرار  يبی ثبات يسیاس ۍکورن،تهدید

 ېالس النددامات تر قابرخه کې ټول الزم  ي پهچې دشکنجې دختمولو او مخنیو يکویوناما یوځل بیا دافغانستان په چارواکو غږ 
  زمینه برابره کړي. ېحساب ورکوند لپاره و کړنو ټولد او دشکنجې  يونیس

  اساسي سپارښتنې
وړاندیزونه کړی وو.دوهم نمبرضمیمه  ۲۵همکارانوته  وافغانستان حکومت او نړیوالد کال اکـتوبر راپورکې  ۲۰۱۱یوناما دخپل 

او توقیفیانوته  يکې تغیرات راوستل ۍپالیس ې(دملي امنیت ریاست خپلیکې ددغو سپارښتنو دتطبیق اوسنی حالت بیان شو
نګونه ورکړی. هکله دچارواکو دقانونی مکلفیتونو اړوند ترین پهچې خپلو کورنیو سره وګوري او پولیس دشکنجی منع  ياجازه ورکو

 يبشپړه توګه عملي شوي، اته سپارښتنی په نسب ونه پهڅوارلس اساسي وړاندیزونه دولتی نهادونوته شوي وو. یواځی دوه وړاندیز 
او اړوند  ي لر  ي افغانستان کې سرتیر چې چې هغه هیوادونوته  ېکوم ېتوګه او څلور ندی عملي شوي. هغه څلور سپارښتن

  .يشوهیوادونوته شوی وو، تطبیق 

                                                               مخونه وکـتل شي. ۱۰-۹کال راپور ۲۰۱۱دیوناما د 86
په هکله دخاص راپور تر راپور وکـتل ت او کاری پالن ، دتروریزم پروړاندی مبارزه کې د بشری حقونو احترام او حمای ي دملګرو ملتونو تروریزم ضد نړیوال مبارزی ستراتیژ 87
 .www.un.org/terrorism/terrorism-hr.shmlی. ش
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 ېپه موخه وړاند ېنو د مرستادافغانستان حکومت او نړیوالو همکار  ېاو نوې سپارښتن يیوناما په خپلو شته سپارښتنو ټینګارکو
  کوي ترڅو توقیف ځایونوکې دشکنجي، بدچلند او غیر قانوني توقیف مواردو ته رسیدګي وکړي.

  د ملي امنیت عمومي ریاست ته
اقدامات ونیول شي چې دشکنجه او ناوړه چلند ودرول شي  ېژر ترژره داس دځایونوکې بایدملي امنیت په ټولو توقیف  •

 اعمال دتحقیق دمیتود په توګه کارول کیږي. ېبالخصوص په هغه توقیف ځایونوکې چې داس
دفاریاب، هرات، جوزجان، کندهار، خوست، کندز ، لغمان، ننګرهار، پکـتیکا، تخار، والیتونو کې دملي امنیت  •

 وڅیړلریاستونوتوقیف ځایونوکې دشکنجې او بدچلند راپورونه  ۴۰ریاست او  ۱۲۴نوکې  او دملي امنیت وتوقیف ځای
 ي. وشتوجه  يکړنو تهلینو جرمؤو او دملي امنیت دمس ويثره، او خپلواکه ؤباید چې معتبره، م څیړنې شي . دا

د  او ېالسته راوړن پلټنو او تحقیقاتو جازه ورکړای شي او دخپلواکه نظارت ا پرې  دبی ېد ېباند نوموړو پلټنو او تحقیقاتو •
 شي. لرکړ پوټ و عام ر ېد واقدامات ترسره شویو جوړوونکو

معرفی کیدو په د ته  ۍباید  نظامي څارنوال يل وګڼل شو ملي امنیت هغه کارکوونکې چې دتوقیفیانو دشکنجي کولو مسؤ  •
تعلیق شی او دتقاعد او نورو امتیازاتو څخه  يــې، یاهم وظیفه شي دې څخه ګوښه ېدند له، مجازات، تادیب او شمول

 بي برخې شي، 
 وتړل شي، ېدتوقیف ټول غیر رسمي ځایونه د •
)  دملي امنیت ټولو توقیف په شمول حقونو خپلواک کمیسیون او یوناما ي ( د افغانستان دبشر ېخپلواکه ناظرینو ته د •

 ياجازهالس رس د څخه خنډدنظارت په موخه منظم او پرته له  ېریاست) ته د ۱۲۴ځایونو( په شمول د ملي امنیت
 .  ل شيورکړ 

) هغه ٻوي)موجودې کمر  ې (څارګر  يو يټ يس يږیز یا انځوریز ډول ثبت شي( چیرته چٻد سپه غټول تحقیقات باید  •
 .چی غوښتنه یــی کوي شي لواک کیدی ورکړ  په قاضیانو، څارنواالنو، او نظارتی اشخاصو

اداراتوته په  يراجستر سیستم جوړ کړي او ټولوخپلواکه نظارت ي مرکز  يــيو توقیفیانو لپاره دي بریښناملي امنیت ټولد  •
په ازادانه الرس رسی یقینی کړی شي او  ېشمول د (دافغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون، یوناما، او نور) د

 توګه دي هروخت دا راجستر اپ ډیټ کیږي،  هشفاف
قینی کړي شی ی، ترڅو توقیفیانو دتوقیف کیدو پرمهال يدې غښتلې ش ېومولو شته پالیسۍ او کړندتوقیفیان د عمر معل •

تعقیب الندی راتلو سره سم دماشومانو اصالح او  ي) دعدلي کم عمر لر څخه کلونو  ۱۸چې ماشومان (هغه کسان چې د
 تربیت ځایونوته واستول شي،

کې  یتوګه دبالغه توقیفیانو څخه جال ځا هله شیبې څخه په بشپړ یقینی دي کړی شي چې ماشوم توقیفیان دنیول کیدو  •
 .  ساتل کیږي، څرنګه چې قانون کې دماشومانو لپاره وړاندوینه شوې

  دکورنیو چارو وزارت او افغان ملي پولیسو ته
برخه کې ټول الزم اقدامات ترسره شي  ي پهشکنجې او بدچلند دمخنیود  دملي پولیسو او سیمه اٻزو پولیسو لخوا •

 توګه ترسره شوي دي.ه میتود پد دتحقیق  ٻکړنېانګړي توګه هغه ځایونوکې چې یادپهځ
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دبغالن، هلمند، هرات، کندهار، کندز، پکـتیکا،تخار، او زابل والیتونوکې دملي پولیسو توقیف ځایونوکې او  •
پولیسو  ي، دملي پولیسو او محلي پولیس شتون لر  يچې محل دفاریاب، کندز، کندهار، او ارزګان هغه ولسوالیو کې

 شي.  ٻوڅیړللخوا دشکنجې ټول راپورونه د
 .د توقیف ټول غیر رسمي ځایونه دې وتړل شي •
ملي پولیسو او سیمه اٻزو پولیسو ټول هغه کارکوونکې او ٓامرین يــي چې د توقیفیانو د شکنجې کولو مسؤل وګڼل شي  •

مجازات، تادیب او له دندې څخه ګوښه شي، یاهم وظیفه يــې  ،ته د معرفي کیدو په شمول باید نظامي څارنوالۍ
 .تعلیق شي او د تقاعد او نورو امتیازاتو څخه بې برخې شي

دخپلواکه نظارت په موخه دی دیاد تحقیقاتو باندی اجازه ورکړل شوی او موندنی او اصالحي اقداماتو ګزارش ورکړل  •
 شی. 

دملي پولیسو  ېته دظارت کوونکو ون او یوناما په ګډون ټول خپلواک نیخپلواک کمیس د حقونو ي دافغانستان دبشر  •
 ریاست ټولو زندانونوته دنظارت په موخه الس رسی ورکړای شي. ياو دمحابسو عموم

وري روښانه او قانوني الرښودونه دې وضع شي څو د سیمه ایزو پولیسو واک د توقیف په هکله سمبال کړي اودا دې با •
 شي چې د یادو الرښودونو په هکله محلي پولیسو تریننګ ترالسه کړی. 

ټول تحقیقات باید په غږیز یا انځوریز ډول ثبت شي( چیرته چې د سي سي ټي وي (څارګرې کمرې)موجودې وي) هغه  •
 .قاضیانو، څارنواالنو، او نظارتي اشخاصو واک کی دی ورکړل شي چی غوښتنه یــی کوي

ټولو  په . مدافع وکیالنوته دیون وموميبدل کړنېاو  ۍپالیس ېبرخه کې ټولي په توقیفیانو دالس رس مدافع وکیالنوته •
ټولو مراحلو کې په  تعقیب  يته دنیول کیدو له وخته دعدل يشيترڅو هر یو توقیف لکړ ر الرس رسی و  کی توقیف ځایونو
 .يقوانینو کې راغل پهن ) څرنګه چې دافغانستاد مرحلی په ګډون(  دتحقیق  ي کړ  يخدمات وړاند

/ وتحقیق کوونک وټول د دملي پولیسو ې دېتریننګونوک يالزام تکنیکونوقانوني او بدیل  ېدتحقیق او مصاحب •
 کړی شي. يګډون یقین ومستنطقین

اداراتوته په  يراجستر سیستم جوړ کړي، او ټولوخپلواکه نظارت ي مرکز  يــيبریښنا ېملي پولیسو ټولو توقیفیانو لپاره د •
په کړی شي او  يازادانه الرس رسی یقین ېشمول د (دافغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون، یوناما، او نور) د

 .هروخت دا راجستر اپ ډیټ کیږي ٻشفاف توګه د
پوړو استازو ړیوالې ادراي او مرسته کوونکو) دلوړ نړیوالو همکارانو (ایساف، یوناما، او ندکورنیو چارو وزارت او اساسي  •

چې ملي پولیسو او سیمه ایٻزو پولیسو توقیف ځایونوکې دشکنجی له منځه وړلو  يپه ګډون دي یوکمیسیون رامنځته ش
 کیدو اړوند اقداماتو څخه عمومي کـتنه وکړي.  يپه موخه، ددغه راپور وړاندیزونو عمل

 يش ی قینی کړ يقیفیانو دتوقیف کیدو پرمهال ترڅو تو يد عمر معلومولو شته پالیسۍ او کړنۍ دې غښتلې ش ودتوقیفیان •
راتلو سره سم دماشومانو اصالح او  ې) دعدلی تعقیب الندي کم عمر لر څخه کلونو  ۱۸چې ماشومان (هغه کسان چې د

 .تربیت ځایونوته واستول شي
توګه دبالغه توقیفیانو څخه جال ځاي کې  هقینی دي کړی شي چې ماشوم توقیفیان دنیول کیدو له شیبې څخه په بشپړ ی •

 ساتل کیږي، څرنګه چې قانون کې دماشومانو لپاره وړاندوینه شوې.
•   
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  ته افغان ملي اردو
ګامونه  ېټولو هغه ځایونوکٻچې توقیفیان ساتل کیږی دشکنجې او بدچلند دمخنیوی په موخه د په دملي اردو •

 . یجه او بدچلند الدمخه ترسره شوځایونوکٻچې شکن وانګړي توګه هغځستل شي په یواخ
رپوټونو څیړنه اوتحقیق دی وشی  هغهد  دفراه، هرات، بادغیس،کابل (سروبی)، لغمان، او کندهار والیتونوکې •

 چٻمستنطقینو شکنجه او بدچلند ترسره کړی.
تادیب، نظامی محاکمه او مجازات شي او  یدملي اردو ټول هغه کارکوونکیچې دشکنجې مسؤلیت ورته راجع شو •

د دندی ويله امر کې مسؤول  کولودهغوی هغه امرین چې دتوقیفیانو دشکنجې، دشکنجې کولو امر ، یا بدچلند 
 شي.  ېبرخ ېب ې، دتقاعد امتیاز او نورو امتیازاتو څخه دګډونتعلیق په 

ترسره شوې کړنې دی په عام او  ېشي او السته راوړن لنظارت اجازه وړکړ اندیني دخپلواک ب ېیادو تحقیقاتو باندی د •
 شي. لکړ  پوټر ډول

وته دی دملي اردو ټولو ظارت کوونکیوناما په ګډون ټول خپلواک ند  حقونو خپلواک کمیسون او ي دافغانستان دبشر  •
 .ي اړوند توقیفیان ساتل کیږ  د منازعې چیرته چهرکړل شی و  ياجازهالس رس د هغه ځایونوته

 افغانستان حکومت تهد 
نظارت او  اندینیخپلواکه ب هدیو ېجوړښت په شان  د يپروتوکول کې وړاندي شو ي دشکنجی ضد کنوانسیون اختیار  •

شي اودغه  نځتهکې رام نحقونو خپلواک کمیسیو ي بشر د ړښت دامکان په صورت کې دافغانستان نیجو ستیحساب اخ
. ي ډولترالسه کړ  او پټ په محرماومعلومات ې په هکله شکایات دبدچلند او شکنج )۱(: ونه دې ولري صالحیت ندېال
دملي امنیت او ملي پولیسو  )۳(. ي تائید کړ  ېصالحیت ورکړی شيچې دشکنجې ادعاګان ېطب ته د يخپلواکه عدل )۲(

لویه  ېد یدوسیــ ېاړوند )۴(او  وڅیړل شياو روښانه ډول  ې بی پر  په دشکنجې ادعاګانی ېتوقیف ځایونوکې د
 ته واستول شي.  ۍصورت کې دفساد ضد څارنوال پهڅارنوالۍ ته دعدلی تعقیب په موخه واستول شي او دامکان 

عدلی طب د او دتوقیف ځایونو مسئولین دشکنجې په اړوند   يکارکوونک ټولطب  يعدلد چې  کړی شي يالزمدا دې  •
مجازات او مالی  يی او مناسب مسلکړ ورک کې واکپه جوړښت  ينظارت کیستونی،خپلواکه او حساب اخباندینیشواهد 

 کړی شي ترڅو دامکلفیتونه تطبیق شي. يجوړښت لخوا پل يستونکیاو حساب اخ يد نظارت ېبندیزونه د
او دعوام اختیار کیدی ورکړی شي او یقینی  هغه قانوني چارچوب او پروسیجرونه چې ملي امنیت کړنې نظیموی شفاف •

او شکنجی  او بدرچلند په شمول د جدی چلند ادعاګانی، دتحقیق نه بهر مضوعات او  دي کړی شي چې دسؤ استفادی
عدلی تعقیب ادعاګانو ته رشیدګی کیږی، او دملی امینت هغه کارکوونکی چې دیادو کړنو مرتکب ګنل کیږی ملکی 

 عدالتی نظام کې رسیدګی پیشبینی کړي.
 مرسته کوونکو يد خپلواکه حقوق. شي ی شتون تضمین کړ  ونمدافع وکیال يمناسب شمیر مسلکدې د ټولو والیتونوکې  •

اړوند توقیفیانوته چې دملي امنیت او ملي پولیسو توقیف ځایونوکې ساتل  شخړی  د ياو ددوی الس رسی د په ګډون
 . برابر کړي  کیږی دقانوني وخت په پام کې نیولو سره

الزمی  تپولیسو توقیف ځایونوته درسیدلو پر مهال طبی معایناملي امنیت او ملي وباندې د انیتوقیف ټولو اړوند د نښتو •
 کړی شي .
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پروتوکول دی السلیک او  ي اختیار  نضد نړیوال کنوانسیوکړنو  هدشکنجې او ظالمانه، غیر انسانی او تحقیر امیز  •
 تصویب کړی شي.

 موخه دعوت کړی شي.دی افغانستان ته دنظارت په ي انګړي راپور ورکوونکځدشکنجې په هکله دملګرو ملتونو  •
و ملتونو ر دملګ ېطبیق په هکله دتضد نړیوال کنوانسیون  راعمالو پ هاو تحقیر امیز  يدشکنجې، ظالمانه،غیر انسان •

 .شي بشپړ او چمتو ر مړنی راپو وکارپوهانو په مرسته دافغانستان دولت ل
ځایونو کې توقیفیانو ته د مدافع وکیالنو د ملي امنیت او څارنوالۍ ترمنځ دي هوکړه لیک لغوه او ملي امنیت توقیف  •

الس رسی یقیني کړي چې مخکي لدی چې زندان ته توقیفی انتقال شی د ملي امنیت توقیف ځای کې مدافع وکیالن 
 وکوالی شي توقیفیانو سره خبرې وکړي .

  سترې محکمې ته
 ېټول اعترافچې دشکنجې او جبر سره ترالسه شوي  شيل کړ ر هدایت و دې محاکمو قاضیانوته  استینافابتدائیه او  •

 وهدااجرااتو قانون پر بنسټ دشکنجې دالری اثباتیه شو یاو داساسي قانون او جزایــ يتوګه بررس همنظم ې پهادعاګان
 ترالسه کول منع کړی شي.

د جرم د  د شکنجې چې په هغی کی شيبرابر  وضاحت سره الرښود په وته دینمحاکمو قاضیا استینافدابتدائیه او  •
چې دشکنجې او ظالمانه، غیر سره سمون ولری  نړیوال تعریف ټولوعناصرو تعریف شوی وي کوم چې د شکنجی د

 نسیون کې شوي.انړیوال کنو واعمال هانسانی او تحقیرٓامیز 
ه رد توګه اثباتیه شواهدو پ يدقانون ېد اعترافستل شوی یاخ ې دالر  ېنه وشي چې دشکنجو الرښو  ېقاضیانوته د •

 88.کړي 
د  اعترافستل شوی یاخ ې الر له  شکنجی د شي، کوم چې  ی دندی څخه تبدیل یا ګوښه کړ له  ېهغه قاضیان د •

 .ياثبات لپاره قبلود بهیر کې دجرم په  ېمحاکم

  پارلمان ته
چې  بشپړ توګه دجزائی اجرااتو او جزا قوانینو مسودو کېپه په ګډون  مواردودټولو  ېچې دشکنج يش ی یقینی دي کړ  •

 . ېتعریف شو ه کچهنړیوالپه ، څرنګه چې شکنجی ضد کنوانسیون کې شکنجه یندی دي تعریف شوالاوس مهال ترکار 
لیت و ستلو اثبات مسؤ یاخ اعتراف د ، دشکنجي پرته دي هغه قضایاوو کې چې دشکنجی واقع کیدو ادعا شتون ولر  •

باید څارنوال  ېچې شکنجه شو ي ثابت کړ  ه کٻښودل شي( یعنی ددي پرځای چې شاکېړ د څارنوال په غا ېشرط د
 ترالسه شوی). ې دقانونی او غیر شکنجی دالر  اعترافثابت کړي چې 

او  ېنیون ېدافغانستان محاکمو کې دخپل يچې توقیف يکړی ش ېوکـتل شی او یقینی د ېبیاځل ېدافغانستان قوانین د •
 .ي اعتراض وکړ  ېتوقیف قانونیت باند

 

                                                            
- ۱۵۰مادی په شمول  ۲۲توګه رد شوی، ده ستل شوی اقرار دوسیه کې اثباتیه شواهدو پیداباید وویل شي چې دجزائی اجرااتو قانون مسوده کې دشکنجی دالری اخ 88

  بند اقرار تعریف کوی.  ۳۶ماده  ۴مادو پوری اجبار سره اقرار په هلکه. همدارنکه  ۱۵۳



23 

 

  لویه څارنوالۍ ته
ه داثباته دالیلو پ اعترافی ترالسه شوي ر الرښودونه وضع کړی شي ترڅو دشکنجې دال ي اجبار  ېڅارنواالنوته دټولو  •

 .ي دوران کې رد کړ ه پ ېیا محاکم یتوګه دصورت دعو
محکمې ټول الرښودونه  ې ستر  په اړه د تعریف او نورو عناضرو د کړی شي چې قاضیانوته دشکنجې دې و تضمین ددې  •

 لو څارنواالنوته ورکول کیږی.ټو ۍد دڅارنوال
و پولیسو لخوا شکنجه کیدو شکایت ز توقیفیانو لخوا ورته دملي امنیت، ملي پولیسو او سیمه اٻ د هغه څارنواالن چې  •

څخه تبدیل یا هم  ودند يلهو يتوګه بررسی کولو کې پاتی راغل هبیطرفانه او بشپړ په شوی او دوي دشکنجی ادعاګانو 
 ،شيیګوښه کړ

ستلو یتوګه اقرار اخ يقانونپه ستل شوی باید یجبر سره اخپه ئی  اعترافعا کوی چې دا يکي چې توقیفقضایاوو هغه  •
 ستل شوی.یچې اقرا د شکنجی او جبر سره ندی اخ ي چې ثابت کړ  ياثبات مسؤلیت دڅارنوال په غاړه اوس

 خپلواکه او بیطرفه پهدی  ېادعا ګان ېټول ېدملي امنیت، ملي پولیسو او محلی پولیسو لخوا دشکنجې او بدچلند کارون •
 يڅارنوال ته دنده ورکړی شي چې یاد تحقیقات او بررس ادارې عالی  د مبارزې د بررسی کړی شي. دفساد پروړاندی توګه

 ترسره کړی.

 نړیوالو سوله ساتو ځواکونو ته (ایساف)
نه ورکړل شوي واو راپور  ېبدچلند ادعا ګاندملي امنیت او ملي پولیسو ټولو هغه ځایونوته چیرته چې دشکنجې او  •

 تعلیق شي.  ېد ېمرست ېدتوقیفیانو انتقال وځنډول شي او ټول
وکـتل شي  ېبیاځل ېد ې، دنظارت کړنيدملي امنیت او ملي پولیسو هرتوقیف ځای کې  چیرته چې انتقال صورت موم  •

 .ي کیږ خطر ځایونوته نه انتقال د ترڅو تضمین کړی شي چې توقیفیان دشکنجې 
اړیکو او حساب د انګړي توګه دیاد پروګرام پهځپه موخه  د ټینګښت دتوقیف ځایونوڅخه دنظارت شپږ پړاوٻز پروګرام •

 شي. کـتنه و بیاکی دې  برخه  په ورکولو
توګه ترسره ه دتحقیق میتود پ ېانګړي توګه هغه ځایونوکې چیرته چې شکنجې او بدچلند کړنځدمحلی پولیسو لخوا په  •

ترسره ګام په ګام نظارت  ېپه موخه د يفاریاب، کندز، کندهار، او ارزګان کې دشکنجې او بدچلند مخنیو شوي لکه
 .شي

او روښانه قانونې  يبرخه کې روزل شويپه مخنیوٻد بشپړ ډول دشکنجپه یقینی کړي شي چې سیمه اٻز پولیس دا دې  •
 کې ترسره کیږي. دالری دسیمه اٻزو پولیسو واک دمظنونینو توقیف برخه والرښودون

د افغانستان حکومتي او غیر دولتي اداراتو څخه دې د نظارت تقویت په برخه کې په تخنیکی او مالي توګه مالتړ وشیپه  •
ځانګړې توګه هغه توقیف ځایونو څخه نظارت برخه کې چیرته چې د نړیوالو اداراتو او بشري حقونو ملي اداراتو لخوا په 

 شتون لري.   منظمه توګه نظارت سره سره بیا هم شکنجه کول
د ملي امنیت، افغانستان ملي پولیس او محلي پولیسوته دي هر ډول مالي او تخنیکي مرستی پدي مشروط کړی شي  •

چې خپلو توقیف ځایونو کې د شکنجی کارول منع، مخنیوی او مجازات کړي. همدارنګه خپلو مقاماتو باندې د نظارت 
  سره کړي.او حساب ورکولو برخه کي مؤثر ، کلک اقدامات تر 
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  مرسته کوونکو او هغه هیوادونو ته چې په افغانستان کې سرتیري لري 
ځواکونو  وړیوالن کړی شي کوم توقیفیان چې د يه او یاهم شته پالن دی قوتنظارت پالن دی رامنځد  دتوقیفیانو څخه •

 .ي د هغوی د توقیف ځایونو څخه دې بیا نظارت  وشيلخوا افغان توقیف ځایونوته انتقال کیږ 
مالی یاهم هرډول مرسته  ونو سرهې دافغانستان ادارات او وزارتچمین کړی شي کله ضتدې ته رسیدګی  مواردوشکنجې  •

 کیږی .
متقابل(دوه  توګه د حساب ورکونیه موضوع پ ځوابګویــی اوحسا ب ورکونه دې د یوې اړینې مرتکبینود دشکنجې  •

برخی پربنسټ  ۲ه دتوکیو دالرښود دلحقونو په هک ي او بشر  نۍ، قانون واکمۍ د حکومت دار  کی چوکاټ ي کار  اړخیز)
 .ځای کړی شي دی د یوې مشخص شرط په توګه داساسيپرمختګ

، څخه حمایتپروژو  ړدامه یا زیاتوالی او دمدافع وکیالنو دمالتاکوونکو ته دمرستو  ېمرستو وړاند ي(قانونی)دحقوق •
، دشکنجې په  عادالنه محاکمې ضمانتونه رعایت شوي وي د یوې وسیلې په توګه وکارول شي ترڅو د چېخاطر  پدی

 .ی ويرد کیدو څخه نظارت شو ودالری ترالسه شوي اثباتیه شواهد زور او د حمایت شوي وي وړاندی
، کورنیوچارو وزارت ، یا ملي ۍکوونکی پالنونه د ملي امنیت اکادمړ ټول تریننګونه او مالت چېشي  دا دې یقیني •

حقونو، او د شکنجې مخنیوی اعمال  ي څخه پرته دتحقیق روشونو، بشر  زور د يسران او کارکوونکتحقیق اف د پولیسو
 .کويعملي 

ځانګړی  په شیودنظارت تقویت برخه کې تخنیکی او مالی مالتړ  ېد و څخهادارات ياو غیر دولت يدافغانستان حکومت •
 همنظمپه حقونو ملي اداراتو لخوا  ي توګه هغه توقیف ځایونو څخه نظارت برخه کې چیرته چې دنړیوالو اداراتو او بشر 

 .  ي توګه نظارت سره سره بیاهم شکنجه کول شتون لر 

ې چ ي او تخنیکي مرستی پدي مشروط کړ  يهر ډول مال ېدملي امنیت، افغانستان ملي پولیس او محلي پولیسوته د •
دنظارت او  ې. همدارنګه خپلو مقاماتو باندي خپلو توقیف ځایونوکې دشکنجی کارول منع، مخنیوی او مجازات کړ 

 ثر ، کلک اقدامات ترسره کړي.ؤحساب ورکولو برخه کي م
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  لومړۍ نقشه: د توقیف هغه مرکزونه چی د یوناما له خوا کـتل شوی دی
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  پیښی منځ ته راغلی دیدوهمه نقشه: د توقیف هغه مرکزونه چی پکښی 
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دریمه نقشه:  د افغان محلي پولیسو، افغان ملي اودو، افغان ملي پولیسو او ملي امنیت 
 ریاست په مرکزونو کی د چلند د څرنګوالی په اړه د توقیفیانو بیانونه
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  د ملي امنیت عمومي ریاست لخوا چلند
چې  يدکار طرز او فعالیتونه اداره کو ېدند ېچې دد يالیحه دملي امنیت له قانون څخه سرچینه اخل ووظایفد دملي امنیت 

چې مستقیما  ېالند ۍ ریس تر مشر  ي. دملي امنیت عموم89ياو دتروریزم سره مبارزه هم په کې راځ ولدملي امنیت تامین
چې په کې  ي راغونډولو دنده لر  د معلوماتو يخباراتدملي امنیت ریاست دټولو است يدافغانستان جمهور ریس ته راپور ورکو

  .ي نیو چارو اړوند موضوعات شامليږ ر ضد، تروریزم ضد، او ټول دملي امنیت او به يدبهرنیو استخباراتو، جاسوس

  عمومي نظر
توقیف ځایونوکې  ۳۲والیتونو  ۳۰تنه توقیفیان چې دملي امنیت لخوا په  ۵۱۴اکـتوبر ترمنځ، یوناما  ۲۰۱۲اکـتوبر او  ۲۰۱۱د

تنه  ۱۸مختلفو وختونوکې ساتل کیدل، په یواځی دوه توقیف ځایونوکې په توقیفیان دملي امنیت  ۶۸. 90ي ساتل کیدل مرکه کړ 
مختلفو وختونوکې ساتل کیدل او دری تنه توقیفیان دملي امنیت څلورو توقیف په توقیف ځایونوکې  ې توقیفیان دملي امنیت در 

 اخیستلتوګه ه پ ېنموند بیلګی دملي امنیت څخه  ۶۰۱توګه  يمجموعپه تونوکې ساتل کیدل چې مختلفو وخپه ځایونوکې 
تنه  ۱۷۸تنه همدارنګه د ملي پولیسو او سرحدي پولیسو لخوا توقیف کې ساتل شوي وو.  ۵۱۵جملي څخه تنو له  ۵۱۴شوي. د

پور ورکړی پداسی حال کٻچې دملي امنیت توقیف سلنه) دملي امنیت لخوا شکنجه یا بدچلند را ۳۴جملي څخه (له تنو  ۵۱۴د 
  کې وو.

له وهلو(دکیبل سره، پایپ،یا لښتو)، برقی شاک، او ځړول (دولو څخه ځنځیر سره  يد تدشکنجې راپور شوي ډولونه عبار 
اپور شوي وږد وخت لپاره). دبدچلند نور ډولونه چې ر او  ځړول چې دیوال، فلزی پنجری، یا نور کلک شيانو سره تړل شوي وو د

وږد وخت او وږد وخت لپاره درول، دریدل او کښیناستل په دوامدار ډول دا عبارت دی له سخت حالت څخه ( لکه زور سره د
راپور ورکړی چې دیوی  ېباندی تهدیدول. توقیفیانو ډیر ځلتیري جنسیپه وږد وخت درول)  او ا لپاره، او بیرون سړه هواکې د

په سر یــې تړل شوي یاهم کڅوړی  ېکوټی ته او یا دیو توقیف ځای څخه بل توقیف ځای ته انتقل په مهال سترګ ېڅخه بل ېکوټ
 ي ورځو لپاره ساتل کیږ  ۱۹٫۶اوسط ډول په توقیف ځایونوکې  ي. یوناما موندلی چې توقیفیان دملي امنیت والیتوياچول شوي 

  91ساعتونو څخه زیات وخت دی.  ۷۲ ېمود ېکال دپولیسو قانون کې ټاکل شو ۲۰۰۵چې داد 

  د ملي امنیت دوه توقیف ځایونو کې د سیستماتیکې شکنجې شواهد
دفتر کې  والیتيریاست کې او دکندهار  ۱۲۴تحلیل او شواهدو تائید پربنسټ، یوناما کابل کې دملي امنیت تروریزم ضد  يدجد

  ی).ر نمبر نقشه وګو ۵(. 92يشواهد موندل ي اندازه معتبره او اعتبار  يدسیستماتیکې شکنجې په هکله کاف

  

                                                            
  ه ل). ۱۳۸۰/۱۲/۱۳، ۸۹نیټه دجمهور رئیس نه خپور شوی فرمان (فرمان نمبر. ۴کال نومبر ۲۰۰۱د 89
غمان، لوګر، بدخشان، بادغیس، بغالن، بلخ، بامیان، دایکندی، فراه، فاریاب، غور، هلمند، هرات، جوزجان، کابل، کندهار، کاپیسا، خوست، کنړ، کندز، ل 90

  ، پروان، سری پل، تخار، ارزګان، وردګ، او زابل.ننګرهار، نیمروز، پکـتیکا، پکـتیا
ساعتونو لپاره توقیف کی وساتی او وروسته له یادی نیټی باید چې  ۷۲ماده حکم کوی چې پولیس کوالی شی مظنونین د  ۲۵کال افغانستان دپولیسو قانون  ۲۰۰۵د 91

  دمحابسو عمومی ریاست توقیف ځایونوته واستول شی.  
  .ئ کارونی تعریف لپاره ددغه راپور د الس رسی او میتودولوژی برخه وګور  دسیستماتیکی شکنجی 92
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  د ملي امنیت نورو لس توقیف ځایونو کې د شکنجې کافي اندزاه معتبره او اعتباري پیښی
ي وو، وکال اکـتوبر راپور کې پیژندل ش ۲۰۱۱دهرات، خوست، لغمان، او تخار والیتونو دملي امنیت ریاستونه چې دیوناما 

  .ي کړ  ېاعتبار وړ شکنجې مستندد اندازه معتبره او  يیوناما کاف

ریاست توقیف ځایونوکې، یوناما دشکنجې کافی  ۴۰همدارنکه د فاریاب، کندز، ننګرهار، پکـتیکا، او کابل کې دملی امنیت 
  ).ئ نمبرنقشه وګور ۵(پيښې موندلي.  ېاندازه معتبره او ډادمن

  د ملي امنیت نور توقیف ځایونه
توقیف ځایونوکې ساتل شوي وو. دغه توقیف ځایونه  ۱۶کوم چې دملي امنیت نورو  ي یوناما یوشمر توقیفیانو سره مرکې کړ 

نمبر ریاست، لوګر، نیمروز، پکیتا،  ۱له بدخشان، بادغیس، بامیان، بغالن،بلخ، دایکندی، هلمند، کابل  يعبارت د
سلنه) مرکه  ۱۹تنه( ۲۱ي څخه جملله تنه توقیفیانو  ۱۰۸تی دفترونه. دیپروان، سری پل، وردګ، او زابل دملي امنیت وال

و لچې بدچلند او شکنجه شوي دی. ددغه راپور ترلک يتوقیف ځایونوکې ساتل شوي وو ویل ۱۶توقیفیان چې یادو  . هغهشوي
  یوناما کوښښ کړی چې دترسره شوو مرکو پر بنسټ دیادو ادعاګانودرضایت وړ اعتبار ترالسه کړی. ې پور 

  د پکې ندي موندل شويهغه توقیف ځایونه چې د شکنجې شواه
موندل شوي. پکـتیا  يد غور او فراه والیتونو کې دملي امنیت توقیف ځایونو څخه دیوناما دنظارت پرمهال دشکنجې شواهد ند

، اوس یوناما ته يوو موندله کال اکـتوبر راپور کې دشکنجې شواهد ن ۲۰۱۱والیت دملي امنیت قضیه کې چیرته چې یوناما 
  93.یچې تحقیق په بهیر دی بدچلند او شکنجه شو يوقیفی ویلدمرکې پرمهال یوتن ت

  د ملي امنیت ځینو توقیف ځایونو کې د توقیفیانو شمیر کې کمښت
توقیف ځایونوکې دتوقیفیانو شمیر  يکال اکـتوبر کې دیوناما راپور دخپریدو څخه وروسته یوناما دملي امنیت ځینو والیت ۲۰۱۱د

تنو ترمنځ توقیفیان دنظارت پرمهال  ۳۳او  ۱۳توقیف ځای کې یوناما تیر ځل د  يدهرات والیتتوګه ه کې کمښت لیدلی. دمثال پ
له یاد توقیف ځای  ېسپتمبر پوری یوناما اوه ځل ۲۰۱۲اکـتوبر څخه تر  ۲۰۱۱اکـتوبر راپور څخه د ۲۰۱۱وروسته د يوو،لیدل

 ۍلي امنیت ریس پروینا چې داکمښت دهغه پالیسان ساتل کیدل. دهرات میتوقیف ۶اوسط ډول یواځی په څخه لیدنه کړی چې 
  94په موخه عمليشوي. يڅخه مخنیو ېسره په توقیف ځای کې دګڼه ګوڼ ې برخه ده چې دملي امنیت څارنوال سره په ګډه هوکړ 

یوځل  دغه توقیفیان چې ي،اړوند توقیفیانو نیولو او توقیف کې پراخه نقش لر  د نښتې چې که څه هم ملي پولیس د يیوناما لیدل
ملي امنیت ته نه استول کیږی، بلکې دملي پولیسو توقیف ځایونوکې ساتل کیږی او دملي څیر ونیولی شي بیانو دتیر مهال په 

چٻملي پولیس دغه توقیفیان نسبت دداخلی او بهرنی  ي ښکار  ې. ځینو قضایاوکې داسي تحقیق او بررسی کیږ له خوا امنیت 
ستلو وړاندیز یګام اخ ياو دملي امنیت جد ي. داجدی پوښتني راوچتوتورنويیا جنائی جرایمو باندی  يعاد ته رایموجامنیت ضد 

کوي چې دتوقیفیانو سره بدچلند په شمیر کې کمښت راولی کوم چې دهرات والیت ملي امینت ریاست دیوناما او نورو اداراتو 
  .ي لخوا ترالسه کړ 

                                                            
  ۳۳۳توقیفی نمبر 93
  یس سره ولیدل. ئنیټه دهرات والیت ملي امنیت ر  ۴کال اپریل  ۲۰۱۲یوناما د 94
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) مرکز ناما د لغمان والیت (ملي امنیت، محبس، او دماشونام داصالح او تربیت، یوې اکـتوبر پور  ۲۰۱۲نومبر څخه تر  ۲۰۱۱د
. يد ي لیدلی او مرکه کړ يــې تنه توقیفیان  ۱۷اړوند  د نښتوچې  ې ځله لیدنه کړ  ۱۹توقیف ځایونو څخه تیرو دولس میاشتو کې 

چلند او شکنجې راپور ورکړی( اخرنی نیټه د تنو توقیفیانو دملي امنیت لخوا دبد ۵څخه  ۱۷موده کې، یوناما دپه ددوه میاشتو 
(جنوری څخه تر می ) یوناما دلغمان  ۲۰۱۱په  ې. په مقایسه د دپنځو میاشتو مود95کال اګست میاشت ده) ۲۰۱۲شکنجې د

 کزمر  تنه توقیفیان د یاد والیت ملي امنیت، محبس او ماشومانو اصالح اوتربیت ۲۱ټولیزه توګه په چې  ې څخه اته ځله لیدنه کړ 
د چې ملي امنیت  ي ، ښکار ې بهیرکې چې یوناما دتوقیف ځایونو څخه لیدنه کړ  ې پهتوقیف ځایونوکې شتون درلود. دغه مود

په والیت کې کمیږی، دلغمان والیت ملي امنیت  نښتېمیاشتو کې  ياخرنیو او ژم ي.  دمن96ي نیونی کړ  نښتو اړوند یوازې یو څو 
الرښود ترالسه کړی چې هغه وخت یوشخص ونیول شيچې يــې څخه  ۍ کٻملي امنیت رهبر ریس همدارنګه ادعا وکړه چې په کابل 

. هغه وویل دتوقیفیانو کمښت کې یاد الرښود عملي کیدل شتون ولري اندازه معتبره شواهد  يمظنونیت په هکله  کافد هغه د 
  97. ګڼل کیږي یوعنصر 

دتخار والیت ملي امنیت ریاست توقیف ځای توقیفیانو شمیر کې دمالحظی وړ کمښت لیدل شوي. یوناما تیر ځل لیدنو پر مهال 
اکـتوبرراپور څخه وروسته ډیر لږ شمیر توقیفیان  ۲۰۱۱تنه توقیفیان یاد توقیف ځای کې ساتل کیدل ولی د ۱۱منځنی کچه په 

کال نومبر میاشت کې دتخار والیت ملي امنیت توقیف ځای څخه لیدنی  ۲۰۱۱وګه، دته په مسلسله توګه لیدل شوي. دبیلګی پ
تنه توقیفیان لیدلی دی.  ۷مارچ کې اوه  ۲۰۱۲مبر میاشت کې شپږ توقیفیان، او پتس ۲۰۱۱پرمهال یوناما یواځی یوتن توقیفی، 

  98. یمنځته شوراهوا او نورو دالیلو له کبله دملي امنیت څارنوال دتوقیفیانو شمیر کې کمښت منلی او دتوقیفیانو شمیر کې د

لخوا دکورنی او بهرنی امنیت ضد جرایمو په تړاو نیولو کې زیاتوالی  ېعین وخت کې ، یوناما دملي پولیسو تروریزم ضد څانګ
، داتشويش وو  ېالند يپداسی حال کٻچې دتخار والیت ملي امنیت دایساف، یوناما او نورو اداراتو لخوا رسیدګ 99یاداشت کړی. 

  توقیفیانو تحقیق مخته بیائی.  منازعې اړوندچې دقانون نور پلی کوونکیادارات د څرګندوي

چې ٓایا دکاپیسا والیت ملي امنیت  ي دکاپیسا ملي امنیت کې ډیر لږ شمیر توقیفیانو شتون،  یوناما ناتوانه کړیده چې پریکړه وکړ  
کوم چې تیر  يپتمبر ترمنځه  یوناما دکاپیسا محبس کې نهه توقیفیان موندلس ۲۰۱۲نومبر او  ۲۰۱۱کې شکنجه ادامه لری یانه. د

تنو توقیفیانو  ې دیوولسو میاشتو موده کې، دنهه تنو څخه در  100وخت کې دکاپیساملي امنت لخوا توقیف کې ساتل شوي وو.
 ې هر د دیوناما لخوا  101ت وه).شیادستمبر م ۲۰۱۱د  دهکړی( اخرنی راپور مور دملي امنیت لخوا بدچلند او شکنجې کیدو راپور و 

 يشتون نه درلود. دملي امنیت ریس وویل چې توقیفیان دجزایــ يکې هیڅ توقیف توقیف ځای لیدنی پرمهال د کاپیسا دملي امنیت
لپاره نه ساتل کیږی او دمحابسو ریاست توقیف ځایونوته انتقال  ېمود ېساعتونو څخه زیات ۷۲اجرااتو قانون سره هیڅکله هم د

                                                            
  .  ۶۴۲او  ۵۸۸، ۹۸، ۹۵، ۹۰توقیفیانو نمبر  95
دهغه ګڼو راپورونو له مخی چې یوناما موندلی یادو قضایاو کی ټول نیول شوي کسان دملي امنیت او  ددولت ضد عناصر نیول شوي ۲۳دراپور په موده کی، هلته یواځی  96

  ملي پولیسو لخوا جرمی کړنو باندی ندی تورن شوي. 
  نیټه دلغمان والیت ملي امنیت ریس سره ولیدل.  ۷دستمبر  ۲۰۱۱یوناما د  97
  ریس سره لیدلی.  نیټه د تخار والیت دملي امنیت ۱جنوری  ۲۰۱۲یوناما  98
منازعې اړوند عدلی تعقیب  ۲۴دسمبر څخه ۲۰۱۱دراجستر کـتاب پر بنسټ( دتخاروالیت محبس، تالقانوکی دملي پولیسو توقیف ځای او دملي امنیت څارنوالی)،  د 99

 تنه دملي پولیسو لخوا نیول او توقیف شوي وو.  ۱۸جملي څخه  ۲۴ترسره شوي، چې د 
  . ۳۸۹، او ۱۹۷،۱۹۸،۲۳۳،۲۳۴،۳۳۰،۳۸۸، ۱۰۳، ۱۰۲توقیفیان نمبر:  100
  ۳۸۹، ۳۸۸، ۱۰۳توقیفیان نمیر:  101
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سره سم دکابل  وبرید کوونکیدنیول يقوماندانان، ځانمرګ و وویل چې خطرناکه توقیفیان لکه ددولت ضد عناصر  ي . نوموړ ي کیږ 
  102ملي امنیت کې نه ساتو.په کاپیسا  يٻدلخوا  ېشپـد او  ي ملي امنیت ته دتحقیقاتو په موخه استول کیږ 

  د ملي امنیت لخوا غیر رسمي ځایونو کې تحقیق
اړوند نیول او توقیف کولو کې افغان ملي پولیسو ډیر پراخه نقش لرلی. یوځل  نښتوچې  يموده کې لیدلپه یاشتو م ۱۲یوناما د

استول شوي. بلکی دوی دملي پولیسو توقیف  يملي امنیت ته ند د تیر په څیر ډیر مرکه شوي توقیفیان شوي دينیول چې 
چٻملي پولیس یاد  ي ښکار  ې. ځینو قضایاوو کې داسي ځایونوکې ساتل کیږی ولی د ملي امنیت مسولینو لخوا تحقیق کیږ 

لی توګه کندهار کې یوناما مونده . دبیلګی پته نسبت دکورنی او بهرنی امنیت ضد جرایمو يتوقیفیان عام جرایمو په تور توقیف کو
تنو ویلی چې دافغان ملي پولیسو یا سرحدي  ۱۴جملي څخه چې دملي امنیت لخوا شکنجه شوي نه وو له توقیفیانو  ۲۹چې 

دوه نورو توقیفیانو ویلی چې دوی دمالعمرکورکې  103. يپولیسو لخوا مخکی لدی چٻملي امینت ته واستول شي شکنجه شوي د
  104ي. شکنجه شوي مخکی لدی چٻملي امنیت ته واستول ش

  شکنجه د اعتراف د ترالسه کولو په موخه
څخه  ټېکوله ل او ړ تړی. دوی زما السونه ځما شاته وتو لمړی یو تحقیق کوونکیددوه نورو څخه وغوښتل چې زما السونه را "

ووتل. تحقیق کوونکیراڅخه وپوښتل چې زه طالب وم. ماوویل نه ... تحقیق کوونکیپداسی حال کٻچې زه یــی وهلم وویل چې 
خپله ګناه قبوله کړی (ته یوطالب یــی او ته باید داقبول کړی). ته باید خپله ګناه قبوله کړی یابه موږ ستا وهلو ته ادامه ورکړو. 

کیبل څخه استفاده کوله. زه  دوږ اشا باندی ووهلم او تراوسه می پښی دردکوی. دوی یو خړرنګی یومتر او  نودوی زه په پښو، ورنو
دملي امنیت تحقیق کوونکیلخوا ووهل شوم او وروسته لدی دوه ورځو دوی زما څخه وغوښتل چې ورقو باندی  ې ددوه ورځو پور 

وهل ودریدل. ما کاغذونه السلیک  لګولوروسته له ګوتی و . يووژن ېدوی به م ګوته ونه لګوم. مافکر وکړ که چیری ګوته ولګوم
 ېچ ياو دوی هم راته ونه لوسته. هغه تحقیق کونک کوالی لیکل شي وو ځکه زه لوست نشم پکې کړل ولی ونه پوهیدم چې څه

هغه ووینم نو  ې دی. که چٻر  والیت ...او زه فکر کوم هغه د  ي کلونه عمر لر  ۳۰. هغه تقریبا ي وهلی یم لنډ قد او لنډه توره ږیره لر 
  "دی. .....زه کوالی شم هغه وپيژنم. یوله هغه دوه وو څخه چې زما السونه وتړل 

  )سپتمبر ۲۰۱۲، دخوست ملي امنیت ۵۷۹توقیفی نمبر (
ترالسه کولو په موخه ترسره کیږی. شکنجه  اعتراف  یوناما موندنی روښانه کوی چې شکنجه او بدچلند تل دتحقیق په بهیر کې د

ته مات  اعتراف وي ترڅو توقیفی ک عمومی توګه دتحقیق په بهیر کې دمختلفو تخنیکونو سره ئی عمليپه او بدچلند 
  کړی(مجبورکړی) . 

کې دشکنجې تحقیق په بهیر د تنو ویلی چې  ۱۳۷توقیفیانو څخه کوم چې دملي امنیت لخوا دشکنجه کیدو خبرورکړی و،  ۱۷۸د
  کړی سمالسی شکنجه دریدلی ده.  اعتراف کړی. ټولو توقیفیانو راپور ورکړی چې کله هم دوی اعتراف و درولو په موخه 

                                                               نیټه دیوناما مرکزی ساحوی دفتر لیدنه د کاپیسا دملي امنیت ریس سره.  ۲۹نومبر  ۲۰۱۱د 102
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 ۹۲ .تنو ویلی چې دوی لوستی وو  ۶۰مرکه شووتوقیفیانو څخه چٻملي امنیت کې ساتل شوي وو، یواځی  ۵۱۴دیوناما لخوا 
تنوویلی ۵۰ جملي څخهله باندی ګوته ولګوی، دهغی  وورکړی شوي وو چې اسنادتوقیفیان دملي امنیت توقیف ځای کې مجب

چې دنوروسره ده یوتوقیفی وینا د چې دوی دلیکل شوي متن په هکه پوهاوی نه درلود ځکه چې دوی ته لوستل شوي نه و. 
  پکی داسی ویلی: ،یوناما ترالسه کړی او یوشانی وه 

دوی زه کابل کې ووهلم. دوی زما څخه غوښتل چې دوی ته ووایم چې زه طالب وم. دوی زه په خړ رنګی پایپ باندی په شا او "
پښو ووهلم(یوناما دتوقیفی پښوباندی ټپونو نښی لیدلی ). زه کابل کې په دوهمه او دریمه ورځ دری ځله ووهلی شوم. ... دوی 

باندی ګوته ولګوم. زه نه  واسنادپه می وژلی. وروسته له هرتحقیق څخه زه مجبور وم چې پرما تور لګاوه چې طالب یم او یوکس 
  ".لولی ولی دوی رد کړهویــې اسنادو کې څه لیکل شوي وو. ما له هغوی څخه وغوښتل چې راته چې په م دپوهی

  )کال جوالی ۲۰۱۲ریاست،  ۴۰، دملي امنیت ۵۳۳توقیفی نمبر (

  ماشومانو شکنجهد ملي امنیت لخوا د 
لمړنیو اته ورځوکې ووهلم. بیا دوي په ولسوالۍ یم. زه دملي امنیت لخوا ونیول شوم. دوی د کلن یم. زه دچپرهار  ۱۶"زه 

تحقیق لپاره خپل دفتر د وکړم، بیا ٓاخرني څلور ورځی پرته له کومي ستونزي تیري شوي، یوه ورځ دوی اعتراف  مجبور کړم چی 
کښینم. کله چې په څوکی کښیناستم، دوی پر څوکي وتړلم. داوخت دوه تنه  ۍغوښتل چې په څوکیــې  ته بوتلم او راڅخه و

کړي. تحقیق کوونکی راته وویل  ې راتحقیق کوونکی وو. یوراته وویل چې هللا (ج) ته دي غږ وکړه چې ماته له دوي څخه خالص
کړم چي طالب وم ولی مانه غوښتل چي دا ووایم. بیا مجبورولم چې قبول یــې چي پدي پړاوکي دي هیڅوک نشی خالصولی. زه 

وږد پالستکي پایپ  او اترالسه کړي. هغه ژیړ رنګي یومتر  اعتراف  هغه راته وویل چي ډیر نوری شؤنی الری لري چې زما څخه 
م چې په لښتو او واخستلي او یوښیښه ئی بوتل. هغه تهدید کړ  ې راوږدی چي دمیز الندي پرتي والښتې تقریبا یومتر  ۍ دوه نر 

راڅخه  پرتوګطالبانو غړي وم، بیا ٓاخرنی الره داده چي  د ونکړم چې اعتراف پالستکي پایپ باندي به مي ووهي او که چٻري 
ولی بی عزتي نه. هغوی راته وویل چې فکر وکړم او پریکړه وکړم  لمقعد کې داخل کړي. ماوهل زغملي شو مې په وکاږي او بوتل 

مخ شم. راتلونکی ورځ ځما اومه ورځ وه، دوي بیا دتحقیق کوټي ته بوتلم. هلته دري تنه به یا دبدو پایلو سره وکړم  اعتراف چې 
نه. کله چې ماوویل (نه) دوي دري واړو او که کړم ز پوښتل ٓایا ما پریکړه کړي چې تحقیق و  یــې تحقیق کوونکی وو چې زما څخه

ټول بدن ووهلم. بل تحقیق کوونکی نوروته وویل چې دبدن هغه ځایونوباندي  په یــېماباندي حمله وکړه او په سوکانو او لغتو 
باسی. نه ووغوښتل چې بوتل راوړي او پرتوګ می رایــې تحقیق کوونکو څخه و نور  وهغله ونشم ښودلي. یــې می ووهي چې چاته 

مافکر وکړ چې پرته لدی چې پداسی حال کي چې یوتحقیق کوونکی وهلم بل تحقیق کوونکی دفتر ته والړ چې بوتل راوړي. 
هیڅ نشم کوالي. تحقیق کوونکی راڅخه وغوښتل چې په خپل خط باندی ولیکم.  نور  تحقیق کوونکی څه غواړي قبول نکړم

وکړ، وهل  ما السلیک کړم. کله چېو پاڼی السلیک  پر راڅخه وغوښتل چېیــې ماهرهغه څه چې هغه وویل ولیکل اوبیا 
  ".) دمليامنیت په پرتله جنت ديمرکزاصالح اوتربیت  د ودریدل. دا ځای( دماشومانو

اندازي سره چي د ی ولیدلی. دنښو اندازه دهغه پایپ ښیاد چلند په شمول ښکاره ند [یوناما دتوقیفي ماشوم پر شاباندی 
  ].ي یوشان وهکړ  وهلو یادونهیــې د نوموړی 
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  105کال جنوری) ۲۰۱۲، ریاستملي امنیت د ..... ، ۸۹(توقیفی نمبر

 ۱۸) تنه (۳۳، دري دیرش (لیدلېشکنجه یــې جملي څخه چې دملي امنیت لخوا له توقیفیانو  وهغد دیوناما لیدنو موندلي چې 
له تنوتوقیفیانو ۹ وملي امنیت کې دهغپه دکندهار ، توګه ه . دبیلګي پ106کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشومان وو  ۱۸د  یــېسلنه)

کیبل  په. ټولو شپږو ماشومانو بیان کړي چې 107شپږ تنه یــي ماشومان وو  ،شوي وو ملي امنیت کې شکنجه  په جملي څخه چې
بیا یا ګوتي لګولو ته غاړه ایښي، چې  یــې اعترافاولښتو باندی دپښو په تلو ترهغې وهل شوي ترڅو دهغوي دخوښي پرخالف 

  108بدچلند هم دریدلي. 

 و . معتبر 109توقیفیانو سره مرکي کړي  وتن وځای کې ساتل شوي نه شرنه (پکـتیکا والیت) کی دمليامنیت توقیفپه یوناما همدارنګه 
. 110توقیف ځای کې شکنجه شوي وو په جملي څخه شپږوته ورسوله چې دملي امنیت له توقیفیانو  ونه وشواهدو یوناما یــې دهغ

، ونه بیان کړي کلونو ترمنځ کې عمر لرونکي وو، چاچې دبدچلند او شکنجي جدي ډول ۱۷او  ۱۵د  مانماشو شوي ټول توقیف
.  112لغتو باندیوهل شوې په دوران کې په تحقیق د وهل) او  په څپیړو  مخ باندیپه او  111وهلو د کیبل باندي پهپه شمول 

شوي  اسیتلته اړ  توقیفیان اعترافکړي چې شپږ واړه  ه. یوناما مستند113شوي و ګواشلجنسي تیري په یوتوقیفي راپور ورکړي چې 
  وو.

  د ملي  امنیت لخوا سیستماتیکه شکنجه 

  ریاست ۱۲۴د ملي  امنیت 

بجو دیو دوکان څخه  ...په   ...سیمی   ...والیت  ...ګډ تیم لخوا د د دافغان ملي امنیتي ځواکونو او نړیوالو امنیتي ځواکونو "
ریاست ته بوتلم. زما څخه هره  ۱۲۴دملي امنیت  یــې واچوله او مستقیماراالسونه وتړل، پر سریــي کڅوړه  زماونیول شوم. دوي 

ورځ تحقیق کیده( ټول نهه ځلی په نهه ورځورکی). لمړۍ شپه کې درسیدلو سره سم السي پداسي حال کې چې زماالسونه الهم 
اړیکو خبري  ونيیلفیتړلي وو دوي د تحقیق خوني ته بوتلم او د ملي  امنیت یوکارکوونکی زما دمبایل اړیکو لست کیښود او زما ت

ویل یــې یم. دوي تهدید کړم او و ...چي ثبت شوي وی وغږولي. په حقیقت کې مادطالبانو یو غړي ته زنګ وهلي و ځکه چې زه یو 
کارکوونکی تهدید کړم چې که چیرې یو وکړم چې طالب یم. ما دا ادعاګاني رد کړي. بیا دملي امنیت  اعترافچې زه باید 

وکړم. هغه  اعترافکړي چې باید  يــې بلي کوټي ته یوسي. بیا هغه دوه ځله پرمخ ووهلم. او چغيته مې ره هلو لپاو نکړم نو داعترافو

                                                            
  تی دالیلو له کبله پټ شوی. یدهویب پيژندلو ټول معلومات دمحرمیت او امن 105
، ۲۸۳، ۲۸۲، ۲۶۹، ۲۶۸، ۲۱۴الندی ذکر شوو توقیف ځایونوکې شکنجي بیان کړي: کندهار کی شپږو ماشومانو(توقیفی نمبر: و دملي امنیتا نماشومشوي توقیف  106
، ۲۱۷، ۶۰(توقیفیان نمبرو )، کندزکی دري ماشومان۳۲۷،او ۱۴۱، ۱۳۶)، خوست کې دري ماشومانو(توقیفی نمبر ۳۰۳)، فاریاب کی یوماشوم(توقیفی نمبر ۴۴۰او 

)، بلخ کی ۱۵۹)، نیمروز کې یوماشوم(توقیفی نمبر۴۶۵، ۴۶۴، ۵۹(توقیفیان نمبرو )، تخارکی دري ماشومان۹۷، ۸۹(توقیفیان نمبر: و هار کې دوه ماشومان)، ننګر ۳۹۰
)، پکـتیکا کی شپږ ۳۸۹، ۳۸۸(توقیفی نمبر و )، کاپیساکی دوه ماشومان۴۳۸، او ۲۱۳(توقیفی نمبرو )، کابل لمړي ریاست کی دوه ماشومان۱۸۸یوماشوم(توقیفی نمبر

  ). ۳۸۷، ۳۸۶، ۳۸۲، ۳۸۱، ۳۸۰، ۲۱۳(توقیفی نمبر و ماشومان
  .۴۴۰، او ۲۸۳، ۲۸۲، ۲۶۸، ۲۶۸توقیفی نمبر  107
  . ۴۴۰، او ۲۸۳، ۲۸۲، ۲۶۸،۲۶۹، ۲۱۴توقیفی نمبر  108
  . ۳۸۷، او ۳۸۶، ۳۸۴، ۳۸۳، ۳۸۲، ۳۸۱، ۳۸۰، ۲۱۳توقیفی نمبر  109
  . ۳۸۷، او ۳۸۶، ۳۸۲، ۳۸۱، ۳۸۰، ۲۱۳توقیفی نمبر  110
   ۳۸۰او  ۲۱۳توقیفی نمبر  111
  . ۳۸۷او  ۳۸۶،  ۳۸۲توقیفی نمبر  112
  ۳۸۱توقیفی نمبر  113
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وکړ چې  برقي   ګواښتاوولو سره مامړ کړې. همدارنګه هغه په  (بیضی) و هګيو هغه به زما ، نو نه کړم اعترافووویل چې که چیري 
بیا  يــې ی په دوهمه ورځ بیا هغه تحقیق کوونکی راغي او دتحقیق کوټي تهریاست ک ۱۲۴ په ... دملي امنیتبه راکړي  کونهاش

برق لین راوړي چې ماپري د نکړم نو پایپ او دکمپوتر اعترافویووړم. هغه د ملي  امنیت بل کارکوونکی ته غږ وکړ چې که چیري زه 
مسلسل په وغورځولم. بیا دپنځلو دقیقو لپاره  ووهي. ما بیا هغه ته وویل چې زه بیګناه یم. دوي په لغته ووهلم او پرځمکه یــې 

دوي بیا تحقیق ،وهلم. وروسته له هغه به یــې وخت  هو چې اکـثر  .....ډول دبرق په کیبل او پایپ سره په ټول بدن ووهلم. دا 
په ، وکړه یا نور وهلو سره مخ شه. ماورته وویل چې زه حاضر یم چې هرتور قبول کړم  اعترافویل چی یــې خوني ته بوتلم او راته و

ټولو تورونو  په همدی کبله ما لهدرد تحمل توان نه درلود.د وهلو مخنیوي وکړم. مانور  ونور  دسره ترڅو .....شمول د ارتباط د 
  ".هرځای کې چې دوي غوښتل ګوته ولګولهپه وکړ او ما  اعتراف

  114کال اګست) ۲۰۱۲ریاست، د۱۲۴ ، د ملي  امنیت ۶۳۳فی نمبر (توقی
په یوناما تشويشونه ادامه لری. یوناما  د سیستماتیکی شکنجي کاروني په هکلهد ریاست کې  ۱۲۴ په کابل کی دملي امنیتپه 

 وهغ ۴۴مرکز کې د اصالح او تربیت د ریاست، پلچرخي زندان او دماشومانو  ۴۰نورو توقیف ځایونوکی لکه دملي امنیت 
تنو څخه چې مرکه  ۴۴د  ۴۰. 115ریاست توقیف کې ساتل شوي وو  ۱۲۴توقیفیانو سره مرکي کړي چې مخکي لدې دملي امنیت 

بیا ويلي چې د نړیوالو ځواکونو او دافغان امنیتي خواکونو لخوا په  وشوي ویلي چې دملي امنیت لخوا نیول شوي او څلور تنو نور 
  .116ګډه نیول شوي

دهغو ورځو ده چې  ایــي.دا تقریبا نیم117ورځو لپاره ساتل شوي ۹٫۵ د کچې ۍمنځن و پهریاست کی توقیفیان ۱۲۴ي  امنیت د مل
 د لمړې قدم کې دتوقیفیانوپه ریاست لخوا  ۱۲۴. دا موندنی دملي امنیت118کال اګست کې راپور ورکړي و۲۰۱۱یوناما تیرځل 

قانون هغو ادارو ته چې مظنونین نیسي حد  ساعتونوڅخه زیات دی ( ۷۲ا دورځو کې کمښت وړاندي کوی؛ که څه همدپه ساتلو 
  .)ساعته صالحیت ورکړی  ۷۲اکـثر 

داسې روشونو بیان کړی چې شکنجې کی  د مرکه شوو خلکو څخه؛ دوه ویشت تنو توقیفیانود ملي  امینت لخوا دتحقیق ۴۴د 
تحقیق  د  تحقیق کوونکو لخواد . دوه نورو توقیفیانو راپور ورکړی  چې دمليامنیت 119چې یوناما ته معتبر دیکوم راتلی  شې 
  .120وکړي  اعترافشکنجي تهدید شوي ترڅو په دوران کې 
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په شوي چي دمرکي څخه وړاندي دملي امنیت  هالری معلوم له سره دمرکو وتوقیفیان و اصالح اوتربیت مرکزونوکی دهغد ماشومانو  د دملي امنیت لمړی ریاست، محابس او
  ریاست کې ساتل شوي وو.  ۱۲۴
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  دشکنجي میتودونه 

 ۲۰۱۱ میتودونو کاروني ته ادامه ورکړي کوم چې د ویند ځدشکنجي  وریاست مسؤلین ۱۲۴د یوناما موندلي چي د ملي امنیت 
جملي له توقیفیانو  ۲۲او وهل؛ په شمول د پایپ سره دپښو په تلو وهل. د 121راپورکې مستند شوې وو لکه ځړول په کال اکـتوبر

جری نپ وږد وخت لپاره فلزی ا.  توقیفیانو بیان کړی چې د 122و ریاست کی ځړول شوي۱۲۴په تنو ویلي چې دمليامنیت ۵څخه 
سره پر ځمکه لږیدلی. دوی دالسونو څخه ځړول شوي وو پداسی حال کې  ۍسخت ی ډیر یــې و چې دپښوګوتی  یسره ځړول شو

جملي څخه راپور وړکړی چې له توقیفیانو  ۲۲. لسو تنو د ېیــې  دفلزی پنجری، کړکیو او یاهم دروازو سره تړل شوي و لنې چې زو 
کړی چې په ر جملي څخه راپور و له توقیفیانو  ۲۲. یوولس تنو د 123بړ باندی وهل شوير یا  دکیبل، پالستیکی پايپ او داوبو پایب

په کړی چې دبرقي  شاک ر ) او څوارلس توقیفیانو راپورو 125په ګډوند ساحې (د جنسی ٓالی  124وهل شويڅپیړو  سوکانو، لغتو او 
  . 127شوي ویستلاو دګوتو نوکان یــې   126شوي وګوښلورکول

جملي څخه له توقیفیانو  ۲۲د ووضعیت کې ساتل شوي وو. څوالس تن دوی په زور سره پهپریشانوونکي چې ځینو توقیفیانو ویلی
له معلومات کمرتکبینو په ه و د. یوولسو توقیفیانو د یادو اعمال128او ګوتی لګولو په موخه شکنجه کیدو راپور ورکړی  اعتراف د

له یــې  نه کمتن په هد ولګوی چې  ېاسنادو ګوت وهغپه مجبور کړی شوي وو چې څخه . څلور تنو له دی توقیفیانو 129ورکړی 
نشو کوالی  ویــې کڅوړه یــې پر سر اچول شوي وه اویــې چې  دتحقیق او شکنجې په دوران کې  ی . یوتن توقیفی بیان کړ 130پوهیدل

  .131چي دشکنجې مرتکب وپیژنی

  دتوقیفیانو پټول

ځایونو په اړوند یوشان معلومات وړکړی چیرته چې دوی توقیف او  وهغد یاست او ر ۱۲۴د زیات شمیر توقیفیانو دمليامنیت 
دری تنو توقیفیانو دځمکی الندی ځایونوکې یا  132توقیف کیدو بیان کړی. د تنو توقیفیانو په برنډه کې وشوي وو. نه ی تحقیق کړ 

مسؤلین، یا دافغانستان ونو سفارتد الندنی پوړ کی دتوقیف بیان کړی او دری تنو نورو بیا ویلی چې کله به لیدونکي لکه ایساف، 
دچلند ښکاره په پټ ځای کې ساتل کیدل ځکه چې یادو توقیفیانو دب به نو دوی، دبشری حقونو خپلواک کمیسیون څخه راتلل 
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کال نومبر کې  ۲۰۱۱او بل تن ویلی چې د 134کال اکـتوبر کې پټ کړی شوي و ۲۰۱۱یوتن توقیفی ویلی چې د  133نښی درلودی.
  .136کال اپریل کې پټ کړی شوي و ۲۰۱۲. دریم تن دراپور له مخی  135پټ کړی شوي و

  ریاست کې د ایساف د توقیف ځایونو د څارنې پروګرام۱۲۴د ملي امنیت په  

ریننګ پروګرام دملي امنیت دتحقیق کوونکو او کارمندانو لپاره دملي امنیت ټټریننګـد نیټه دایساف  ۱۳کال فبروری  ۲۰۱۲د
سفارت په مالی مرسته او الرښوونکو له د ستان لمی کې دانګډاکاپه . یاد ټریننګ دملي امنیت 137ریاست کې پای ته ورسید ۱۲۴
ریاست لپاره دایساف له لوری دټریننګ برعکس، دا ټریننګ  ۱۲۴د ې دمليامنیت پرالره اچول شوي و . دوالیت په کچ  خوا

ریاست ټولو کارکوونکو  ۱۲۴ د موده کې دمليامنیت په پروسیجر په هکله یو اونٻز کورس و. ددري اونٻود دحقوق بشر او توقیف 
کورس ته  نوموړي ریاست ریــې س هوکړه کړی وه چې ټول کارکوونکې به  ۱۲۴ د لپاره ټریننګ ترسره شو، چې دملي امنیت

 په کال ۲۰۱۲دڅخه ټریننګ  دیاستوی. سره له اصالحی ټریننګ، بیا هم یوناما څلور داسی توقیفیان موندلی چې وروسته له 
  فبروری کې شکنجه شوي دی.  

 وټولٻزه توګه هغ په ریاست تایــې د کړپداسی حال کې چې ۱۲۴مشروط ډول دملي امنیت په نیټه ایساف  ۸کال مارچ  ۲۰۱۲د
کمې شوي، یوناما اته تنه داسی توقیفان  ي اطمنان وړ ادعاګانې راپور کړ  د او ې توقیفیانو چې دشکنجې په هکله کافی اندازه معتبر 

نو راپور ورکړی چې داسی روشود ریاست کې دتحقیق  ۱۲۴په موندلی چې دایساف لخوا دمشروط تایــې د وروسته دملي امنیت 
 د دملي امنیت ایساف نیټه ۲۴کال اکـتوبر  ۲۰۱۲کال اګست نیټه ده. د ۲۰۱۲شکنجه کې راتلی  شی. دشکنجې ٓاخرنی راپور د

  توقیفیانو استول وځنډول.یــې د هم ځل لپاره دو ریاست دنه تایــې د اعالن وکړ او د ۱۲۴

  دکندهار ملي امنیت

په وهلو  یــېاو توررنګی کیبل باندی راڅخه پوښتنې درویږنې وکړی  ته یووړل شوم، دملي امنیت دوه کارکوونکو  ېزه دتحقیق کوټ"
خلک می تختول اووژل. دوی څوځلی راته  ،ویل چې زه باید اقرار وکړم چې ما ماینونه ځای پرځای کولو پیل وکړ. دوی ماته 

دوی یو  خو بیا هم ونکړ.  اعترافدوی به زما وهلو ته ادامه ورکړی. مګر ما نو  ګوندیوکړم  اعترافوویل چې زه باید پدی جرمونو 
وهلم. و په نیتجه کې دوی زه  دی . د دکړل کاغذونو باندی السلیک وکړم رد په چې  ښتلغویــې ما څخه له  او و بیان ترتیب کړی 

نه مهمه  او کهوکړی  اعتراف. دوی ویل چې ته  هلاو همهغه و سوالونه دا پخوا په شان همهغه  ته بوتلم. ٻتاکاوۍ بیا دوی زه یو
سولونه او  څیرونکړ. دتحقیق په دریمه ورځ هم دتیر په  اعترافکړی چې بیان باندی السلیک وکړم. ما او   مابه نده، هغوی 

ډیر زیات دې کې و چې ما ومنله چې هرڅه غواړی زه یــې  السلیک کوم. هغوی په پیر وکیسه وه دسختو وهلو سره یوځای او ت
ورځو توقیف څخه وروسته زه دملي امنیت  ۳۵اسناد راوړل او ما پر ټولو باندی ګوته ولګوله. دکندهار ملي امنیت ریاست کې د 

  ".ریاست ته واستول شوم ۴۰
  )کال سپتمبر ۲۰۱۲، دکندهار ملي امنیت ریاست، ۵۷۳توقیفی نمبر:(
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ځای په توګه پیژندل شوي د کارونی شکنجی ملي امنیت ریاست دسیستماتیکی  د کال اکـتوبر راپور کی دکندهار۲۰۱۱دیوناما د 
چې دملي امنیت مسؤلینو د منازعې اړوند مرکه شوو توقیفیانو هردریو تنو  يمعتبره شواهد موندلکې خپل تیر راپور په دی. یوناما 

ځواب کې، دملي په وو. دې موندنو ته  ي کړ  اړ الت تهح، او دردوونکی ي، څړوليڅخه یــې  دوه تنه یــې داقرار کولو په موخه وهل
ملي امنیت ریــې س او د پایله کې دکندهار والیت په کندهار کې یو لړ تحقیقات پر الره واچول. دتحقیقیاتو  په امنیت ریاست

 ددیچوکاټ کې نورو ځایونوته تبدیل شول، که څه هم په مرستیال یــې  دخپلو دندو څخه لری کړی شول او دملي امینت 
  تبدلیو اصلی سبب تراوسه ناڅرنګنده پاتی دی.

ې همدارنګه دملي امنیت چارواکو ادعا کوله چې د یادوالیت ملي امنیت تحقیق کوونکی بلې دندی ته اړول شوي ترڅو دشکنج
دوهمۍ په کندهار د مرکزی دفتر او نورو دفترونوکی لکه  په دملي امنیت ته پروګرام څارنیز. ایساف خپل شپږ پړاويٻز مخه ونیسي

کارول موندل  ېشکنج ېسیستماتیکد یوناما لخوا د توقیف ځای کې پلی کولو ته  ادامه ورکړه چیرته چې په دملي امنیت  ې حوز 
شول په شمول د ګڼو غونډو چې دایساف روزونکو لخوا  ورکولشوي وو. دملي امنیت دتحقیق کارکوونکوته هراړخیز ټریننګونه 

  پیل نکړل.  یــې او دتوقیفیانو بیا استول نکړ ، ایساف دکندهار ملي امنیت ریاست تایــې دسره سرهوګامونددی . ېترسره شو

ه دیوناما تشويش ادامه لری. لسیستماتیکی شکنجې کارولو په هکد کارکوونکو لخوا  د ریاست د کندهار کې دملي امنیتپه 
دسرپوزی په شمول ف ځای کی یا هم نورو ځایونوکې پتمبر پوری یوناما دملي امینت توقیس ۲۰۱۲اکـتوبر څخه تر  ۲۰۱۱د

سره مرکې کړی چیرته چي دملي امنیت څخه وروسته ساتل  138تنه توقیفیانو ۴۸ماشومانو داصالح او تربیت مرکز کې  د محبس او
 ۲۲ده تیر راپورکی دامو چې په ورځی وه پداسی حال کې ۲۱ملي امنیت کې دتوقیف منځنی کچې  په شوي. یوناما موندلی چې

  ورځی وه. 

تنه د ملي  امنیت کارکوونکو  ۱۹تنو مرکه شوو توقیفیانو څخه  ۴۸اعتبار وړ شواهد موندلی چې دد یوناما کافی اندازه معتبر او 
تحقیق کوونکو لخوا د د کندهار کې دملي امنیت  په . توقیفیانو139په موخه شکنجې ګاللی کولویا معلوماتو ترالسه  اعتراف لخوا د

چې  له جملې څخه تنو توقیفیانو ۲۹پاتی  اتلس د یوناما لخوا مستند شوي وو. د چې تیرځل ي داسې الرو توضیحات وړکړ تحقیق د
یریږی چې که چیری معلومات ویا ډیر  ه کیږي اوراحتدوی یا ډیط نا یوناماته ویلی چې  ویلي ندی  په هکله یــې حه شکنجې د 

  دوی څخه بیا غچ واخستل شی. له چارواکو لخوابه د شریک کړی د ملي امنیت 

مخکی لدی  یــې  جملي څخه چې دکندهار ملي امنیت کې شکنجه شوي نه وو، څوارلس تنهله توقیفیانو  ۲۹یوناما موندلی چې د  
په جملي څخه چې له   ۲۹د  140ملي پولیسو یا سرحدي پولیسو لخوا شکنجه شوي وو.د چې ملي امنیت ته واستول شی دکندهار 

کورکې مخکی لدی چې ملي امنیت ته واستول شی په یــی دمال عمر  هدملي امنیت لخوا شکنجه شوي نه وو څلور تن کندهار کې
دنولس شکنجه شوو  142ادعاکړی. ېکورکی دشکنجپه مالعمر  د ملي امنیت باندیپه دوه تنو توقیفیانو   141شکنجه شوي وو.
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دوسیو کې توقیفیان  ونهپه له دی پنځلسو قضیو څخه 143کړی. اعترافجملي څخه پنځلسو تنو دشکنجې له کبله له توقیفیانو 
  144ی ګوته ولګوی.داسنادو بان اعتراف دڅخه شوي وو چې بیدون دمتن دپوهیدو  لکړ  اړدملي امنیت لخوا 

  ماشوم توقیفیان

کم عمر د کلونو څخه  ۱۸جملي څخه شپږ تنه یــې  دله شکنجه شوو توقیفیانو  ۱۹دکندهار والیت ملي امنیت ریاست کې د 
کیبل یا لښتو باندی د پښو په تلو ترهغی وهل شوي ترڅو چې په .  دی ټولو شپږو تنو توقیفیانو بیان کړی چې 145و و لرونکي 

  146بیانو ملي امنیت بدچلند درولی دی.چې باندی ګوتی لګولو ته هوکړه وکړه،  اعترافدخپلی خوښی خالف 

  الندی ډول خالصه کوی:په  وا شکنجه کلن توقیفی دکندهار دملي امنیت مسؤلینو لخ ۱۴یو 

سبا ورځۍ سهار کي دیو رینجر موټر په واسطه دکندهار ملي امنیت واستول شوم. هغه شپه چې ورسیدم زما السونه او سترګی "
زما تړلی وی. زما څخه هغه شپه کې تحقیق وشو. زما خالصی کړی او ما دوه سړی هغه کوټه کې ولیدل. یو چاق او یو وچ شړی وو. 

څخه نیم ساعت تحقیق وشو پداسی حال کې چې په السونو او دپښو په تلو یــی لښتو سره وهلم. زه هلته دوه اوونٻو مودی لپاره 
  ".توقیف وم او دوه ځلی نور راڅخه تحقیق وشو... ورسته له هغی بیا دماشومانو اصالح او تربیت مرکز ته واستوالی شوم

  کال مارچ) ۲۰۱۲امنیت ریاست، ، دکندهار ملي ۲۸۲(توقیفی نمبر

  دشکنجې میتودونه 

خپلو توقیف ځایونوکې په  او بشپړ معلومات مستند کړی چې د کندهار دملي امنیت کارکوونکي یو شان، یوناماپه څٻر دتیر راپور 
ترالسه کولو په موخه شکنجې ته ادامه ورکوي. دملي امنیت تحقیق کوونکي توقیفیان دپښو په تلو،  داعتراف د دتوقیفیانو څخه

بشپړ توګه بیان کړی چې  په برقي  کیبل یاهم پالستیکی پایپ باندې وهي. توقیفیانوپه ډول  په معمولد السونو، او شاباندی 
 وږد وخت لپاره د ا ، همدارنګه ځړول شوي،ی دالسه وړکړ تو وهل شوي ترهغی چې خپل هوش یــي غپرسر او بدن باندي په ل

 حالتیوه په وتو، پښو باندی برقي  شاکونه ورکړل شوي، او په ګ پښود پزو، سر، په غوږونو، کړي شوي، اړ دریدلو ته بامشقته 
په ن کې او وروسته درواپه همدرانګه دحسی محرمیتونو خبر ورکړی( دتحقیق  وشوي. توقیفیان ګواښلجنسی تیرې باندې په کې 

  تړل). وسترګد دوامداره توګه 

  وهل 

ملي امنیت کارکوونکو دتیر په شان ماشومان دتحقیق په دروان کې دپښوپه تلو، شاتخته، سر، او السونو باندي په د دکندهار 
ته  به اعتراف قضایاووکې چې توقیفی  وهغپه . دملي امنیت تحقیق کوونکو يلښتو، برقي  کیبل، یاهم پالستیکی پایپ باندی وهل

لپاره ادامه درلوده. اکـثره  ونوهره ورځ دڅو دقیقو او څوساعتبه بدچلند  یکړی. د همراجع یــې تیار نه و نو داسي روشونوته
په برنډه کې تیره کړی او بیا دتحقیق په شپه  ۍ چې توقیفی لمړ  یقضایاوکې داسې ښکاریږي چې بدچلند هغه وخت پیل شو

  . یوتوقیفی دابهیر داسې بیان کړ:شویتحقیق کوټه ته دتحقیق او شکنجې په موخه وړل د ه ورځ کې دوهم
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ته راوستلم چې اوس مهال  ېدې کوټهم، زه دکندهار ملي امنیت ته بوتلم. زه یــي یــې ی تیرولو وروستهپـکورکې دشپه دمالعمر "
وپوښتل لکه( ایا ته طالب قوماندان یــي؟) زما السونه شاته تړل ) زما څخه سوالونه يمرکه کوو... یوتن (ممکن تحقیق کوونکپکې 

یم،  نه چې طالب قوماندان ه. کله چې مارد کړ نیولی والس کې په پالستیکی پایپ  يشوي وو او دملي امنیت یوتن کارکوونک
هلم. هغه و تنو و  ویا پنځ روڅلو  سوکانو ووهلم. په یــې باندی  باندی په پالستیکی پایپ او په سر نوورنو ي پهکندملي امنیت کارکوو 

ځلی دهغه یوتن لخوا راڅخه تحقیق وشو. دټول تحقیق پرمهال پداسی  ی پوښتنی کولي نه وهلم. در یــې ما څخه له یوتن چې 
شپـی تر دولسو بجو پوري زما څخه د بجو څخه بیا  واته تړل شوي وو. دماښام اونیمشحال کی درول شوي وم چې السونه می 

پوښتنی راڅخه کولی. تحقیق کوونکي راته وویل چې  يهمهغهسړهمهغه وروسته پیل شو،  ېوهم تحقیق څو ورځتحقیق کیده. د
ووهلم. ددریم تحقیق پرمهال دملي  نولښتو یــی په ورنوپه ی وبه وهل شم. دوی زما دواړه پښی او سترګی وتړلي او نوکړم ګ اعتراف

  ".و ما ډیري ورقې السلیک کړې ولی زه پوه نشوم چې څه لیکل شوي وو يواځی سوالونه راڅخه وپوښتل ا يامنیت تحقیق کوونک
  )مارچ ۲۰۱۲، دکندهار ملي امنیت ریاست، ۲۶۲(توقیفی نمبر

  برقي شاک

دیوال ساکت څخه  ې دکوټد شوي چې دتحقیق  اړتحقیق کوونکو لخوا د چې دملي امنیت  ی کړ ر توقیفیانو راپور و  ودرې ماشوم
پایپ یا لښتو باندی وهل شوي.  په توقیفیانوبیان کړی چې دپښو په تلو و . دريواړ 147ته ګوتې وروړي و لینون يبرقي برق يوتلرا

. دبرقي  شاک نیتجه کې حداقل یوتن توقیفی ويلې یکړل شور څخه ډډه کړی. دوي ته برقي  شاک و  اعتراف د وتوقیفیان و درٻواړ 
  ورکړل شوي و داسې بیان کړه:چې څوځله بیهوشه شوي. هغه خپله تجربه چې څرنګه برقي  شاک 

وکړچې زه طالب وم. ددوهمۍ  اعتراف دوه ورځو کې تحقیق کیده ترهغې چې ماو هر په ما څخه له مودهکې په ورځو  وداتلس"
پر اوږه باندې تاو  مېملي امنیت کارکوونکو زما السونه شاته پداسی شکل تړلی وو چې یوالس د تحقیق په بهیرکې د ورځې څخه 

وهلم. دتحقیق په بهیر کې همغه  یــېپالستیکي پایپ په یو او  یوسره ولچک شو ور  خواله  اد شدوهم الس می او  و یشو یکړا
و چې دوه لینونه ورڅخه راوتلی وو. تحقیق  ټدیوال کې برقي  ساکپه لمړۍ ورځ وهل شوي وم. په وهل کیدم څرنګه چې  ې شان

نیول نو شاک به یــي راکاوه. څوځلی وه به چې ماهغه برقي لینونه کوونکی ځینی وخت راڅخه غوښتل چې هغه ونیسم. کل
هوش راغلم نو تحقیق به ادامه کوله. دملي امنیت  په ه چې ما هغه لینونه رانیول. کله به چې بیاتماهوش دالشه ورکړ کله 

ونکړم نو  په طالبۍ عترافیری زه ککړه لښته راوړی وه. تحقیق کوونکی راته وویل که چه مرچکیو باندي يوپه کارکوونکو همدارنګه 
په سوکانو ووهلم.  یــې مخ باندیپر ملي امنیت کارکوونکو زما ږیره راکش کړه او د مقعد کې ومنډې. همدارنګه په هغه به لښته زما 

  ".هغوی همدارنګه زما مور، خور او ښځې ته ښکنځل کول
  فبروری) ۲۰۱۲، کندهار ملي امنیت ریاست، ۲۹۱(توقیفی نمبر 

  داوږد وخت لپاره جبری درول او دردوونکی حالت 

کال د اکـتوبر په راپور کې ذکر کړی وی، د کندهار ملي امنیت د  ۲۰۱۱د هغو شیوو په یقیني کولو سره چې یوناما پخوا د 
و پر مهال او یا د تحقیقات توقیفیانوبامشقته حالتونو ته د یو عام چلند په ډول چې دردونکی دی ادامه ورکړی تر څوپه  توقیفیانو

هم د دوو تحقیقاتو تر منځ د یو ګواښ په ډول وارد کړي او یا هم پدی خاطر چې له توقیفیانو مخکې لدی چې پوښتنې درویږنې 
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صورت ونیسي سلطه او کنترول حاصل کړي. توقیفیانو خبر ورکړی چې په سختو ځایونو او حالتونو باندی کم له کمه د دوه 
  148تر څلورو ورځو پوری په جبر درول شوي.ساعتونو پوری او زیات 

په شوي و، دملي امنیت کارکوونکی اکـثر دملي امنیت  لکړ خبر ور راپورکې په اکـتوبر د کال  ۲۰۱۱ د چې دیوناما ېغه شانههم
توقیفیانو وویل چې  وتوقیفیانو څخه سوالونه پوښتی. یوله دغله په برنډه کې  ۍریاست کې دملي امنیت لمړی توقیف ځای ودان

د برنډه کې ساتل شوي و، پداسی حال کې چې بل تن توقیفی ویلی چې هغه په هغه دژمی په میاست کې درې شپـې او ورځې 
یوه بجه توقیفی ته اجازه ورکول کیده چې په شپـې تر ناوخته پوری برنډه کې ساتل کیده. یواځی دشپـې د څوارلس ساعتونو لپاره 

څخه وروسته دهغه  اتوی چې دڅوارلس ساعتونو یکړ چې یاد وضیعت ډیر دردوونکي و او زر هغه راپور و  او ویده شې. کـتنيبهر 
  پښی ډیری پړسٻدلي وي. 

په شمول د  149کړی چې تحقیق کوونکو به دوي دردوونکی حالت ته اړایستلر یوشمر وختونوکې، ماشوم توقیفیانو راپورو په 
السونه به يــی داسی ډول شاته تړل چې یوالس داوږی لخوا او بل دښکـته لخوا  معمول خالف خواته تړل،د پښو د توقیفیانو 

شاته سره یوځای ولچک کول، یاهم داسې چې السونه او پښې سره دستونی شاته تړل لدی لپاره چې دوي مجبور شې سرباندی 
 په وي حالت سره یوشان دی. ددیکٻنی. دا حالت دیوناما تیر کال راپور کې په کندهار کې ساتل شوي توقیفیانولخوا بیان ش

دبرق کیبل او چت کې ځړول شوي و په سینی څخه له چې حال کې داسې په یوتن توقیفی دشکنجې راپور ورکړی  کې ضمن
  باندی وهل کیده.

  د کندهار د ملي امنیت په ودانۍ کې دوه توقیف ځایونه

داخل کي ددوه توقیف ځایونو په هکله چیرته چي دمنازعې اړوند توقیفیان  ۍپهوداند ریاست د ملي امنیت د یوناما دکندهار 
نومونو،  یو ( دملي منیت توقیف ځای) او بل  جال جالپه ملي امنیت ریاست یاد دوه توقیف ځایونه د ساتل کیږی خبره شوي. 

منیت لخوا کنترولیږی، هغه توقیفان پړ ډول دملي اپه بشڅارنوالی توقیف ځای) نومولي دې. دا دوه ځایونه د ( دملي امنیت 
 یــې یــېیو بررسیو لپاره یوتوقیف ځای کې ساتل کیږی او هغه توقیفان چې دوسنساعتونو نظارت) دلمړ  ۷۲چې نوی نیول کیږی (د

ویناوو د کارکوونکو د اتو تحقیقاتو په موخه توقیف کی ساتل کیږی. دملي امنیت یز د او ويدملي امنیت څارنوالی ته رسیدلی 
  پروسه کې کوم رول نه لري.په تحقیق د هم توقیف ځای کې دملي امنیت ودپه برسیره دا ښکاره ده چې دملي امنیت څارنوال 

  د توقیف غیر رسمی ځایونه

د چې تر څو ترهغه وهلم یــې سترګی راته تړلی وی او ټوله الره کې  ،کندهار کې نیولی ومپه دملي منیت هغه استازې چې زه یــي "
توقیف ځای کې راته وویل شو. دمالعمر په مالعمر کورته ورسیدو. زه پوهیږم چې دا دمالعمر کور و ځکه چې دکندهار ملي امنیت 

کورکې زما څخه پوښتني وشوي او ووهل شوم ولی ما نشو کوالی ووینم چې چا وهلم. دوي زه پر ځمکه وغځولم او زما پښی يــی 
. سپارو مونږ دي بهرنیانوته ور  او که نه نو وکړه!  اعترافویل چې و تلو ووهلم. دوی راته پایپ دپښو په په یوځای وتړلي. دوی 

. دوی بیرته راغلل او دپښو "ته لس دقیقی لری چې پدی هکله فکروکړی " ویل:یــې وهل ودرول او و یــې  روسته له یوڅه مودیو 
  ".ووهلم. وروسته دوی زما ګوته ولګوله یــېپه تلو

                                                            
  .۲۹۱او   ۲۸۴، ۲۶۹، ۲۶۸، ۲۶۲، ۲۲۹، ۲۲۷، ۱۴ مبر:نتوقیفیان 148
  .۲۹۱، او ۲۸۴، ۲۶۹، ۲۶۲، ۲۲۹توقیفیان نمبر:  149
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  کال جوالی) ۲۰۱۲عمر کور، کندهار ، مال۵۴۴(توقیفی نمبر

ښارکي دتوقیف داسی بدیل ځایونه په کندهار د یوناما دګنو منابعو څخه ګن معتبره معلومات او مستند راپورونه ترالسه کړی چي 
ملي امنیت ریاست توقیف ځای ته واستول شي شکنجه او ساتل د شتون لری چیرته چې توقیفیان مخکې لدي چې دکندهار 

داسی توقیفیانو سره مرکی کړي چا چې ادعا کوله چې مخکې لدې چې دکندهار دملي امنیت ریاست ته  150ویوولسله کیږی. یوناما 
ت ورکړی چې تیر وخت توقیفیانو څخه اوه تنو دهغه ځای توضیحا وانتقال شی نامعلومه ځایونو کې ساتل شوي وو. دیادو یوولس

او مالعمر کورکې وو ځکه دوی هغه ځای پيژنده، د . دغو اوه تنو توقیفیانو وویل چې دوی پوهیږې چې 151کې دمال عمر کور و
. دیادو اوو وو  پیژندل او کله چي دکندهار ملي امنیت ته وړل شوي دنورو توقیفیانو لخوا ورته ویل شويیــې دکندهار ښار سرکونه 

دراپورونو پربنسټ دملي امنیت یوتن  152وهل شوي.او یا پایپ لښتو په تنو ویلی چې یوه شپه دپښو تلو باندی  تنو څخه پنځه
و خبر ورکړی چې مجبور کړي شوي وو چې ندوه تنو توقیفیا 153ګوتو باندی برقې شاک ورکړی.په دپښو  ته توقیفی یو کارکوونکی 

  154ولګوی. ېاسنادو باندی ګوت په کورکېپه دمالعمر 

  155ینی میتود سره شکنجه شوي وو.یــې په عجملي څخه چې توقیف ځای یــی نشوپیژندلی، دوه تنه له تنو توقیفیانو وڅلور  ودهغ
ی امنیت ته انتقال شي دپښو په تلو وهل شوي. یوتن له دی للښتو یوه شپه مخکي له دې چې مپه دوی هم راپور ورکړی چې 

  156باندی ګوته ولګوی. واسنادپه کې مجبور کړی شوي وو چې  توقیفیانو ویلی چې یاد نامعلومه توقیف ځای

  د ملي امنیت په توقیف ځایونوکی په کافي اندازه معتبرې او د اطمنان وړ د شکنجې پٻښې

چې د  ...د وژلو حکم ورکړی و.  پدې ځای کې  ...و د تحقیقاتو کوټې ته بوتلم او راته یــې وویل چې ما د وه، دری څلور کسان ځور "
تحقیقاتو په دوران کې موجود و وویل چې ما ته د برقي شاکونو اړتیا ده تر څو اعتراف وکړم پداسې حال کې چې ما په تیلیفون کې 
د خبرو کولو څخه اتکار کاوه....بیا د ملي امنیت دری کارکوونکو راته وویل چې دوی به راته برقي شاکونه راکړي او بیا به تر سبا د 

لپاره وخت راکړي. بیا دوی دوه د برق تارونه زما په پښو پوری وتړل (یو په غټې او بل په اولې ګوتې پورې). دا تارونه  اعتراف کولو
یو ماشین پوری تړل شوي وو. شاکونه ډیر اوږده نه وو خو ما داسی احساس کاوه چې څوک مې زړه بیځایه کوي. زه ډیر خوځیدم 

  " .او ځان مې نشو کنترولولی
  )اګستکال  ۲۰۱۲ د جوزجان ملي امنیت،، ۵۵۳نمبر (توقیفی

شکنجې پٻښې موندلي. لدی څخه يــی د اطمنان وړ د کافی اندازه معتبره او په یوناما دملي امنیت نورو توقیف ځایونوکې 
له: هرات والیتی ریاست، خوست، لغمان، او تخار. دملي امنیت څلور نور  يهغه عبارت د و چېو  يڅلوریوناما له مخکي پیژندل

د: ننګرهار، فاریاب،  وموندل شوي عبارت دې له والیتی دفترونپکې اطمنان وړ پٻښې د توقیف ځایونه چې دشکنجې معتبره او 

                                                            
  .۵۴۴او  ۲۹۲، ۲۹۱، ۲۸۷، ۲۸۶، ۲۸۴، ۲۸۳، ۲۶۲، ۲۳، ۲۲، ۱۴ ر:بتوقیفیان نم 150
  . ۵۴۴، او ۲۸۷، ۲۸۶، ۲۸۴، ۲۶۲، ۲۳، ۱۴توقیفیان نمبر:  151
  .۵۴۴، او ۲۸۷، ۲۸۶، ۲۸۴، ۱۴توقیفیان نمبر:  152
  . ۲۸۴توقیفی نمبر:  153
  .۵۴۴، ۲۸۴توقیفیان نمبر:  154
  .۲۹۲او  ۲۹۱ :نمبر توقیفیان 155
  .۲۹۱توقیفی  156
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ځایونوکې یوناما دبدچلند او شکنجې  توقیفلسوریاست. پدی  نمبر ۴۰کابل کې دملي امنیت  په  کندز، او پکـتیکا، او همدارنګه
  نقشه وګوری).مه ۴ (پٻښې موندلی.  ۱۰۱

 په شمول دپښو په تلو دکیبل یاهم لښتو، توقیف ځایونو توقیفیانو دشکنجې متودونه بیان کړی  واتد یادو توقیف ځایونو څخه د 
دوران کې تهدید یاهم عمال په تحقیق د لی چې ملي امنیت کې توقیفیانو ویپه کندز د وهل شوي. دفاریاب ملي امنیت او  پواسطه

په . دپکـتیکا شويجنسې تٻري تهدید په برقي  شاکونه ورکول شوي. یوناما موندلی چې دتخاراو ننګرهار ملي امنیت کې توقیفیان 
مات ورکړي وو اطمنان وړ معلود معتبره او یــې له کجملي څخه شپږو تنو چې دشکنجې په هله توقیفیانو  وتن وملي امنیت کې دات

  جملي څخه چې شکنجه شوي وو، دوه تنه يــی ښځینه وې.له تنو توقیفیانو  ۱۲ماشومان وو. دتخار ملي امنیت کې د
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  د ملی امنیت په مرکزونو کو کی مختلفی پیښې ېپه لسو والیتونو کنقشه: څلورمه 
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  د ملي امنیت لخوا سیستماتیکه شکنجه
  دتوقیف ځای مشر  توقیف ځای موقیعتد دملي امنیت   دشکنجې میتود  والیت

[دتوقیف ځای مشر نوم ددی 
څرګندونه یا وړاندیز نه کوی چي 
نوموړی په توقیف ځای کې 

  ]یدشکنجی او بدچلند مرتکب د
کیبل او پایپ دپښو په تلو   کابل 

  وهل. 
  ځړول.

  .قي  شاک تهدیدبر یه 

ریاست (شش درک، نهمه  ۱۲۴
  حوزه، کابل)

  جنرال محمد حلیم 

کیبل او پایپ سره دپښوپه په   کندهار 
  تلو وهل.

  برقي شاک.
  وږد وخت لپاره درول.ا

  .دردونکی حالت کي راوستل

دکندهار ښار والیتی مرکزی 
دفتر(دوهمه ناحیه، تاج محل 

  ودونوهال ترڅنګ)

  فیض محمد خان
ګروال حاجی عیسی ډ 

محمد(دمقرری نیټه 
  کال اګست)۲۰۱۱

  نان وړ پٻښې ترالسه شويیامنیت هغه لس  ځایونه چې پکې د شکنجې کافی اندازه معتبرې او د اطمد ملي  
توقیف ځای د دملي امنیت   دشکنجې میتود  والیت

  موقعیت
  دتوقیف ځای مشر

[دتوقیف ځای مشر نوم ددی 
څرګندونه یا وړاندیز نه کوی چي 
نوموړی په توقیف ځای کې دشکنجی 

  او بدچلند مرتکب دي]
  کیبل سره وهل؛  فاریاب

  ؛دبرقي  شاک تهدید
دمیمنه والیتی مرکزی دفتر(پارک 

مخامخ،  تهسرک، دوالې دفتر 
  څلورمه ناحیه)

  امین هللا
جنرال فضل نبی حیدری (دمقرري 

  کال دسمبر)۲۰۱۱نیټه 
  
  

دهرات ښار والیتی مرکزی دفتر   دکیبل سره دپښوپه تلو وهل  هرات
د (هرات ښار، قول اردو سرک، 

  ریاست تخنیک ترڅنګ)

مقرری د جنرال محمد صبور (
  )کال اګست۲۰۱۱نیټه 

  
  

  برقي  شاک،  جوزجان 
او  څپٻړو سوکانو، په وهل(
  )ولغت

شبرغان والیتې مرکزې د 
دفتر(دکارته دوستم سیمه، 

  سرک)۱

  حشمت هللا 
  محمد شریف

  



45 

 

 ۹ریاست (شش درک،  ۴۰  وهل؛ دپښو په تلو وهل  کابل
  ناحیه،کابل)

  محمد طاهرمهمندجنرال 
  دستمبر) ۲۰۱۰(مقرری نیټه 

  
  

دخوست والیتی مرکزي   دپښو په تلو وهل، وهل   خوست
باغ ترڅنګ، چیرته  پروجزدفتر(د

چي دافغان ملي پولیسو چټک 
غبرګون قطعه موقیعت لري؛ 
دحلقوی سرک جنوب ته 

  دخوښت پوهنتون)

  جنرال عبدالواسع احمدزی 
  

دکندز ملي امنیت ریاست(والیت   کیبل سره وهل او برقي  شاک  کندز
امنیت ملي کوڅه، د جاده، 

  )دوهمه ناحیه

  امین هللا 
جنرال انجنیر محمد مومن 

  فبروری) ۲۰۱۲(دمقرری نیټه 
  
  

دمهترالم ملي امنیت   لښتو وهلپه   لغمان 
  ریاست(دوالی دفتر ترڅنګ)

  ولی محمد خان (دتحقیق مشر)
  روح هللا

جنرال محمد قسیم (د ملي  امنیت 
  جون) ۲۰۱۱مقرری نیټه  ) درئیس

وږد وخت لپاره د اوهل؛   ننګرهار
  جنسی تٻري تهدیدپه درول؛ او 

جالل اباد ملي امنیت د 
ریاست(دکابل زړه هډه، 

  ناحیه)۲

عبدالقوی خان (دتحقیق مشر 
  مطیع هللا) 

  جنرال ګل نبی دملي امنیت رئیس
  
  

ني ملي امنیت ر شد   وهل؛ کیبل سره وهل  پکـتیکا
  ریاست(دوالی دفتر ترڅنګ)

جنرال محمد قسیم (مقرری نیټه 
  مارچ) ۲۰۱۲

  
  
  
  

په کیبل وهل؛ په دپښوپه تلو   تخار
  جنسی تٻري تهدید

ملي امنیت ریاست د تالقانو د 
  سرک تالقانو ښار)۴(

مقرری نیټه د عبدالنجیب هللا (
  مخکي) هلادوه نیم ک تقریباً 
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او موثقې او  شکنجهه سیستماتیک توقیف په مرکزونو کېد ملی امنیت ریاست د نقشه: پنځمه 
  ېښمعتبرې پی
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  د افغان ملي پولیسو او سرحدي پولیسو لخوا چلند

  د افغان ملي پولیسو په توقیف ځایونوکې شکنجې او بد چلند
اکـتوبر  ۲۰۱۱واک لري. دتحقیق په ګډون دقانون دتطبیق د افغان ملي پولیس دهیواد په کچې دمنازعې اړوند نیولو او توقیفیانو 

 په ۳۷مختلفو والیتونو، دملي پولیسو ۲۴توقیفیانو سره مرکې کړٻکوم چې د وهغ وتن ۲۸۶اکـتوبر پوری؛ یوناما  ۲۰۱۲څخه تر 
دوه توقیف ځایونوکې په مختلفو وختونوکې ساتل شوی وو په تنه توقیفیان دملي پولیسو  ۶۱. 157توقیف ځایونوکې ساتل شوی وو 

بیلګې دملي  ۳۴۷ټولیزه توګه په مختلفو وختونوکې ساتل شوی وو. په توقیف ځایونوکې  ودرٻپه فیان دملي پولیسو تنه توقی ۲او 
  .يستل شویتوګه اخه پ ېنموند توقیف ځایونو د پولیسو 

  ښیــی چی: د یوناما موندنې

پولیسو لخوا شکنجه شوی سلنه) دملي پولیسو او سرحدي  ۴۳تنه توقیفیان ( ۱۲۵شمیر څخه له دمرکه شوو توقیفیانو  •
 وو.

سلنه د هغو توقیف ځایونو څخه ده چې په کندهار  ۳۸د شکجني په هکله د ټولو کافی اندازه معتبرو او اطمناني پٻښو •
کې موقیعت لري؛ چیرته چې یوناما هم د سیستماتیکي شکنجې معتبره شواهد موندلي. د ملي پولیسو لخوا د شکنجې 

 مه نقشه وګورئ.۷کې م مخ ۶۹د لنډ نظر په موخه 

یوناما د ملي پولیسو پنځه والیتی او لس ولسوالیو امنیه قوماندانیو کې د شکنجې معتبره او د اطمنان وړ پٻښې مستندی  •
کړي دي؛ چې والیتی قوماندانۍ یــې عبارت دی له: پلخمری (بغالن)، هرات، کندز، تالقان (تخار)، او قالت (زابل) 

یو امینته قوماندانۍ عبارت دی له: لشکرګاه ولسوالی، کلفغان، خواجه غار(تخار)، څخه، همدرانګه د لسو ولسوال
چشت شریف، پشتون زرغون، شینډنډ، ګلران (هرات) والیت کې، یوسف خیل (پکـتیکا)، ګرم سیر، نادعلی 

کنجې او بد توقیف ځایونو کې؛ یوناما د ش ۱۵توقیف ځایونه څلورو والیتونو کې. یادو  ۱۵(هلمند). د ملي پولیسو 
قضیــې مستندی کړي دي. د شکنجې موثقو راپورونو سره سره بیا هم یوناما ونشو کوالي د سیستماتیکو  ۵۳چلند 

شکنجو د شتون په هکله پریکړه وکړي. یوناما په کافی اندازه معتبره او د اطمنان وړ پٻښې موندلی مومې چې مستندی 
ه کړی ایا دا شکنجې سیستماتیکې دي که نه. د ملي پولیسو لخوا د شوي ولی ډیرو تحقیقاتو ته اړتیا شته چې معلوم
 مه نقشه وګورئ.۷م مخ کې ۶۹شکنجې معتبره او د اطمنان وړ پٻښو لیدو لپاره 

 سلنه) د ماشومانو د شکنجو پٻښې دي.۳۶( ۴۵مستندو شوو پٻښو څخه  ۱۲۵د شکنجې د  •

لیسو او سرحدي پولیسو لخوا شکنجه او بدچلند کې کوم راپور په مقایسه دملي پود اکـتوبر د کال ۲۰۱۱د دیوناما  •
 158.لیدل شويپکې سلنه زیادښت  ۸کمښت ندی راغلي بلکې 

                                                             رهار، پکـتیکا، بدخشان، بغالن،بلخ، بامیان، دایکندی، فراه، فاریاب، غور، هلمند، هرات، جوزجان، کابل، کاپیسا، کندهار، خوست، کنر، کندز، لغمان، ننګ 157
  پکـتیا، پروان، تخار، او زابل.

  توقیفیانو سره مرکې شوي.  ۱۱۷مخونه چي د  ۴۳-۴۰ کال اکـتوبر راپور وګوری. ۲۰۱۱ځایونوکې دمنازعي اړوند توقیفیانو سره چلند؛ دیوناما  فدافغانستان توقی158
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توقیف یا  و کېقوماندانی و پهپولیسکې د والیتونو  ۱۵و یالندینپه کړي چې  ېهمدارنګه یوناما ګڼ شمیر داسی توقیفیانو سره مرک
امنیــې قوامندانې، بلخ، فراه، فاریاب، غور، جوزجان، کابل، کاپيسا، د له: دبامیانو  يساتل شوي وو. دغه والیتونه عبارت د

سلنه) دشکنجې ۱۷تنه (۲۱مرکه شوو توقیفیانو څخه یوناما  ۱۱۸، خوست، لغمان، لوګر، ننګرهار، پکـتیکا،او پروان. دړنوک
  اطمنان وړ پٻښې موندلي.د او  ې معتبر 

  دشکنجې میتودونه
د شکنجې اکـثره راپور شوي میتودونه عبارت دي له: د پښو په تلو د وهلو څخه، ورنونو، ولو، شاتخته او د ملي پولیسو لخوا 

سینه باندی؛ ځړول؛ برقي شاک؛ د اوږد وخت لپاره دریدوته مجبورول، دردوونکي حالت ته مجبورول، په مسلسله توګه 
و په جنسی تیري تهدیدول. همدارنګه توقیفیانو د حسي کښیناستل او دریدل او په سړه هواکي د اوږد وخت لپاره دریدل، ا

  محرومیت لکه د اوږد وخت لپاره د سترګو تړل او یا پر سرباندي د کڅوړې اچولو راپورونه هم ورکړي دي. 

ریف څخه استفاده عشکنجې تد دي راپورکې دشکنجي ضد نړیوال کنوانسیون کې په مخکي وویل شو چې چې لکه څرنګه 
په توقیفیانوسره دنیول کیدو پرمهال یاهم د پربنسټ؛ یوناما موندلي چې  د السته راوړنوراپور د اکـتوبر د کال  ۲۰۱۱. د159شوی

کوونکو اعمالو کې راتلي شې ولی دشکنجې په سپچک پوستونوکې بدچلند کیږي؛ که څه هم داعمل دغیر انساني، ظالمانه او 
تنو ادعا کړي چې دنیول کیدو  ۱۴توقیفیانو څخه  ۸۱الندی نه شې راتلي. دنړیوال کنوانسیون کې دشکنجې تعریف په ضد 

 بدچلندورسره کې  وقوامانداني ېامنیــد توقیفیانو ویلي چې دولسوالیو  ۲۹پرمهال یا هم چک پوست کې بدچلند یا شکنجه شوی؛ 
بدچلند او ورسره کې  ۍقوماندانپه  پولیسود تنو بیا ویلي چې  ۳۸حوزه کې، او په لی چې یتنو و ۹یا شکنجه شوي؛  شوی او

  شکنجه شوي.

  د ملي پولیسو لخوا د اعتراف د تر السه کولو په موخه شکنجه
بدچلند څخه کاراخستي. د ترالسه کولو په موخه پولیس د اعتراف د توقیفیانو څخه له و بٻلګوکې یشو وټولو مستندپه دشکنجي 

کولوته مجبور کړي شي. معموال اعتراف تحقیق په دوران کې کارول کیږی ترڅو توقیفی د مانا داچې شکنجه او نور تخنیکونه 
 اعضاوجنسی په بدن د نو نور تخنیکونه لکه ځړول، ه وانه کاعتراف وږد وخت لپاره وهل شوی، که چیري توقیفي د اتوقیفیان 

  ٻري باندی تهدید.تجنسی په باندی وهل، برقي شاک، او ځینو بیلګوکې 

په تحقیق په بهیر کې د سلنه) توقیفیانو  ۵۶تنو( ۷۰ورکړي، یوناما لیدلي چې یــې توقیفیانو څخه چې دشکنجه کیدو راپور  ۱۲۵د 
سره سم شکنجه درول اعتراف  شکنجې څخه خالصون ومومي، ټولو توقیفیانو ویلي چې دد کړي؛ ترڅو اعتراف جرمونوباندي 

اسنادو باندی  وهغپر توقیفیانو  ۵۷دوسیوڅخه  و شو  ومستند ۱۲۵د ه شوي. دملي پولیسو او سرحدي پولیسو لخوا شکنج
 تنو توقیفیانو ویلي چې مخکي لدي چې ګوته ولګوي د۷متن په هکله يــې نه پوهیدل. یواځي د السلیک کړي یا ګوته لګولي چي 

تنه لوستي کسان وو. دبٻلګي  ۱۴توقیف کې ټولومرکه شوو توقیفیانو څخه په اسناد ورته لوستل شوی وو. دملي پولیسو اعتراف 

                                                            
ملتونو عالی کمیشنری او دافغانستان توقیف ځایونوکې دمنازعی اړوند توقیفیانو سره چلند؛ دیوناما او بشری حقونو لپاره دملګرو  دشکنجې ضد کنوانسیو لمړۍ ماده 159

ماده وائی: ټول غړی هیوادونه مکلف دي ترڅو خپلو فضائی حوزی کې وحشیانه کړنی، غیر انسانی او تحقیر کوونکې کړني، او هغه مجازات  ۱۶کال راپور وګوری.  ۲۰۱۱
مقام لرونکي په لخوا ترسره کیږی، مخنیوی وشی. دوهمه ګنه ضمیمه چې دیاد کنوانسیو لمړی ماده کې نشته او دغه کړني د دولتی مارمو په خوښه، الرښونه، او یاهر بل 

  وګوری.  دتطبیق وړ قوانین دشکنجی په وړاندی ملي او نړیوال مکلفیتونه.
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تنه توقیفیانو ویلي چې مجبور کړې شوی  ۹مستند شوو قضایاوکې  ۱۴ په هرات کې دملي پولیسو لخوا دشکنجيپه توګه؛ ه پ
د ته اعتراف کله يــې نه پوهیدل. کندز کې یوتن توقیفی دپولیسو لخوا همتن په د چې  ياسنادو باندی ګوته ولګوپه ووچې 

  :يتوقیف ځایونوکې کارو په بیان کړي چي ملي پولیس يــې دټول هیواد په کچې روش الندي د اړایستو 

ووهلم. ما داتور چي په لغتو تخته په  شاد پولیسانو   ۱۲منيــې قوماندانۍ ا دکندز امنيــې قوماندانۍ ته بوتلم. دکندز دیــې زه "
چې پایپ راوړي. پایپ وکړ پولیس ته امر  ...مدیریت مشر . دکندزدتروریزم ضدرد کاوهما منفجره موادوته انفجار ورکړي ګوندی 

په ویل چي پرځمکه پریوځم. زه يــې یــې او راته و و انچ پوری نری و. زما السونه او پښي تړل شوی و  ۱۰ -۱۵وږد او ایومتر  تقریباً 
ورنونو باندی په ابګرمی وسوځول. (یوناما دتوقیفی په زما ورنونه  ...وکړه. بیا اعتراف یل چي و راته و  ...هغه پایپ باندی ووهلم. 

. زه مجبور وم هو ووهلیپلڅتازه زخمونه ولیدل). زما السونه پورته تړل شوی وو. زما تناسلی اله (خصي) دوه ځله په  ځیدنې دسو
د ورکوله. هغوی زما  امدامهیــې وای کړی نو زما وهلو ته ه مي ناعتراف شکنجې څخه خالص شم. که چیري د وکړم ؛ ترڅو اعتراف 
  ."یدیو ثبت کړه او بیا شکنجه ودرول شوهاعتراف و

 اګست) ۲۰۱۲، کندز امنيــې قومانداني، ۶۲۷(توقیفی 

په موخه شکنجه شوي اعترافاخیستلو همدارنګه یوشمیر توقیفیانو راپور ورکړي چي برسیره پردي چې دملي پولیسو افسرانو لخوا د
  .هم بدچلند شویورسره ګډون په تور دجزا په ډول د فعالیتونو کي په و یند مخالف

  د ملي پولیسو لخوا د ماشومو توقیفیانو شکنجه 
شوي دي،  ېاطمنان وړ پٻښې چې دیوناما لخوا مستندد او  ې معتبر  ۱۲۵د ملي  پولیسو او سرحدي پولیسو لخوا دشکنجي 

 ومستند ۴۸. کندهار کې د سیستماتیکې شکنجي 160کلونو کم عمر درلود ۱۸تنه يــې ماشومان وو چې دشکنجې پرمهال يــې د۴۵
تنو  ۱۲. له یادو 162ین شولاتلس ک اوستن توقیفي یوناما ته ویلي چې هغه یو . 161پٻښې دماشومانو وي ۱۲شوو پٻښو څخه 

والیت کې ټولو مرکه په خوست د ورکول شوي وو. همداشان  ونهان کې برقي  شاکر تنو ویلي چې دتحقیق په دو  ۳ماشومانو څخه 
  تنو) ماشومانو راپور ورکړي چې دشکنجي بندیدو په موخه یــې اسنادو باندي ګوته لګولې.  ۶شوو(

اطمنان وړ پٻښې ترالسه کړې. دلشکرګاه د او  ې شکنجي معتبر د والیت کې دملي پولیسو لخوا دماشومانو په هلمند د یوناما 
اطمنان وړ پٻښې د او  ې تنو په هکله یوناما معتبر ۵د خه څ انوماشوم ومرکه شوی ۷مرکز کې په اصالح او روزنې د دماشومانو 

. 166کلن و ۱۴، او یوتن 165وو نکل ۱۵ ه، دوه تن164ن  وو کل ۱۷ماشومان ه . دو163موندلې چې دملي پولیسو لخوا شکنجه شوي وو 
وهل کیدو راپور د توررنګې کیبل سره په دوه تنو دپښوپه تلو یــې ماشومانو څخه شويو درې توقیف له والیت کې په هرات د 

یوتن دعینی ډول شکنجه کیدو راپور ورکړې. دبغالن، فاریاب، یــې ماشومانو څخه  ووالیت کې دوه توقیف شويپه زابل د ورکړي.  

                                                             ، ۳۱۵، ۳۱۴، ۳۱۳، ۳۱۲، ۳۱۱، ۳۱۰، ۳۰۶، ۲۸۹، ۲۸۲، ۲۷۱، ۲۳۰، ۲۲۱، ۱۶۵، ۱۳۶، ۹۲، ۹۱، ۷۶، ۴۶، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۲۰، ۶توقیفیان نمبر:  160
  . ۶۵۵، او ۶۵۴، ۵۵۷، ۵۳۲، ۵۰۵، ۴۹۹، ۴۷۷، ۴۵۷، ۴۵۶، ۳۸۵، ۳۸۴، ۳۸۳، ۳۸۲، ۳۸۱، ۳۸۰، ۳۷۴، ۳۵۰، ۳۲۲، ۳۲۱، ۳۳۰، ۳۲۰، ۳۱۹

  .۳۲۲، او ۳۲۱، ۳۲۰، ۳۱۹، ۳۱۵، ۳۱۴، ۳۱۳، ۳۱۲، ۳۱۰، ۲۷۱، ۲۲۱، ۲۰توقیفیان نمبر:  161
  ۲۷۷توقیفی نمبر:  162
  اکـتوبر څخه تر مارچ پوری شکنجه شوی وو. کال  ۲۰۱۱. د ۴۶، او ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۲۰توقیفیان نمبر:  163
  .۴۰او  ۲۰ توقیفی نمبر:  164
  .۴۲او  ۴۱توقیفینمبر:  165
  .۴۶توقیفی نمبر:  166
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تنه ماشومان توقیف شوي وو. یادحالت داښکاره کوي چې  ۸والیتونوکې دملي پولیسو لخوا په کاپيسا، خوست، او ننګرهار 
ه دافغانستان ملي او نړیوال مکلفیت ته درنادی نه لحدي پولیس دماشومانو دمحافظت حق په هکافغان ملي پولیس او سر 

  کوي.

  تناسلي ٓالې باندې وهل
تاوې کړي، یــې یوناما داسې شواهد موندلي چې ملي پولیسو توقیفیان دشکنجي په موخه سوځولي، برق ته ورکړي، تناسلی ٓالي 

په کال اکـتوبر  ۲۰۱۱ته مجبورشي. د یوناما د  اعترافاو خصیو(هګۍ) ته یــې فشار ورکړي ،  ترڅو توقیفانوته  درد ورکړي او 
چي  کوالی . که څه هم هغه مهال یوناما ونشوېو ېشو ېکړا ېراپورکې دملي امنیت لخوادیوشمیر توقیفیانو تناسلی ٓالي  تاو

. یوتن 167) تنو توقیفیانو دملي اردو لخوا دیاد بدچلند بیان کړي ۸تود کارونۍ شواهد ترالسه کړي. اته (دملي پولیسو لخوا دیاد می
بالول باندي سوځولي دي. په ګاز د ولسوالۍ کې دملي پولیسو قوماندان دهغه خصیــې(خوټې) په پنجواي د توقیفی وویل چي 

یــې غوږ کې په همدارنګه هغه راپور ورکړ چې دملي پولیسو یاد قوماندان یوسیخ اور کې کیښود او بیا مخکې لدې چې دتوقیفی 
  څوځلي هوش دالسه ورکړي.یــې بهیر کي په داخل کړي دهغه پښي ورباندی وسوځولي. توقیفی وویل چي دشکنجي 

  ولیسو لخوا سیستماتیکه شکنجهد کندهار په والیت کې د ملي پ
مکه وغځولم ځ ماښام مهال بهرنیان دولسوالۍ څخه والړل او ملي پولیس راته راغلل. دوي زماالسونه راته شاته وتړل، زه یــې پر "

او درې تنه پولیس زما پرشا کښیناستل؛ یوتن زما پرپښو، یوتن زما پرشا، او یوتن زما پرسرکښیناست. دوي زما پښې سره جال 
، ولسوالۍ کې په اخیستلیبجي وي. ماقدم نشو  ۴:۰۰کښته کړم نو دشپـي راچت کې وځړولم. کله چې دوي یــې کړي... اوبیا 

شا څخه له غوښتل چې ګوته ولګوم ولې ما ونه لګوله. یو تن پولیس وراڅخه یــې ویــې وهلم. داځل  څلورمه شپه دوي بیا راغلل او
لیکل شوي وو چې؛ زه دتروریستي ګروپ پرې ولګوم داسي پرې ګوته یــې په سوک ووهلم ولې ما ونه منل. هغه ورقي چې غوښتل 

دکندهار امنٻه قوماندانۍ ته انتقال شوم. دتروریزم ضد غړي یم. دشاه ولی کوټ ولسوالۍ کې دڅلورو ورځو تیرولو څخه وروسته 
کیبل ووهلم. مازیګر مهال يــې زه بیا هغه دفتر په دقیقو لپاره  ۲۰پولیسو پرما دطالب تورلګاو. کله چې ما دا تور رد کړ نو زه يــې د

  "م.یلب وهلم. هغوي راته وویل چې ترهغې به وهلو ته ادامه ورکړي ترڅو ومنم چې طایــې ته یووړم او و
 کال جوالی) ۲۰۱۲، دکندهار امنٻۍ قوماندانۍ، ۴۹۲(توقیفی نمبر

یوناما، دکندهار والیت کې، دملي پولیسو او سرحدي پولیسو لخوا دشکنجي او ظالمانه، غیرانساني، او تحقیر وونکو اعمالو په 
  اطمنان وړ شواهد موندلی. د سیستماتیکه توګه کاروني اړوند معتبر او 

ترالسه د معلوماتو د یا  اعترافکندهار والیت کې دملي پولیسو لخوا دتوقیفیانو څخه د نیټي داپه ډاګه کوي چې  وڅیړند  یوناماد 
د کال ۲۰۱۱ د ل کله چيشواعمال کارول هغه مهال زیات  سپکوونکيکولو په موخه بیرحمانه شکنجي، ظالمانه، غیرانسانی او 

  . 168وټاکل شو امنٻی قوماندانی سرپرستد میاشت کې په می 

                                                            
  .۶۲۷، او ۵۰۲، ۴۸۵، ۳۱۹، ۲۲۸، ۲۴،۲۲۵، ۱۴توقیفیان نمبر: 167
  ارل شو. کال جوالی میاشت کې دامنیــې قوماندان پتوګه وګم۲۰۱۱دکندهار والیت سرپرست قوماندان رسمی توګه د  168
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ګڼو ولسوالیو کې دملي پولیسو لخوا دشکنجي او بدچلند مستند شواهد په اکـتوبر کي، دکندهار والیت په کال  ۲۰۱۱یوناما د 
جنوری څخه تر اګست پوری اکـثر مرکه شوي توقیفیان کندهار کې دسرپرست امنیه د کال ۲۰۱۱موندلی وو. یوناما موندلی چې د 

مارچ) موندلی و، چې دامنیه ۲۰۱۱سته دشکنجي او بدچلند راپورونه ورکړي. یوناما یوتن توقیفی (قوماندان ټاکل کیدو ورو
  دمخه شکنجه شوی و.څخه ټاکل کیدو د قوماندان 

توقیف ځای، د وځایونوکې په شمول د: امنیه قوماندانۍ ڼګپه سپتمبر پوریدکندهاروالیت  ۲۰۱۲اکـتوبر څخه تر  ۲۰۱۱یوناما د 
توقیفیان مرکه کړل چې دملي پولیسو او سرحدي پولیسو  ۶۳اصالح اوتربیت مرکزکٻدمنازعې اړوند د ، دماشومانو زندان (سرپوزه)

قضیو  ۴۸. د170اطمنان وړ پٻښې مستندې کړي د معتبره او  ۴۸. یوناما دیادو مرکو پایله کې دشکنجی 169لخوا توقیف شوی وو 
د نو و. ددي راپور 171زیاتو توقیف ځایونوکې شکنجه شويپه یوه څخه د قضایاو کې توقیفیانو ویلي چې دملي پولیسو  ۶څخه 

  ډولو نوسره یوشان وو.له شکنجو کې د راپور په اکـتوبر د کال  ۲۰۱۱د شکنجي ډولونه دیوناما 

ټول کړي، کوم چې دیوشمیر رااعتبار وړ معلومات د یوناما، په ګڼو ولسوالیو کې دملي پولیسو لخوا دشکنجی میتود په هکله 
د وږد وخت لپاره شاته د ایروني منابعو لخوا تاید شوي. کندهار کې دشکنجی میتودونه عبارت دي له: برقي  شاک، ځړول، ب

اسلی ٓالی نباندی وهل، او دت ونوکنداغپه دشا یوځای، یــې داوږي دپاسه او بل یــې داسي ډول چې یوالس پالسونو ولچک 
لښتو، برقي  په دتوقیفیانو وهل،  و ړ یپڅسوکانو او په ولونه عبارت دي له: کندهار کې دشکنجی اکـثره راپور شوي ډپه شکنجه. 

وږد وخت د ااسلی ٓالی باندی وهل؛ ن، ولو، شاتخته، سینه، سر او تنودپښو په تلو، ورنو باندیکیبل، او پالستکي پایپ او ربړ 
ل او و توګه در  هدوامدار په زور  درول، په وږد وخت لپاره د الپاره دتوقیفی درول، برقي شاک ورکول، دردوونکي حالتونه لکه(

ورځو لپاره دچپرکټ پوری تړل شوی  ۲۵کړی چې در دردونکي توګه دالسونو ولچک. دبیلګي پتوګه یو توقیفی راپور و په ل ، وکښین
کڅوړي د سرباندي پر وږدوخت لپاره درول شوی و). همدارنګه توقیفیانو دسترګو تړلو او ا هواته د ې ازاده فضاکې سړ په او 

مرګ باندی دتوقیفی تهدید، داوبو او ډوډۍ څخه منع کول، او دتوقیفیانو دپښو په جنسی بدچلند باندی تهدید، په اچول، 
  مخی خواته کش کول.

 ې حوز  ۱۵،  ۱۳، ۸، ۳په  تنه دپولیسو ۱۲توقیف ځای کې شکنجه شوي، په څلویښت توقیفیانو ویلي چې دامنیه قوماندانۍ 
کرايــې کورونوکې چې دملي پولیسو لخوا په کرایه نیول شوي،  وهغپه تنه دپنجواي ولسوالۍ په چک پوستونوکې یاهم  ۷، 172کي

 وه. برسیره پردي د173چک پوست کې شکنجه شویپه لوی الر د هرات  -دوه تنه دسپین بولدک ولسوالۍ کې او یوتن دکندهار
داخل کې دسرحدي په ودانۍ د ولیسو مرستیال لخوا دکندهار والیت توقیفیانو راپور ورکړی چې دملي پولیسو او سرحدي پ

                                                            
، ۲۸۳، ۲۸۲، ۲۷۹، ۲۷۸، ۲۷۷، ۲۷۶، ۲۷۱، ۲۶۸، ۲۲۸، ۲۲۶، ۲۲۵، ۲۲۴، ۲۲۱، ۲۶، ۲۴، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸توقیفیان نمبر:  169
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  .۵۰۹او  ۵۰۸، ۵۰۷

  . ۴۹۵، او ۴۸۷، ۴۸۳، ۳۱۵، ۳۱۰، ۲۷۱توقیفیان نمبر:  171
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  .488و ا 482، 315، 314، 312، 279، 277، 276، 271، 26، 24، 10 ی نمبر:توقیفتوقیفیانو له خوا ورکړ شوی دی: 
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، 175کړی ر راپور و  ېشکنجد دوهمه ناحیه کې په . سره لدي دوه توقیفیانو 174توقیف ځای کې توقیف او شکنجه شویپه پولیسو 
قوماندانۍ په پولیسو د او یوتن توقیفی دارغنداب ولسوالۍ  176شکنجي ادعا کړی د نهمه حوزه کې دپولیسولخوا په یوتن توقیفی 

  دشکنجه کیدو راپور ورکړی.  177کې

تنو  ۴۸په موخه شکنجه شوي. د اعترافاخیستلوویلي چې دملي پولیسو او سرحدي پولیسو لخوا دمعلوماتو او یاهم  وټولو توقیفیان
اما لخوا دټول هیواد کړی. دیون اعترافتنو  ۲۲کندهار کې دملي پولیسو او سرحدي پولیسو لخوا شکنجه شوی وو،په څخه چې 

منځنۍ کچې نسبت په . یوناما موندلی چې يلګول ېاسنادو ګوتپغیر پر پوهیدلو د متن په نمونوڅخه ډیری وشوی وپه کچې مستند
 ۱۱توقیف کې ساتل کیږې. توقیفیان په لپاره دملي پولیسو  ېمود ېوږدا کندهار کې توقیفیان دپه دافغانستان نورو سیمو ته 

  ورځې وه). هموندنو منځنۍ کچې اود یوناما د کې  په راپور اکـتوبرد کال  ۲۰۱۱کې ساتل شوي وو( نسبت دتوقیف  ٻپهورځ

  وهل 
ه ورځې وم. دملي پولسیو اوه یا اته تنه راتلل او پرمایــې  یخې اوبه اچولي هقوماندانۍ کې نپه پولیسو د زه دپنجوای ولسوالۍ "

پنځه مختلفو وختونوکې پٻښ شول کله په مخکي لدې چې په کیبل می ووهي. شاید دیو یا یونیم ساعت لپاره وهلو دوام درلود. دا 
اسنادو ګوته ولګوم پداسی پر کړای شوم چې پولیسو قوماندانۍ کې وم... زه درې یا څلور ځله مجبور د چې دپنجوای ولسوالۍ 

  ."ال کې چې زه نه پوهیدم څه لیکل شوی وو ح
  اګست) ۲۰۱۲، دپنجوای ولسوالۍ ملي پولیسو قوماندانۍ، کندهار، ۵۰۵(توقیفی 

ربړ او السی ډندو، په شکنجه کیدو بیان کړی؛  لخوا دڅخه چې دملي پولیسو له جملې توقیفیانو  ۴۸تنو د  ۳۶کندهار کې، په 
د راپور دیوناما دا وهل کیدو راپور ورکړی. د کنداغ باندی په وهل کیدو راپور ورکړی او ځینو دټوپک د لښتو، اوبرقي  کیبل باندی 

او  اعتراف وږد برقي  کیبل داویلی چې ملي پولیسو حداقل یومتر  ونمونو سره یوشان و. دولس تنو لدی توقیفیاند تیر راپور 
، او سرباندی وهل شوي دي. نوناټو، ولو، ورنوو.  توقیفیان دپښو په تلو، شاتخته، ک178اتو ترالسه کولو په موخه کارولومعلوم

شپه کې ترسره شوي. ټولو قضایاوکې کله چې په وهل شوی ترڅو توقیفی بیهوشه شوی. ډیر وخت وهل  ېحداقل لس دقیق
  پولیسو توقیف کې و خپل وهل یــې  داسی بیان کړی: ې دناحیــ د ۸ندهار کړي وهل دریدلې دي. یوتوقیفی چې دک اعترافتوقیفی 

  برقي شاک
ولسوالۍ کې ونیول شوم. زه يــې دمیوند لسوالۍ په میوند د زه دروژي دمیاشتي څخه لس ورځې دمخه دطالبابو سره دتړاو په تور "

 راته شاته داسي تړلي وو چې سرمي دپښو منځ کې و. ماامنیه قوماندانۍ ته انتقال کړم. زه يــې دتحقیق کوټه ته یوړم او السونه يــې 
السونو دبرقي شاکونو داغونه په [یوناما د توقیفي ل و، او شاتخته باندي برقي  شاکونه راکړ ښنه کاوه. ماته پرالسونو، پ اعتراف

مړۍ ورځ زما څخه تحقیق قوماندانۍ ته واستولم. هلته درسیدلو په ل ېدوالیت امنیــ یــې  ولیدل]. زما دتوقیف په څلورمه ورځ
ونه کړم نوبرقي  شاکونه به راکړي. دوهمه ورځ د دري تنو پولیسانو لخوا دپایپ پواسطه اعترافکړم که چیري یــې وشو او تهدید 

                                                            
  .۳۲۱او  ۳۱۹توقیفیان نمبر:  174
  . ۴۹۹او  ۴۹۷توقیفیان نمبر:  175
   ۵۰۲توقیفی نمبر:  176
  ۵۰۵توقیفی نمبر:  177
  .۵۷۳او  ۴۴۰، ۳۲۱، ۳۱۹، ۳۱۲، ۲۷۱، ۲۲۱، ۲۶، ۲۴، ۲۱، ۱۸، ۱۰توقیفیان نمبر:  178
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ملي امنیت ریاست ته د وکړ. راتلونکې ورځ  اعترافدپښوپه تلو ووهل شوم. دریمه ورځ؛ زه مجبور شوم دشکنجی دریدو په موخه 
  "وم.واستول ش

  کال جوالی) ۲۰۱۲لسوالۍ امنیه قوماندانۍ، د ومیوند د ، دکندهار امینه قوماندانۍ او ۴۸۳(توقیفی 
په تروریزم ضد مدیریت کې ساتل کیږی؛ دبرقي شاکونو خبر ورکړی. یوناما د امنیه قواندانۍ او د چې  ،کندهار کې توقیفیانپه 

توقیفیانو څخه  ۱۵؛ د179توقیفیانو دبرقي  شاک ورکولو ادعاوی کړیدي وتن ۱۵ کېشووقضایاوو  ومستند ۴۸کندهار کې دشکنجې 
توقیفیانو یوشان راپور ورکړی چي دتحقیق په دوران  ۹شکنجه کیدو راپور ورکړی. نیمایيد  تنه يــې ماشومان وو؛ دټولو ماشومانو ۶

شانی وسیله راوړله. دا وسیله غوږونو، خصیو،  ېتور رنګیوه ته تقریبا دموبایل په اندازه  ېتحقیق کوټد کې دملي پولیسو یوافسر 
  ، او شا باندي برق ورکولو ته کارول کیده.ې ځو، غاړ یپښوګوتو، پښو، ور د سر، 

مختلفو وختونو او ځایونوکې توقیف شوي وو؛ یوشاني راپور ورکړي چې په کندهار کې په ؛ چې 180وتوقیفیان وتن۷څخه  ۱۵د
مشاهدو څخه  د یوناما د .  وو  وسیلې په کارولو؛ برقي  شاکونه ورکړل شوي څٻر پهدتحقیق پرمهال دوړکي توررنګی موبایل 

 الندي ډول بیان کړې:یــې په ن لخوابیان شوې وسیله ((ټیسر)) اوسي؛ چې دوسیلۍ کارونه وتوقیفیاد معلومه شوۍ چې 

 ېبټن ې ې وسیله راسره ولګوله او سر کله چې ما دچاودیدونکو موادو ځای پرځای کولو څخه انکاروکړ؛ تحقیق کوونکي یو توررنګ"
ماشین زما پربدن کیښود. کله به  نوکوړی راکاوه. هغه پنځه ځله یــې ټکان  يته يــي فشارورکړ. کله چې وسیله زما پربدنولګیدله برق

  ."راکاوهیــې چې ماشین زما بدن سره ولګیده نو سخت برقي ټکان به 
  مارچ) ۲۰۱۲، کندهار امنٻه قوماندانۍ، ۲۷۱(توقیفي 

په الندی دا نمونه خبرورکړی. یوتن توقیفی دشکنجی  وبرق ورکولد باندی  وکندهار کې دخپلو تناسلی ٓاليه همدارنګه توقیفیانو 
  .دهراپورونو سره یوشان و نور د چې  هډول بیان کړ 

راښکـته  پرتوګوروسته له وهلو؛ یو له هغوی (دری پولیسو) څخه رانژدی شو او زه يــې پرزمکه وغورځولم. یوله هغوي څخه زما "
 اوچتیومتر څخه یــې زما خصیــې ونیولې او تقریبا دزمکي  یــېزما پښې او دریم  یــېیوتن يــې زما السونه، بل  دېسته له وکړ. ور 

په دوي  دی،سته له ووینی شوې... ور ې و. زما خصیــحالت زمکه ولویدم. دا ډیر دردوونکی وغورځولم. زه پر یــې راکړم او بیرته 
. دوي زما په خيټه او سینه باندی ټوپونه وهل. داډیر وګرځیدلخپلو بوټانو سره زما پربدن د شاباندی وغوځولم. دوه تنه 

ولګول او یــې سره  وګوت ووړ او زما دپښو دوهمبرق لین راد دردوونکي و؛ او ما نفس نشو اخستلی.  څه وخت وروسته؛ هغوي 
برق د ورکړ او دوه ځله يــې زما خصیو ته  ونهبرق تکاند ګوتې ته دوه ځله  ېراکړل. دوی زما دپښو هرې دوهمیــې برقي  ټکانونه 

ورځو پوري  تیا چې ډیر سخت و. ماډیر فریاد کاوه. زما خصیو لس ورځو پوری درد درلود. څوښټکان ورکړ. دخصیو برقي  شاک ر 
  ."زما بولو (ادرار) کې وینه راتله

  اکـتوبر) ۲۰۱۱، کندهار امنیه قوماندانۍ، ۲۲۸(توقیفی 

اطمنان وړ د او  و معتبر د کافي اندازه په ؛  ېهمدارنګه یوناما د هرات، بغالن، او پکـتیکا والیتونوکې دبرقي شاکونو له الرې شکنج
  قضیــې ترالسه کړې. وشکنجد 

                                                            
   ۵۰۹، او ۴۸۳، ۳۲۱، ۳۱۵، ۳۱۴، ۳۱۰، ۲۷۹، ۲۷۱، ۲۶۸، ۲۲۸، ۲۲۵، ۲۲۱، ۲۴، ۱۰، ۸توقیفیان نمبر:  179
  .۳۱۰، او ۲۷۹، ۲۷۱، ۲۶۸، ۲۲۱، ۲۴، ۸توقیفیان نمبر:  180
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  ځړول

توګه ه معمول ډول پد ملي پولیسو کې دشکنجی په کندهار د راپور ورکړی. دا عمل  وځړولد وږد وخت لپاره ا یوشاني دو نتوقیفیا
 حوزوکې او ۱۵، او ۱۳، ۸ په پولیسو توقیف ځای،د ځانګړی توګه دوالیت مقام ودانۍ، دپنجوای ولسوالۍ په مستند شوی؛ 

شکنجې راپور د توقیفیانو دځړول کیدو په ډول  وک پوسټ. دولسسپین بولدک ولسوالۍ ته نږدې دسرحدي پولیسو چد 
څلورتنه په دیوال  یــې توقیفیانو څخه ۱۲لمړیو کې ځړول شوي. دپه . یوناما موندلي چې کندهار کې توقیفیان د توقیف 181ورکړی 

چت کې په څخه  پوري پداسی حال کې ځړول شوی وو چې السونه يــې شاته ولچک وو. دوه تنو چې دپښو و فلزي پنجر د کې 
وو. درې تنو توقیفیانو  يدردونکي حالت کې ساتل شو پدېحداقل دلسو دقیقو لپاره  چېځړول شوی وو چې ډیر دردونکی و؛ 

حوزی څخه بهر  ۱۳ونه کې چې دپه هغې ونه کې ځړول شوي وو؛ دوه تنه يــې دتوت په ساعتونو لپاره د راپور ورکړي چې څو 
. همدارنګه دوه تنه توقیفیانو راپور ورکړی چې پولیسو وزنونه کارولي ځړول شوي وو  والړه دهحوزی چک پوست ته نږدی  ۱۵د

دموټر یــې خیټی پوري د فلزي پنچرې پوري دالسونو څخه ولچک او یوې ترڅو دتوقیفیانو بدن کش کړی. یوتن توقیفی ویلي چې 
وزن  ېنس پر چت کې ځړول شوي و چې په ښو څخه السونو او پله وه. بل توقیفی ویلي چې پداسی حال کې  ېتړل شو ۍ بټر 

  سوکانووهل شوي.په یادو قضایاوکې توقیفیان دملي پولیسو لخوا  و ایښودل شوی و. اکـثر 

  ملي پولیسو کي ښکاری.په کندهار د ځانګړی توګه په یوناما موندلي چې دشکنجی دامیتود (ځړول) 

  لپه کندهار کې د تحقیق لپاره د غیر رسمي ځایونو کارو 
مظنون یو ځان وژونکي برید د  یو اطاق کې دسرحدي پولیسو لخواپه ودانۍ د والیت مقام د یوناما شواهد موندلي چې دکندهار 

جنوبی حوزه کې دسرحدي پولیسو مرستیال دیاد اطاق يه توقیفیانو راپور ورکړی چې  وتوقیف او تحقیق شوی. دوه ماشوم
نظارت کاوه او امر يــې کاوه چې لو ق یځای کې تحق په نوموړي سرحدي پولیسو مرستیال د قیفیانو ویلي چې تو. 182مسؤلیت لري 
  کولو په موخه شکنجه کړی.  اعتراف توقیفیان د

 وتغليه ، وغاښ لګولد او پښو باندي  نوورنوپه ، ووهلد برقي  کیبل سره په ځړولو، د چت کې په برقي  شاکونو، د توقیفیانو 
ه معلومات وړاندی کړل. توقیفیانو ویلي لتهدید، او دخصیو کیکاږلو په شمول دشکنجې اعمالو په هکد وژلو په ، انو، سوکووهل

چې ممکن بیت الخال ته نږدی پرته  کې هټبوی ناکه کوپه ورځي  ۱۸کندهار امنٻه قوماندانۍ ته واستول شي؛ د مخکي لدي چې 
  اجازې ساتل شوي وو.د او تشناب ته دتلو  ۍله روښنائوه 

 کندهار کې د الدرکۍ ادعاګانېه پ
د ترالسه کړي چې دکندهار  183کیدو ادعا ګانې هالدرکد خلکو  وکال اکـتوبر پوري؛ یوناما دهغ ۲۰۱۲کال سپتمبر څخه تر ۲۰۱۱د

منابعو په د ملي پولیسو لخوا توقیف شوی وو.یوناما؛ د مدافع وکیالنو، حقوقي خدماتو وړاندی کوونکو، دجزایــې  عدالت نظام 
او توقیف کړی؛ دچاچې بیا ځای ندی  يمنابعو څخه معلومات ترالسه کړي چي ملي پولیسو ډیري خلک نیول و نورو معتبر  ګډون

                                                               .۵۰۸، او ۴۸۹، ۴۸۸، ۳۲۱، ۳۱۹، ۳۱۵، ۳۱۲، ۳۱۰، ۲۷۱، ۲۶، ۲۴، ۲۱توقیفیان نمبر:  181
  .۳۲۱او  ۳۱۹نوقییفی نمبر:  182
  مادی پربنسټ: ۲دجبری ډول الدرک کیدو څخه دمخنیوی نړیوال کنیوانسیون تعریف؛ جبری الدرک کیدل؛ د183
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توقیف کې وژل يه اندیښنې شریکې کړي دي چې دنیونی وروسته توقیفیان دپولیسو هغه معلوم شوی. ګڼو منابعو یوناما سره 
 شوی. 

پرانستل شوي ولې د  ۍتونو دوسیــیټولو شکاد . 184شکایتونه رسیدلي ۸۱دالدرکي  کندهار کېپه و تروخته؛ للیکد ددي راپور 
قانون پلي کوونکو مسؤلینو تردي وخته هیڅ الدرکه شوی شخص ندی تشخیص کړی.  یوناما خبره د عدلی او قضایــې منابعو او 

  لومات نشته.څه معیــې کله هدانتقال په  خونیول کیدو نیټه شتهد انو یچې که څه هم دتوقیف ېکړی شو

خلکو مړي پیداشوی  وښارکې ډیر شمیر نامعلومپه کندهار د پولیسو لخوا د همدارنګه یوناما ګڼ شمیر راپورونه ترالسه کړی؛ چې  
کال  ۲۰۱۲اپریل او اګست ترمنځ او د کال  ۲۰۱۱. برسیره پردي؛ د185چې یوشان په سینه او سر باندی په ډزو ویشتل شوی وو 

دملګرو ملتونو دامنیت او مصؤنیت اداری دملي پولیسو لخوا معلومات ترالسه کړي چې دغه ډول پنځه اپریل او می ترمنځ د 
دبرچي زخم یــې ډزو ټپونه درلودل، یوتن د کال کي راپور شوی) څلور تنو دټوپک  ۲۰۱۲ پهمستندي کړي (دري یــې ٻیــې قضی

  بررسی کوې. وچارواکو لخوا دالدرکه شوو ادعا ګان. یوناما ددولتي 186یو جسد السونه ولچک وو د درلود پداسی حال کې چې 

  توقیف ځایونوکې د شکنجي په اړوند معتبرې او د اطمنان وړ پٻښې ۱۵د ملي پولیسو په 
د اطمنان وړ د او  ې کافی اندازه معتبر په توقیف ځایونوکې  ۱۵په ملي پولیسو د والیتونو  ۷د یوناما دټول افغانستان په کچې 

په  ،په ښار کېکندزد ، په ښار کې هراتد ، (بغالن) کړيدي؛ داتوقیف ځایونه په : پلخمری  ېشکنجي پٻښې مستند
او همدارنګه د څلورو والیتونو په لسو ولسوالیو کې د پولیسو والیتونوکې موقیعت لری) په زابل) کې اود قالت (تخارتالقانو(

او د ، کلفغان، چې عبارت دي په تخار کې له اشکامش کړيديې شکنجي پٻښې مستندد اطمنان وړ د  توقیف ځایونوکېپه
 ویوسف خیلپه پکـتیکا کٻد  ،ۍګلران ولسوالاو ډنډ، ن، پشتون زرغون، شیفشری یچشت دکٻ ۍ،په هراتخواجه غار ولسوال

 و. پدغ ۱۵و په ۍ.په ټول هیواد کې په ټولیزه توګه د اوه والیتونګرمسیر او نادعلی ولسوالد او دهلمند په والیت کې د ولسوالې  
  .ئ نقشه وګور مه  ۶لیدلپاره د ځغلند پٻښو  وکړیدي. دیاد ېپٻښې مستند ۵۳توقیف ځایونوکې یوناما دبدچلند او شکنجې ۱۵

په . همدارنګه شوي کیبل او لښتو سره وهلپه والیتونوکې توقیفیانو دشکنجی میتودونه بیان کړی؛ چې دپښوپه تلو  وپنځپه 
په . دي توقیفیانو خصیــې تاوی کړاي شويد کندز کې په وهل کیدو خبر ورکړی. د په کنداغ باندی  هرات کې توقیفیانو دټوپک

  شوی دي. په اړوند راپور اطمنان وړ پٻښې دماشومانو د یا کې دشکنجی ټول معتبر او تهلمند او پکـ

                                                            
کال  ۲۰۱۲کال سپتمبر څخه تر  ۲۰۱۱ه ولیدل. همدارنکه نورو ادارو هم یوناما ته ویلی چې د لینوسر و مسؤ  له نیټه دجزائی عدالت ۲۷ په کال دمی۲۰۱۲ د یوناما 184

  شکایتونه ترالسه کړي.  ۲۰جون پوری دالرکه شوو قربانیانو کورنیو لخوا ئی 
  .دکندهار والیت دولتی چارواکوسره لیدنهنیټه د  ۲۴کال  ۲۰۱۲یوناما د185
 و اخرنیو شپږ په یوناما نظارت ښودلی چي د . برسیره پردی ۱۶او  ۲کال اپریل  ۲۰۱۲نیټه، د ۱۸او  ۱۷کال اپریل  ۲۰۱۱ر د دملګرو ملتونو دامنیت او مصؤنیت راپو 186

  دکندهار ښار چارچاپير دپولیسو لخوا موندل شوی. ناغلب ګماپه جسدونه رسیدلی چي  ۱۳(کندهار سمیٻز روغتون) ته  میاشتوکې  میرویس روغتون
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  په اوو والیتونو کی د افغان ملي پولیسو په توقیف ځایونو کی مختلفې پیښېنقشه: ښپږمه 
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  د افغان ملي پولیسو په توقیف ځایونو کې سیستماتیکه شکنجه
دافغان ملي پولیسو توقیف   دشکنجې میتود  والیت 

  ځای
/ یا نمنیــې قومانداا د

  دتوقیف ځای مشر
[دتوقیف ځای مشر نوم ددی 
څرګندونه یا وړاندیز نه کوی 

توقیف ځای کې  په چينوموړی 
  دشکنجی او بدچلند مرتکب دي]

کیبل په تلو باندي په  دپښو  کندهار 
وهل؛ برقي  شاک؛ دردونکی 

وږد وخت لپاره د احالت؛ 
  درول

دامنٻه قوماندنۍ (لمړۍ 
  ناحیه، کابل شاه سیمه)

قوماندان جنرال  ېٻندام
مقرری نیټه د عبدالرازق(

  187جوالی میاشت) ۲۰۱۱
 ېنقیب هللا (دامنیــ

توقیف ځای د قواماندانۍ 
  مشر)

کیبل په تلو باندي په دپښو  کندهار 
  وهل؛

دکندهار ښار دریمه 
حوزه(بچې خان کالوني 

  سیمه)

قوماندان جنرال  ېٻندام
مقرری نیټه د عبدالرازق(

  جوالی میاشت) ۲۰۱۱
حوزې د حاجی نعمت هللا(

  امر)
مه  ۸دکندهار ښار   ځړول  کندهار 

حوزه(صوفی صاحب شرین 
  سیمه)

قوماندان جنرال  ېٻندام
نیټه مقرری د عبدالرازق(

  جوالی میاشت) ۲۰۱۱
  حوزۍ امر)د محب هللا (

مه  ۱۳کندهار ښار د   ځړول  کندهار
حوزه(چارباغ، غازی 

  ناحیه)مه ۸باغوندۍ سیمه 

قوماندان جنرال  ېٻندام
مقرری نیټه د عبدالرازق(

  جوالی میاشت) ۲۰۱۱
  میرویس(امر دحوزی)

  
مه  ۱۵کندهار ښار   ځړول  کندهار

 ۲حوزه،(شین کاریز مالجات 
  ناحیه)

قوماندان جنرال  ېٻندام
مقرری نیټه د عبدالرازق(

  جوالی میاشت) ۲۰۱۱
ولسوالۍ د علی احمد 

  قوماندان
  

کیبل په تلو باندي په دپښو  کندهار
  وهل؛

ولسوالۍ د پنجواي د 
پنجوائ د قوماندانې(

قوماندان جنرال  ېٻندام
مقرری نیټه د عبدالرازق(

                                                            
کال جوالی میاشت کې دجمهور رئیس حامد کرزی لخوا رسما ۲۰۱۱کال می میاشت کې دامنٻه قوماندانۍ سرپرست په توګه وتاکل شو. د۲۰۱۱جنرال عبدالرازق د 187

  وټاکل شو.
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  جوالی میاشت) ۲۰۱۱  ولسوالۍ مرکز)  ځړول
 ېٻنامد ولسوالۍ د عبیدهللا (
  قوماندان)

  
کیبل په تلو باندي په دپښو  کندهار

  وهل؛
  ځړول

سرحدي د سپین بولدک، 
پولیسو چک بوسټ، 

سپین د (سرحدي بلدنګ، 
  بولدک ښار)

پولیسو د جانان کاکوزی (
  قوماندان)

قوماندان جنرال  ېٻندام
مقرری نیټه د عبدالرازق(

  جوالی میاشت) ۲۰۱۱
  

  نان وړ پٻښېیتوقیف ځایونوکې دشکنجي معتبره او اطم ۱۵ملي پولیسو دافغان 
/ یا دتوقیف ندامنٻه قوماندا  دملي پولیسو توقیف ځای   شکنجی میتودد   والیت 

  ځای مشر
[دتوقیف ځای مشر نوم ددی 
څرګندونه یا وړاندیز نه کوی چي 
نوموړی په توقیف ځای کې 

  دشکنجی او بدچلند مرتکب دي]
پلخمری امنٻه   کیبل او لښتوسره دپښو په تلووهلپه   بغالن 

 ۱، کقوماندانی(دوالیت سر 
  ناحیه)

امنٻه قوماندان جنرال اسدهللا 
 ۲۰۱۱مقرری نیټه د شیرزاد (
  سپتمبر)

  پولیسو قوماندان)د ګلستان (
  
  
  

ګرمسیر ولسوالۍ امنٻه   کیبل او لښتو باندی دپښو په تلووهلپه   هلمند
قوماندانې (حضرجفت سیمه 

  امنیه قوماندانۍ)د کې 

 ۲۰۱۲مقرری نیټه د ابوعمر (
  نومبر)

  
  
  
  

نادعلي ولسوالۍ امنٻه   کیبل او لښتو باندی وهل  هلمند
  قوماندانۍ (لوی باغ سیمه)

مقرری د عمر جان حقمل (
  کال نومبر) ۲۰۱۲نیته 

  
  
  

امنٻه قوماندان جنرال د د امنٻه قوماندانۍ(هرات   کنداغ باندی وهل  هرات 
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قوماندانۍ سرک، دهرات ٓابی 
رقی دروازی ته شمسجد 

  مخامخ)

مقرری د عبدالغفار سیدزاده(
  کال اګست) ۲۰۱۲نیټه 

  
  
  

ابوبکر دامنٻه قوماندانۍ   چشت شریف ولسوالۍ   کنداغ باندی وهل  هرات 
  سرپرست

  
  
  

  پاینده ګل  زرغون ولسوالۍپشتون   کنداغ باندي وهل؛ وهل   هرات 
  
  
  

  غالم سخی حسینی  شینډنډ ولسوالۍ   کنداغ باندی وهل؛ وهل  هرات 
  
  
  

ګلران ولسوالۍ (دولسوالۍ   کنداغ باندی وهل؛ وهل  هرات
داخل  په امنٻه قوماندانۍ

  کې)

  عبدالقادر
  
  
  

  ل؛ هلښتو باندي دپښوپه تلو وپه   کندز
  دخصیو تاوول

کندز امنٻه قوماندانۍ 
  داخل کې) په (دقوماندانۍ

مقرری نیټه د بی (اخلیل اندر 
  کال نومبر) ۲۰۱۲

  
  
  
  
  

  نعیم جان  یوسف خیل ولسوالۍ  کیبل سره دپښو په تلو وهل  پکـتیکا
  
  
  

امنٻه قوماندان جنرال   تالقانو امینه قوماندانید   لښتو وهل په   تخار
  خیرمحمد تیمور 

  نورهللا(دتوقیف ځای امر)
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د اشکمش ولسوالۍ (  وهللښتو په   تخار

امنیه قوماندانۍ په ولسوالۍ 
  کې)

امنٻه د پیر سیدیعقوب (
  ندانۍ سرپرست)مقوا
  
  
  

کلفغان ولسوالۍ (امنٻه   لښتو وهلپه   تخار
  ۍ مرکز)نقوماندا

  قاری نعیم
  
 
  
  

  حاجي عبدهللا  خواجه غار ولسوالۍ  لښتو وهلپه   تخار
  
  
  
  

لمړۍ د قالت (لمړۍ ناحیه،   کیبل دپښو په تلو وهلپه   زابل
 ې هواپیژندند حوزۍ ترڅنګ، 

  ودانۍ)

د کپتان فضل احمد شیرزاد(
  قوماندان) ېامنٻ
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نقشه: د ملي پولیسو په نظارتخانو کې سیستماتیک او د اعتبار وړ او مستندې شوې اوومه 
 پیښې

  ا
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  د افغان ملي اردو چلند
یــې چت کي ئي وځړولم. دملي اردو څوتنه راغلل او راته  ېمرکز کي؛ زما السونه وتړل اودکوټدافغان ملي اردو یوتن دملي اردو... "

دوي مالتړ د کې ددولت ضد عناصرو مالتړ کوي؛ کله چې ما له دوي څخه وپوښتل چې څرنګه زه  په کليګرانۍ د وویل چې ته 
  ".پیل وکړیــې لو هتیکي پایپ و او زما په وکوالي شم؟ دملي اردو درې تنه سرتٻرې راغلل؛ چي دیوتن په الس کې پالس

  جوالی)۲۰۱۲، شیوان کې دملي اردو مرکز، باالبلوک، فراه، ۵۸۶(توقیفی نمبر
توقیفیانوسره مرکې کړي؛ چې ملي پولیسو یا ملي امنیت ته دانتقال څخه وړاندي دملي اردو لخوا توقیف کړاي  وتن ۳۴یوناما؛ 

دوه توقیف ځایونوکې ساتل شوی وو، یوناما د ملي اردو لخوا په مختلفو وختونوکې دملي اردو په شوي وو. درې تنه توقیفیان 
  والیتونوکې دشکنجی او بدچلند راپورونه موندل شوی.  ۷په . دافغانستان 188موندلي ېتایٻد شوی قضیــ ۱۳دشکنجي او بدچلند 

فراه  ې پهلوديزووالیتونوکې وو(پنځه قضیــپه افغانستان تنه ئي د۹ورکړی؛ یــې توقیفیانو څخه چي دشکنجی او بدچلند راپور  ۱۳د
یا بدچلند راپور ورکړی  ېشکنجد هرات کې، او دوه په بادغیس کې). هغه نوروالیتونه چې مرکه شوو توقیفیانو پکښي په کې، دوه 

او  مداوتمپه له: میتودونه چې راپورشوي عبارت دي  و هغه. دشکنجڅخه عبارت دي له: کابل، کاپيسا، کندهار، او لغمان
اطمنان وړ د ورکول. دشکنجي ټولو څخه اخرنۍ معتبره او  ونهپایپ وهل، ځړول او برقي  شاکپه کیبل او په توګه وهل،  ي تکرار 

  سپتمبر کې راپور شوی.په کال م  ۲۰۱۲قضیه د 

  د ملي اردو د داخلي احتساب میکانیزم (جوړښت)
د . دملي اردو 189قانون لخوا تنظیمیږي د اجرااتو د دنظامي محاکمو  میکانیزم داخلي نېدملي اردو افسرانو لپاره دحساب ورکو

. دتوقیفیانو راغلي دي ماده مه  ۳۹ په لخوا  دصالحیت هرډول سؤاستفاده په شمول د شکنجی او بدچلند؛ دیاد قانون وافراد
ادعا  نودتوقیفیااړوند قاضي تول شې؛ ترڅو ریاست ته واس وحقوقد بدچلند هرډول ادعا باید دملې دفاعد لخوا دشکنجی او 

محاکمې په موخه استول د عدلي تعقیب او مظنون افسر د الۍ ته وارزیابي کړی. که چٻري ادعا ثابته شې نو دوسیه نظامي څارن
یواځی  هغه همدی کبله، توقیفی له ساعتونو لپاره پرته له ارتباط توقیف کیدې شې.  ۷۲ د کیږې. دملي اردو لخوا توقیفی يواځی

یا ملي امنیت ته انتقال شې (هغه توقیفی چې پدي وپوهیږي چې څرنګه  وکله چې ملي پولیس درج کولې شيشکایت خپل وخت 
هرزون کې یوه ابتدائیه محکمه او توقیف ځای په زونونوکې؛  ۸ په او چاته شکایت وکړی).. دملي اردو کارکوونکو ته دهیواد

  شتون لري. نظامي استناف او تمیز محاکم کابل کې موقیعت لري. 

وینا د رئیس ود حقوقد کمې دې. دملي دفاع وزارت  ې شرایط عملي کیږی ډیر  نېساب ورکوتحپه کٻد نوموړيا هغه قضایاوي چې
د افسر دغه ه تور محاکمه شوی؛ هغه هم دوه کاله وړاندی. دملي اردو پراساس؛ تراوسه یوتن دملې اردو څخه دتوقیفی دوهلو پ

د کبله دحساب ورکول له همدی د . 190یوکال حبس باندی محکوم شوپه مرتکب شوی و چې به شکنجې والیت کې په ګردیز 
  . یږي تعقیبالری له  دنظامی محاکمو  ېدشکنجي پروړاندي ګـټور ندی ځکه ډیری لږی قضیــکې اوسنی داخلي جوړښت 

                                                               . ۶۵۷، او ۶۵۶، ۵۸۷، ۵۸۶، ۵۱۵، ۴۹۴، ۳۹۶، ۳۶۵، ۳۶۳، ۱۹۸، ۱۶۴، ۱۵۸، ۱۰۲توقیفییان نمبر:   188
  )۱۰۲۰کال می، (ګڼه. ۲۰۱۲ ۱۰اتو قانون، رسمی جریده اجراد نظامی محاکمو د 189
  ولیدل.  ۲۸کال نومبر ۲۰۱۲رئیس برید جنرال عبدالمجید نائب (خاوری) سره دود حقوقد یوناما د ملي دفاع وزارت  190
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  د افغان محلي پولیسو چلند
درې اطاقونو شخصي د نومي؛ یوه ودانۍ کې  ...راوستلم. یــې چک پوسټ ته  ... دوي زه ونیولم او د محلي پولیسو قوماندان"

زما په پښو او بل تن یــې  زما په پښو کښیناست. دقوماندان  وزندان لري. زما السونه او پښې تړل شوي وي او یوتن محلي پولیس
مجبور کړم چې  ...وږد او لس انچې  ډبل پایپ باندي ووهلم. انو باندی په نیم متر نوتنو محلي پولیسو په ور  ۷یا ۶په ګډون  ...

  ".موکړ  اعتراف
  کال اګست) ۲۰۱۲، چاردره، کندز، ۶۰۱(توقیفی نمبر

 تاریخچې 
ولسوالیو کې  ۵۱څخهپه  مشرانو، قومي مشرانوٻد ټولند ، وجون پوري یوناما د دولت، پولیستر جنوری څخه د کال  ۲۰۱۲د

دولت ډیري مسؤلینو دمحلي پولیسو د او  ې. دټولن191له دهغوی نظریات راغونډ کړلکپلي کیدو په هد پرګرام د دمحلي پولیسو 
که اي شوی امنیت ښه شوی. ځسیموکې چیرته چې محلي پولیس ځای پر  وهغپه ویلي چې  دوی پواسطه امنیت راتلو راپور ورکړ؛

. یوناما لیدلي چې که 192ړي درناوی په هکله ضد او نقیص راپورونه ترالسه کد څه هم یوناما دمحلي پولیسو لخوا بشری حقونوته 
خلک  وساتي ؛ ولی دوي دنافذه قوانینو پربنسټ چې راوستو په موخه اجازه لری د امنیت د محل کي په څه هم محلی پولیس 

وخت له د په هکله ورکړل شوی واک  ونیولد توګه  هموقتپه او توقیف کي کوم نقش او واک نه لري. دمظنونینو  ونیولپه دخلکو 
  .193ندي شوی لحاظه تعریف یا روښانه

  د سٻمه ایٻزو پولیسو لخوا شکنجه
کنجی او بدچلند پٻښې شد څلورو والیتونو (کندز، فاریاب، کندهار، او ارزګان) کې دمحلي پولیسو لخوا په یوناما دافغانستان 

د بدچلند او یــې  جملي څخه چې یوناما مرکه کړي؛ لسوتنوله توقیفیانو  وتن ۱۲ و مستندي کړیدي. دمحلي پولیسو لخوا نیول شو 
، لدی جملې 195تنو کندز کي دسیمه ايٻزو پولیسو لخوا شکنجه کیدو خبرورکړی  ۷جملي څخه له  ۱۲. د194خبر ورکړی  ېشکنج
پایپ او کیبل سره وهل  پهتوقیفیانو دشکنجې اساسی ډول  .196مرتکب نوم او رتبه ښودلید شکنجی  څلور تنو دخپليیــې څخه 

  ښودلي.

  

  

                                                            
بری کدیونکي دغه امنیتی اداره ددولت ضد عناصر کال اګست، دافغانستان حکومت دسیمه ایٻزو پولیسو پروګرام په الره واچوه. دکورنیو چارو وزارت لخوا ره ۲۰۱۰د 191

کچه سیمه ایٻز پولیس،  څخه دولسوالیو ساتني مسؤلیت په غاړه لری. دغه اداره کې دسیمې خلک په مسلح قواوو کې دمحدود واک په درلودلو ګمارل کیږی. دولسوالۍ په
نګړی پوځ(سپیشل فورس)  مخکی لدی چې دسیمۍ امنتی واک سیمه ايٻز پولیسو ته وسپاری، دولسوالی پولیسو قوماندان ته راپور ورکوي. دامریکا متحده ایاالتو ځا

  دمحدود وخت لپاره پرته دکوم رسمی نظارتی رول روزنه ورکوي.   
اخرپوری یاد شمیر  کال ۲۰۱۴ولسوالیو کې فعالیت درلود. هیله کیږی چې  ۷۰محلي پولیسو  ۱۵۰۰۰نیټه پوری دټول افغانستان په کچه ۲۲کال جون  ۲۰۱۲د  192

  تنو ته ورسیږي.  ۳۰۰۰۰
  کال جنوری کې اصالح شو.۲۰۱۲کال اګست کې دمحلی پولیسو تاسیس طرزالعمل تصویب شو او  ۲۰۱۰د 193
  .۶۵۳، او ۶۰۵، ۶۰۱، ۶۰۰، ۵۱۱، ۵۰۰، ۳۵۴، ۱۵۲، ۸۱، ۳۳ توقیفیان نمبر: 194
  . ۶۰۵ او ۶۰۱، ۶۰۰، ۵۱۱، ۳۵۴، ۱۵۲، ۸۱توقیفیان نمبر: 195
  . ۶۰۵، او ۶۰۱، ۶۰۰، ۵۱۱توقیفیان نمبر:  196
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  د سیمه ايٻزو پولیسو حساب ورکونه  او څارنه 
میاشتو د کال جنوری او جون  ۲۰۱۱عمال نشتون په هکله چې د  ورکونې او حساب څارنېسیمه ایٻزو پولیسو باندی دبیروني په 

کال جنوری  ۲۰۱۲ اندیښنو باندي تاکید کوي. وخپلیو ځل بیا په راپور کې مستند شوی یوناما  197ملکي وګړو د ساتنې پهترمنځ د 
وزارت څخه د چارو  ویات حده دکورنیز امداره توګه راپورونه ترالسه کول چې محلي پولیسو ترودپه میاشتو ترمنځ یوناما د او جون 

  صورت کې یــي عدلی مصئونیت درلود.په الیت کاوه او دسؤاستفادي ادعا ګانو خپواکه توګه فعپه 

 داو ایساف  وافغان ملي پولیسپه محلي پولیسو ریاست، د نیو چارو وزارت ر کال کی دکو ۲۰۱۲ په معلوماتو پر بنسټ؛د یوناما د 
ني ګامونه اوچت کړل. دغه کوښښونه عبارت وو له:  دکورنیو چارو وزارت محلي یبیروني نظارت په موخه ځد محلي پولیسو 

دمحلي او ملي پولیسو فوکل  اوو یانندالیاتو امنٻه قومو محلي پولیسو څخه لیدنه، د اړوندود سیمه کې په پولیسو ریاست لخوا 
محلي مشرانو سره لیدني. برسیره پردې، ایساف د  اوقوماندانانو له محلي پولیسو او د  توګه لیدل همنظمپه پاینټ(استازي) سره 

محلي په ټریننګ ورکولو په موخه د امداره میکانیزم رامنځته کړي، لکه محلي پولیسوته ودیو تقویت په موخه د دمحلي پولیسو 
  پولیسو کې دافغان سپیشل فورس ځای پرځای کول چې ځینو ولسوالیو کې پيل شوي. 

کړی ترڅو  هجوړ  څانګهکورنیو چارو وزارت پالن لری چې دمحلي پولیسو تشکیل کې یو د چې همدارنکه راپور ورکړل شوی، 
دنده لری چې دمحلي پولیسو پروړاندی  څانګهدمحلي پولیسولخوا بشری حقونو څخه ادعا شوی سرغړونې بررسي کړي. دغه 

په موخه واستوي. تریوحده پوری دغه نو ادعاګانی عدلی او قضایــې  اداراو ته دعدلی تعقیب و جدی سرغړ د دبشری حقونو 
استازي اړوند سیمي  ګانوشورا يجنایــې  تحقیقاتو ریاست، دملي امنیت او دمحلد ځانګړی بخش د اړوند والیت امنٻه قوماندان، 

امداره توګه دټولنۍ څخه راپورونه ودپه کال کې یوناما ۲۰۱۲ په . که څه هم198بررسی کوي ېمحلي پولیسو سرغړوند ته ځي او 
  نیولي. ترالسه کړي چې ملي پولیسو دبشري حقونو مظنون سرغړونکي محلي پولیس ندي

ټریننګ محلي  ېورځن۲۱ مقدماتي ویلي چې اوسنيیــې محلي مشران، محلي پولیسو ته دټریننګ پراهمیت باور لري او یوناما ته 
پولیسو ته کافی ندی. پدی نژدي وختونوکې دنوو محلي پولیسو ګمارل کیدو روزنیزو موادوکې دبشري حقونو روزنیز مواد شامل 

ښه پوهاوی په موخه چې د بشري حقونو مفهوم. دمحلي پولیسو د اساسی قانون کې په کړاي شوي؛ په شمول د افغانستان 
حده پوځی ډول لری نستب  هډیر تر لیسو استخدام او ټریننګ ومحلي پد . 199کیدي شي اتلسعمل کي  نه پهڅرنګه بشری حقو

او که عمل کې راولی په بشری حقونو ټریننګ به دمحلي پولیسو احترام بشری حقونوته د ملي پولیسو ته؛ داهم روښانه نده چې 
  .200نه

                                                            
  مخونه. ۳۶- ۳۵کال فبروری راپور،  ۲۰۱۲دوران کې دملکی خلکو حفاظت، دیوناما په مسلحانه شخړو  د197
  محلي پولیسو قوماندان  جنرال علیشاه احمدزی سره ولیدل.د میاشت کې یوناما د کورنیو چارو وزارت په جون د کال ۲۰۱۲د 198
  نیټه د ایساف مرکزی قوماندانی او د امریکا ... سره ولیدل. ۲۲کال جون  ۲۰۱۲یوناما د  199
ځایونوکې افغان ملي اردو ځانګړي پوځ(افغان سپیشل فورس) محلي پولیسو  ۸لخوا) دپرانسیب پراساس، اوس مهال حداقل دمحلي پولیسو  انوافغاند روزنه  انود(افغان 200

راتلونکي کې به  افغان ملي پولیس نه یواځی دمحلي په اروزنه محلي پولیس پیاوړي کوي ولی ملي پولیس پکښی برخه نه لری. ایساف ویلي چې ته روزنه ورکوی. که څه هم د
  ، یوناما سره دایساف مالقات). ۲۲کال جون  ۲۰۱۲پولیسو استخدام بلکی روزنه کې هم پیاوړی رول ولري. (د
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پوځونو لخوا ورته  د ملي امنیت او ملي پولیسو چلند د هغو توقیفیانو سره چې د نړیوالو
  سپارل شوي

  تاریخچې
د ؛ ایساف هغه توقیف ځایونوته لیږد وځنډیدتوقیفیانو د نښه کړاي شوی توقیف ځایونوته دایساف لخوا په  ۱۶دیوناما لخوا 

شوی وو. مخکي لدې چې ایساف دغه توقیف ځایونوته د شکنجې څخه پاک ښودل یوناما لخوا د توقیفیانو انتقال پیل کړ چې 
توقیف ځایونوته نه  واطمنان ترالسه کاوه چې توقیفیان به هغیــې مدیر او مشر څخه د کړي؛ دتوقیف ځای ل توقیفیان استول پی

 هم ځلدو هغه توقیف ځایونه چې دایساف لخوا تایٻد شوی دد اعتماد وړ د شکنجې راپور ورکړل شوی وي چې  چیرتهاستوی 
 ۷۲په مشروط ډول تایٻد شوی وو؛ دتوقیفیانو انتقال څخه وروسته به ف ځایونه چې انتقال پیل کړی. هغه توقی لپاره یــې ورته

  چلند په هکله پوښتل.یــې د ه کوله او دهغوی سره نساعتونو کې ایساف دانتقال شوو توقیفانو کـت

پلي شوی نه و؛ او  کېپ ادعاګانې چي دایساف شپږ پړاوایٻز پروګرامد شکنجو یوناما د هغه توقیف ځایونو توقیفیانو  چې سره لدې
یوناما لخوا د ادعاګاني  نوموړې . ، ثبت کړي دایساف لخوا نیول شوي وو او بیا ملي امنیت یا ملي پولیسو ته انتقال شوي وو 

قضایاوکې دنړیوالو  وټولپه څیړنو په هکله ایساف د . داستول شوو قضایاو ېدالزیاتو څیړنو په موخه واستول شو تهایساف 
سیمه کې  ې پهقضایاوی يــ ېپوځونو په شمول د امریکایــې  ځانګړوقواو شتون ردکړی. ایساف یوناما ته وړاندیز کوی چې یاد

  کړي. ېدامریکایــې  امنیتی غیر رسمی کمپنیو سره شریک

  ٻږد د نړیوالو پوځي ځواکونو لخوا د افغانستان ملي امینت او ملي پولیسو ته د توقیفیانو ل
نیولو کې نړیوال پوځونه یا  په مرکه شوو توقیفیانو خبرورکړی چې دهغوي ۷۹ د بهیرکېپه یوناما دتوقیف ځایونو څخه د نظارت 

ملي امنیت یا ملي پولیسو د دولتی اداري په یواځی توګه یاهم دافغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه شتون درلود او بیا  ې نور 
 ۲۵جملې څخه له تنو  ۷۹اطمنان وړ شواهد موندلي چې د د کافی اندازه معتبر او په . یوناما 201توقیف ځایونوته استول شوی

توقیف ځایونوکې شکنجه شوي. دغه حالت دشکنجي ضد په سلنه) توقیفیان دملي امنیت، ملي اردو، او ملي پولیسو  ۳۱تنه (
توقیف ځایونوته توقیفیان واستوي  وي چې هغړ کنور پربنسټ یوخل بیا تشویش برسیره کوی چې هیوادونوته اجازه  نکنوانسیو

  چیرته چې دشکنجې خطر شتون لري.

یا شکنجه شوي وو.  شوې او بدچلندورسره توقیفیان دملي امنیت لخوا  202سلنه)۱۶تنه (۱۳جملې څخه  له توقیفیانو وتن۷۹د
ریاست کې په ملي امنیت کي شکنجه شوی ( څلورتنه توقیفیان د کندهار ملي امنیت په توقیفیانو خبرورکړي چې دکندهار  وتن۷

په مالعمر د بدیل ځای یا په ملي امنیت لخوا شکنجه شوی، درې تنه نور دتوقیف د شکنجه شوی وو، یوتن دپنجواي ولسوالۍ 
بغالن  د کې شکنجه شوی، یوتن توقیفی ملي امنیتپه خوست د توقیفیان  هکورکې شکنجه شوی وو). یوناما موندلي چې دوه تن

                                                            
، ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۳۷، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۱۱، ۷۵، ۶۴، ۴۹، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۰ ،۱۸، ۱۷، ۱۴، ۱۳، ۹توقیفیان نمبر:  201

۱۷۴،۱۷۵ ،۱۷۶ ،۱۷۷ ،۱۷۸ ،۱۸۲ ،۱۸۷ ،۲۰۸ ،۲۲۲ ،۲۳۰ ،۲۳۴ ،۲۳۹ ،۲۴۶ ،۲۴۷ ،۲۴۸ ،۲۴۹ ،۲۶۱ ،۲۶۶ ،۲۶۷ ،۲۷۰ ،۲۸۳، ۲۸۴ ،۲۸۶ ،
۲۸۷ ،۲۸۸ ،۲۱،۳۰۱ ،۳۱۶ ،۳۱۸ ،۳۲۶ ،۳۸۴ ،۴۰۰ ،۴۰۳ ،۴۴۰ ،۴۴۶ ،۴۴۹ ،۴۸۴ ،۴۸۵ ،۴۸۶ ،۴۹۲ ،۴۹۳ ،۴۹۴ ،۵۲۴ ،۵۴۰ ،۵۷۵ ،۵۸۰ ،
 .۶۵۷او  ۶۵۶، ۶۵۰، ۶۴۶، ۶۳۰، ۶۱۶، ۶۱۵، ۵۹۲، ۵۸۵

  .۶۴۶، او ۴۸۴، ۴۴۹، ۴۴۰، ۲۹۱، ۲۸۷، ۲۸۶، ۲۸۴، ۲۷۴، ۱۱۱، ۷۵، ۱۴،۱۷توقیفیان نمبر:  202



66 

 

 رملي امینت کې دشکنجه کیدو خبرورکړی. برسیره پپه شکنجه کیدو خبرورکړی او بل تن هم دمزارشریف د ملي امنیت کې په 
ریاست کې شکنجه شوی. یوناما یاداشت  ۱۲۴ په جوالی کې دملي امنیتپه کال ۲۰۱۲دي، یوناما موندلي چې یوتن توقیفی د

  کال سپتمبرکې راپورکړی شوی. ۲۰۱۲والیتونوکې دپه ې د کندهار او خوست کړیده چ

سلنه) توقیفیان د ملي  پولیسو لخوا شکنجه شوي وو. څلورتنو  ۱۲(203تنه  ۱۰تنو توقیفیانو جملې څخه  ۷۹یوناما موندلي چې د 
نٻه قوماندانۍ کې او یوتن توقیفی امپه خبرورکړی(دري تنه دملي پولیسو  ه کیدووالیت کې دشکنجپه کندهار د توقیفیانو 

وای امنٻه قوماندانۍ کې). څلورتوقیفیانو خبرورکړي چې دقالت (زابل) امنٻه قوماندانۍ کې دملي پولیسو لخوا شکنجه شوي جدپن
  امنٻه قوماندانۍ کې دملي پولیسو لخوا شکنجه شوی.په دخوست چې دي او یوتن توقیفی راپور ورکړی 

دافغان ملي اردو لخوا شکنجه  هجملې څخه دوه تنله تنو انتقال شوو توقیفیانو  ۷۹دنړیوالوځواکونو یا نورو دولتي ادارو لخوا د
  .  204ولسوالۍ کې شکنجه شوي ديپه انو ویلي چې دبادغیس باالمرغاب یتوقیف و . دواړ شوي

 وکې چې دایساف نظارتي پروګرام پلی شوی بلکي ټولو هغدملي امنیت، ملي اردو، او ملي پولیسو نه يواځی هغه توقیف ځایونو 
انتقال شوی؛ يوپیاوړی بیرونی نظارت اړین دی. دملي امنیت دوه توقیف ځایونه (دبغالن او تخار ملي ور ان یځایونوته چې توقیف

توقیف ځایونه) هغه امنیت توقیف ځایونه) او دملي پولیسو دوه توقیف ځایونه (زابل کې او پکـتیکا کې دامنٻه قوماندانیو 
اطمنان وړ قضایاوي موندلي؛ ددی اړتیا شته چې برسیره د او  ې ځایونه دي چې یوناما هلته دشکنجي په هکله کافی اندازه معتبر 

 نیول شي.ونظارت الندی تر عملي شوی، نور نظارت ځایونه باید هم پکې توقیف ځایونوچې دایساف نظارتی پروګرام  ۱۶ وپر هغ

  شکنجې ته د رسیدګي په موخه د افغانستان د حکومت اقداماتبد چلند او 

  کـتنه
انساني چلند په د دبشری حقونو او دتوقیفیانو سره  یــې و لپارهکونکخپلو کار د ملي امنیت او کورنیو چارو وزارت دواړو ویلي چې 

 ۲۰۱۱ دپولیسوته الرښود صادرکړي، دیوناما یــې له کخوندیتوب په هد ګډون نوي ټریننګونه په الراچولي. دتوقیفیانو دحقونو 
په هیئت ټاکل شوی او دملي امنیت یو په موخه  د څٻړنوادعا ګانو ود خپریدوڅخه وروسته دشکنجد راپور د  اکـتوبرد کال 

  ترڅو دبشري حقونو سرغړونوته رسیدګي وکړی.  205بشري حقونو څانګه) تاسیس کړهد څانګه (دملي امنیت  ېتشکیل کې یوه نو

  د ملي امنیت عمومي ریاست  

  څٻړنې

کال اکـتوبر ۲۰۱۱راپور یوه کاپـی دد چلند ترعنوان الندي د توقیف ځایونوکې دمنازعي اړوند توقیفیانو سره په یوناما دافغانستان 
په دملي امینت  206نیټهمه  ۶ په کال اکـتوبر۲۰۱۱ته و سپارله. د دولتافغانستان د نیټۍ دخپریدو څخه یوه میاشت دمخه  ۱۰

هیيت ټاکل شوی؛ او یوکاری پالن جوړاو عملي شوي چې یو په موخه  د څٻړنوادعاګانو  و دشکنجد ځواب کې ویل شوی وو چې 
                                                            

  . ۴۹۴، او ۴۹۳، ۴۹۲، ۴۸۶، او ۳۸۴، ۲۸۹، ۲۸۸، ۲۷۰، ۲۳۰، ۱۸توقیفیان نمبر:  203
  .۶۵۷او  ۶۵۶توقیفیان نمبر:  204
  .۶۵۷، ۶۵۶توقیفیان نمبر 205
  دوهمه شمیره ضمیمه وګوری. 206
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ډیرحده  داخلي نظارت د تر څانګې پربنسټ د حقوق بشر د دیوناما لخوا څرکند شوو تشویشونوته رسیدګي وکړی. دملي امنیت 
  عامه ډول خپري نه شوي. په لوري بشپړ شوی چې موندني ئي له یئت خپلواکه هد غړو په شمول یو د پارلمان 

ترسره کړي؛ موندني ئي ندي  څٻړنې یــېچې دی تردي مودي، ملي امنیت دهیڅ یو هیئت که هغه دملي امینت یا بیروني هیئت 
کارکونکو لخوا د وینا پراساس، چې توقیفیان يــې مرکه کړي ولی دملي امنیت  ې دګنبشر څاد خپري کړي. دملي امنیت حقوق 

حقوق بشر د ئت معلومات نه درلودل، ولی بیاهم دملي امیت یځیونو قضایاوکي هپه دشکنجي کومه ادعا نده موندل شوی، او 
  207ندی ورکړل شوی.مهاله دتعقیب کوم راپور  دېې. تر ړ ت لري چې دنورو توقیفیانو سره هم مرکې وکیڅانګه ن

  تعقیب عدلی

ئت یا دملي یلیکلو ترمهاله دملي امنیت هیڅ یو کارکوونکی هم دشکنجی او بدچلند په تړاو ندی محاکمه شوی؛ ځکه چې دهد 
لخوا هیڅ یو مظنون ندی پیژندل شوی. یوناما مشاهده کړی چې هیڅ بی پری بیرونی نظارت شتون  ېامینت حقوق بشر څانګ

 راپور کې وړاندیز شوی و. پهاکـتوبر د کال ۲۰۱۱ د نلری؛ لکه څنګه چې دیوناما

  د ملي امنیت د حقوق بشر څانګه

څانګې ته دنده  ې. یاد208وڅارلیونه حقوق بشر څانګې دملي امینت توقیف ځاد توبر کې دملي امنیت کـاپه کال  ۲۰۱۱د
. سره 209توقیف ځایونو څخه لیدنه وکړهد . دوي دیوشمیر والیایتونو وڅاري چې دملي امنیت ټول توقیف ځایونه  وه سپارل شوی

. د ملي  امنیت 210دوه ځله لیدنه کویکې اونۍ په ریاست توقیف ځای څخه  ۴۰لدی، دوي راپور ورکړي چې دملي امنیت 
ځکه  ېوینا پراساس؛ دظرفیت کمبود له کبله ددوی موثریت محدود دی. داستخدام پالن بی نتیجد حقوق بشر څانګې مشر 

حقوق بشر په ملي امنیت د یت کې دکم معاش له کبله دوي نشی کوالی چې ښه کاندیدان وهڅوی چې نملي امدی چې په 
. د ملي  پرانیزي والیتونوکې څانګې  ۱۶ په ت حقوق بشر څانګه پالن لري چې دهیوادترسره کړی. د ملي  امنی ېڅانګه کې دند

برخه کې ټریننګ ورکړی، دبشری په حقوق بشر و تهد څانګي به دنده لری چې د ملي  امنیت کارکوونک ۱۶حقوق بشر د امنیت 
  211.وڅٻړي وکړی، او دتوقیفیانو لخوا دشکنجي ادعاوی  څارنهسرغړونو څخه د حقونو 

  د ملي  امنیت د کارکوونکو تبدیلول

ریاست ګن شمیر کارکوونکي له  ۱۲۴د ملي  امنیت  212راپورته د ملي  امنیت لیکلي ځواب ېمیاشتد کال اکـتوبر ۲۰۱۱دیوناما د
، فراه، پکـتیکا، پکـتیا، تخار، او بلخ والیتونو ړنودندي ګوښه شوي او د کندهار، خوست، لغمان، ننګرهار، کندز، کاپیسا، ک

چې  هند هول شوې. دامعلومنډملي امنیت ریٻسان تبدیل شوي دي. برسیره پردی،  دفراه والیت د ملي  امنیت ریٻس دنده ځد 
و بیلګو کې نځیپه کې نشي حسابیدي.  ومجازاتپه دا تغیرات په څه دلیل ترسره شوي. داممکن د اداری تادیب برخه اوسی؛ ولی 

                                                            
  پورتنی مرجع.:  207
نیټه تاسیس شو. دکال په بهیر کې دملي امنیت  ۲کال جنوری  ۲۰۱۲بوناما یاداشت کړی چي دملي امنیت ریاست حقوق بشر څانګه د(حقوق بشر نظارت امریت ) د 208

  ی. کارکوونکو سره لیدو پرمهال ډیر دحقوق بشر امریت ډیر کم کارول کیده، همدی کبله ددی راپور کې دحقوق بشر څانګۍ به نوم یاد شو
  نیټه، د ښاغلي محمد نبی (د ملي امنیت حقوق بشر څانګی مشر ) سره دیوناما لیدنه. ۲کال فبروری ۲۰۱۲د  209
  ریاست مشر) سره دیوناما لیدنه. ۴۰نیټه، دښاغلي مهمند (دملي امنیت ۲۵کال جنوری ۲۰۱۲د 210
  لیدنه.نیټه؛ دښاغلي نبی (دملي امنیت حقوق بشر مشر) سره دیوناما  ۹کال می  ۲۰۱۲د 211
  کال اکـتوبر راپور دوهمه ضمیمه وګوري. ۲۰۱۱افغانستان توقیف ځایونوکې دمنازعي اړوند توقیفیانو سره چلند؛ دیوناما/ او ایچ سی ایچ ار  212
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ملي امنیت د ملي امنیت ریس دننګرهار شرقی والیتونو د پتوګه، دلغمان والیت  ېیلګبد ؛ ي دا دمکافات (پرمختګ ) شان ښکار 
  ګمارل شو.و ریس پتوګه د 

  روزنې

بشری حقونو اړوند پنځه ورځنی ورکشاپونه د تحقیق کوونکو ته  نوټولو زونود ملي  امنیت د روزنی څانګه، د د د ملي  امنیت 
. 214تمویلیږي په مالي مرسته)  ېوزارت ( د یو این ډی پـی عدلې او حقوق بشر څانګ ېلٻددغه عمل ابتکار دعد . 213جوړوي

ریاست ټولو تحقیق کوونکوته یو درې ورځنی  ۱۲۴و خپلواک کمیسیون د ملي  امنیت نبشری حقود همدارنګه دافغانستان 
 ۸۰ریاستونو  ۴۰ریاست او  ۱۲۴منیت دسفارت په مالتړ) د ملي  اد می ( دانګلستان ډروزنیز ورکشاپ ورکړی. د ملي  امنیت اکا

ملي امنیت ریاست؛ د ملي  امنیت ټولو د . 215کړیديونه ور تحقیق کوونکوته دتحقیق دروشونو او حقوق بشر په هکله ټریننګ
خوندیتوب په هکله دهغوی وظیفوی مکلفیت ته متوجه کولو په موخه عملي الرښودونه صادر د کارکوونکوته دتوقیفیانو دحقونو 

  ډیر ورو عملي شوي دي. هنه شتون له کبله یاد الرښودوند حقوق بشر څانګه کې دظرفیت په .  د ملي  امنیت 216کړي 

  د ملي  امنیت اوامر

(دیوناما دراپورخپریدو څخه -اپریل کې یوالرښود وضع کړپه کال  ۲۰۱۱، د217بیلګي پتوګهد ملي امنیت الرښودونه وضع کړي 
 ۲۵ په . همدارنګه یاد الرښودويغونډ شوی راو دنیول کیدو دمخه باید الزم، مستند، او مناسب شواهد ندمخه) چې دمظنونی

ساعتونوکې تحقیق  ۷۲ په ریاست ته دتوقیف خبرورکولوته هم راجع کیږی؛ او همدارنګه که چیری  ۴۰ساعتونوکې د ملي  امنیت 
د ماده او د ملي  امنیت الرښو هم د ملي  امنیت  مه۳۰قانون  څارنوالی لخوا توقیف تمدید کړی شي. داساسيد بشپړ نشی نو 

د کال راپور او ددي راپور موندنو څخه ښکاره ده چې دالرښو  ۲۰۱۱ د ، دیوناماد ښه نیت سره سره .  218مسؤولیت حکم کوي 
تضمین کې  پهطی حق د ازادی سلب شوی شخص دقانونی مراحلو  فرد وضع کیدو څخه یوکال وروسته دشکنجي مخنیوی، د

  ډیر لږ تاثیر درلود.

  د څٻړنو په دوران کې مدافع وکیل ته نه الس رسی

اساسی قانون او نافذه جزایــې  اجرااتو د ځواب کې که څه هم ملي امنیت د افغانستان  په راپور د اکـتوبر د کال ۲۰۱۱دیوناما 
منازعی اړوند  د وکیالنو عدم عالقمندی دیته چېمدافع وکیل درلودلو حق پیژني، ولی دمدافع د قانون پربنسټ توقیفیان 

  219شتون دتوقیفیانو داحق محدود کړی دی.ه کیالنو نو ځینو برخو کې دمدافع په توقیفیانو وکالت وکړی او دهیواد 

  

                                                            
  نیټه، دملي امنیت حقوق بشر څانګی مشر نبی سره دیوناما لیدنه. ۹کال می ۲۰۱۲د 213
  قوق بشر څانګۍ سره یوناما لیدنه.نیټه؛ د یو ان ډی پـی علې او ح ۹کال می  ۲۰۱۲د  214
  نیټه؛ یوناما د انګستان سفارت سره ولیدل. ۴کال جوالی ۲۰۱۲د 215
  دملي امنیت لخوا صادر شوو الرښودونو کاپـی یوناما ته استول شوي. 216
  دملي امنیت یاد الرشود یوه کاپـی یوناما ته استول شوي. 217
  ی.نیټه دملي امنیت الرښود وضع شو ۴کال اپریل ۲۰۱۱د 218
  .، دوهمه ضمیمهکال اکـتوبر، دافغانستان توقیف ځایونوکې دمنازعی اړوند توقیفیانو سره چلند۲۰۱۱دیوناما  219



69 

 

ملي امنیت ریاست دافغانستان دمدافع وکیالنو انجمن سره یو هوکړه لیک السلیک کړی، چې دددی ستونزی دحل په موخه،  
مدافع وکیالنو انجمن د . دافغانستان 220ي  امنیت اړوند توقیف ځایونوکې ټولو توقیفیانوته مدافع وکیالن الس رسی ولري د مل

توقیف ځایونوکې یواځي هغه وخت توقیفیانوته الس رسی په نورو اداراو وکیالن وایــې  چې د ملي  امنیت د مدافع وکیالن او 
ریاست ته  ۱۲۴د ملي  امنیت  221مادی څخه سرغړونه ده. مې۳۱ د ساسی قانونچې دا د ا وي یوپیداکوی چې تحقیق ختم ش

په مدافع وکیالنو انجمن ترمنځ هوکړه لیک د همدی کبله د ملي  امنیت او دافغانستان  له هیڅ مدافع وکیل الس رسی نلری؛
  222عملي شوی.  یبشپړ ډول ند

ن تمرکز لویو ښارونوته ددی سبب شوی چې دمنازعی اړوند ملي امنیت خبره هم سمه ده چې دمدافع وکیالد پداسی حال کې 
داښکاره ده چې د ملي  امنیت لخوا دمحدودیتونو وضع کول، مدافع وکیالنوته الس رسی  223توقیفیانو وکالت کول محدود کړي. 

ندی کوونکو محدود کوی؛ نسبت دمدافع وکیالنو شمیرته چې هیواد په کچې فعالیت کوی. حقیقت کې ګڼ حقوقی خدمتونو وړا
اداراتو څرکنده توګه ویلي چې غواړی ملي امنیت توقیفیانو وکالت وکړي. مګر دیر کم وخت کوالی شي د ملي  امنیت توقیف 
ځایونوکې توقیفیانوته الرس رسی ولري. همدی دلیل، مدافع وکیالنوته داناممکنه ده چې ملي امنتی کې دمنازعی اړوند توقیفیانو 

  224دکورنیو چارو وزارت اړوند توقیف ځای ته انتقال نشي.  وکاللت وکړی ترهغۍ چې

تنو مدافع وکیالنو ته الس رسی درلود، که څه هم یواځې دوه  ۱۱۱مرکه شوو توقیفیانو جملي څخه،  ۶۳۵یوناما موندلي، چې د 
توقیفیانو بیاهغه  ۱۰۹.  پاتي 225تنو څخه د ملي  امنیت توقیف ځای تحقیق دوران کې مدافع وکیالن ټاکلي ۱۱۱تنه د یادو 

وخت مدافع وکیل ته الس رسی پیداکړی، کله چې اتهام نامه تیاره شوۍ او ابتدائه یا استناف محکمي ته دوسیه تللي. یواځې 
تنو جملي څخه کله چې د ملي  امنیت توقیف ځای کې شتون درلود، مدافع وکیالنوته الس رسی درلود؛ او ۱۱۱تنه توقیفان د۵

. 226له چې د زندانونو عمومي ریاست اړوند توقیف ځایونوته تللي نوبیایــې  مدافع وکیالنوته السرسي پداکړي پاتي ټولوتوقیفان ک
، مګر داښکاره ده چې 227برسیره پردي چې اساسی قانون کې د شخص نیول کیدو سره سم یوقیفی حق لری مدافع وکیل ولري 

ه مخنیوی کیږی؛ په ځانګری توګه هغه توقیفیان چې د ملي  دقانون پلي کوونکو اداروکې توقیفیانو الس رسی مدافع وکیل ت
  امنیت توقیف ځایونوکې ساتل کیږی.

  

                                                            
  کال اکـتوبر راپور دوهمه ضمیمه وګوري.۲۰۱۱افغانستان توقیف ځایونوکې دمنازعي اړوند توقیفیانو سره چلند؛ دیوناما/ او ایچ سی ایچ ار 220
  ریاست ځواب چې شپږمه ضمیمه ده.  ملي نه قبلوی چې مدافع وکیالنوته دتوقیفیانو الس رسی محدود کړي.دغه راپور ته دملي امنیت 221
نیټه دتوقیف کاری ګروپ لیدنه (میټنګ). دغه کاری ګروپ دمعلوماتو شریک کوی او دتوقیف اړوند پالیسی اصالحات بخث او وړاندیز کوی؛  ۱۸کال اپریل  ۲۰۱۲د 222

میسیون، دحقوق خدمتونو وړاندی دی کاری ګروپ غړی عبارت دی له: یوناما، افغانستان پرانستی ټولنه، دمدافع وکیالنو انجمن، دافغانستان دبشر حقونو خپلواک ک
اړوند وزارت خانی هلکه کوونکی اداری، او نور نړیوال ادرای چې دی برخه کې کارکوی. ضمن ددی اړوند وزارت خانی استازی هم ځینون میتنګونوکی بلل کیږی؛ کله چې 

  موضوع اوسی. 
  یل ته اړتیا لری کم دی.افغانستان کې مدافع وکیالنو شمیر نسبت هغه توقیفیانوته چې دمدافع وک 223
  کال اپریل میاشت کې دتوقیف کاری ګروپ لیدنه. ۲۰۱۲د224
دبلخ توقیف ځای کې او توقیفی  ۱۰۹دهرات ملي امنیت توقیف ځای، توقیفی نمبر ۶دبدخشان ملي امنیت توقیف ځای کې، توقیفی نمبر ۶۷او  ۶۶توقیفیان نمبر:  225

  ریاست کې. ۴۰دملي امنیت ۶۴۶نمبر 
ریاست  ۴۰دملي امنیت  ۶۴۶دبلخ ملي امنیت کې، او توقیفي نمبر ۱۰۹په دهرات ملي امینت کې، توقیفی نمبر ۶بدخشان کې، توقیفی نمبر ۶۷او  ۶۶نمبر: توفیقان  226
  کې.
  ماده وګوري. ۳۱دافغانستان اساسی قانون 227
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یوشمیر مدافع وکیالنو یوناما ته خبر ورکړی چې ددوه ماشومانو په ګډون، دهیواد شپږو زونوکې، خپلو ګڼ شمیرموکلینو څخه 
دشکنجی منبع پتوګه ښودلی، او یلي چې د ملي  پولیسو لخوا شکنجی ادعاګاني ترالسه کړي. اکـثر مدافع وکیالنو ملي امنیت ئي 

  دشکنجی ادعا ګانو صورت کې د ملي  پولیسو توقیف ځایونوکې مثبت تغیرات ډیر ورو حالت کې لیدل کیږی.

. دعدلي تعقیف په ټولو مراحلو کې 228څرنګه چې شکنجه اکـثرا دتوقیف هغه ځایونوکې ترسره کیږي، چې الس رسی ستونزمن وي
مدافع وکیل ته الس رسی، د ابتدایــې  تحقیقاتو په شمول، دشکنجی او بدچلند مخنیوی باعث ګرځی. دشکنجي او نورو 
ظالمانه، غیرانساني، تحقیرٓامیز اعمالو او مجازاتو په هکله دملګرو ملتونو فرعی کمیټه هم مدافع وکیل ته الس رسي ګـټور 

  .  229ښودلی

دافرادو محافظت بهترینه الره دپولیس توقیف ځایونو کې دتوقیفیانو الرس رسی مدافع همدلی کبله، دشکنجی او بدچلند څخه 
وکیالنوته دي؛ دمدافع وکیل شتون یواځي دشکنجی مخنویــی نه کوي؛ بلکی، مدافع وکیل ته توانایــې  ورکوي چې دشکنجی 

ده کړي، چې دشکنجی دپٻښٻدو څخه دوه صورت کې الزم اقدامات وکړي. همدارنګه، یوناما لخوا مرکه شوي مدافع وکیالن مشاه
الی پنځه میاشتو موده کې شکایت شوی؛ همدی کبله جبر یا زور سره اقرار ثابت کول ستونزمن کوي. حقیقت دادی چې هیڅ 
میکانیزم نشته چې توقیفیان خپل توقیف قانونیت پوښتنی الندی راولی؛ یواځي لمړنی وخت چې یومتهم کوالیــې  شي دشکنجی 

ند په هکله شکایت وکړی هغه وخت دي چې مدعی علیه محکمي کې حضور پیداکړی. یعنی تحقیق څخه څومیاشتي او بد چل
 وروسته.

  توقیفیانو محدود الس رسی خپلوکورنیوتهد 

ځای پرهکله  ریاست کې یونوی دفتر پرانستلی چې دتوقیفیانو کورنیوته دتوقیفیانو د ۴۰ملي امینت ریاست، د ملي  امنیت 
ریاست؛  ۱۲۴نظارت شوو توقیف ځایونوکې په استثنا د ملي امینت امنیت ټولو  د ملي ورکوي. یوناما موندلي چې  معلومات

  توقیفیان کوالی شې چې دتحقیق پای ته رسیدلو وروسته، دخپلو کورنیو سره اوونیــۍ کې دوه ځله وګوری.

  یوناما د ملي امنیت سره قضایاوی دتعقیب په موخه شریک کوی

کال اکـتوبر میاشت راپور خپریدو څخه دمخه؛ دشکنجي مالومات او شواهد ۲۰۱۱امنیت، یوناما باندی نیوکه کوي چې د ملي 
. دحاضر نظارت مودي بهیرکې، یوناما ملي امینت ته دشکنجی شمیر دوسیه چې په 230یــې  دوي سره ندي یوځای کړي 

. 231ي، ولیږدولي او د ملي  امنیت دغه تشویش یــې  حل کړوالیتونوکې د ملي  امنیت ریاستونوتوقیف ځایونوکې ترسره کیږ 
. ملي امنیت 232دتوقیفی پت ساتلو په موخه دتشخیص ټولي نښې پټي شوي وي. ملي امینت دیوناما تشویش ته ځواب ورکړ

و مرکه دتوقیفیانو لخوا دشکنجی تایــې د شوي قضیه ردکړي.  ملي امنیت وویل چې یادی قضایاوی یــې  د ملي  امنیت څارنوال ا
شوو توقیفیانو سره بررسی کړي. دواړه توقیفیانو اقرار کړي او همدی کبله خپله ګناه یــې  منلي ده، د ملي  امنیت ویناپربنسټ. 

                                                            
  ا مجازاتو اړوند، دملګرو ملتونو ځانګراستازی راپور وګوري. نیټه دشکنجی او نورو ظالمانه، غیرانسانی،او تحقیر ٓامیز چلند ی ۱۷کال اګست  ۲۰۰۲د 228
 (.CAT/OP/MDV/1,26 FEBERUARY2009,at62)الزیات معلوماتو له پاره وگو.ر: دنتیجه له لحاظه، مدافع وکیالنو ته الس رسی د بدچلند مخنیوی کوی، 229
  ی نبی سره دیوناما لیدونه. نیټه دملي امنیت ریاست حقوق بشر څانګې مشر ښاغل ۲کال فبروری  ۲۰۱۲د 230
  کال جون میاشت کې یوناما دشکنجی تائید شوی قضایاوی دملي امنیت سره شریکي کړي.۲۰۱۲د 231
  نیټه یوناماته دملي امنیت لیک.  ۲۴کال جون ۲۰۱۲د 232
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ملي امنیت پدي برخه کې چې توقیفیان جبر سره اقرار ته مجبورکړاي شوي وو یا هم داچي ایا شکنجه شوي وو یانه، پاتی راغلی. 
 233ت کې، یوناما لیدلي چې دیادو توقیفیانو جملي څخه یوتن د ملي  امنیت لخوا ٓازاد کړاي شوی دی. ددغه راپور لیکلو وخ

 افغان ملي پولیس او د کورنیو چارو وزارت

  څٻړنه

ي او یادونه کوي وعاګاني په جدی توګه رداد دافغانستان امنیتي اداري دا"ملي امنیت ریاست وویل: د کورنیو چارو وزارت او د 
او د توقیفیانو وضیعت د توقیف ځایونو او نو ؛ واندئت ته امکانات برابر کړي چې د زنیمجبور دي چي دملګرو ملتونو ه چي دوي

  . 234"وکړي ارزیابي څارنه څخه 

والیتونوته ئي  وکال راپورکې ښودل شوي ۲۰۱۲ په او دیوناما څٻړلېراپور ورکړي چې دوي دشکنجي ادعاګاني  وافغان ملي پولیس
  ستولی:پالوی ا

جدی توګه وضیعت ارزیابی کړی او دتورن شخص سره یــې  ادعاګانو ته رسیدګي کړي. دکورنیو چارو وزارت لخوا په دپالوي غړو "
محکوم شوو  ۲۱والیت کې د په لغمان د شکنجي ادعا کړي. د تنو څخه دوه تنو د ملي  پولیسو لخوا  ۴۰ارزیابي کې د  ېیوپه 

بدچلند د تنو دپولیسو لخوا  ۱۳تنو څخه  ۴۷۶کندهار کې، دپه لخوا دشکنجی ادعا نده کړۍ. کسانو څخه هیڅ یوهم دپولیسو 
  235تنو شکایت کړی". ۶تنو څخه  ۸۲کندز کې دپه شکایت کړی، او 

کورنیو د ځواب کې ویلی: په ته دکورنیو چارو وزارت  236توقیف ځایونوکې دمنازعي اړوند توقیفیانو سره چلند راپور په دافغانستان 
په موخه استول شوی.  یاد هیئت دکورنیو د پلټنې  راپورونود چارو وزارت یوهیئت دلغمان، کندهار او کندز والیتونوته دشکنجی 

 ویو کې دبشری حقونو وضیعت وڅیړه. یوناما پوهیږي چي هغنیه قوماندانزونونوقوماندانیو، او امد وزارت جزوتامونو، د چارو 
شفاهی توګه په زندانونو کې وو. یواځي په و بدچلند شکایت کړي ؛ د کندهار، کندز، او کابل(پلچرخی) توقیفیانو چې دشکنجی ا

زارت قبلوی چې دا شکایتونه و  ئت ته ورکړل شوی وو او هیڅ یو لیکلی شکایت ندي اخستل شوی. دکورنیو چارو یشکایتونه ه
 ویادچې پالن لری  ېماشومانو څانګد دجندر، حقوق بشر او  همدي موخه دکورنیو چارو وزارتپه الزیاتو څیړنوته اړتیالری. 

  237کړي. و توقیفیانو سره مرکې  ودغد توقیف ځایونوته والړ شی او 

عمومي  هیوپه ني داښکاره کوي چې دکورنیوچارو وزارت دشکنجی او بدچلند راپورونه په جدی توګه نه بررسی کوي. کـتیوناما د 
شکنجه کیدو د تنو د ملي  پولیسو لخوا  ۲تنو څخه  ۴۰زندان کې د په پلچرخي د ترسره شوی؛  سرهمحبوسینو د کـتنه کې 

تنو  ۸۲کندز کې په شکنجه کیدو شکایت کړي او د تنو د ملي  پولیسو لخوا  ۱۳تنو څخه  ۴۷۶کندهار کې د په شکایت کړی؛ 
 238ه کیدو شکایت کړی.جشکند تنو د ملي  پولیسو لخوا  ۶څخه 

                                                            
  ۹۸توقیفی نمبر:  233
  اعالمیه.نیټه دکورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست ګډه مطبوعاتی  ۷کال سپتمبر  ۲۰۱۱دد 234
  .کال راپور دوهمه ضیمه وګوري  ۲۰۱۱د 235
  دیاد راپور وهمه ضمیمه وګوری 236
  نیټه؛ یوناما دکورنیو چارو وزارت دجندر، حقوق بشر او ماشومانو څانګي او دملي امنیت دبشری حقوق څانګۍ سره ولیدل.  ۹کال می ۲۰۱۲د 237
  کال مارچ میاشت کې د کورنیوچارووزارت راپور. ۲۰۱۲د 238
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  عدلي تعقیب

کولو له د ور ریاست یوناما ته خبر ورکړی چې دشکنجی  ړمالتد حقونو د ماشومانو د دکورنیو چارو وزارت دجندر، حقوق بشر او 
د ملي  نظامي څارنواالن چې معلوماتو پربنسټ، د څارنوالۍ  ېکبله هیڅ افسر هم ترعدلی تعقیب الندی ندی نیول شوی. دلويــ

پکې په چې ملی پولیس  ېقضیــ ۴۰وو، او  هنووهلو تور د چې  ېقضیــ ۳۵ ي، د ملي پولیسو د جزایــي قضایاوو مسولیت لر  پولیسو
و پٻښو قربانیان دغ معلوماتو کې داروښانه نه وه چې ایا دپه څارنوالۍ  ې، نظامی څارنوالۍ ته رسیدلي. دلویــ ن وو قتل تور 

  239.ېو الندیجنایــې  بررسیو او تحقیقاتوا قضایاوې د توقیفیان وو یا د

  روزنې

درسی په اکادمي د ون دپولیسو ډپام وړ اعمال ترسره کړی په ګد برخه کې په یق بتطد دکورنیو چارو وزارت دیوناما دوړاندیزونو 
پولیسو د ساعته اضافی درس ځای پرځای کو؛. برسیره پردي  ۱۸نصاب کې دپولیسو اکادمي ټولو زده کوونکوته د بشری حقونو 

 کې ریاستپه حقوق د ه هم شته؛ لمړي ډول یــې  دکورنیو چارو وزارت نه دوه ډوله نور ټریننګولپاره دبشری حقوونو په هکل
د ټریننګ دي چې دکورنیو چارو وزارت ټولو کارکوونکوته ورکول کیږی، او دوهم ډول یــې  دکورنیو چارو وزارت دحقوق بشر 

کابل کې په یاد ټریننګ یواځی  هکیږی. تراوس مهالڅانګي لخوا دافغانستان دبشری حقونو خپلواک کمیسیون په مالتړ ترسره 
  ده داده چې یاد ټریننګونه دافغانستان ټولو زونونو او والیتونوکې ترسره شي. ازون لپاره ورکړل شوي او ار ۱۰۱د

ت سریاد دبشری حقونو ریاست اقتصادی منابع نه لری چې دا دنده ترسره کړی. ګډونوال د ملي  پولیسو او جنایــې  تحقیقاتو 
 په یوناما لخواد کوم چې  یاو قانوني طریقو څخه ند و موثر د کارکوونکې دی. که څه هم دبشری حقونو ټریننګ يواځی دتحقیق 

بشپړ ډول تحقیق کوونکي په یواځی توګه داتوان نه لری چې په کورنیو چارو وزارت د کال اکـتوبر راپورکې وړاندیز شوي و. ۲۰۱۱
. دوی دنړیوالی ټولنی مالی او تخنیکي مرستوته وروزي او دشکنجی مخنیوی مکلفیت په هکله طریقوسره  و موثر  او په قانونی

  اړتیالري ترڅو تحقیق قانونی او موثره طریقو په هکله طزالعمل تیارکړی.

  د کورنیو چارو د وزارت اوامر

کاپـی شریکه کړه. دغه ه یو و اوامر شوو و کال مارچ کې دټولو صادر ۲۰۱۲کورنیوچارو وزارت دد یوناما سره یوه لیدنه کې 
ممنوعیت باندی تاکید درلود. پرته د بشر حقونو د مظنون، توقیفی او زندانی؛ وپه الرښودونه دشکنجی او نورو غیر انسانی اعمال

قوانینو او نړیوالو الرښودونو چي افغانستان یــې  غړیتوب لری. یاد الرښودونه خپل سری توقیفونه منع کوی او  واو پرته داړوند
توقیفونه او دقدرت څخه سؤاستفاده دپولیسو  ي قانون پربنسټ اوسی او غیر قانونی او خپل سر د تاکید کوی چې توقیف باید 

ئت الزمه او مظنون ته دهغه   رښودونه دلمړنیو تحقیقاتو په شمول د براعدلی تعقیب الندی راتلی  شی. الد لخوا جرم دي چې 
مودی کې په ساعته نظارت   ۷۲د  ورکولو باندی تاکید کوي. همدارنګه پولیسو ته یادونه کوی چې و پهمعلوماتد په هکله  نودحقو

ودونه دکورنیو چارو وزارت جندراو حقوق الرښ 240بهیر کې څارنوالی ته خبر ورکړی.په ساعتونو  ۲۴ د نیولو څخهد دهر مظنون 
حالت څخه نظارت د زندانیانو د او  وو، تورننالیتونوکې هدایت کوي چې دمظنونییــې په وکابل کې او څانګوته په بشر ریاست ته 

ه تطبیق څخد  احکامو وئت ټاکل شوی ترڅو دیادیوهی. 242نمبر احکام ټولو والیتونو او ولسوالیو ته صادرشوی ۱۶۹. 241وکړي 
                                                               نیټه یوناما دلویه څارنوالۍ څخه دامعلومات ترالسه کړي. ۲۵کال جون  ۲۰۱۲د 239

  نیټه، دکورنیو چارو وزارت الرښودونه ۱۴کال مارچ ۲۰۱۲د 240
  پورتنی مرجع.241
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ملي پولیسو افسرانوته پیغامونه د امنٻه قوماندانیو او نظارت خانوڅخه لیدنې کوی او د ئت دوالیاتو یڅارنه وکړی. یاد ه
  .243انتقالوي

 و قانون پلی کوونکو چارواکوته دځانګړ د نوقدرداني کوی، که چیري دهیواد په کچه دوالرښود وزارت د یوناما دکورنیو چارو 
له  به وږد مهال کې دتوقیفی دحقوقو ضامن او شکنجهپه اطبیق څخه یــې  نظارت وشی، نو تټریننګونو سره واستول شي او له 

ی یــې  دیوناما نښانه معیار رونه وټاکي او وخت پروخت موندو ر لپاره منځه والړه شي. حکومت باید داسي الرښود دموثریت ټاکلو 
  برخه کې کارکوی.په نظارت د چې دبشری حقونو  اداراو سره یوځای کړي  واو نورو هغ

توقیف ځایونوکې ساتل کیږی، یوناما له حکومت په ځانګړی توګه چې د ملي  امنیت په برخه کې په نظارت د دتوقیفی دحقونو  
 څخه غواړي چې دخپواکه او مستقله ناظرینو نظارت پرته دکوم قید او شرط څخه یقینی کړي.

  د جزایــې  عدالت سیستم ځواب د قانوني مراحلو طی او
نباید دمظنون د  اعترافاساسي قانون پربنسټ، دشکنجی دالری ترالسه شوي د دافغانستان دجزایــې  اجرااتو قانون او 

ټولو قضایاوو کې داسي استفاده په دي راپور کې روښانه شوي، تردي مهاله په څرنګه چې  .اساس پتوګه وکارول شيد محکومیدو 
مصلحت له مخی تکیه  د بدچلند او شکنجي بانديپه ترالسه کولو لپاره  د اعترافچارواکو  وملي امنیت او ملي پولیس چې د شوی
تنو ویلي  ۱۳۷ورکړی، یــې جملې څخه چې دشکنجی او بدچلند راپور له توقیفیانو  ۱۷۹توقیف ځایونوکې د په ملي امنیت د کړي. 

  کړی.  اعترافوخه یــې  تحقیق په بهیر کې دشکنجی دریدو په مد چې 

د بهیر کې په محاکمی د  قضایــې  چارواکو هشوی، یوناما موندلي چې اکـثر ونه راپور کې یادپه اکـتوبر د کال  ۲۰۱۱څرنګه چې د
اثبابیه مدارکو   وهغد . ډیری وخت اتهام، توراو محکومیدل ې تکیه کړ  پر اعترافعدلی تعقیب لپاره جرم باندی دمدعی علیه 

  محکمه کې دسوال الندی راځي.په یر کم وخت دا شواهد ډبدچلند او شکنجي دالری ترالسه شوی وی، او د چې پربنسټ کیږي 

  د شکنجو ادعا ګانو ته د قاضیانو او څارنواالنو السرسی

.  244څرنګه رسیدګی کوی و تهیوناما ګڼ شمیر قاضیانو او څارنواالنو سره مرکې کړي چي دشکنجی او زور سره ترالسه شوی ادعاګان
 وداسی ادعاد بهیر کې دشکنجی ادعاګانی ترالسه کړي، پداسی حال کې چې څارواالنو بیا  ېمحاکمد ګڼ شمیر قاضیانو منلي چې 

دیوناما لخوا مرکه شوو  .محاکمو کې دشکنجی ادعاګانی ترالسه کړي په ګن شمیر قاضیانو منلی چې  245ترالسه کول رد کړي.
منبع پتوګه ښودلي. که د جنایــې  مدیریت دشکنجی د امنیت ، ملي پولیس دولسوالیو په کچه او یوه قضیه کې چارواکو، د ملي  

  246څه هم دوی پخپله دداسی ادعا ګانو ترالسه کول رد کړي.

                                                                                                                                                                                                
  دکورنیو چارو وزرات احکامو یوکاپـی یوناماته لیږدول شوی 242
  ماشومانو څانګۍ رئیسی سره ولیدل.نیټه یوناما د کورنیو چارو وزارت جندر، حقوق بشر او  ۹کال می ۲۰۱۲د  243
  ملتونو عالی کمیشنری دفترکال اکـتوبر) ، دیوناما او دبشری حقونو په هکله دملګرو  ۲۰۱۱دافغانستان توقیف ځایونوکې دمنازعی اړوند توقیفیانو سره چلند (244
  یه څارلوالی استازو سره کابل کې لیدلي. څارنوالۍ استازو ، دوته دلو ۱۵قاضیانو،  ۱۵ترمنځ یوناما د  ۲۸او  ۹کال فبروری  ۲۰۱۲د245
والیتونوکې کارکاوه، او کابل کې دلویه څارنوالی دوه تنه استازو سره مرکه  ۱۱تنو  ۱۳استازو، چې  ۱۵نیټو ترمنځ یواما د لویه څارنوالی  ۲۸او  ۹کال فبروری  ۲۰۱۲د 246

  کړي. 
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دقاضیانو لپاره هیڅ کوم ځانګړی الرښود ندی وضع شوی چې دشکنجی ادعاګاني څرنګه بررسی کړي یاهم هغه قضایاوو کې چې 
د حقیقت کې ګڼ شمیر قاضیانو، څارنواالنو، او په څرنګه رسیدګی وکړی. وي، ترالسه شوی  له الرې شکنجی د زور او عترافپه ا

داسی  .اړه دیغاوسنی نظام کې دشکنجی دواقع کیدو اثبات مسؤلیت دمدعی علیه (تورن) پر په مدافع وکیالنو یادونه کړي چې 
خپل بدن باندی پتوان ولری ترڅو  ددیالزمی ده چې مدعی علیه  هت واو محاکم وڅارنواالن، وښکاری چې ملي امنیت، ملي پولیس

  247شوی. ورسره او ثابت کړي چې شکنجه او بدچلند هدشکنجي څرګند ټپونه ښکار 

 دمتهم استول یو نامناسب کاردی ځکه چېلپاره ښکاره توګه منلی چې طبی معائناتوته دشکنجی اثبات په ډیر شمیر قاضیانو 
توقیف کې ساتي. کله چې اکـثر متهمین محکمی ته  پهټاکلي مودی څخه زیا ت وخت د قانون کې په  توقیفیان  هملي امنیت اکـثر 

. ددی ستونزی لپاره ويځانګړی توګه فزیکي نښی له منځه تللی په ، شي وي چې دشکنجی نښي ښکاره هحاضریږی نو ډیر ناوخت
طبی د قربانی معائنه کړی. دغه عمل دتوقیفیانو  وادعاد څخه کار اخلی ترڅو دشکنجی دخپلو طبی کارکوونکو  هملي امنیت اکـثر 

پر کارمند د اکـتر چې د ملي  امنیت ډد ملي  امنیت چې خپواکې په هکله انديښنې رامنځته کوي چې ناشونی ده د معائناتو 
  مشواهد وړاندی کړي.اتهد اشکنجې وړاندی د 

  لیتو اعتراف په رد کې د قضا مسؤ د شکنجی د الری ترالسه شوی 

محدود  په اړوند ددوی صالحیتاثبات د ادعا  اعترافترالسه شوی د الری له و قاضیانو او څارنواالنو ښودلی چي د شکجی نځی
. پداسی شويتوګه ندی تعریف  هواضحپه قانون دشکنجی دجرم عناصر په جزایــې  اجراتو د جزا او د دي ځکه چې دافغانستان 

دشکنجی نړیوال تعریف  هښانه توګه جرم ندی تعریف کړی. تراوس مهالو ر په چې شکنجه منع شوی؛ ولی قانون  ېحال ک
  .248قوانیونو او پالیسی کې ندی منعکس شویپه دافغانستان 

راپورونوکې  وټول . په249دفاع کړي یــې همدارنګه یوناما دیوشمیر مدافع وکیالنو سره خبری کړی چې شکنجه شوی موکلینو څخه 
 وهغد . یوتن مدافع وکیل ویلي چې هیڅ تجربه نه لری چې قاضی ديدقانون 250محکمه کې مطرح شوېپه دشکنجی موضوع 

، مګر یواځی قاضیایو ویلی چې دوی فکر کوی شياخستلی وتطبیق کوونکو ادارو پر وړاندی چې شکنجه ترسره کړی عملي ګام 
 ، هغه پهنهاوکه دشکنجی فزیکي نښی شتون ولری  که کیل ویلی چېو مدافع  زور سره اخستل شوی دی. بل تن اعترافچې 

مدافع  نوروادعاوو ته پاملرنه نده کړی. همداشان  ودوسیو کې قاضیانو دغ و اکـثر په ی ولی ومحکمه کې دشکنجه کیدو شکایتک
متهم پروړاندی د او  وينل شوی شکنجي ادعا دقاضیانو لخوا مد ویلی چې دوی هیڅکله داسی قضیه نده درلودلي چې  نووکیال
  .ويه رد شوی نتورو

خپلو مسلکی اړیکوباندی هم رڼا واچوله.  یوتن پتطبیق کوونکو اداراو سره د یوناما سره قاضیانو دبحث په دروان کې دقانون 
غوښتي وو چې محکمي ته حاضر شي او دشکنجی ادعاوو ته ځواب ووایــې  یــې قاضی وویل چې د ملي  امنیت او ملي پولیسو څخه 

ریاست پوښتنوکې برخه ولری نو ممکن  ۴۰ولی بی نتیجې وو. بل تن بیاوویلي چې که چیری پرته دکابل څخه د ملي  امنیت 

                                                            
  ه کوي. دمرکه شوو قاضیانو او څارنواالنو جملی څخه ډیر ځانګړی توګه دوه تنو ویلی چې ملی امنیت دمنازعی اړوند توقیفیانو سره بدچلند او شکنج247
  مخکنی ماخذ 248
  . هکارکاویــې  الیتونوکېو ۱۱ په مدافع وکیالنوسره ولیدل چې ۱۲پوری یوناما دقانون حاکمیت څانګی کارکوونکو د  ۲۸څخه تر  ۹کال فبروری ۲۰۱۲د 249
  .والیتونوکې کار کاوه ۱۱تنو مدافع وکیالنو سره لیدلی چې  ۱۲نیټه ترمنځ یوناما د  ۲۹او  ۹کال  ۲۰۱۲د 250
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واړي چې د ملي  امنیت اکـتران نه غډعمومی توګه مسئولین حتی په احضارکړی. بل تن قاضی ویلی تراوسه پوری  یــې محکمي ته
  شکنجي اثار تایٻدکړي.د پروړاندي 

یــې ځینو قاضیانو او څارنواالنو دقضایــې  او ملي امنیت کارکوونکو ترمنځ دیوظریف ارتباط تائید کړی او دشخصي امنیت اندیښنې 
برخه کې چې په کـټرانو ډاد اندیښنې دمدافع وکیالنو او ممکن  ازکړی چې دقضایاو تعقیب باندی تاثیر لري. همدار ی څرکند

  .یويمعائنه کوی هم موجود اندشکنجي قربانی

  بد چلند او د شکنجو حل ته  قانوني ځواب 

وزارت لخوا پرمخ وړل کیږي، که چیری  ېلیــدمسودې چې پروسه یــې  دع ېدد .قانون مسوده تر کارالندی دهد دجزایــې  اجرااتو 
خپل سری ده دقانونی مراحلو طی مراعت کول تظمینوی او دشکنجی او تصویب شی نو ګڼ شمیر مادی لری چې د توقیفی په ګـټ

  251قیف اوسنی ممنوعیت  غښتلی کوي.وت

کړی چې دمتهم  هترڅو داثابت ول کیږي مسوده کې څارنوال ته مسؤلیت ورکپه چې دجزایــې  اجرااتو قانون  شوییوناما تشویق 
هره په مادی شتون ولری چې دعدلی تعقیب پدی قانون کې به داسی شواهد  پرته دزور یا شکنجی ترالسه کړي.  يپروړاندی قانون

مدافع وکیل درلودل الزمی د اوسنی مسوده کې یوه ماده دتوقیف په 252مرحله کې باید توقیفی مدافع وکیل ته الس رسی ولري. 
  253ګڼی هغه هم هغه جدی قضایاوو کې چې حداقل مجازات یــې  اوږد حبس وی.

، په شمول ددی چې څارنوال او 254و وړاندوینه بی بضاعته توقیفیانوته په یوه ماده کې شویدحکومت لخوا دحقوقی خدمات
. دداسی قانوني 255دی څخه خارج کړی شوی ېدوسیــد د متهم  اعترافاخستل شوی  رقاضی باید اطمنانی کړي چې په زو 

حفاظت شتون او جدی تطبیق کیدل به نه یواځی دافغانستان قانوني او بشری حقونو نړیوال مکلفیت تضمین کړی بلکی د 
  . ځای پر ځای کړي چوکاټ کې په تحقیق اوڅیړنی دقانون به مظنونینو څخه 

ختمیدوڅخه درې ورځی د قانون مسوده) دتوقیفی حق تضمینوي چې توقیفی دتوقیف مودی د جرااتو اجزایــې  د یاده مسوده(
ورځو  ۳۰توقیف موده د د ورځی ده چې هر ځل  ۱۰تحقیق موده د بهیر کې په دڅیړنو   .مخکی محکمې ته وړاندي کړی شی

د تمدید باید د مودې دهرځل دتوقیف نشی.  څخه زیاته ورځو ۱۸۰توقیف موده باید د مجموع کې  ای. پهنشی تمدید هاتیڅخه ز
  باندی اعتراض وکړی.مودی محکمه کې شتون ولری ترڅو دتمدید  په چي توقیفی یا وکیل یــې شي غوښتل ومحکمې څخه 

  د توقیف د مشروعیت د څٻړنې د حق نشتون او د هغه تاثیر په خپل سرو او غیر قانوني توقیفیو باندی

له کهپه توقیف  يکوم چې دغیرقانون 256اعتراض حق ندی وړاندي کړی د مشروعیت باندی په دافغانستان حقوقی نظام دتوقیف 
دنیول کیدو دوخت څخه  .ترڅو محکمه ترسره نشي قاضی نشی لیدلي يوخت یوتوقیف هاضافی قانوني حراست وړاندی کوي. اکـثر 

                                                            
  مدافع وکیالنو یوناما خبرورکړي چې ځانګړی توګه دري قضایاووکې شکنجه ، او عدلی طب معائنات ددوسیه سره یوځای وړاندی کړي. 251
  نیټه پارلمان دتقنین کمیټی یاده مسوده باندی کارپیل کړی.  ۲کال اکـتوبر  ۲۰۱۲نون مسوده اوس مهال پارلمان کې قانوني مراحل طی کوی. ددجزائی اجرااتو قا252
  ماده. ۱۰رجع، پورتنی م 253
  .ماده ۱۱او  ۱۰ پورتنی مرجع،254
  .ماده ۲۲ رجعپورتنی م255
مشروعیت باندی اعتراض پاڼه وړاندی کړی؛ چې داقانونی عمل افراد دخپل سرو او غیرقانونی  پدی معنی چې توقیفی ته حق ورکوي چې محکمې ته دخپل توقیف 256

  توقیف څخه ساتي. 
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د خپل توقیف د وکوالی شي  يیف. هغه جوړښت چې توق257پوری غځیدلی شي ېترمحاکمی پوری دتوقیف موده دری میاشتو مود
ه هکله قاضی ته شکایت وړاندی کړی؛ دافغانستان قوانین به دافغانسان اساسي قانون سره همغږی کړی او پعدم مشروعیت 

. پرته لدی چې توقیفیان 258همدارنګه ددولت مکلفیت دمدنی اوسیاسی حقونو کنوانسیون دغړی هیواد په توګه ترسره کړی 
خپل سر پتوقیفیان دتوقیف ځایونو چارواکو لخوا  ی ډیر  .محاکمه کې اعتراض وکړي په وقیف کیدو قانونیت ت وخپلد وکوالی شي 

  . شيالرس رسی حقونوته احترام ود او مدافع وکیل ته  ېمود يلدی چې قانونغیر ب شويتوقیف کې ساتل 

دپارلمان لخوا تصویب شي بیادی نو داسی خواشینی سره هیڅ داسی تظمین شتون نلری چې يوځل دقانون یاده مسوده په 
چې توقیفی وکوالی  دهتان داساسی قانون سره سم داسی قانونی جوړښت ته اړتیا سځای پرځای شی. دافغان ېقانونی مادی پک

  ته دخپل توقیف قانونیت باندی غور کولو په موخه عرض وړاندی کړي. ېشی محکم

  ستره محکمه او لویه څارنوالۍ
مخنیوی اړوند الرښودونه صادرکړي او د ینوته خبرورکړل شوی چې محکمه او لویه څارنوالۍ هم دشکنجی  یوناما مسؤلد 

ی) دوه تنو قاضیانو ټنی ۲۸- ۹کال فبروری ۲۰۱۲مرکو په موده کې(د عقیب کړي. دقاضیانو سره دیوناما ه تدشکنجی ادعا ګانی ب
ه وکړه . ولي نه یوناما او نه هم کوم ځواب ورکونکی دستری محکمې دوه کلونو وړاندی دستری محکمې لخوا الرښودونوته اشار د 

قانون تطبیق کوونکو ادارو  د هکله معلومات درلودل. یوناما دقضا ټولو چارواکو اوپه لخوا دکوم (نوي یا پخواني) الرښود 
چارواکو باندی غږ کوي چې دتحقیق معیاری او ټاکلي الرښودونه چې ټولو قانون تطبیق کوونکو اداروته تطبیق وړ وي تنظیم او 

کړي بلکی ددولت مثبت و نشر کړي. دابه نه يواځی خپلواکه مستقله نظارتی ادارتوته وړتیاورکړي چي دالرښودونو موثر نظارت 
 حق کې اوسي.په مخنیوی او طی مراحلو د ت دشکنجی اقداما

  د عدليــې وزارت څخه د  کورنیو چارو وزارت ته د محابسو د عمومي ریاست د مسؤلیت انتقال

 چېکورنیو چارو وزارت ته انتقال شود عمومي ریاست مسؤولیت دعدلیــې وزارت څخه د کال جنوری کې دمحابسو ۲۰۱۱د
وزارت د . نړیوالې ټولنې تاکید کاوه چې باید دمحابسو عمومي ریاست دکورنیو چارو 259رکند کړخپل تشویش څ ې پرې نړیوالې ټولن

توقیفیانوته دالس رسی مخنیوی  و مستقل ریاست (معینیت) پتوګه شتون ولریترڅو د ملي  پولیسو او امنیتی ادار د چوکاټ کې په 
چارو او اداره کې مداخله ونکړی، په باید دمحابسو  ې تی ادار چې دقانون نافذین او امنی هوه شهم یاد ا خبرهوکړي. همدارنګه د

  260.وکړ ړعلنی توګه مالتپه موقف څخه ئي دی  چې دکورنیو چارو وزیر موافقه وکړه او د

  د محابسو اداره کې د کورنیو چارو د وزارت او د ملي امنیت ریاست د الس وهنو په هکله انديښنې

((کشفی څانګی))  ېکورنیو چارو وزارت د محابسو عمومی ریاست ټولو والیتی اومرکزی محابسو کې د یو د نژدی وخت کېپه دی 
د ادارو او وزارتونو استازی ګډون ولری د ملي امنیت  يدغه اداره کې به داستخباراتی او تحقیقاتپځای پرځای کولو پالن خپورکړ. 

ول. دغه اداره به دمحابسو په داخل کې موقیعت ولری او د جاسوسی، استازو په شمد ریاست د جنایــې  جرمونو د ریاست او 

                                                            
  ماده .  ۵۳او  ۶دجرائی اجراتو موقت قانون  257
  بند  ۱ماده  ۹دجزائی اجرااتو موقت قانون  258
  صورت نیولی وو.  نیټه دجمهوری ریاست فرمان پراساس انتقال ۱۷کال دسمبر  ۲۰۱۱قانوني ډول د  259
  .وزیر ښاغلي بسم هللا خان محمدی بیانیه پخوانی نیټه دکورنیو چارو  ۱۰کال جنوری ۲۰۱۲د 260
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 ويبررسی او تحقیق مسؤولیت لری. دوي به دمحابسو عمومی ریاست ته مسؤل نه د مبارزی د او تروریزم سره  ومخدره مواد
  . ويبلکي هرشخص به خپلی خپلی اداری ته ځواب ورکوونکی 

ي چې دغه پالن دبشری حقونو د بالقوه سؤاستفادو څخه ډک دی او دیــې  او ویلي نیوکه وکړهنړیوالو دکورنیوچارو وزارت باندی 
ملي امنیت ریاست ته اجازه ورکوی د . ترټولو ستر تشویش دادی چې 261تضاد کي دیپه ړیوال اصالحی معیار سره د ندمحابسو 

ترالسه  اعترافمحبوسیونو څخه د زندان کې په ې چې دتوقیفیانو انتقال د ملي  امنیت څخه زندانونوته بیاهم چانس ورکوی چ
  کړی.

  سرپوزه(کندهار)

الس وهنو په هکله ګن شمیر راپورونه ترالسه کړي. د داخلي چارو کې دامنیه قوماندان په مرکزی زندان(سرپوزه) د یوناما دکندهار 
محبس چاروکې زیاتیږی او د د دمحبس دچارواکو په نسبت د ملي  پولیسو، ملي امنیت کارکوونکو او څارنواالنو نفوذ ورځ تربلی 

و اداراو یو روښانه رول نه شتون، توقیفیانو او زندانیانو ته ڼسبب شوي. دګ واندیښند زندانیانو د محبس دچارواکو، توقیفیانو او 
وزارت له کورنیو چارو د یوناما لخوا د برخه کې ځینې ستونزی رامنځته کړي. دغه موضوع په دمحکمې او کورنیو سره دمالقات 

  262. نديالیت څخه خبر فع له داخل کې د ملي  امنیتپه کورنیو چارو وزارت وویل چې دزندانونو  . دسره شریکه کړی شوه

  ځواکونو (ایساف) د پلټنې پروګرام مرستندویهد توقیف ځایونو څخه د نړیوالو 
زه یــې د تالشۍ پوستې ته تر وړلو درې ورځې وروسته ځوړند کړم. دوی زما السونه زما ترشا ولچک او په یوه ټوټه یــې زما په مال "

کړم. دوی دې کار ته تر ډیره مودې  دوام ورکاوه ، ترڅو به چې ما خپل پورې کلک وتړل او د توت په یوې ونې کې یــې راځوړند 
هوش له السه ورکړ. دشپږو ورځو نه د زیاتې مودې په اوږدو کې یــې دا کار راسره هره شپه ترسره کاوه. زه به په یو کانتینر کې را په 

وړند کړم نو د وینې جریان به مې بند شو او حال کیدم چیرته چې به دوی د بې هوښۍ په وخت کې وړلم. کله به  یــې چې زه ځ
ګوتو به مې حس نه درلود. شاوخوا درې ځلې یو بهرنی هییت چې د امریکايــي فوځیانو نه جوړ ؤ او فکر کوم چې د حوزې د کـتلو 

. زما ښی مټ لپاره به راته ،راغی  خو هر ځلې به یــې زه ترې پټ ساتلم. دوی ماته وویل که زه ځا ن پټ کړم نو خوشی به مې کړي 
  ".او الس کار نه کوي، زه سم حرکت نشم ورکولی

  }یوناما ولیدل چې د توقیف شوي کس  ښی الس او مټ بې حرکـته ؤ او الس یــې د لمس کولو  وړتیا نه درلوده. {
  )کال ډسمبر ۲۰۱۱مه حوزه، کندهار، د ۱۵نمبر توقیفي، د ملي پولیسو  ۲۶(

 د سمون شپږ پړاویز پالن

کال په اکـتوبر کې ایساف د سمون شپږ پړاویز پالن په الره واچاوه چې د توقیفیانو سره د چلند او د استنطاق په  ۲۰۱۱د 
روشونو کې د سمون د راوستلو په برخه کې، له افغان چارواکو سره مرسته وکړي. دغه سیستم ، د توقیف ځایونو  څخه د 

د مرکو پراړتیا ټینګارکوي چې د ملي امنیت او ملي پولیسو له خوا د توقیفیانو سره د  باقاعده پلټنو، د پرسونل او توقیفیانو سره

                                                             ښاغلی بسم هللا محمدیسره ر وزی پخوانی رسمی توګه خپل تشویش دکورنیو چارو  په کاری ګروپ کېپه محابسو د نیټه  ۲۹په می د کال ۲۰۱۲دنړیوالی ټولني استازید 261
  شریکه کړه. 

  وزیر، ښاغلی بسم هللا خان محمدی سره شریکه شوه.پخوانییوناما دکورنیو چارو  ،نیټه ۲۹می د کال  ۲۰۱۲د 262
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ناوړه چلندونو په پیژندنه کې اساسي وسیله ګڼل کیږي. ایساف به د سفارتونو او نړیوالو سازمانونو سره په دوه اړخیزه توګه کار 
له توقیفیانو سره تماس لري او د خپل چلند لپاره مسؤل دي، وکړي، د توقیف ځایونو دمشرانو او د تحقیق د پرسونل لپاره چې 

روزنیز سیمینارونه په الره اچولي. نوموړو روزنیزو پروګرامونو ،له توقیفیانو سره پر انساني چلند او دتحقیق پر غیر اجباري 
ګه نوموړو پروګرامونو د بشري تخنیکونو چې تحقیق کوونکي یــې د شکنجې د یو بدیل په توګه کارولی شي، تمرکز درلود.  همدارن

  حقونو پر معیارونو او د توقیف ځایونو د داخلي وضعیت پر ښه کیدو هم ټینګار کاوه. 

د روزنې د بشپړولو او د توقیف ځایونو څخه د نااعالن شوې پلټنې دویمې مرحلې نه وروسته کیدای شي د ملي امنیت او ملي 
یید شي چې له مخې یــې د نړیوالو ځواکونو څخه د بندیانو سپارلو بیا پیلولو ته الره پولیسو توقیف ځایونه د هغې پروسې لپاره تا

هواریږي. تایید یا منل یوازې د ایساف قوماندان ته وړاندیز کیدی شي، که چیرې د توقیف ځایونو ټول اړوند پرسونل چې له 
ې ګډون کړی وي او د ایساف د روزونکو د قناعت وړ توقیفیانو سره د ناوړه چلند مرتکب شوي وي، په دې روزنیزو پروګرامونو ک

ګرځیدلي وي. د توقیف ځایونو پلټنې هغه وخت بشپړې وې چې ایساف به وکولی شول په هر ځای کې د ټاکلی شمیر توقیفیانو 
سره د مرکو په لړ کې که د توقیفیانو  263په بیال بیلو توقیف ځایونو کې د توقیفیانو شمیر یو تر بله توپیر درلود. –سره مرکې  وکړي 

به که د ایساف د پلټونکو له خوا څه ستونزې او یا د ناوړه چلند ادعاوې ترالسه شوې، نو د توقیف ځایونو د پرسونل سره چې د 
ناوړه چلند مسؤل وو د چټکو اصالحي اجرااتو د ترسره کولو په موخه به  ملي امنیت او یا ملي پولیسو ته  وړاندې کیدې. په ځینو 

  و کې به ایساف د توقیف ځایونو د پرسونل لپاره په نورو روزنیزو پروګرامونو ټینګار کاوه. قضی

د روزنو او پلټنو نه وروسته، د ایساف د پروګرام په چوکاټ کې د باقاعده څارنې پروګرام  په الره واچول شو چې د دوی پرسونل به 
د توقیف ځایونو څخه، چیرته چې دوی توقیفیان سپارلي وو، په یــې ترسره کوي.  په دې لړ کې د نړیوالو ځواکونو پرسونل 

  باقاعده ډول څارنې کړي دي ترڅو له هغوی سره د محاکمې نه مخکې بهیر وڅیړي.

  د توقیف ځایونو د تایید پروسه

ه خوا د بندیانو په مه د نړیوالو ځواکونو ل۸کال د نومبر پر  ۲۰۱۱د ایساف د قوماندان له خوا د توقیف ځایونو د تایید پروسه د 
کال د مارچ پر اتمه نیټه ایساف اعالن  ۲۰۱۲سپارلوسره  د هرات د ملي امنیت د توقیف ځای په پاک ښودلو سره پیل شوه. د 

د  264توقیف ځایونه پیژندل شويدی چیرته چې شکنجه وجود لري.  ۱۴نه تر   ۱۶وکړ چې دا ثابته شوې چې د یوناما له خوا  له  
اتو پر اساس، د ایساف له خو د تایید پروسه د ایساف د قوماندانۍ له خوا د دې منلو په معنی نه ده چې په یوناما د معلوم

توقیف ځایونو کې به شکنجه نه کارول کیږي او یا د دې ضمانت نه دی چې د توقیف ځایونو پرسونل په اړخیزه توګه بیا وروزل 
. تاییدې څرګندونه کوي چې د ملي  امنیت او ملي پولیسو توقیف ځایونو 265يشي تر څو د استنطاق ناوړه کړنالرو څخه ګـټه وانخل

  د اصالحي پروګرام لومړنۍ درې مرحلې بشپړې کړي او ایساف د نورو ناوړه چلندونو په اړه معلومات نلري. 

                                                            
سلنې پورې توقیفیانو سره پر مرکو پیل وکړ او یا یــې په  ۴- ۳دتاییدد پروسې د یوې برخې په توګه، د ایساف پلټونکو د هر توقیف ځای د توقیفیانو ډ ټولټال شمیر څخه له  263
ونشول کولی له ټاکلي شمیر ر ځای کې لږترلږه شپږ توقیفیانو سره مرکې وکړې. په ځینو توقیف ځایونو کې د توقیفیانو په شمیر کې د ډراماتیک کمښت له امله ، ایساف ه

ې، په ځینو ځٓایونو کې لکه د کاپیسا او لغمان په توقیفیانو سره مرکې وکړي ترڅو دا معلومه کړي چې ايا شکنجه اوس هم په نوموړو ځایونو کې شته او کنه. سربیره پر د
  توقیف ځایونو کې ایساف د لوجیستیکي محدودیتونو له امله ونشول کولی پلټنې او ټریننګونه ترسره کړي. 

س، د ژیړۍ ملي پولیس، د ریاست، د ارزګان ملي پولیس، د خوست یونیفورم دار پولی ۱۲۴د لغمان، کاپیسا، تخار، هرات، خوست ملي امنیت او د ملي امنیت 264
  مې حوزې ملي پولیس. ۹کندوز یونیفورم دار پولیس، د ارغنداب او دامان یونیفورم دار پولیس، د دشت ارچي یونیفورم دار پولیس، د کندهار د 

  کال فبروری میاشت کابل کې دایساف قوماندانانو سره لیدنه. ۲۰۱۱د265
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سره د ناوړه چلند جدي نمبر ریاست په ګډون، په ځینو ټاکليو ځایونو کې یوناما د توقیفیانو  ۱۲۴سره لدې چې د ملي امنیت د 
پیښې ثبت کړي دي، د تایید پروسې یــې ډیر وخت واخیست. په ځینو ځایونو کې د دوامداره ستونزو او په ځینو توقیف ځایونو 
کې د توقیفیانو د شمیر د ډراماتیک کمښت له امله، د ایساف څارونکو ونشول کولی دکافي شمیر توقیفیانو سره مرکې ترسره کړي 

دا په دې معنی  266ړي چې له توقیفیانو سره څه ډول چلند کیږي. ایساف په مشروط ډول یو څو ځایونه تاییدکړل. او قضاوت وک
ده چې ایساف به د توقیفیانو د سپارلو پروسې بیا پیلولو ته اجازه ورکړي خو د توقیف ځایونو څارنه او پلټنه به د ټاکلي شمیر 

ځایونه  ۵څخه   ۱۴د  267ترڅو د توقیفي چلند په اړه دوی د قضاوت کولو جوګه کړي. توقیفیانو سره د مرکوکولو پورې دوام ولري 
  268په مشروط ډول په ګوته شوي او د هغوی پلټنې به دوام لري. 

د ډیرو پلټنو او روزنیزو پروګرامونو سره سره، په کندهار کې نه د ملي  امنیت او نه هم د ملي پولیسو توقیف ځایونه تایید شوی 
وروستیو مالقاتونو کې، د جنوب په سیمه ایزه قوماندانۍ کې د ایساف پرسونل یوناما ته دا څرګنده کړې ده چې دوی په دی. په 

دې عقیده دي چې د دوی د پلټنو او روزنو رژیم د ملي پولیسو او ملي امنیت په توقیف ځایونو کې د توقیفیانو سره د چلند په 
  سمون کې اغیزمن واقع شوی دی.

  وقیف ځایونو د تایید د پروسی د لغوی کیدو تاییدد ځینوت

مه نیټه، د هرات د ملي  امنیت د توقیف ځای د لغوې د تایید په تعقیب چې یوناما ۸کال د نومبر په  ۲۰۱۱د بیلګې په توګه، د
. په 269دهد نهوهغو توقیفځایونو لیسټ واخیست چې د پوښتنو ګرویږنو د هغه چلند سره مخامخ شوي ووچې شکنجه یــې درلو

کال د اګسټ په میاشت کې ربړول شوی و،  ۲۰۱۲همدې مرکز کٻد شکنجې تر ټولو وروستي قرباني پخپلې مرکې کې وویل چې د 
چې دا پیښه دهرات د ملي  امنیت تایید شوې توقیف ځای ته د ورتګ څخه نهه میاشتې وروسته پيښيږي . همدارنګه، ایساف د 

خوست د ملي  امنیت توقیف ځای تایید کړ په کوم کې چې یوناما څلور توقیف شوي مه نیټه د ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۱۲
کال د سپتمبرپه میاشت کې بالکل وروستۍ پیښه  ۲۰۱۲کسان چې د مستنطیقینو لخوا شکنجه شوي وو وموندل، چې دا د 

  . 270وه

ې یو او د کندوز د ملي  پولیسو په ،  یوناما د خوست د ملي  پولیسو په توقیف ځای ک271کال د مارچ په میاشت کې ۲۰۱۲د  
مرکزي قوماندانۍ کې دوه توقیفیان وروسته لدې وموندل چې ناوړه چلند ورسره شوی واویاهم شکنجه شوي وو، پداسې حال کې 

  .  272چې ایساف دا دواړه توقیف ځایونه تایید کړي وو 

                                                            
ریاست، د لغمان  ۱۲۴وط ډول له شکنجې پاک اعالن شوي دي ولې د هغوی پلټنې به جریان لري، د ملي امنیت څخه پنځه ځایونه د ایساف له خوا په مشر  ۱۴د 266

  مې حوزې ملي پولیس. ۹ملي امنیت، د ارغنداب، دامان او د کندهار د 
نااعالن شوي ډول ورڅڅه لیدنه کوي ترڅو توقیفیانو  ساعتونو کې به په ۷۲ایساف کولی شي چې مشروطه تاییدشویو ځایونو ته توقیفیان ولیږدوي، په دې ډول چې په 267

  سره د هغوی د چلند او نور وضیعت په اړه مرکې وکړي. 
  مې حوزې ملي پولیس. ۹ــ ریاست، د ارغنداب ملي پولیس، د دامان ملي پولیس او د کندهار د ۱۲۴د لغمان ملي امنیت، د ملي امنیت عـ268
  نمبر توقیفیان  ۶۰۹او  ۴۱۱، ۴۰۵، ۳۷۹، ۳۷۶، ۲۶۰، ۲۳۷، ۲۳۶، ۱۶۶د  269
  نمبر توقیفیان ۵۷۹او  ۴۴۹، ۴۴۵، ۳۲۸ 270
کال د مۍ په میاشت کې ، د خوست د ملي امنیت د توقیفځا ې د تایید څخه درې میاشتې وروسته شکنجه  ۲۰۱۲د شکنجې ترټولو وروستني قرباني وویل چې د  271

  شوي.
  نمبر توقیفیان ۴۴۵او  ۴۵۲، ۳۵۵ 272
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په توقیف ځایونو کې د تایید څخه شپږ  کال اګسټ کې د خوست اوکندوز د ملي  پولیسو ۲۰۱۲د شکنجې پیښې په نژدې 
کال د اګسټ په میاشت کې شکنجې په  ۲۰۱۲ریاست کې یوناما د  ۱۲۴میاشتې وروسته راڅرګندې شوي دي. د ملي  امنیت په 

ــ ریاست کې ترالسه ۴۰پوره باوري اوډاډمن ډول موندلې دي. پردې برسیره، یوناما څو نورې د شکنجې قضیــې د ملي  امنیت په عـ
کال  ۲۰۱۲هم بشپړه کړیده . دغه څو اړخیزه پیښې چې د  273کړیدي، سره لدې چې ایساف ددې توقیف ځای د پنځم پړاو څارنه

د اګسټ په میاشت کې رامنځته شوې دي، د ایساف د څارنې د پروګرام  د عملي کیدو څخه پنځه میاشتې وروسته پیښې شویدي 
  . 

ریاست، ۴۰السلیک کړه د کوم له مخې چې د ملی امنیت 274FRAGOنیټه ایساف مه ۲۴کال د اکـتوبر د میاشتې په  ۲۰۱۲د 
ریاست، د لغمان ملي امنیت. د خوست ملي امنیت، د هرات ملي امنیت، د خوست مرکزي ملي امنیت، ملي پولیسو او د  ۱۲۴

  دول درولي.کندوز مرکزي ملی پولیسو توقیف ځایونه نا تایید اعالن شوي او هغوې ته  یــی د توقیفیانو لیږ 

  د ایساف د څارنی  پروګرام

ښایــي پلټنو او ټرینګونو د ملي امنیت او د ملي پولیسو په ډیرو توقیف ځایونو کې د نظافت د څرنګوالي په پرمختګ کې نتیجه 
ف د ورکړي وي. توقیفیانو او هغو ادارو چې د توقیف ځایونو څخه څارنه کوي، یوناما ته د کیسو په ډول ویلي وو چې د ایسا

لمړني غذایــي رژیم څخه وروسته د خوړو او درملو په معیار کې بهبود راغلی دی. ځینې ثبوتونه د کیسو په ډول دی او دې ته 
اشاره کوي چې ټرینګونو د ملي امنیت او ملي پولیسو د کارمندانو د پوهاوي د کچې په پورته بیولو کې مرسته کړیده تر څو پدی 

څخه شکنجه منځ ته راځي. پداسي حال کې چې ایساف د توقیف ځایونو پلټنې کولې او د هغوې  وپوهیږي چې له کوم ډول چلند
د سمون لپاره یــې د کلیدي پرسونل لپاره ټریننګونه برابرول، یوناما په ډیرو توقیف ځایونو کې د شکنجو او ناوړه چلند په اړه د 

حال، د ایساف د سمون د پالن موثریت محدود شویدی او ډیر  تورونو په ترالسه کولو کې یو ښکاره کموالی ښودلی دی. په هر
دالیل موجود دي چې هغه ثمره اوالسته راوړنې چې د دې پالن څخه په ګوتو راغلي، لنډ مهالې ثابتوي. د سمون دغه شپږ پړاویز 

یساف یــې د پلي کیدو پروګرام پخپل شکل او عمل کې محدود دی کوم چې پخپل وار د محدودو منابعو منعکس کوونکې دی چې ا
لپاره په الس کې لري. څرنګه چې د عسکرو تعداد کم شوی او د قدرت انتقال دوام کوي، ایساف محدودی بشري منابع په الس 

  کې لري چې د پلټنو، ټریننګونو او د څارنې دندې یــې پرمخ بیولې وای.

دخیل وو د بشر د حقونو د څارونکو، د قانون د اجرا په عین وخت کې، اکـثره د ایساف پرسونل چې په پلټنو او ټریننګونو کې 
کوونکو مامورینو، ټرینرانو او یا هم د متخصصینو په څیر  نه وو تربیه شوي تر څو پدی وپوهیږي چې له توقیفیانو سره څرنګه او 

اینې احساس کاوه کله چې ډول مرکې وکړي. دا هم یوه پرانستی پوښتنه ده چې ٓایا توقیفیانو په هغه وخت کې د پوره هوس په څه 
څارونکو په نظامي جامو کې او یا هم په مجهزو محافظوي سامان ٓاالتوکې ، چې اکـثره یــې بندیان خپل دښمنان ګڼي، د هغو 
سپکوونکو چلندونو په اړه څه ووایــي چې له دوی سره شوي وو.  د توقیفیانوسره د انټروي کولو یو ژور اصل دا دی چې د پولیسو 

میانو په یونیفارم کې شکنجه شوي توقیفان نهایــي بې زړه کوي تر څو ډاډه خبرې وکړي او د حقوق بشر ناقضین او یا د نظا
  وپیژني. 

                                                             نمبر ریاست د پنځم پړاو په  ۴۰مارچ کې د خالصې ټولنې، ایساف د ملي امنیت  ۲۰۱۲د بشرحقونو خپلواک کمیسیون/ اوپن سوسایټی د عامه راپور په تعقیب، په  273
  څارنه کې واچاوه. 

  یږی. دغه امر دامریکا متحد ایاالتو ځواکونو قوماندانانو له پاره په وخت باندی همکاری په موخه لیږدولی ک 274
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پداسې حال کې چې ایساف ټرینران او متخصصین له بهر څخه راوستل تر څو د هغوی د ټریننګونو ظرفیت بشپړ کړي. د 
تر پوښښ الندی نیول شوی. په ایساف کې د ټریننګونوغونډی د ورکړل  ټریننګونو ساعتونه محدود شوي او د موضوعاتو دایره

شوي واک په پالن کې د توقیف ځایونو او د هغوی د موجوده منابعو پر اساس چې په مختلفو سیمه ایزو ملي ځواکونو کې یــې 
اعته د بشري حقونو او انساني لري توپیر کوي. په ځینو ځایونو کې د ملي امنیت او ملي پولیسو مستنطیقینو یواځې دوه نیم س

سلوک په اړوند ټریننګونه اخیستي دي، دا پداسی حال کې ده چې په ځینو نورو ځایونو کې همدا ټریننګ ډیر اوږد او ډیر پراخه 
نۍ ـــ ریاست کې، او د کندهار والیت د ملي امنیت او ملي پولیسو په مرکزي قومندا۱۲۴و، د بیلګې په توګه، د ملي امنیت په عــ

  کې. 

پلټنو یواځې هغه توقیف ځایونه تر خپل پوښښ الندی راوستې دي چیرې چې یوناما یا د بشر د حقونو نورو ډلو د شکنجې  
استعمال سیستماتیک او متداوم عمل پیژندلی دی. دی کار ملي امنیت او ملي پولیسو ته امکانات په الس کې ورکړيدي تر څو 

قانون نورو اجراکوونکو ادارو ته ولیږي چیرې چې د څارونکو ادارو یا پام نه وي او یا هم د امنیتي  توقیفیان نورو ځایونو ته او یا د
  ملحوظاتو له امله نشي ورتللې. 

دغو کمزوریو د سمون د پالن ټول موثریت محدود کړیدی. څرنګه چې د راپور په جریان کې یاده شویده چې په ډیرو توقیف 
ن پلی کاوه، په ډراماتیک ډول سره پکې د جنګي بندیانو شمیره رالویدلې وه. ددې کمښت لپاره ځایونو کې ایساف د سمون پال

ډیرې احتمالي څرګندونې شته، په شمول د هغو نیول شویو اشخاصو چې د ایساف لخوا د شپـې د چاڼیزو عملیاتو په ترڅ کې او یا 
ه چې د ټولو هغو بندیانو په شمیره کې کمې راغې چې د ملي هم د جنګ په میدان کې نیول شوي وو، وقفه راغله د کومې له سبب

امنیت او یا د ملي پولیسو په توقیف ځایونو کې ساتل کیدل. په اکـثرو ځایونو کې، سره له دې چې ښکاره نښې نښانې موجودې 
دي لیږدوي، په شمول د وې چې ملي امنیت او ملي پولیس بندیان پټوي او یا یــې نورو پټو ځایونو ته چې رسمي توقیف ځایونه ن

 ملي امنیت او ملي پولیسو هغو لیرې توقیف ځایونو ته چې په همهغه والیت کې شتون لري.

  د احتساب نشتوالی  

ایساف منلی ده چې د توقیف ځایونو دهغو مشرانو او مستنطیقینو احتساب مهم دی چې د بندیانو په شکنجه کولو تورن دي. 
کوي خو بیا هم د دوی د کار ساحه محدوده ده، دا پدی معنا چې افغانستان یو خپلواک سره لدې چې ایساف پدې ټینګار 

. د دوی د شپږپړاویزه پالن له مخې، ایساف ژمنه کړی چې یواځی په هغو توقیف ځایونو کې چې دوی پکې د بندیانو 275هیواد دی
تړ کوي. په احتمالي توګه دا کار د شکنجې د بد چلند او د بشري حقونواو نورو سرغړونو څخه څارنه کوي، د احتساب مال

مرتکبین په نښه کوي، ثبوتونه او یا نور اړین معلوماتو چمتو کوي کوم چې په تحقیقاتو او قانوني تعقیب کې د افغانستان د 
ب لپاره جزایــي عدلي سیستم سره مرسته کوي. ایساف د دغو مرتکبینو نومونه نه خپاره کړي او نه یــې د دغو موضوعاتو د احتسا

کوم داسي اقدام کړی کوم چې په سیاسي ارادې باندې خواشینونکې اثر پریباسي. د بیلګې په ډول، د هغو مالي او یا تخنیکي 

                                                            
  کال جنوری میاشت کې دایساف قوماندانانو سره دیونما لیدنه دشپږ پړاويز پروګرام طرح کیدو په موخه. ۲۰۱۱د275
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مرستو او د ظرفیت لوړونې پروګرامونو او پروژې چې په ملي امنیت او د کورنیو چارو وزارت کې پلي کیږي، که په شکنجې د تورنو 
  . 276ي تعقیب پکې شرط وګڼل شي، یو خواشینونکی حالت رامنځ ته کويمرتکبینو منفکې او عدل

احتساب یو داسی حساس فکـتور دی چې هڅه کوي د شکنجې هغه کلتور بدل کړي کوم چې د افغانستان په توقیف ځایونو کې 
لري دا دی چې ژر  شتون لري. یو د هغو دالیلو څخه چې ولی د ملي امنیت او ملي پولیسو په توقیف ځایونو کې شکنجه دوام

اعتراف او معلومات الس ته راوړي.  که د شکنجې مرتکبین د تحقیقاتو په سپکونکو تخنیکونو ګرم ونه ګڼل شي، خپلې دندې او 
معاشونه له السه ورنکړي، او یا قانوني تعقیب الندې ونه نیول شي، شکنجه به دوام ومومي. د احتساب نه شتون په ملي امنیت 

و په ادارو او لیکو کې، د ایساف دغه شپږ پړاویز پالن بې ارزښته او محدود کړی دی: شکنجه یوازی په لنډ مهالو او د ملی پولیس
ټرینګونو او څارنو باندی نشي دریدالی. پداسي حال کې چې د پلټنې او ټرینګونو سیستم معرفی په شپاړسو هغو توقیف ځایونو 

مو کې چې د ایساف خپل شپږ پړاویز پالن پلی کوي او د شکنجو استعمال بیرته په کې د شکنجو د تورونو شمیره راکمه کړه په کو
  هغو توقیف ځایونو کې منځ ته راغلي کومې چې ایساف تایید کړی وي. 

د یادونې وړ ده چې د ملي امنیت  داخلي پلټنو د شکنجو د تورونو او د هغې د سیستماتیک استعمال په اړه لږه نتیجه ورکړی ده. 
او همدا ډول یوناما دا درک کړیده چې هغه معلومات او شواهد چې د  ملي امنیت سره یــې د خپلو پلټنو او څارنو په پایله  ایساف

  کې ترالسه کړي ، شریک کړیدی خو بیا هم ملي امنیت پدې اړوند څه ندی کړي.

  د ملي امنیت او کورنیو چارو وزارت څخه نړیوال مالتړ

  برطانیه
د برطانوي ځواکونو څخه د توقیفیانو سپارل افغان ځواکونو ته یو قانوني موده وجود لري تر څو د شکنجې د لیکلو په وخت کې 

کال د  ۲۰۱۲او ناوړه چلند ډار له منځه یوسي. دغه قانوني موده د برطانیــي او ویلز د استناف محکمې د حکم پر اساس چې د 
ه امر شوی دی چې دغه موده کم له کمه د مرافعه محکمې تر هغه حکم مه نیټه ورکړل شو په کوم کې چې برطانیــې ت ۶نومبر په 

کال د نومبر  ۲۰۱۲معلوماتو په رڼا کې د .د تازه277مه نهایــي کیږي ۲۷کال د نومبر په  ۲۰۱۲پوری برقراره وساتل شي کوم چې د 
ندیانو په انتقال موقتي بندیز ولګاوه مه، د برطانیــې د دفاع وزیر دغه قانوني موده پر ځای وساتله او ملي امنیت ته یــې د ب۲۹په 

داسې معقول او باوري دالیل شته چې باور پری وشي چې هغه بندیان چې د برطانیــې ځواکونو لخوا نیول “اوداسی یــې وویل 
  278”شوي وو او لشګرګاه ته انتقال شوي، ښایــي د یوه رښتیني ناوړه چلند سره مخامخ وي.

                                                            
قوانینو طبیق مانع کیږی. دیاد قانون پربنسټ امریکا متحد ایاالت نشی کوالی هیڅ نهاد یا  " Leahy Law"شکنجه او بدچلند دملي امینت او ملي پولیسو لخوا دالهه 276
  رسته نشی کوالی دکوم نهاد لخوا تخطیو په هلکه دامریکا متحده ایاالتو بهرنیو چارو وزارت کره شواهد ولری.م

کال کې د هلمند په والیت کې بندي شو، چې بیا ملي امنیت ته وسپارل شو،  ۲۰۱۰وروستنی محاکمه د سردار محمد په اړه وه چې د برطانوي ځواکونو له خوا په  277
ه ا کړې چې د ملي امنیت په توقیف خانه کې شکنجه شوی دی. د سردارمحمد مدافع وکیل د برطانیــې له دولت څخه وغوښتل چې هغه قانوني واک ورتسردارمحمد ادع

فغان ځواکونو ته د مۍ په میاشت کې ددې ادعا له مخې په برطانیا کې تصمیم ونیول شو چې ا ۲۰۱۲وښيــي د کوم له مخې چې دده مؤکل ملي امنیت ته سپارل شوی ؤ. د 
  د بندیانو په سپارلو بندیز ولګوي. 

  د برطانیــې د دفاع وزیر فلیپ هامونډ مکـتوب  278
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منځ کې د برطانیــې دولت د برطانيــې ملي پولیسو د پرمختګ د نماینده ګۍ بنسټ کال د مارچ په  ۲۰۱۲نومبر او  ۲۰۱۱د 
. دغه 279مستنطیقینو ته د مصاحبې د مهارتونو او د شواهدو د استعمال اړوند ټریننګ ورکړي  ۸۰کیښود چې د ملي امنیت 

راغلي وو. ددې ټریننګ  څخه نمبر ریاستونو ۱۲۴او  ۴۰ مستنطیقین د ټول افغانستان څخه په ځانګړي ډول د ملي امنیت د
موخه دا وه چې ملي امنیت سره مرسته وکړي تر څو د تور د شواهدو په السته راوړنه کې د بدیلو منابعو څخه، پرته لدې چې 
تورن اعتراف وکړي  وده ورکړي. د ملي امنیت مستنطیقینو ته د مسلکي پرمختګ لپاره د ټریننګونو یو پراخه پروګرام تنظیم 

مارچ په منځ کې پلی کیږي. دا پروګرام به د محل د واقعې په پلټنو او تحقیقاتو، د محل د  ۲۰۱۳اپریل او  ۲۰۱۲د  شویدی چې
واقعې د کروکي اخیستنې، د داخلي دسیپلیني پلټنو او برطانیــې ته د ملي امنیت د لوړپوړو مامورینو او غوره شویو څارنواالنو په 

ره، د برطانیــې دولت د ملي امنت سره د عدلي طب د توانمندۍ په پرمخ بیولو کې مطالعاتي سفر مشتمل وي. پر دی برسی
  .280مرسته کوي تر څو د شواهدو په راغونډولو او معایناتو کې ورڅخه استفاده وکړي 

 ددی نه عالوه، د برطانیــې دولت د ملي امنت او د تروریزم ضد څارنواالنو ته سالکاران ورکړيدي چې د قانون او شواهدو پر
وړاندی د دوی پوهاوې، او د دوی توانایــي د مشهودو دعوو او د هغوی د استعمال او د حقوق بشر اړوند شکایتونو د انټروي 

.مالي مرستې شوي دي تر څو د ملي امنیت د توقیف ځایونو حالت وده ومومي . د برطانیــې دولت د 281تخنیکونه غښتلي کړي 
کمری نصب کړي او فعالیتونه ثبت کړي او د توقیفیانو  CCTVار کوي تر څوملي امنیت اود مرکزي محبس د مدیریت  سره ک

 انځوریزې او غږیزې مرکې ددی وسایلو پر مټ تیاری کړي.

  د امریکا متحده ایاالت
کال څخه راپه دیخوا د افغان دولت سره د یو قرارداد په لټه کې دی ترڅو د توقیف ځایونو د  ۲۰۱۲د امریکا متحده ایاالت هم د 

ارنې لپاره یو ُملکي مکانیزم جوړ کړي. په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان دولت څ
ته د توقیف ځایونو دڅارنې د پالن طرحه وړاندې کړې ده، خو تراوسه هیڅ موافقې ته سره نه دي رسیدلي. د افغانستان دولت 

ید  د امریکا د متحده ایاالتو د عدلیــې وزارت سره د څارنې د پروګرام د میکانیزم د تړون په پلي کیدو ته د پروان زندان نه سپارل شا
  کې ستونزې وزیږوي.

  د ملګرو ملتونو پرمختیایــي پروګرام
کوم  ) ملي امنیت ته د هغوی د عدلي او بشرحقوقو پروګرام له الرې مرستې برابروي،UNDPد ملګرو ملتونو پراختیايــي  پروګرام (

د . 282چې د عدلیــې وزارت د بشرحقوقو د مالتړ د څانګې د ټریینګونو یا روزنو له الرې د ملي امنیت د مامورینو مرسته کوي
برطانیــې د سفارت په ملتیا د وزارتونو ترمنځ دا مکانیزم (ملي امنیت او د عدلیــې وزارت) د ملي امنیت د ټرینینګ د نصاب څخه د 

                                                               نیټه یوناماته په کابل کې دانګلستان سفارت بريښنالیک ، او جلسه . ۲۶کال جون  ۲۰۱۲د  279
ریاست سره کار وکړي. که څرګنده ووایو،  ۴۰په کابل کې د ملي امنیت  ډسمبر کې د برطانیــې د پولیسي خدمتونو د تحقیقاتو پخوانی سالکار وګماره چې ۲۰۱۱په  280

وړ شي چې د ټراینینګونو دداسې ټریننګونوساحه باید پراخه شي ترڅو د ملي امنیت په سیستم کې ټول مستنطقین تر پوښښ الندې راولي او د ارزونې داسې یو مکانیزم ج
  څرنګوالی او ګـټې په ګوته کړي. 

د تروریزم ضد څارنواالنو ته څو ټریننګونه ورکړل. همدا  ۹۰کالو کې د برطانیــې دولت د خپلو نورو نړیوالو ملګرو سره یوځای په ټول افغانستان کې شاوخوا په تیرو دوه  281
  د مؤثریت په اړه څه باید وشي. راز برطانیــې په کابل کې د تروریزم ضد قاضیانو سره کار پیل کړی دی چې په سیستم کې مشکالت په نښه کړي او وګوري چې د هغوی 

نمایندګۍ او برطانیــې د دولت ملګرو ملتونو پرمختیايــي پروګرام د عدلي او بشر حقونو پروګرام د کاناډا، ډنمارک، المان، ناروې، د پرمختګ او همکارۍ لپاره د سویس د 282
  په ګډو مرستو تمویلیږي. 
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کال په پیل کې منځته راغلو، د ملي امنیت ټولو مامورینو په کې د  ۲۰۱۲رنګه چې دا نوښت د بشرحقونو برخې تدریسوي. څ
د ملګرو ملتونو پرمختیايــي پروګرام د عدلیــې وزارت د بشر حقونو د مالتړ ریاست کې برخه واخیسته. بله دا چې  ۴۰ملي امنیت په 

وښت تل پاتیوالی غواړي. دا یوه اوږدمهاله موخه ده، په دې معنی د څانګې له الرې د ټرینرانو یا روزونکو په روزلو سره ددې ن
کال پورې په درې  ۲۰۱۵چې د ملي امنیت کارکوونکو ته د بشر حقونو ټریینګونو د ملي امنیت په ټولو تربیوي پروګرامونو کې د 

  . 283قانوني ځای ونیسيمیاشتنیو تکراري کورسونو کې یو ځای او رایج کړي، ترڅو د بشرحقونه په ملي امنیت کې یو 

سربیره پردې، د عدلیــې وزارت د بهرنیو چارو له وزارت سره کار کوي ترڅو د افغانستان دولت د نړیوالو میثاقونو مسؤلیتونو د 
د کال کې به د افغانستان دولت  ۲۰۱۳شکنجې ضد تړون د عملي کولو او د راپور ورکولو د شرایطو پر اساس اجراء کړي. په 

د شکنجې ضد کمیسیون ته خپل ابتدايــي راپور د عدلیــې وزرات له الرې وسپاري، د کوم له امله پراختیايــي پروګرام  ملګرو ملتونو
  چې به د افغانستان له دولت سره مرستې وشي.

  په افغانستان کې د اروپايــي ټولنې د پولیسو ماموریت
) د یوې بهرنۍ خپلواکې څارنې او څیړونکې EUPOLموریت (په تیرو دوه کالو کې په افغانستان کې د اروپايــي ټولنې د پولیسو ما

کال په جریان کې د  ۲۰۱۱ډلې د منځته راتګ لپاره مشورې ورکوي، کومه به چې د ملي پولیسو په اړوند شکایتونه راغونډوي. د 
ولیسو نه د شکایتونو د اروپايــي ټولنې د پولیسو ماموریت او د عدليــې وزارت په کافي اندازه څرګند پرمختګ کړی دی ترڅو د (پ

. ددې دفتر لپاره پلټونکی او 284څیړلو ماموریت) ایجاد کړي چې د افغانستان د بشرحقونو خپلواک کمیسیون کې به ځای ولري 
مالتړی پرسونل ټاکل شوی دی، په داسې حال کې چې یوناما به دغه پرسونل ته د ټریننګونو په برابرولو کې مرسته کوي. پولیسو 

کال د دسمبر نیمايــي ټاکل شوې وه خو دغه پالن د  ۲۰۱۱نه د شکایتونو د ماموریت د مکانیزم د جوړیدو مقدماتي نیټه د 
وزارت په امر وځنډیدو. په افغانستان کې د اروپايــي ټولنې د پولیسو ماموریت د راتلونکو پالنونو د مخته تګ د  چارو  کورنیو

  نوښت سره سره بریالی نه دی.

 په مخکې الر:  د راتلونکي لپاره د توقیف ځایونو څخه د څارنې په اړه وړاندیز
د افغانستان په توقیف ځایونو کې د اقرار یا اعتراف اخیستو په موخه د شکنجې  کارول  یو سابقه لرونکی روش دی چې د له 
منځه وړلو لپاره  یــې د افغان حکومت هر اړخیزو هڅو ته چې  د نړیوالې ټولنې دوامداره مالتړ ولري، اړتیا لیدل کیږي. لکه 

ل د اکـتوبر په میاشت کې د یوناما د راپور د خپرولو راهیسې افغان حکومت او نړیوالې کا ۲۰۱۱وړاندې لیدل شوي دي، چې د 
ټولنې د مهارتونو په روزنه، د پوهاوي د کچې په لوړاوي او د څارنې د مکانیزمونو په رامنځته کولو تمرکز کړی چې دا ټول د 

دا ډول  هڅو د شکنجو په ختمولو کې ډیر لږ پرمختګ شکنجې او ناوړه چلند د پای ته رسولو  بنسټیزه وسیله ګڼل کیږي. خو 
کړی دی. نړیوالو سوله ساتو ځواکونو (ایساف) د بندیانو سره د چلند د بررسۍ  په موخه د توقیف ځایونو  د څارنې او پرسونل د 

کې یو څه پرمختګونه روزنې یو سیستم رامنځته کړی دی. د څارنې دغه پروسې د بندي خانو او په ټوله کې د بندیانو په حالت 
م کال  ۲۰۱۴راوستي دي، خو له بده مرغه دغه مکانیزم دوامداره نه دی. د امنیتي مسؤلیت د لیږد روانې پروسې سره  چې په 

                                                            
  . د یوناما لیدنه پرمختیايــي پروګرام د عدلي او بشر حقونو له پروګرام سرهملګرو ملتونو مه د ۴کال د جوالی په  ۲۰۱۲د  283
  کال اپریل میاشت کې داروپا اتحادیه حقوق بشر او قانون حاکمیت روزونکو سره جلسه.  ۲۰۱۲ 284
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کې به ټول نړیوال ځواکونه امنیت  سپاري، نوموړی مکانیزم هم  په وخت پورې محدود دی. د نورو پرمختیاوو د کمیدو په څیر 
  ور چې د توقیف  ځایونو څخه لیدنه وکړي، له منځه ځي. ددوی فیزیکي حض

د توقیف ځایونو څخه څارنه او کـتنه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته هم اړینه ده. د خپلواکو څارونکو له خوا د توقیف ځایونو 
مهم عنصر ګڼل کیږي. د بشر  څخه کـتنه د حساب ورکونې  د پیاوړتیا او د توقیفیانو سره د انساني سلوک په رامنځته کولو کې

حقونو نړیوال معیارونه او غوره رویــې په ځانګړي ډول د شکنجې ضد اختیاري پروتوکول د دا ډول مکانیزمونو لپاره یو کاري 
.  زیاتره دا 285چوکاټ رامنځته کړی او غړیو دولتونو ته په کار ده چې د شکنجې د مخنیوي ملي  مکانیزمونه جوړ او تمویل کړي 

صصي څیړونکې ادارې ملي اوپه حکومت پورې تړلې خپلواکې ادارې دي چې د بشري حقونو ملي ټولنو له خوا همغږي ډول تخ
کیږي. دوی باید واک ولري چې هغو توقیف ځایونو او بندي خانو ته په ازادانه ډول السرسی ولري چې د قانون له مخې جوړې 

ا تمویل  شي، سره له دې چې بودجه یــې د سیاسي السوهنې له مخې شوي دي. او دوی باید په بشپړه توګه د حکومت له خو
  . 286ترسره کیږي 

د شکنجې ضد نړیوال کنوانسیون غړي دولتونه شته چې د شکنجې د مخنیوي په موخه یــې د مخنیوي ملي مکانیزمونه رامنځته 
ته خو تر اوسه ددوی د فعالیت د کړي دي. سره ددې چې د فعالو، خپلواکو او اغیزمنو مکانیزمونو ډیرې بریالۍ بیلګې ش

څرنګوالي په اړه تعقیب نه دی شوی. ځینو دولتونو د بشرحقونو اړونده موجوده ملي ادارو څخه ګـټه پورته کړې چې واکونه یــې په 
اساسي قانون کې راغلي دي چې د حکومت توقیف ځایونو او بندي خانو او اسنادو ته السرسی لري او خپلواکه څیړنې ترسره 

  287، چې دا د مخنیوي د ملي مکانیزمونو پیالمه ګڼل کیږي. کوي

ازربایجان یو د دا ډول دولتونو له ډلې  څخه دی چې د بشر حقونو ملي کمیسار او د شکایاتو د څیړنې مامور(امبوډزمن) یــې 
کار وکړي او د شکنجې حمایه کړې ترڅو د خپلې ادارې دننه یوه څانګه جوړه کړي چې د څارونکي او پلټونکي مکانیزم په توګه 

د شکنجې د مخنیوي د ملي مکانیزمونو یوه ډله چې  د امبوډزمن  د دفتر له پرسونل څخه جوړه ده، په  288مخنیوی وکړي. 
باقاعده ډول د ټولو هغو توقیف ځایونو څخه چې خلک پکې توقیفیږي، لیدنې کوي، کیدای شي نوموړي ځایونه مؤقتي توقیف 

ځایونه، دارالتٓادیبونه، محبسونه، د ساتنې خونې انظباطي څانګې او یا لیونتونونه وي. لکه څنګه  ځایونه وي، اداري توقیف 
چې د امبوډزمن  دفتر د څارنې یو غیر قضايــي اداره ده نو د مخنیوي ملي مکانیزم کوالی شي چې د حکومت د عمل او د پارلمان 

ونه تیار کړي. د اساسي قانون له مخې حکومتي ادارې یو ټاکلی وخت لري له خوا د تقنیني اصالحاتو لپاره خپلې موندنې او وړاندیز 
  289چې د امبوډزمن  د دفتر وړاندیزونو او موندنو ته ځواب ووايــي. 

                                                            
رواسی، فزاقستان، مالی، نیکاراګوا، صربیا، اسلوونیا، هغه هیوادونه چې اختیاری پروتوکل السلیک کړی او مخنیوی ملی میکانیزم ایجاد کړی :  ٓالبانیا، اذربایجان، ک285

  مقدونیه، دپخوانی یوګوسالویا جمهوریتونو څخه، ترکیه او تونس. 
څخه زیات میکانیزمونه رامنځته  ۳۵د    http://www2.Ohchr.org/English/bodies/cat/opcat/mechanism.htmدبشپړ لست لپاره دغه ویب سایټ وګوی: 286

  شوی. 
والو معیارونو په اړه نجې ضد کنوانسیون اختیاري پروتوکول له ډاټابیس سره یو ځای کیدل یوه غوره سرچٻنه ده چې یوناما د مخنیوي ملي مکانیزمونو لپاره د نړید شک 287

تحلیلونه لري:  مشوره، د غړیو هیوادونو په اړه چې اختیاري پروتوکول پلی کړي او ملي مکانیزمونه جوړي کړي، او ددې اړوند راپورونه او
http://ww.aptch/en/opcat/. :همدا ډول د بشر حقونو لپاره د لوډویګ بولټزمن انستیتیوت، د اطلس د شکنجې پروژې سرچٻنهhttp:/www.univie.acat/bimtor/  

  مخونه  مخونه ۴- ۳، ۲۰۱۰نه تر  ۲۰۰۹د ازربایجان د جمهوریت د بشر حقونو کمیشنره امبوډزمن، د شکنجې ضد ملي مکانیزم راپور، د  288
  مخونه.  ۲۲ـ۱۵همغه راپور  289
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خو څرنګه چې افغانستان تر اوسه د شکنجې ضد اختیاري پروتوکول غړی  هیواد نه دی، نو د توقیف ځایونو او بندي خانو څخه 
د څارنې او د شکنجې د مخنیوي په موخه د ملي مکانیزمونو جوړولو ته جدي اړتیا لري. دا ډول مکانیزمونه کوالی شي د 

ننه جوړ شي ترڅو د هماهنګۍ رول ولوبوي او یا هم نوموړی مکانیزم په غوره توګه افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د
اداره کړي. کیدای شي د بشر حقونو د کمیسیون موجوده ظرفیت اغیزمن نه وي، نو د نړیوالو تمویلونکو مالتړ کولی شي د 

  پلټونکو ښه او مناسب استخدام ډاډمن کړي. 

ه لومړنیو مرحلو کې د مکانیزم لپاره د موجوده افغان متخصصینو په واسطه  مالتړ پیدا یوناما او مدني ټولنې هم کوالی شي پ
کړي، ترڅو د هغوی فعالیت ډاډمن شي. نوموړي پلټونکي باید پیاوړي شي چې بشپړه پلټنې ترسره کړي او په باقاعده ډول له 

حاالت ښه کړو او د ناوړه چلند شکایتونه چیرته حکومت سره کار وکړي ترڅو داسې وړاندیزونه تیار کړي چې څنګه کوالی شو 
  راجع  شي چې حساب ورکونه یقیني او مالتړ یــې وشي.

  سپارښتنی

  د ملي  امنیت عمومی ریاست ته
ژر ترژره داسي اقدامات ونیول شي چې شکنجه او ناوړه چلند ودرول شي  دد ملي  امنیت په ټولو توقیف ځایونوکې بای •

 کارول کیږي.پکې ونوکې چې داسي اعمال دتحقیق دمیتود په توګه توقیف ځای وبالخصوص په هغ
والیتونو کې د ملي   په تخاراو دفاریاب، هرات، جوزجان، کندهار، خوست، کندز ، لغمان، ننګرهار، پکـتیکا،  •

دشکنجې او باید توقیف ځایونوکې په  ریاستونونمبر  ۴۰ریاست او  ۱۲۴توقیف ځاینونوکې  او د ملي  امنیت په امنیت 
او د ملي  امنیت دمسولینو جرمی  ,ویباید چې معتبره، موثره، او خپلواکه  څیړنیشي . دا وڅیړلبدچلند راپورونه 

 ي. وش توجه  کړنو ته 
په نوموړو پلټنو او تحقیقاتو باندی دی د بی پری خپلواکه نظارت اجازه ورکړای شي او د پلټنو او تحقیقاتو السته راوړنی  •

 شویو جوړوونکو اقداماتو دی عام راپور ورکړای شي. او د ترسره
د ملي امنیت هغه کارکوونکې چې د توقیفیانو په شکنجي مسؤل وګڼل شی، باید  نظامي څارنوالی ته د معرفی کیدو په  •

شمول مجازات او  تادیب شي ، له دندو څخه دی ګوښه شي، یاهم وظیفه یــې  تعلیق شی او د تقاعد او نورو امتیازاتو 
 څخه بي  برخې شي. 

 د توقیف ټول غیر رسمي ځایونه دي وتړل شي، •
خپلواکه څارونکو ته دی ( د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون او یوناما په شمول)  د ملي  امنیت ټولو  •

ریاست) ته دی د څارنې  په موخه منظم او پرته له خنډ څخه د الس رسی  ۱۲۴توقیف ځایونو( په شمول د ملي امنیت
 اجازه ورکړل شی.  

ډول ثبت شي (چیرته چې د سی سی ټی وی (څارګری کمری) موجودی وی) او د  ټول تحقیقات باید په غږیز یا انځوریز •
 قاضیانو، څارنواالنو، او نظارتی اشخاصو په واک کی دی ورکړی شي چی غوښتنه یــی کوی.



87 

 

ملي امنیت ټولو توقیفیانو لپاره د بریښنایــې  مرکزی راجستر سیستم جوړ کړي، او ټولو خپلواکه نظارتی اداراو ته  په  •
(د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون، یوناما، او نور) دي ازادانه الرس رسی یقینی کړی شي او په  شمول

 شفافه توګه دي هروخت دا راجستر اپ ډیټ کیږي. 
د توقیفیانو د عمر د معلومولو شته پالیسي او کړنې دې غښتلې شی چې د توقیفیانو عمر د توقیف پرمهال یقینی شی  •

کلونو کم عمر لری) د عدلی تعقیب الندی راتلو سره سم د ماشومانو د اصالح او  ۱۸(هغه کسان چې د ترڅو ماشومان 
 تربیت ځایونو ته واستول شي.

یقینی دي شي چې ماشوم توقیفیان د نیول کیدو له شیبې څخه په بشپړه توګه د بالغو توقیفیانو څخه په جال ځاي کې  •
 د ماشومانو لپاره وړاند وینه شوې.ساتل کیږي لکه څنګه چې په قانون کې  

  دکورنیو چارو وزارت او افغان ملي پولیسو ته  
 پهبرخه کې ټول الزم اقدامات ترسره شي  په شکنجې او بدچلند دمخنیویدد ملي  پولیسو او سیمه ایٻزو پولیسو لخوا •

  ي.ومیتود پتوګه ترسره شوي د دتحقیق  یکړنیځایونوکې چې یاد وهغپه خانګړي توګه 
توقیف ځایونوکې او په دبغالن، هلمند، هرات، کندهار، کندز، پکـتیکا،تخار او زابل والیتونوکې د ملي  پولیسو  •

شتون لری، د ملي  پولیسو او محلی پکې ولسوالیو کې چې محلی پولیس  وهغپه دفاریاب، کندز، کندهار او ارزګان 
 شي.  وڅیړلپولیسو لخوا دشکنجې ټول راپورونه دی 

 .ول غیر رسمي ځایونه دی وتړل شیدتوقیف ټ •
ملي پولیسو او سیمه ایٻزو پولیسو ټول هغه کارکوونکې او ٓامرین ئي چې دتوقیفیانو دشکنجي کولو مسؤل وګڼل شی  •

باید د د نظامي څارنوالی ته معرفی کیدو په شمول ، مجازات، تادیب او شي کولو دندی څخه ګوښه شي، یاهم وظیفه 
 او نورو امتیازاتو څخه بي برخې شي، یــې  تعلیق شی او دتقاعد

ته دی د ملي  پولیسو ظارت کوونکوون او یوناما په ګډون ټول خپلواک نیخپلواک کمیس ددافغانستان دبشری حقونو •
 او دمحابسو عمومی ریاست ټولو زندانونوته دنظارت په موخه الس رسی ورکړای شي.

 دا دی باوری سمبال کړی او دتوقیف په هکله پولیسو واکزو سیمه اید څوروښانه او قانوني الرښودونه دی وضع شي  •
 په هکله محلی پولیسو ټریننګ ترالسه کړی.  دونوالرښو ویادد شي چې 

) هغه ویږیز یا انځوریز ډول ثبت شي( چیرته چې د سی سی ټی وی (څارګری کمری)موجودی پهغټول تحقیقات باید •
 .نه یــی کویغوښتچی دی ورکړای شيقاضیانو، څارنواالنو، او نظارتی اشخاصو واک کی

ټولو توقیف  په. مدافع وکیالنوته دیون ومومیبدل کړنیبرخه کې ټولی پالیسی او په مدافع وکیالنوته توقیفیانو دالس رسی •
ټولو مراحلو کې خدمات په  الرس رسی وړکړی شيترڅو هر یو توقیفی ته دنیول کیدو له وخته دعدلی تعقیب  کیځایونو 

 قوانینو کې راغلی.  په) څرنګه چې دافغانستان دمرحلی په ګډونوړاندی کړی (  دتحقیق 
/ وتحقیق کوونک وټول دد ملي  پولیسو ی دیالزامی ټریننګونوک تکنیکونودتحقیق او مصاحبی قانوني او بدیل  •

 ګډون یقینی کړی شي. ومستنطقین
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ه دي بریښنایــې  مرکزی راجستر سیستم جوړ کړي، او ټولوخپلواکه نظارتی اداراتوته په ملي پولیسو ټولو توقیفیانو لپار  •
شمول د (دافغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون، یوناما، او نور) دي ازادانه الرس رسی یقینی کړی شي او 

 شفاف توګه دي هروخت دا راجستر اپ ډیټ کیږي،
کارانو (ایساف، یوناما، او تړیوالې ادراي او مرسته کوونکو) دلوړ پوړو استازو دکورنیو چارو وزارت او اساسي تړیوالو هم •

په ګډون دي یوکمیسیون رامنځته شی، چې ملي پولیسو او سیمه ایٻزو پولیسو توقیف ځایونوکې دشکنجی له منځه 
 وړولو په موخه، ددغه راپور وړاندیزونو عملی کیدو اړوند اقداماتو څخه عمومي کـتنه وکړي. 

دتوقیفیان د عمر معلومولو شته پالیسۍ او کړنۍ دې غښتلې شی، ترڅو توقیفیانو دتوقیف کیدو پرمهال تقینی کړي شی  •
کلونو کم عمر لری) دعدلی تعقیب الندی راتلو سره سم دماشومانو اصالح او  ۱۸چې ماشومان (هغه کسان چې د

 تربیت ځایونوته واستول شي،
یان دنیول کیدو له شیبې څخه په بشپړ توګه دبالغه توقیفیانو څخه جال ځاي کې یقینی دي کړی شي چې ماشوم توقیف •

  ساتل کیږي، څرنګه چې قانون کې دماشومانو لپاره وړاندی وینه شوې.

  ته افغان ملي اردو
ټولو هغه ځایونوکٻچې توقیفیان ساتل کیږی ، دشکنجې او بدچلند دمخنیوی په موخه دی ګامونه  پهد ملي  اردو •

 ځایونوکٻچې شکنجه او بدچلند الدمخه ترسره شوي.  وشي په خانګړي توګه هغ واخستل
رپوټونوڅیړنه اوتحقیق دی هغهددفراه، هرات، بادغیس،کابل (سروبی)، لغمان او کندهار والیتونوکٻ •

 چٻمستنطقینو شکنجه او بدچلند ترسره کړی.وشی
د ملي  اردو ټول هغه کارکوونکیچې دشکنجې مسؤلیت ورته راجع شوي تادیب، نظامی محاکمه او مجازات شي او  •

ددندی تعلیق  ویامر کې مسؤول  کولودهغوی هغه امرین چې دتوقیفیانو دشکنجې، دشکنجې کولو امر ، یا بدچلند 
 ، دتقاعد امتیاز او نورو امتیازاتو څخه دی بی برخی شي. ګډونپه 

 ترسره شوی کړنی دیپه عام ډولنظارت اجازه وړکړای شي او السته راوړنی او اندینی یادو تحقیقاتو باندی دی دخپلواک ب •
 کړای شي. پوټر

وته دی د ملي  اردو ټولو ظارت کوونکیوناما په ګډون ټول خپلواک نددافغانستان دبشری حقونو خپلواک کمیسون او •
 اړوند توقیفیان ساتل کیږی.دشخړی چیرته چېشی رکړلو  اجازهالس رسی  دهغه ځایونوته

  دافغانستان حکومت ته 
دشکنجی ضد کنوانسیون اختیاری پروتوکول کې وړاندي شوی جوړښت په شان  دی دیوه خپلواکه باندینی نظارت او  •

حساب اخستنی جوړښت دامکان په صورت کې دافغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون کې رامنځته شي اودغه 
 )۲(دبدچلند او شکنجې په هکله شکایات اومعلومات په محرم اوپټ ډولترالسه کړی.  )۱(الندی صالحیتونه دی ولری: 

د ملي  امنیت او ملي پولیسو  )۳(خپلواکه عدلی طب ته دی صالحیت ورکړی شيچې دشکنجې ادعاګانی تایــې د کړی. 
وسیــی دی لویه اړوندی د )۴(توقیف ځایونوکې دی دشکنجې ادعاګانیپه بی پری او روښانه ډول وڅیړل شی، او 

 څارنوالۍ ته دعدلی تعقیب په موخه واستول شي او دامکان په صورت کې دفساد ضد څارنوالی ته دی واستول شي. 
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دا دی الزمی کړی شيچې دعدلی طب ټول کارکوونکی او دتوقیف ځایونو مسئولین دشکنجې په اړوند  دعدلی طب  •
ښت واک ورکړی او مناسب مسلکی مجازات او مالی شواهد باندینی،خپلواکه او حساب اخستونکی نظارتی جوړ 

 بندیزونه دی د نظارتی او حساب اخستونکی جوړښت لخوا پلی کړی شي ترڅو دامکلفیتونه تطبیق شي.
ټولو والیتونوکې دی د مناسب شمیر مسلکی مدافع وکیالنو شتون تضمین کړی شي. د خپلواکه حقوقی مرسته  •

دشخړی اړوند توقیفیانوته چې د ملي  امنیت او ملي پولیسو توقیف ځایونوکې کوونکوپه ګډون او ددوی الس رسی دی 
 ساتل کیږی دقانوني وخت په پام کې نیولو سره. 

دشخړی اړوند ټول توقیفان د ملي امنیت او ملي پولیسو توقیف ځایونوته درسیدلو پر مهال طبی معاینات دی الزمی  •
 کړی شي .

تحقیر امیز کړنوضد نړیوال کنوانسیون اختیاری پروتوکول دی السلیک او تصویب  دشکنجې او ظالمانه، غیر انسانی او •
 کړی شي.

 دشکنجې په هکله دی دملګرو ملتونو خانګړي راپور ورکوونکیدی افغانستان ته دنظارت په موخه دعوت کړی شي. •
هکله دی دملګرو ملتونو  دشکنجې، ظالمانه،غیر انستانی او تحقیر امیز اعمالو په ضد نړیوال کنوانسیون طبیق په •

 کارپوهانو په مرسته دافغانستان دولت لومړنی راپور بشپړ او چمتوشی.
د ملي  امنیت او څارنوالې ترمنځ دي هوکړه لیک لغوه او ملي امنیت توقیف ځایونوکې توقیفیانوته دمدافع وکیالنو الس  •

ملي  امنیت توقیف ځای کې مدافع وکیالن  رسی یقینی کړي شی، چې مخکي لدی چې زندان ته توقیفی انتقال شی، د
 وکوی شي توقیفیانو سره خبری وکړي . 

 ستری محکمې ته 
ابتدایــې ه او استیناف محاکمو قاضیانوته هدایت ورکړلشيچې دشکنجې او جبر سره ترالسه شوي اقرار ټولی ادعاګانی په  •

ټ دشکنجې دالری اثباتیه شواهدو ترالسه کول منظمه توګه بررسی او داساسي قانون او جزایــی اجرااتو قانون پر بنس
  منع کړی شي.

دابتدایــې ه او استیناف محاکمو قاضیانوته دیپه وضاحت سره الرښود برابرشي چې په هغی کی د شکنجې دجرم  •
دټولوعناصرو تعریف شوی وی کوم چې د شکنجی د نړیوال تعریف سره سمون ولریچې دشکنجې او ظالمانه، غیر 

 رٓامیز اعمالو نړیوال کنوانسیون کې شوي.انسانی او تحقی
 290.قاضیانوته دي الرښونه وشي چې دشکنجی دالری اخستل شوی اقرار دي دقانون اثباتیه شواهدو پتوګه رد کړي  •
هغه قاضیان دی دندی څخه تبدیل یا ګوښه کړي شي، کوم چې شکنجی دالری اخستل شوی اقرار محاکمه بهیر کې  •

 دجرم اثبات لپاره قبلوی .

  پارلمان ته
یقینی دي کړي شی چې دشکنجه دټولو عناصر په ګډون بشپړ توګه دجزایــې  اجرااتو او جزا قوانینو مسودو کې چې اوس  •

 مهال ترکارکاندی دي تعریف شوې، څرنګه چې شکنجی ضد کنوانسیون کې شکنجه نړیوال تعریف شوی. 
                                                            

 ۱۵۳-۱۵۰مادی په شمول  ۲۲شوی، د داباید وویل شي چې دجزائی اجرااتو قانون مسوده کې دشکنجی دالری اخستل شوی اقرار دوسیه کې اثباتیه شواهدو پتوګه رد290
  بند اقرار تعریف کوی. ۳۶ماده  ۴مادو پوری اجبار سره اقرار په هلکه. همدارنکه 
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ي پرته داقرار اخستلو اثبات مسؤلیت شرط دي د هغه قضایاوو کې چې دشکنجی واقع کیدو ادعا شتون ولری، دشکنج •
څارنوال په غاره کٻښودل شي( یعنی ددي پرځای چې شاکې ثابت کړی چې شکنجه شوی باید څارنوال ثابت کړي چې 

 اقرار دقانونی او غیر شکنجی دالری ترالسه شوی).
نستان محاکمو کې دخپل نیونی او دافغانستان قوانین دي بیاځلی وکـتل شی او یقینی دي کړی شی چې توقیفی دافغا •

 توقیف قانونیت باندی اعتراض وکړی .
 نړیوال کنوانسیو ټول عناصر دجزای اجرااتو قانون مسوده کې او دجزای اجرااتو اوسنی قانون کې تعریف شوي. •

  لویه څارنوالۍ ته 
اقرار داثباته دالیلو پتوګه  ټولو څارنواالنوته دی اجباری الرښودونه وضع کړی شي ترڅو دشکنجې دالی ترالسه شوي •

 دصورت دعوا یا محاکم پردوران کې رد کړی.
تضمینی کړی شي چې دستری محکمې ټول الرښودونه قاضیانوته د شکنجې تعریف او نورو عناضرو دیاد جرم  •

 دڅارنوالی ټولو څارنواالنوته ورکول کیږی.
هغه څارنواالن چې خپله ودندې ترسره کولوکې پاتي راغلې، چې توقیفیانو لخوا ورته د ملي  امنیت، ملي پولیسو او  •

سیمه ايٻرو پولیسو لخوا شکنجه کیدو شکایت شوی، او دوي دشکنجی ادعاګانو بیطرفانه او بشپړ توګه بررسی کولو کې 
 یا هم ګوښه کړي شي، پاتی راغلی وی. دا څارنواالن دي د دندی څخه تبدیل 

وکي چې توقیفی اعا کولی چې اقرار یــې  جبر سره اخستل شوی باید دقانونی توګه اقرار اخستلو اثبات یهغه قض •
 مسؤلیت دڅارنوال په غاړه اوسی چې ثابت کړی چې اقرا د شکنجی او جبر سره ندی اخستل شوی.

بدچلند کارونی ټولی ادعا ګانی دی د خپلواکه او بیطرفه د ملي  امنیت، ملي پولیسو او محلی پولیسو لخوا دشکنجې او  •
بررسی کړی شي. دفساد پروړاندی عالی مبارزی څخه دی دفساد ضد څارنوال ته دنده ورکړی شي چې یاد تحقیقات او 

 بررسی ترسره کیړی.

  نړیوال مرستندویه ځواکونوته (ایساف) 
د ملي  امنیت او ملي پولیسو ټولو هغه ځایونوته چیرته چې دشکنجې او بدچلند ادعا ګانی او راپورنه ورکړل شوي  •

 دتوقیفیانو انتقال وځنډول شي او ټولی مرستی دی تعلیق شي. 
شي د ملي  امنیت او ملي پولیسو هرتوقیف ځای کې  چیرته چې انتقال صورت مومی، دنظارت کړنی دی بیاځلی وکـتل   •

 ترڅو تضمین کړی شي چې توقیفیان دشکنجې دخطر ځایونوته نه انتقال کیږی.
دتوقیف ځایونوڅخه دنظارت شپږ پړاوٻز پروګرام دټینګښت په موخه په خانګړي توګه دیاد پروګرام داړیکو او حساب  •

 ورکولوپه برخه  کی بیا کـتنه وشي. 
چې شکنجې او بدچلند کړنی دتحقیق میتود پتوګه ترسره  دمحلی پولیسو لخوا په خانګړي توګه هغه ځایونوکې چیرته •

شوي لکه فاریاب، کندز، کندهار، او ارزګان کې دشکنجې او بدچلند مخنیوی په موخه دی ګام په ګام نظارت ترسره 
 شی.

یقینی کړیدي شي چې سیمه ايٻزو پولیسو بشپړ ډول دشکنجی مخنیوی برخه کې روزل شوی او روښانه قانونې  •
 ه دالری دسیمه ایٻزو پولیسو واک دمظنونینو توقیف برخه کې ترسره کیږي.الرښودون
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دافغانستان حکومتی او غیر دولتی ادارات دي دنظارت تقویت برخه کې تخنیکی او مالی مالتړ شی، ځانګړی توګه هغه  •
ا منظم توګه نظارت توقیف ځایونو څخه نظارت برخه کې چیرته چې دنړیوالو اداراتو او بشری حقونو ملي اداراتو لخو

 سره سره بیاهم شکنجه کول شتون لری.  
د ملي  امنیت، افغانستان ملي پولیس او محلي پولیسوته دي هر ډول مالی او تخنیکي مرستی شی پدي مشروط کړی  •

چې خپلو توقیف ځایونوکې دشکنجی کارول منع، مخنیوی او مجازات کړی. همدارنګه خپلو مقاماتو باندی دنظارت او 
 اب ورکولو برخه کي موثر ، کلک اقدامات ترسره کړي.حس

  مرسته کوونکو او هغه هیوادونوته چې په افغانستان کې سرتیری لری 
دتوقیفیانو څخه دنظارت پالن دی رامنځته او یاهم شته پالن دی قوی کړی شي کوم توقیفیان چې دتړیوال ځواکونو  •

 توقیف ځایونوڅخه دی بیا نظارت  وشی.لخوا افغان توقیف ځایونوته انتقال کیږی دهغوی د 
شکنجې مواردو ته رسیدګی تظمینی کړی شي کله چې دافغانستان ادارات او وزارت خانوته مالی یاهم هرډول مرسته  •

 کیږی .
دشکنجې د مرتکبینوځوابګویــی اوحسا ب ورکونه دی د یواړین موضوع پهتوګه، د حساب ورکونی متقابل(دوه اړخیز)  •

برخی پربنسټ  ۲حکومت داری، قانون واکمنی او بشری حقونو په هکله دتوکیو دالرښود د کاری چوکاټ کی د
 داساسيپرمختګ د یوی مشخصی او شرط په توګه دی ځای کړی شی.

دحقوقی(قانونی) مرستو وړاندی کوونکو ته دمرستو ادامه یا زیاتوالی او دمدافع وکیالنو دمالتړ پروژو څخه حمایت،  •
سیلی په توګه وکارول شی ترڅودعادالنه محاکمی ظمانتونه رعایت شوی وی ، دشکنجې په پدی خاطرچې د یوی و

 وړاندی حمایت شوی وی او دزور دالری ترالسه شوي اثباتیه شواهدو رد کیدو څخه نظارت شويوی.
یا ملي دا دی یقینی شي چې ټول ټریننګونه او مالتړکوونکی پالنونه د ملي امنیت اکادمی، کورنیوچارو وزارت ،  •

پولیسود تحقیق افسران او کارکوونکی دروز څخه پرته دتحقیق روشونو، بشری حقونو، او د شکنجې مخنیوی اعمال 
 عملي شوي.

دافغانستان حکومتی او غیر دولتی ادارات دي دنظارت تقویت برخه کې تخنیکی او مالی مالتړ شی، ځانګړی توګه هغه  •
چې دنړیوالو اداراتو او بشری حقونو ملي اداراتو لخوا منظم توګه نظارت توقیف ځایونو څخه نظارت برخه کې چیرته 

 سره سره بیاهم شکنجه کول شتون لری.  
د ملي  امنیت، افغانستان ملي پولیس او محلي پولیسوته دي هر ډول مالی او تخنیکي مرستی شی پدي مشروط کړی  •

زات کړی. همدارنګه خپلو مقاماتو باندی دنظارت او چې خپلو توقیف ځایونوکې دشکنجی کارول منع، مخنیوی او مجا
 حساب ورکولو برخه کي موثر ، کلک اقدامات ترسره کړي.
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 ۲۰۱۲- ۲۰۱۰مړۍ ضمیمه: توقیف ځایونو څخه د یوناما د نظارت پروګرام ول

 راپور د افغانستان په توقیف ځایونو کې د منازعی اړوند توقیفیانو سره د چلند په اړه د یوناما 

دافغان ، یوناما ې،په ځواب ک اندٻښنو ښکاره کولوشمیر  ګڼ لخوا د ېدمنازعې اړند توقیفیانو سره د بدچلند په هکله دټولن
دټول افغانستان په کچې پوری میاشت  کال اګست۲۰۱۱څخه ترکال اکـتوبر  ۲۰۱۰په سال مشوره، د اړخونودولت او اړوند 

(دافغانستان توقیف ځایونوکی 291کال اکـتوبر میاشت کې یو راپور  ۲۰۱۱وناما ترسره کړ، یدتوقیف خانوڅخه دنظارت پروګرام 
  دمنازعې اړوند توقیفیانوسره چلند) خپور کړچې الندي موندني ترالسه شوې وې:

 ېتوقیفیانو له جمل و تنو مصاحبه شو  ۲۷۳د ېچ ي،د يد توقیف خانو څخه د یوناما نظارت داسی شواهد موندل •
امنیت ریاست د کارمندانو  يد مل يد يامنیت ریاست تر توقیف الند يد مل ېچئي فیصده)  ۴۶( تنه۱۲۵څخه 

د ملي امنیت ریاست  ېدا شکنجې په هیواد که کې راځی او شکنجهغه تخنیکونو سره مخ شوی، چی لخوا د تحقیق 
ونو څخه کم کل ۱۸چی د  ،. همدارنګه یوناما دا هم موندلیسیستماتیک ډول پلی کیږی ٻنو کيواځپه ځینو توقیف 

 ي.د يامنیت کارمندانو لخوا شکنجه شو يعمر ماشومان هم د مل
تقریبْا له دریو څخه  ړې،ک کېسره مر ور یوناما  ېڅخه چ ېتوقیفیانو له جمل ۱۱۷پولیسو د توقیف الندی  يد افغان مل •

 ي.د يظالمانه، غیرانسانی او تحقیرونکی چلند سره مخ شو ود شکنجې یا نور  ه یــیبرخ هیویــی 
د ګڼ شمیر اعمالو په شکل لکه، د ځوړندولو (دیوال، چت، اوسپنیزو میلو او یا نورو ثابتو  شکنجې ېتوقیفیانو خپل •

شیانو پوری د اوږدی مودی لپاره د السونو له بندونو څخه د ځنځیر او یا نورو شیانو په وسیله ځوړندول)، او وهلو 
ونو او سیمونو او یا هم د لرگیو او لښتو په واسطه چی اکـثرًا د کیبل ، برقي ونوپه ځانګړی توګه د پالستیکی پایپټکولو، 

نوکانو پښو د ،دورکول فشار، بیضو (هګیو) ته برقي  شاک، دتناسلی ٓالی تاوولاستعمالیږی، و په تلوتوقیفیانو د پښ
ي. و په توګه بیان کړي دتهدیدول ي جنسی تیر په درول، او  جبرپه  وضعیت کی راوستل لکهویستل، سخت 

همدارنګه د سترګو تړل، پر سر کڅوړه اچول او صحی خدماتو ته السرسی څخه منع کول هم په ګوته شوي دي. 
کال د اپریل په میاشت کې د کندهار والیت د ملي پولیسو او ملي امنیت په نظارتخانه کې د شکنجې  ۲۰۱۱یوناما د 

  له امله د یو توقیفی د مړینې قضیه مستند کړې ده.
مختلفو توقیف خانوکی  ودنوموړی اداری په پنځ کوونکوچی دملي امنیت کار  ،معلومات ترالسه کړی ی او معتبر قویوناما  •

په سیستماتیکه توګه توقیفیان شکنجه کړی ترڅو دهغو څخه اقرار او معلومات ترالسه کړی. دغه توقیف ځایونه 
تروریزم ریاست د ت یامناو په مرکز کې دملي  ی توقیف خانیوالیتکی د ملي امنیت  لغماناو  هرات،کندهار، خوستپه

.یوناما په کاپیسا او تخار ریاست په نامه پیژندل کیږی، دی ۱۲۴/۹۰چی د ملي امنیت ،توقیفخانهڅانگی  ضد
لومات ترالسه کړی. و ادعاگانو معڅو بااعتبار د توقیف خانوکې دشکنجٻپه هکله  ریاست په والیتونوکې دملي امنیت

نظارت په بهیر کې دشکنجې په هکله کوم د توقیفخانوڅخه له والیتونوکې دملي امنیت په  او پکـتیایوناما د ارزګان 
  .ی نه دیړ کمعلومات ترالسه 

                                                            
  اکـتوبر). الس رسی وړپه:۲۰۱۱دافغانستان توقیف ځایونوکی دمنازعې اړوند توقیفیانو سره چلند (یوناما/اوچا،291

www.ohchr.org/documents/countries/AF/UNAMA_Detention_en.pdf.  
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توقیفخانی په کې شاملي دی، د شکنجې ګڼ شمیر اتهامونه  ۱۷ځایونو کې چی د ملي امنیت  ۱۵یوناما په نورو  •
 سلنه خلکو د شکنجې ادعا کړی ده. ۲۵و ځایونو کې د مرکه شو  ۱۷ترالسه کړی دی. په یادو 

ناوړه چلند په مختلفو حاالتو کې په پراخه اندزاه ترسره  راپور ورکړی چی انتوقیفیالندی  نظارتتر افغانملي پولیسو د  •
حال کې چی ځینی نور یــی ظالمانه،  ی روشونه د شکنجې څخه عبارت دی په داسیځینکٻږی. د ناوړه چلند 

د افغان ملي پولیسو له د ناوړی چلند روشونه په الندی ډول ښودل شوی دی. ونه چنلدنکی یاتوهینوو غیرانسانی 
دی: د نیونی پرمهال، په چک پوستونو کې، امنیه قوماندانیو او د حوزی په امریتونو کې د پولیس افسرانو لخوا بد 

 چلند.
نجه په پراخه کچې د دنیول کیدو پروخت ، د ملي  پولیسو توقیف ځایونوکې توقیفیانو راپور ورکړي چې بدچلند او شک •

  تالشی پوستو، ولسوالیو مرکزکې، او والیت امنیه قومانداني کې عملی کیدل. 
نیولو کې مرکې شاملي دی چی په کې دوی ویــی چی د دوی په توقیفیانو سره  وتن ۸۹کـتنه کې د دیوناما دتوقیف خانو  •

د توقیف په دوران کې له دی شمیر  .دی امنیت یا ملي پولیسو ته سپارلیملي یــی دوی ګډون درلود او بیا  و قواو  یوبهرن
کیدلو او د ناوړه سلوک یاده کړی.د شکنجې ضد نړیوال  شکنجه د لخوااو ملي پولیسو ملي امنیت د تنو  ۲۲څخه

ی د کنوانسیون په بنسټ دولتونه له دی څخه منع کړای شوی چی توقیفیان هغه هیواد ته وسپاری چی هلته د دو
 شکنجې خطر موجود وی.

یوناما دملی امنیت او ملي پولیسو چارواکو لپاره دشکنجی او بدچلند مورد کې حساب نشتون موندلی داخلی  •
 تحقیقات دیر کم تعقیب شوي. 

ورځو لپاره توقیف کي ساتل  ۲۰سلنه د ۹۳یوناما په پراخه کچې خپل سر توقیف موندلی، دمرکه شوو توقیفیانو څخه  •
ساعتونوڅخه ډیر وخت لپاره کوم چي قانون وړاندی وینه کړي او باید چې وروسته له یاد مودی باید  ۷۲دشوي وو، 

 دکورنیو چارو وزارت ته واستول شوی.

سپارښتنی اړونده اداراتو ته درلودی په شمول د : ملی امنیت ریاست، کورنیو چارو او عدلیه وزارتونوته،  ۲۵راپور کې، یوناما 
پل سری توقیفیونه و دروي. ضمن ددی مرستندوه هیوادونوته او ځانګری توګه نړیوال ځواکونوته هم چې شکنجه او خ

  .کال څخه راپدیخوا دیادو وړاندیزونو تطبیق څرنګوال دوهمه ضمیمه کې لیدل شی ۲۰۱۱وړاندیزونه درلودل، د
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  توضعیکال د اکـتوبر میاشتې راپور د سپارښتنو د تطبیق  ۲۰۱۱د یوناما د  ضمیمه:دوهمه 
دافغانستان  تطبیق برخه کې پرمختګ د  ځانګري وړاندیزونه عام وړاندیزونه  منبع شویندیز اوړ 

حکومت 
ځواب برخه 
او دصفحه 

  نمبر

د 
ت
منی

ي ا
مل

 
ت
اس
ری

  

د ملي امنیت په ټولو
توقیف خانو کی باید ژرترژه 

اقدامات ونیول شی داسی 
چی شکنجه او ناوړه چلند 
ودرول شی بالخصوص په 
هغه توقیف ځایونو کی چی 
داسی اعمال د تحقیق د 
 میتود په توګه کارول کیږی:

  

د هرات، کندهار، خوست او لغمان 
والیتی دفترونو او په کابل کی د دی 
ریاست د تروریزم ضد مبارزی د 

ریاست په توقیف خانو کی د  ۱۲۴/۹۰
ملي امنیت د شکنجی او بدرفتاری ټولو 

  راپورونو په هکله دی تحقیق وکړی 
هغه کارکوونکی چی مسؤول گڼل کیږی 
باید له دندی څخه لیری، عدلی تعقیب 

 او مجازات شی
ناظرینو ته دی اجازه ورکړ شی تر څو له 

  دغو تحقیقاتو څخه نظارت وکړی.

 مخ ۶۷- ۶۶  تریوحده تطبیق شوي

د 
ت
منی

ي ا
مل

 
ت
اس
ری

  

ریاست دد ملي امنیت
دتوقیف خانو فعالیتونو او 

نظارت د کمیسیوند  د څخه
بیا کـتنه کار طریقی ته دی 

،تشخیص دی کړی چی وشی
 وغه کمیسیون په یادولی د

کی ترسره  وتوقیف خانوشو 
دی رابرسیره نه  یشکنج یشو

دی خپل ه داسی روشون. کړی 
چی په راتلونکی کی کړی 

دتوقیف خانو موثر نظارت 
  ٔامین کړی.ت

 مخ ۶۷- ۶۶  تریوحده تطبیق شوي 
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د 
ت
منی

ي ا
مل

 
ت
اس
ری

  

د بهرنی احتساب یو میکانیزم
دی تطبیق کړی چی د ملي 
امنیت په توقیف خانو کی د 
ناوړه چلند راپورونو په برخه 
کی خپلواکه او رڼو تحقیقاتو 

 ته اجازه ورکړی.
ډاډمنه دی کړی چی د ملي 
امنیت ټول مستنطقین او د 
هغوی ٓامرینو ته د تحقیق د 
قانونی او مؤثرو کړنالرو، 
تحقیق د بدیلو الرو (لکه 
عدلی طب) په برخه کی او د 
داخلی او نړیوالو قوانینو په 
هکله چی شکنجه او ناوړه 
سلوک منع کوی، د نړیوالو 
شریکباڼو په مرسته ټریننګ 

  ورکړل شی. 
  

 مخ ۶۷- ۶۶  ندی تطبیق شوی 

د 
ت
منی

ي ا
مل

 
ت
اس
ری

  

هغه پالیسی گانی او کړنی
چی مدافع  کړی تعدیل دی 

وکیالنو ته اجازه ورکوی تر 
الس رسی ته  توقیفیانوڅو 

ولری. مدافع وکیالنو ته د 
دی اجازه هم ورکړ شی چی 

څخه  له ټولو توقیف خانو
لیدنه وکړی او حقوقی 

د خدمات ټولو توقیفیانوته 
د په هره مرحله کی محاکمی 

افغانستان د قوانینو سره 
 سم وړاندی کړی.

  

 مخ ۶۹- ۶۸  ندی تطبیق شوی 

د 
ت
منی

ي ا
مل

 
ت
اس
ری

 

هغه پالیسي او کړنې دي
تعدیل شی چې توقیفیانوته 
اجازه ورکړی خپلو کورنیو سره 

او که چیری دقانع  وګوری 
کوونکو دالیلو له کبله داسی 

 ۱۸نشي کوالی، نوباید چې 
ساعتونوکې دتوقیفی کورنی ته 
دتوقیفی دتوقیف ځای په 

  هلکه معلوامات ورکړي 

 ۷۰  بشپړ توګه تطبیق شوی 



96 

 

ي 
 مل
ان
فغ
ا

س
ولی

پ
 

ژر تر ژره دی داسی اقدامات
شکنجه او  ېچ ترسره شې

  ېناوړه چلند ودرول ش

پولیسو په ټولو نظارتخانو کی دی د د ملي
شکنجی او بدرفتاری ټولو راپورونو په 
هکله تحقیق وکړی، او هغه کارکوونکی 
چی مسؤول گڼل کیږی باید له دندی 
څخه لیری، عدلی تعقیب، اظباطی 

  اقداماتو سره مخ او مجازات شی.

 مخ ۷۲- ۷۱  تریوحده تطبیق شوی

ي 
 مل
ان
فغ
ا

س
ولی

پ
  

حقونود افغانستان د بشری
خپلواک کمیسیون، یوناما، 
د سره صلیب نړیوالی کمیټی 
او نورو خپلواکه ناظرینوت 
دی د ملي پولیسو او داخله 
وزارت په ټولو نظارتخانو کی د 

 نظارت اجاره وکړی.
  

د افغانستان د بشری حقونو خپلواک 
کمیسیون، یوناما، د سره صلیب 
نړیوالی کمیټی او نورو خپلواکه 

دی د ملي پولیسو او داخله  هناظرینوت
وزارت په ټولو نظارتخانو کی د نظارت 

  اجاره وکړی.

 مخ ۷۲  تریوحده تطریق شوی

ي 
 مل
ان
فغ
ا

س
ولی

پ
  

اوداسی هدایات دی صادر
عملي کړی چی په هغو کی 
پولیسو ته هدایت ورکړ شی 
چی د جنایــی تحقیقاتو د 
څانگی، د تروریزم سره د 
مبارزی څانگی او یا دی ته 
ورته نورو څانگو څخه یوازی 
یو شمیر محدود افسران 
کوالی شی تحقیقات تر سره 

د قانونی او مؤثرو کړی. 
تحقیقاتو او د شکنجی او ناوړه 

و قانونی منع چلند د منع کول
کیدلو په هکله دی د معیاری 
 اجرآاتو پروسیجر او 

  کړای شی.ونه صادر دالرښو

 مخ ۷۳- ۷۲  بشپړ توګه پلی شوی 
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ت
وم
حک

ن 
ستا

غان
داف

  

هغه قانونی چوکاټ او
پروسیجرونه دی طرح کړی 
چی د ملي امنیت اجرآات 
علنی او شفافه کړی، او 
ډاډمنه دی کړی چی دا 

شدیدو قانونی پروسیجرونه د 
جرمی خطاګانو، د ملي 
امنیت له خوا د بندیانو د 
شکنجی او ناوړه چلند په 
شمول، خارجی تحقیقاتو او 
عدلی تعقیب او په ملکی 
عدلی سیستم کی رسیده ګۍ 

  ته زمینه برابره کړی.

 مخ ۷۴- ۷۳  ندی تطبیق شوی 

ت
وم
حک

ن 
ستا

غان
داف

  

د هر ډول نظارتی اداری او د
 بشری حقونو سازمانونو، د

افغانستان د بشری حقونو 
خپلواک کمیسیون، د سره 
صلیب نړیوالی کمیټی او 
یوناما په شمول، ته دی 
توقیف ځایونو او زندانونو ته 

  السرسی تٔامین کړی.

 iii مخ    تریوحده تطریق شوی 

ن 
ستا

غان
داف

ت
وم
حک

  

په هر والیت کی دی په کافی
اندازه د مسلکی مدافع 

  وکیالنو شتون ډاډمن کړی.

 مخ۶۹- ۶۸  تریوحده تطبیق شوی 

ت
وم
حک

ن 
ستا

غان
داف

  

د شکنجی او ناوړه چلند د
متٔاثرینو او مصدومینو لپاره 
دی د معاوضی او جبران مؤثر 
او د السرسۍ وړ میکانیزمونه 

  جوړ کړی.

   دی تطبیق شوین 
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ت
وم
حک

ن 
ستا

غان
داف

  

د شکنجی، نورو ظالمانه،
غیر انسانی یا تحقیروونکو 

ګانو پر ضد چلندونو او سزا 
دی اختیاری پروتوکول 
تصویب کړی او یو محلی مؤثر 
او خپلواک د نظارت یو 
سیستټم دی جوړ کړی (چی 
کیدای شی د بشری حقونو د 
خپلواک کمیسیون تر چتر 

 الندی وی).
  

   تدی تطبیق شوی 

مه
حک

ه م
ستر

  

یه او مرافعه محاکمویابتداد 
هدایت ورکړ شی وته نایضاق

چی د شکنجی او جبری 
اقرارونو ټولی ادعاگانی وڅیړی 

اساسی او څرنگه چی په 
په جزایــی اجرااتو  د قانون او

کی تصریح شوی  موقت قانون
دی د شکنجی له الری د 
معلوماتو د الس ته راوړلو 

  روش په جدی توگه منع کړی.

   ندی تطبیق شوی 

دلیــ
، ع

مه
حک

ه م
ستر

او 
ی 

و  ر
چا
یو
رن و
ک

و 
زارت

نه 
و

 
ان
رلم
و پا

ا
  

ندجزایــی اجرااتو موقت قانو
دی بیا وکـتل شی او د توقیفی 
حق چی هرڅه عاجل محکمې 
ته وړاندی شی باید پیشبینی 
شی او مخکی دمحکمې څخه 
توقیف باندی اعتراض حق 
دی دمحکمې بیړنی حکم سره 

  سم تضمین شی.

 مخ ۷۶  تریوحده تطریق شوی 
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کې
ن 
ستا

غان
ې اف

 چ
ونه

واد
 هی

غه
ه

 
ونه

واد
 هی

له
دخ

رذی
 نو
 او
ي ر

ي ل
یر
سرت

  

داوریاستد ملي امنیت
ملي پولیسو توقیف افغان 

د ته چی هلته او مرکزونو  خانو
او ناوړه چلند  یشکنج

ادعاگانی موجود دی 
دتوقیفیانو انتقال دی 

 . دملي امنیتوځنډول شی
د و توقیف خانریاستد هغو 

کـتنهدی نظارتی میکانیزم بیا 
چی توقیفیان هلته  وکړی 

دی انتقالیږی او د دی ډاډ 
یان چی توقیفحاصل شی 

له خطر سره نه  دشکنجی
  کیږی.مخامخ 

  

 ۸۲ – ۷۷  بشپړ توکه عملي شوی 
 مخ

له 
دخ

رذی
 نو
 او
ي ر

ي ل
یر
سرت

ې 
ن ک

ستا
غان

ې اف
 چ
ونه

واد
 هی

غه
ه

ونه
واد

هی
  

د ملي امنیت ریاست او
افغان ملي پولیس توقیف 

پالیسی د خانو ته د انتقال 
شی تر څو کـتنه دیوبیا  وگان

تٔامین شی مناسب ضمانتونه 
او په گډو عملياتو کی برخه 
اخیستل، د مالی منابعو 
برابرول، د انتقال پروسه، 

استخباراتی اړیکی او نور  یگډ
وڅخه دید شکنجی د روشون

مخنیوی او د پولیس او ملي 
امنیت د اصالح د وسایلو په 

 .شیتوګه استفاده و
  

 ۸۶ – ۸۲  توکه عملي شویبشپړ  
 مخ 

ې 
 چ
ونه

واد
 هی

غه
ه

ي 
 لر
ي ر

رتی
 س
کې

ن 
ستا

غان
اف

ونه
واد

هی
له 

دخ
رذی
 نو
او

  

د ملي پولیسو او ملي امنیت د
پرسونل او تسهیالتو ظرفیت 
ته دی د توقیفیانو پر بشری 
حقونو او د توقیف پر طریقو 
ټریننګ او تربیــی له الری د 
نړیوالو بشری حقونو معیارونو 

  مطابق وده ورکړای شی.

 ۸۶ – ۸۲  بشپړ توکه عملي شوی 
 مخ 
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ې 
ن ک

ستا
غان

ې اف
 چ
ونه

واد
 هی

غه
ه

له 
دخ

رذی
 نو
 او
ي ر

ي ل
تیر
سر

ونه
واد

هی
  

د ملي امنیت او ملي پولیسو
ټولو مستنطقینو او د هغوی 
ٓامرینو ته دی د تحقیقاتو پر 
قانونی او مؤثرو  میتودونو او 
بدیلو د تحقیق روشونو (لکه 

طب) ټریننګ په موخه عدلی 
 هڅی ال زیاتی کړی.

  

 ۸۶ – ۸۲  بشپړ توکه عملي شوی 
 مخ 
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  د تطبیق وړ قانونضمیمه: دریمه 

د نړیوالو قوانینو له مخې  . د  شکنجې ، ظالمانه ،غیر انساني یا له سپکاوي ډک چلند څخه قانوني مخنیوی۱
  مکلفیت 

دی ،شکنجه  منع  وغړی افغانستان د هغ ې، چوتړونون وڅو نړیوالدشکنجې غوڅ مخنیوی، دنړیوالو تعاملي قوانینو یو نورم دی. 
پر ضد کنوانسیون ، د سیاسی او مدنی ځورونې ډک چلند او  يسپکاوله ، غیر انساني او ېد  شکنج له دې ډلې نه ده. ې کړ 

د  ې لپاره د روم منشور اومحکم يجنایــ ېنړیوال، د کال تړونونه   ۱۹۴۹نیو د ی، د ژ) سي حقونو کنوانسیون( ٓایــی سی سی پـی ار
  292بند څخه عبارت  دی.  ي لومړ  ېماد ۳۷( سی ار سی) کنوانسیون د حقونو نړیوال  وماشومان

د دی  ېمفهوم دادی چ ې، او نه تجزیه کیدو نه یــي ته درناوی وکړ  يمنع وال ېپر ضد ، د هغ  ېد شکنج ېچ ي دولت مکلفیت لر  
او یا د جنګ ګواښ  ياستثنا ، که د جنګ حالت و ې. پرته له کوم ي راتلل هیڅ جواز نه لر  ېپات ېتعلیق کول او بندیز لګولو ک

ې په هر حالت ک ې، چي لپاره الره برابره کړ  ېحالت ، شاید د شکنج ي اضطرار  يیا عموم يو ې شخړ  يسیاس ي، خپل منځ يو
، ظالمانه ، غیر  ېهیوادونه د شکنج ېپه رڼا ک ومادمې ۴مې او ۲حقونو د  ياو مدن يسره ، د سیاس ېد د.  293ه شکنجه  منع د

مطابق  د خفت  ېمادمې ۷حقونو نړیوال کنوانسیوند  ياو مدن يد ممانعت په هکله ، د سیاس او له سپکاوي ډک چلند، يانسان
  ي.مجاز نه لر 

  د ملي قوانینو له مخې مکلفیت 

کوالی چی  له بل شخص څخه حتی  د حقایقو تر  يهیڅوک نش ٫ هد انسان شکنجه منع د ېقانون له مخ يافغانستان اساسد 
امر  یااقدام  ې ، د هغه د شکنجياو یا په جزا محکوم و يو ېیا توقیف الند ېالسه کولو لپاره که څه هم تر تعقیب ، نیون

  . 295يمجازاتو  مخنیوی کو ود شدید ېانوپر وړاندکال د اطفالو قانون د ماشوم ۲۰۰۵. د  294ي ورکړ 

مامور د تورن څخه د  يکه یو رسم ٻسره سمماد مې۲۷۵د   نقانو ېشکنجه جرم دی . د د ېد افغانستان د جزا  قانون  له مخ
  296.يکلونو پوری و ۱۵کلونو څخه تر  ۵د  ېچ ي په حبس محکومیږ  ېمود ې،نو د اوږدي اعتراف اخستلو په موخه  شکنجه کړ 

  د شکنجې تعریف

دشکنجې په وړاندې دکنوانسیون لخوا د شکنجې تعریف ترټولو زیات منل شوی تعریف دی چې دنړیوالوتعاملي قوانینو سره هم 
  سمون لري.

                                                            
د  ۱۹۵۶د اپریل په میاشت کی، د  ۱۹۸۳د جون په میاشت کی تصویب کړی ،( ٓایــی سی سی پـی ار) د  ۱۹۸۷د افغانستان دولت د شکنجی پر ضد کنواسیون 292

کی  ۱۹۹۴شور نړیوال جنایــی محکمه او په کال د  فبروری په میاشت کی د روم من ۲۰۰۳سپتمبر په میاشت کی د ژنیو کنوانسیون ( په استثنا د دوه اضافی پروتوکولونو) د 
  د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړه.

  ).۲(۲د شکنجی پر ضد کنواسیون ماده  293
  ماده . ۲۹د افغانستان د اساسی قانون 294
  ماده . ۷،  ۲۰۰۵د اطفالو د قانون 295
  ماده . ۲۷۵قانون جزا 296
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شدید      يیا روان يډول  یو کس ته فزیک يپه اراد ېمفهوم ، هغه عمل چی له امله یــ ېکلم ېکنوانسیون په هدف،د شکنج ېد د
، ي څخه په خپله یا د بل کس په هکله معلومات او یا اعتراف تر السه کړ  ي د نوموړ  ېپه پایله ک ې،چي ل کیږ ودرد او یا زورونه ورک

 ې،یا یو مظنون چي ل کیږ و، سزا ورکيیا بل څوک د یو فعل مرتکب شوی و يیو کس تر سره کړی و ېد یو فعل له امله چ
، یا د  ي اچول کیږ  ېباندور او زور  ي تهدیدیږ پخپله دی یاهم دریم کس له دې امله تکب شوی او فعل مر ی پخپله دکوم دواکې ګ

او اذیت المل  د هغه کړاومرجع  په هڅه او رضایت  يرسم  مې، د کو يد نورو وجوهاتو پر اساس و  ېیو رنګ تبعیض له امله چ
ي،شامل محدودیتونو له کبله راپورته کیږ قانوني تصادفی یا او د ارثي هغه درد او کړاو چې پدې کې . 297شکنجه ویل کیږی ي،ګرځ

  .ندی 

یو معلومات  ېلپاره چ ې)  د د۳) ارادی عمل  (۲) د شدید درد او اذیت المل کیدل (۱دا تعریف په څلورو عناصرو مشتمل دی(
 ېد اراد"، ي موقف ولر  يدولت ایدنده   ي) مرتکب رسم۴( اوي، تهدید، اجبار او تبعیض وي ورکړ  شکنجه، ي یا اعتراف تر السه کړ 

  298."ياهدافو لپاره شامل و يوانګیزو پر ځای د حاالتو سره سم د ټاکل شو ياو هدف عناصر د مرتکب خپل ذات

ګامونه  ېاو نور داس  ي،عدل ي، اجرٓاایو ياغیزمن قانون ېچ ٫"ي اساس هیوادونه مکلفیت لر  رپر ضد کنوانسیون پ ېد شکنج
  ."ي د کړنو مخنیوی وکړ  ېد شکنج ېټولو سیمو ک ېد خپل واک الند ې، چ يواخل

  د شکنجې پر ضد کنوانسیون په ډاګه د الندې کړنو غوښتنه کوي، چې عبارت دي له :

جرم ګڼل: د دې ډاډ ورکول چې د شکنجې ټولې بڼې د جزاء قانون له مخې جرم  دی ،، په شمول د هغه کړنو چې یو  •
او د دغه جرم شدت په نظر کې  ٬٬شریک ګڼل کیږي يا په شکنجه ورکولو کې ونډه اخليکس د جرم سرته رسولو کې 

 نیولو سره سره د مناسبې سزا وړ وي.

، نو چټک ي احتمال وجود ولر   يهکله معقول او قوې په د شکنج ې: کله چاوریدل شکایت ي داو د زیانمن شو ېپلټن •
، او  ي کوم څوک چې شکنجه شوی د شکایت حق لر  ې،چ يش ورکړل ېډاډ د ې، د ديتر سره ش يد ېپلټن ې پر  ېاو ب

او ګواهان د ناوړه چلند  ياو شکایت کونک ٬٬کیږي طرفانه ډول څیړل  ېصالحیت لرونکو چارواکو له خوا په چټکه او ب
 . يد يخوند څخهاو تهدید 

شوو کسانو  ياو هم د نیول شوو ،توقیف شوو او بند يشامل و ېپه نیونو او ګرویږنو ک ېټول هغه کسان چ ٫٫: روزنه •
پر  یاو معلوماتو ځا ې د زده کړ  هاړ ي په د منع وال ېد شکنج  ېد هغوی په روزنه ک يد چال چلند اړوند و ېسره د رویــ

 ځای کول. 

مؤظفینو لپاره،  وښکیل ېپه توقیف ځایونو ، ګرویږونو یا د توقیف شوو سره  چلند  ک :او طرزالعملونه ېنو قواعد،الرښو  •
،،  او  د يد ممانعت یادونه وش ېد شکنج ېنو کو قواعدو او الرښو   ٫٫په موخه ، په صادر شوو  يد منع وال ېد شکنج

، میتودونه ، تعامالت او د نظارت او توقیف شوو سره  د سلوک په اړه چمتووالی  باید  په ېګرویږنو قواعد ، الرښون
 .  يرا منځ ته کیدو مخنیوی وش ې، تر څو د شکنج يونیول ش ېالند ېا کـتنستماتیک ډول  تر بییدوامداره او س

                                                            
  د شکنجی پر ضد کنواسیون  لومړی ماده .297
  CAT/C/GC/2 (24 January 2008), Para, 9مادی تطبیق د غړیو هیوادونو لخوا)،  ۲شمیره(د  ۲د شکنجی په ضد کمیټه، عمومی تبصره 298



103 

 

 ېبیا رغون  ې او د امکان تر حده د بشپړ  ي درملنه کیږ  يقربان ېد شکنج ېچ ٫٫ډاډ ورکول   ېد د :رغونهااصالح او بی •
 . يپه روښانه او موزون ډول تر سره  ش ېد تاوان جبیره یــ  ېلپاره ټول ذرایع په کار اچول ، چ

د  یــې، د قضيمنځ ته راغلی و ېپه پایله ک ېد شکنج ېهرهغه بیانیه چ ٫٫ ېدا اطمنان ورکول چ :د ممانعت اصول •
 . ي کیږ  ېد شواهدو په ډول نه وړاند ېجریان پر وخت د

امکان وجود  يکولو  قو ېهلته د هغی د شکنج ېیو کس بل هیواد ته سپارل ، چ ٫٫ ېنه لیږدون :عدم انتقال  •
د  ې،چي ته  د نظارت یا کنترول په موخه ورسپارل کیږ  ې که یو کس یو چاته او یا ادار   ېسر بیره پر د،،. 299ي ولر 

د  ېچ ي ، نو دولت مکلفیت لر ل شوياخست يموزون ګامونه نه و ې، یا د ساتني شهرت ولر  داو ناوړه چلن ېشکنج
 ودا دولت د اغیزناک ېچ يه امله مجازات شد ګډون ل ېسپارلو له امله اړوند مرجع ته د امر ورکولو او انتقال ک ېداس

چلند  ياو تحقیر کونک يد ظالمانه ، غیر انسان ېچ ي دولت مکلفیت لر .ي یب مخنیوی وکړ ذد تع ېکړنو څخه یو دی چ
 300.په پرتله زیات پراخه نه دی ېهم دا مکلفیتونه د شکنجڅه که  ياو یا د مؤظفینو لخوا مجازات ش ي مخنیوی وکړ 

 ناوړه چلند

ظالمانه ،غیرانساني، له سپکاوي ډک چلند او شکنجه هم هغه قانوني اصطالح ده چې ناوړه چلند ورته ویل کیدای شي چې په 
بیالبیلو بڼو دانسان دځورونې المل ګرځي ،خو کچه یــې د شکنجې نه ټیټه ده. دشکنجې ترڅنګه د ناوړه چلند بیالبیلې بڼې باید 

له چې موخه د اشخاصو د ناوړه چلند اوشکنجه کونکو کړنو دبرمالکولوڅخه وي. دناوړه دځانګړو موخولپاره ترسره نشي ، خوک
  چلنداساسي عناصر چې دشکنجې تربریده نه رسي، په الندې توګه یــې لنډیز او وړاندې کوي:

 په ارادي توګه د چا ذهني اویا فزیکي ځورونې اوکړاو سره مخامخ کول  •

 301سټددولتي چارواکو د توافق اواګاهۍ پربن •

دناوړه چلند د مخنیوي په وړاندې مسولیتونه ترډیره بریده دشکنجې دمخنیوي دمسولیتونوسره اړخ لګوي اوسمون لري.  په عمل 
کې، دناوړه چلند او شکنجې ترمنځ توپیرزیاتره سم نه څرګندیږي. تجربه ښيــي چې هغه شرایط چې ناوړه چلند ورنه راوالړیږي، 

، نوځکه هغه ګامونه چې دشکنجې د مخنیوي لپاره کارول کیږي باید د ناوړه چلند د مخنیوي زیاتره دشکنجې لپاره الره هواروي 
  302لپاره هم په الره واچول شي. 

  

  

  

                                                            
  ۱۴- ۱۰او  ۴-۲د شکنجی پر ضد کنواسیون ماده  299
  CAT/C/GC/2 (24 January 2008), Para, 19مادی تطبیق د غړیو هیوادونو لخوا)،  ۲شمیره(د  ۲د شکنجی په ضد کمیټه، عمومی تبصره 300
 ماده . ۷ماده  او د  ٓایــی سی سی پـی ار  ۱۶د شکنجی پر ضد کنواسیون 301
    ۲۳/۱۱/۲۰۰۷عمومي تبصره ، ۲،  پر ضد کنواسیون اونوروظالمانه غیرانساني اوسپکاوي نه چلند یاسزا د شکنجی302
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  د خپل سري توقیف قانوني مخنیوی  .۲

  د نړیوالو قوانینو پر اساس تعهدات 

  

چې "هر څوک د ٓازادۍ او ځاني خوندیتوب د مدني او سیاسي حقونو نړیوال کنوانسیون چې افغانستان هغه ته ژمن دیڅرګندوي 
حق لري. هیڅوک باید په خپل سر توقیف یا ونه نیول شي. هیڅوک باید له خپلی ازادۍ څخه بې برخې نه کړی  شي پرته د هغو 

  "  حالتونو او مقرراتو څخه چې د قانون په پربنسټ تاسیس شوی وي

مه ماده د ساتنې اساسي پروسیجرونه چې یو توقیف ۹مادو سره جوړه   ۱۴او  ۷د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال کنوانسیون د 
باید په خپل سر نه وي څرګندوي چې په الندې ډول ورته اشاره شوې ده.  هر څوک چې توقیف کیږي باید د نیولو په وخت کې 

تور پر اساس ونیول شي باید ژر خبر شي چې ولې نیول کیږي او د هغه په وړاندې کوم تورونه پراته دي. هر څوک چې د یو جنایــي 
تر ژره قاضي یا کوم بل باصالحیته چارواکي ته وړاندې شي ، ترڅو د عدلي اوقضایــي صالحیت نه په ګـټه پورته کونې سره 
،نوموړی په یوه ټاکلي وخت محاکمه اویا خوشي شي. دا یوه عمومي قاعده نده کوم کس چې د محاکمې لپاره انتظار باسي باید 

د دې لپاره چې کس محاکمې لپاره حاضر شی باید چې له هغه څخه ضامن واخستل شي که چیرته خوشی کیږي،  توقیف شي،
او یا هم د قضایــي پروسیجرونو په کوم بل پړاو کې، تر څو قضاوت پرې عملي شي.  د مدني او سیاسي حقونو نړیوال کنوانسیون 

وسیلې له خپلې ازادۍ څخه محروم شو، کوالی شي چې محکمې ته همدارنګه څرګندوي چې که کوم څوک د نیولو یا توقیف په 
ورشي تر څو محکمه د هغه د توقیف د غیری قانوني والي په صورت کې د هغه په خوشي کولو امر ورکړي. هر هغه څوک چې د 

  303خپل سري توقیف یا نیول کیدو قرباني دی باید چې د جبران یو تعمیل کوونکی حق ولري.

حقونو نړیوال کنوانسیون د ماشومانو حقونه تضمینوي چې توقیف باید د اخیری وسیلې په توګه د لنډ مهال لپاره د ماشومانو د 
وکارول شي، کله چې ماشوم په توقیف کې وي د کورنۍ د لیدلو او د هغوی سره د اړیکو د درلودلو حق ، د مدافع وکیل د 

څخه ژر تر ژره خبرشي، د دې حق چې باید موضوع یــې بې له ځنډه  درلودلو حق، د برٔات ذمه حق، د دې حق چې له تورونو
  304معلومه شي او د دې حق چې په زوره اړ نه ایستل شي چې اعتراف وکړي او خپل ځان ګناهګار کړي.

  د ملی قوانینو الندې تعهدات

مدني او سیاسي حقونو د نړیوال د افغانستان اساسي قانون په څرګنده توګه خپل سری توقیف منع کړی دی. دا په پراخه توګه د 
) بندونه څرګندوي چې ٓازادي " د ۳) او (۱ماده ( ۲۳) عمومي اصل منعکسوي. د اساسی قانون ۱مې مادی (۹کنوانسیون د 

انسان طبعي حق دی" چې دولت ٻي باید " درناوی او ساتنه وکړي".اساسي قانون شرط ږدي چې دا حق د نورو له ٓازادۍ او له 
رته چې د قانون له الرې تنظمیږي، حدود نه لري او همدارنګه اساسي قانون څرګندوي چې هیڅوک د قانون له عامه مصالحو پ

  305حکمونو پرته توقیفیدای نشي.

                                                              )۵( -) ماده۱( ۹د مدنی او سیاسی حقونون نړیوال کنوانسیون، 303
 ) (ب) ماده۲( ۴۰(ث) او - (ب) ۳۷ماشومانو د حقونو کنوانسیون، د 304
  ) (ب)۲( ۴۰) او ۱ماده ( ۲۴دافغانستان اساسی قانون، 305
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 ۱۹۷۶توقیف لپاره پروسیجرونه تعریفوي. د   د افغانستان نور ملي قوانین د اساسي قانون دغه ضمانتونه منعکسوي او د قانونی
قانوني توقیف لپاره مواد لري. د جزایــی محاکمو د اصولو قانون د قانوني توقیف لپاره عمومي قانونی چوکاټ کال د جزا قانون د 

  برابروي.

په هر صورت، دغه عمومي چوکاټ افغانانو ته دا حق نه ورکوي چې په  چټکه توګه قاضي ته د  لومړي ځل او بیا په دوره یــي 
انونیت باندې په معقول وخت کې اعتراض وکړي کوم چې د مدني او سیاسي حقونو توګه راوستل شي ترڅو د خپل توقیف په نه ق

  ) بند او د افغانستان د اساسي قانون سره سرنه لګوي. ۳مې مادې د (۹د نړیوال کنوانسیون د 

نون هغه د محابسو او توقیف ځایونو قا 306د پولیسو د قانون هغه معیارونه چې د پولیسو د عمل لپاره اړین دي تشریح کوي.
د افغانستان اساسي قانون د دې  307پروسیجرونه  تشریح کوي چې د دغو ځایونو د قانونیت اود حالت د نظارت لپاره اړین دي.

  308حق ضمانت کوي چې هر څوک کوالی شي چې له نیول کیدو سره سم له ځانه د اتهام د لرې کولو لپاره مدافع وکیل وټاکې.
  309ن کې هم ذکر شوی دی.دغه حق د مدافع وکیالنو په قانو

د ماشومانو د سرغړونو قانون د ماشومانو د توقیف لپاره قانوني چوکاټ وضعه کړی او له دولت څخه غواړي چې د ماشومانو د 
کلنۍ عمر ٻي نه وي بشپړ  ۱۸حقونو او ګـټو د خوندیتوب لپاره خاص اقدامات ترسره کړي. ماشوم هغه چاته ویل کیږي چې د 

کوي چې ماشوم باید د خورا لږې مودې لپاره ایسارشي. ماشوم باید مدافع وکیل ولري او پولیس مکلف دي تر  کړی. د دی یادونه
. همدارنګه ، له ماشوم سره باید ځانګړې کړنه ترسره شي چې  څو د ماشوم قانوني استازي ته د ماشوم د تورونو په اړه خبر ورکړي 

ساعتونو د ننه کې باید څارنوال ته  ۲۴د د لنډې مودې لپاره توقیف شي. پولیس د له بالغو کسانو سره توپیر ولري او ماشوم بای
معلومات ورکړي او څارنوال یوه اونۍ وخت لري ترڅو صورت دعوه ترتیب کړي. د توقیف موده صرف کیدای شي د دریو اونیو 

  310لپاره وغزول شي تر څو څارنوال تحقیقات بشپړکړي.

د ماشومانو د اصالح  311ون بیانوي چې ماشومان او بالغ کسان باید چې یو له بله بیل وساتل شی.د محابسو او توقیف ځایونو قان
مه ماده تشریح کوي چې ماشومان باید صرف د ماشومانو د اصالح او روزنې په مرکزونو کې وساتل ۲او روزنې د مرکزونو قانون 

  312شي.

  

  

   

                                                            
 )۲۰۰۵شمیره ( ۸۶۲رسمی جریده، 306
  )۲۰۰۵شمیره ( ۸۵۲رسمی جریده، 307
 ماده ۳۱د افغانستان اساسی قانون، 308
  )۲۰۰۷شمیره( ۹۳۴رسمی جریده،309
 ماده ۳۰او  ۱۵،۲۲- ۱۱،۱۳، ۸، ۴نون،د ماشومانو د سرغړوونو قا310
 )۲۰۰۵) (۴ماده ( ۹د محابسو او توقیف ځایونو قانون، 311
 )۱۴/۰۱/۲۰۰۹شمیره ( ۹۶۹رسمی جریده، 312
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ملي امنیت ریاست او د کورنیو چارو دغه راپور ته د افغانستان حکومت، د ضمیمه: څلورمه 
 313وابمې نیټې ځ۱۴کال د جنوری د  ۲۰۱۳وزارت د 

 
                                                            

  یوناما د حکومت ځواب په دری ژبه ترالسه کړ چی اصلی متن یــی په دی راپور کې ضمیمه شوی دی. 313
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 مې نیټې لیک ۱۱کال د جنوری د  ۲۰۱۳یوناما ته د ایساف قوماندانۍ د ضمیمه: پنځمه 
  دنړیوال مرستندیه ځواکونو

  دمتحده ایاالتو ځواکونو

  قوماندانۍ

  افغانستان –کابل 

APO AE 09356  

  

 ،شښاغلی کوبی

ستاسي څخه مننه، ترڅو فرصت لرم چې (دافغانستان توقیف ځایونو کې دمنازعي اړوند تقیفیانو سره چلند: یوکال ورسته) راپور 
ټولو خلکو سره انسانی چلند ته ته ځواب ووایم. نړیوال مرستندویه ځواکونه (ایساف) دافغانستان او نړیوالو قوانینو پربنسټ، 

ژمن دي. او دخپلو افغان همکارانو سره دامنیت تقویت، حکومت داری او قانون حاکمیت برخو کې دافغانستان داساسی قانون 
  او نړیوال مکلفیتونو ترسره کیدو کې مصمم دي.

دتوقیفیانو انتقال دافغانستان هغه  دیوناما لخوا وړاندی شوو معلوماتو پربنسټ، کوم چې ایساف ئي معتبره ګڼی، ایساف 
توقیف ځایونوته چې راپور کې ښودل شوی، وځنډول. افغانستان توقیف ځایونوکې دانتقال شوو توقیفیانو سره انساني چلند په 
موخه ایساف به پروګرامونه تطبیق کړي ترڅو دافغانستان کم شمیر توقیف ځایونوته توقیفیان استول محدود شي او ایساف 

او دامداره توګه نظارت ترسره کړي. دافغانستان امنتی چارو وزارت خانو، دبشری حقونو خپلواک کمیسیون او نړیوال  زیات
  ناظرینو سره به ایساف هغه توقیف ځایونه ربعوار توګه دوهم ځلي ارزیابی کړي کوم چې د ایساف لخوا تائید شوی اوسي.

میاشتوکې دایساف ټولو کـتګوریو قوماندانانو خپل زیاد وخت دهغه توقیفیانو سره دچنلد په پرمختګ منابعو او  ۱۵تقریبا 
نظارت باندی مصرف کړي کوم چې ایساف لخوا انتقال شوي. هغه وخت کې دایساف زونو قوماندانی کارکاوه ترڅو دافغانستان 

توګه هغه توقیف ځایونوکې چیرته چې ایساف توقیفیان استولي. زمونږ توقیف ځایونوکې توقیفیانو سره چلند ښه شې، ځانګړی 
" چې دایساف تریننګونو دافغانستان ملي امنیت ریاست او ملي پولیسو دپوهاوی دکوښښونو پایله کې، ستاسی راپور اشاره کړې 

باندی  ستاسی د ډاډ څخه کچې پدی برخه کې چې کوم کړنې شکنجه رامنځته کوي لوړتیا کې مرسته کړی. مونږ پدی پروسه 
قدرداني کوو، مونږ دبګرام توقیف ځای کې پرمختګ په برخه کې افغانانو سره مرسته کړې، مګر څرنګه چې راپور نتیجه ګیری 

ددی ستونزی حل دافغانانو او رهبرانو ژمنی ته  کړی" شکنجه یواځې د لنډ مهاله تریننګونو او نظارت دالری نشی دریدلی"
ی برخه کې دایساف دخالت محدود دي او یواځی زمونږ شتون په صورت کې کمه شي. دیوناما او ایساف لخوا اړتیالری، چې د

  قوی ګډون او پرمختګ افغانانو باندی يواځی دنفوذ امید الره کیدی شی اوسی. 
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اف قواندانۍ میاشتو په بهیر کې هرځل ایساف چې دشکنجی ادعاګاني موندلي، دایس ۱۸درځواب ورکولو په هکله، دتیرو 
مرستیال، رئیس ارکان او یاهم شخصا ماخپله مستقیما دافغانستان امنیتی چارو وزارتخانوته لیکو استول او بررسی برخه کې مو 

میاشتو کې دایساف چارواکو دافغانستان امنیتی ځواکونو لخوا دتوقیفانو شکنجه کلول  ۸ورته دمرستو وړاندیز کړی. یواځی تیرو 
ګاني دافغانستان امنیتی چارو وزارت خانوته استولي او دڅیړنو غوښتنه کړی. دغه لیکونه دایساف سره دټولو جال جال ادعا ۸۱

شواهدو په ګډون استول شوی. لکه عکسونه، نومونه، او دمظنون شکنجه کوونکو په اړه معلومات. ځینو جدی سرغړونو 
تنه کړي. تراوس مهاله، دافغانستان چارواکو يواځی یوه (پٻښو) کې شخصا ماخپله دځیونو خلکو ددندی څخه لری کیدو غوښ

کال جنوری میاشت کې دکندهار والیت دملي امنیت رئیس محمد نعیم خان  ۲۰۱۲قضیه کې اجراات ترسره کړي. دوي د
  دکندهار څخه سری پل والیت ملي امنیت ته تبدیل کړ.

ریاستونوکي  ۴۰ریاست او  ۱۲۴وږ په کابل کې دملي امنیت دځواب ورکولو په اړه، ایساف جدی توګه دحل په موندلو کې دی. م
دوضعیت ادعا ګانو په په هکله یو کمیسیون جوړ کړي چې دملي امنیت ریاست، دافغانستان دبشری حقونو خپلواک 
کمیسیون، او ایساف استازی ګډون لری. دیاد کمیسون موخه داده هغه بدلونونه (تغیرات) په ګوته کړي کوم چي باید 

  انسنان دولت ئی توقیف ځایونوکې رامنځته کړي .افغ

نژدی راتلونکي کې دایساف ځواکونو کمښت په رڼا کې او ددغه راپور منځ پانګې په نظر کې نیولوسره، موږ خپلې کړنی الندی 
  ډول تنظیم کړي:

یف ځای به ارزیابی هره ربع کې دایساف قوماندانۍ هغه توقیف ځایونه چې اړتیالری په نښه کوي، او هرنښه شوی توق  •
  او نظارت کیږي.

ایساف به د افغانستان بشری حقونو خپلواک کمیسیون، ملی امینت ریاست او دکورنیو چارو وزارت حقوق بشر   •
څانګو، او نړیوالو ناظرینو(دیوناما په شمول) اداراتوڅخه غوښتنه وکړی چې ذکر شوي توقیف ځایونو په هکله خپله 

 ارزیابی وړاندی کړي، 

نو شته معلوماتو پر بنسټ، زه هغه توقیف ځایونه چې ایساف راتلونکي ربعه کې غواړی ورته انتقال پیل کړي، دځی •
 راپور کې خپور کړم.

د افغانستان سیمه ایٻزو پولیسو اړوند سپارښتنو په ځواب کې ایساف دافغانستان کورنیو چارو وزارت څخه رسمی ډول غوښتلي 
سو په وړاندی ادعاګانی وڅیړی، او پایله ېئ ایساف نظارت کړي. ټولو سیمه ایٻزو پولیسوته چې راپور کې دسیمه ایٻزو پولی

اړتیالیدل کیږی چې دبشری حقونو په هکله الرښودونه د روزني پرمهال ترالسه کړي، دافغانستان اساسی قانون مادو په شمول 
 اړوند بشری حقونو قوانین زده کړي ترالسه کړی. چې شکنجه او بدچلند منع کوی او نوری پالیسی او اخالق او دمنازعی 

بالخره دتوقیفیانو سره انسانی چلند دافغانستان چارواکو تعهد پوری اړه لری چې پرته دکوم خنډ دځواب ورکولو میکانیزم تطبیق 
ت راولی، ایساف کړی. دتوقیفیانو سره دبدچلند له منځه وړلو او هغه پروګرامونو تطبیق چي توقیفیانو سره بدچلند کې کمښ

دنړیوالی ټولنۍ او افغانستان حکومت سره داساسی قانون او نړیوالو مکلفیتونوتطبیق برخه کې خپلی همکاری دوام باندی تاکید 
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کوي. دعدلی تعقیب او توقیف سیستم کې د دوامداره ځواب ورکولو ډاډمند کیدو په موخه دیوخپلواکه جوړښت به صفت 
  واک کمیسیون تقویت اړین دی. دافغانستان دبشر حقونو خپل

دتوقیفیانو سره دانسانی چلند ډادمند کیدو په برخه کې ستاسی د دفتر دکښښونو څخه، او دافغانستان دخلکو دبشری حقونو 
  پرمختګ په برخه کې ستاسی همکاری او تعهد څخه مننه کوم. 

  په درناوی

  جان ٓالن

  د بحری قواوو جنرال

  افغانستان –د امریکا دمتحده ایاالتو ځواکونو قوماندان  د نړیوالو مرستندویه ځواکونو/

 

 

 


