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د بشري حقونو لپاره دملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ دفتر )او ایچ سی ایچ ار(
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پالوی )یوناما(
دملګرو ملتونوپراختیای ـي پروګرام )یوان ډی پـی(

i

دیوناما ماموریت
د  ۲۰۰۴کال راپدیخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د ملګروملتونو مرستندویه پالوي )یوناما( ته دنده
سپارلي چې د محابسو د بیا رغاونې او اصالح په شمول د یو عادالنه او روڼ عدلي سیستم رامنځته کولو مالتړ او دقانون
حاکمیت لپاره د افغانستان دولت سره مرسته وکړي.
د ملګروملتونو د امنیت شورا د1(۲۰۱۲)۲۰۴۱ګڼه پریکړه لیک پر اساس یوناما ته دنده سپارلې چې په عدلي سیستم او
محابسو کې بشری حقونو ته د الندې ذکر شوو ټکو له الرې احترام زیات کړي:
ٔ
 -۳۷یو ځل بیا تاکید کوي چې د ټولو اړونده ارګانونو او نورو فعالینو په واسطه "د ټولو لپاره د عدالت او قانون د ملي
لومړیتوبونو پروګرام" بشپړ ،منظم ،پر وخت او همغږی تطبیق د یو روڼ او روښانه عدلي سیسټم د رامینځته کولو او د
معافیت له منځه وړلو په نظر کې نیولو سره په ټول افغانستان کې د قانون حاکمیت کې برخه اخیستل ډیر ارزښت لري.
ٓ
 -۳۸د قانون حاکمیت او بشري حقونو ته د احترام په موخه په فغانستان کٻد ازادۍ د سلبولو د ځایونو پر بیارغونه او اصالح
ٔ
ٔ
تاکید کوي .په افغانستان کې ټولو محابسو او توقیف ځایونو ته د اړونده ادارو د السرسي دتامین پر اهمیت ،او د نړیوالو بشر
دوستانه قوانینو ،بشري حقونو او دیوناما د۲۰۱۱زیږدیز کال راپور د وړاندیزونو په شمول اړونده نړیوالو قوانینو ته د احترام
ٔ
پر لرلو تاکید کوي.

په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د عالي کمیشنرۍ دفتر)او ایچ سی ایچ ار(
دملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا خپل د ۲۰۰۶کال نومبر  ۲۷نیټه  ۲/۱۱۳ګڼه پریکړه لیک کې او ایچ سی ایچ ار )دبشری
حقونو لپاره دملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ( ته دنده ورکړه چې افغانستان کې دبشري حقونو وضیعت ته رسیدګي او الندنیو
برخوکې خپلو همکاریوته ادامه ورکړي:
د بشري حقونو شورا ددبشری حقونو لپاره دملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ څخه وغوښتل چې په افغانستان کې دبشري حقونو
وضیعت څخه نظارت وکړی او افغانستان کې دملګرو ملتونو مرستندویه پالوي سره په دوامداره توګه د بشر حقونو او قانون
حاکمیت برخو کې تخنیکې او مشورتي مرستٻوکړي او افغانستان کې دبشري حقونو وضیعت په هکله د بشري حقونو شورا ته په
منظمه توګه راپور ورکړي.2

الس رسی او میتودولوژي
له۲۰۱۰کال اکـتوبر څخه تر۲۰۱۱کال اګست پورې ،د منازعې اړوند توقیفیانو سره د بدچلند په هکله د ټولنې لخوا د ګڼ شمیر
اندٻښنو ښکاره کولو په ځواب کې یونامادافغان دولت او اړوند اړخونو په سال مشوره د ټول افغانستان په کچه د توقیف
 1دملگرو ملتونو  2014,S/RES/2041د۲۰۱۲کال مارچ  ۲۲نیټه تصویب شوی پریکړه لیک ،
2دملګرو ملتونو عمومي اسمبلي ته دملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا راپور ،ضمیمه نمبر۲۰۰۶ ،53,A/62/53کال نومبر ۲۸نیټه پریکړه لیک.

ii

ځایونونظارت پروګرام ترسره کړ ،یوناما د  ۲۰۱۱کال اکـتوبر میاشت کې)3دافغانستان توقیف ځایونوکې د منازعې اړوند
توقیفیانوسره چلند( یو راپور خپورکړ .دموندنو خالصې لپاره ددی راپور لمړۍ ګڼه ضمیمه وګورئ او دیوناما د۲۰۱۱کال راپور
وړاندیزونو تطبیق څرنګوالي لپاره دوهمه ګڼه ضمیمه وګورئ.

اوسنی راپور
دغه راپور له ۲۰۱۱کال اکـتوبر څخه تر  ۲۰۱۲کال اکـتوبر پورې د منازعې اړوند توقیفیانو څخه د نظارت په اړه د یوناما السته
راوړنې ښکاره کوي .پدې برخه کې د افغان ملي پولیس ،افغان ملي سرحدي پولیس ،دامنیت عمومي ریاست  ،د کورنیوچارو
وزارت او نورو ادارو مسؤلینو یوناما سره د نظارت په بهیر کې مرسته کړې.
له ۲۰۱۱اکـتوبر څخه تر  ۲۰۱۲کال اکـتوبر پورې دملې امنیت عمومي ریاست یوناما ته د ټول افغانستان په کچه پرته د کابل
د ملي امنیت د تروریزم ضد  ۱۲۴نمبر ریاست ) تیر وخت کې دریاست  ۹۰په نامه پیژندل کیده( د نوموړي ریاست ټولو
توقیف ځایونو کې توقیفیانو ته د الس رسي امکانات برابر کړي وو.
دکورنیو چارو وزارت خپلو ټولو توقیف ځایونوته د الرسرسی اجازه ورکړي وه .د ۲۰۱۲کال د جنوري په لسمه نیټه د عدلی ـې
وزارت څخه کورنیو چارو وزارت ته د محابسو عمومي ریاست مسؤلیت انتقال ځینې ستونزې رامنځته کړي چې یوناما ونشو کوالی
د توقیفیانو سره مرکې وکړي.4

د توقیفیانو نمونه
له۲۰۱۱کال اکـتوبر څخه تر  ۲۰۱۲کال اکـتوبر پورې ،یوناما  ۶۳۵تنه توقیفیان او محکومین مرکه کړل چې د افغان ملي
پولیسو /سرحدي پولیسو او یاهم د ملي امنیت ریاست لخوا توقیف شوي وو .یاد توقیفیان د ملي پولیسو او سرحدي پولیسو
نظارتخانوکې ،دملي امنیت والیتي توقیف ځایونوکې ،دوالیاتو مرکزي محابسوکې او یاهم دماشومانوداصالح او تربی ـې مرکزونوکې
مرکه شوي .یوناما دټول افغانستان په کچه د ۳۰والیتونو په  ۸۹توقیف ځایونوکې دتوقیفیانوسره دچلند په موخه مرکې کړي
)دوردګ او نیمروز والیتونو کې نیول شوي توقیفیان کابل او فراه والیتونوته له انتقال وروستهمرکه شوي( .5لمړۍ نمبرنقشه ،له
۲۰۱۱کال اکـتوبر څخه تر ۲۰۱۲کال اکـتوبر پوری د یوناما لخوا نظارت شوي توقیف ځایونه ښکاره کوي.
3دافغانستان توقیف ځایونوکی دمنازعې اړوند توقیفیانو سره چلند )یوناما/اوچا۲۰۱۱،اکـتوبر( .الس رسی وړپه:
www.ohchr.org/documents/countries/AF/UNAMA_Detention_en.pdf.
 4دځینو والیتی محابسو مسؤولینو یوناما ته وویل چې دوی ته د کورنیو چارو وزارت څخه داسې الرښوونه شوې چې مخکی لدی چې دمحابسو څخه دلیدنی اجازه چاته وکړی
باید د اړوند والیت امنیه قوماندان څخه اجازه ترالسه کړی .دا د ۲۰۱۱کال دسمبر او  ۲۰۱۲جنوری کی چې لمړی وخت کی محابس د کونیوچارو وزارت تر واک الندی
راغلل ،یوناما غوښتل د کندهار والیت سرپوزی زندان څخه لیدنه وکړی راپیښ شول .یوناما داموضوع کابل کی دمحابسو عمومی ریس ښاغلی جنرال جمشید سره شریکه
ٓ
کړه چې نوموړی یوناما ته دنظارت اجازه وکړه .دانامعلومه پاتی شوه چې ایا کورنیو چارو وزارت یا دمحابسو عمومی ریاست داواک لری چې دخپلواکه ادارو /اشخاصوته د
محابسو څخه دلیدنې اجازه ورکړی .دمرکزی محابسو مسؤولینو وڅرګنده کړه چې دتحقیق مدیران ،دملی امنیت رئیسان او امنیه قوماندانان هغه کسان دی چې یوناما باید
ورسره اړیکه ونیسی ترڅو دنظارت اجازه ترالسه کړی .یوناما لدی کبله اندیښنه لری چې دا ډول دشفافیت نشتوالی شاید دتوقیفیانو سره دچلند او قانونی مراحلو مراعت
کیدلو څخه نظارت او راپور ورکولو برخه کی کوښښونه دخطرسره مخ کړی.
 5دملي امنیت هغه توقیف ځایونه چې یوناما نظارت کړی :فیض اباد)بدخشان( ،قلعه نو)بادغیس( ،پلخمری)بغالن( ،مزار)بلخ( ،بامیانوښار)بامیان( ،نیلی)دایکندی(،
ٓ
فراه ښار)فراه( ،میمنه)فاریاب( ،هرات ښار)هرات( ،شبرغان)جوزجان( ،کابل)ریاست ۱او  ،(۴۰کندهار)کندهار( ،محمودراقی)کاپیسا( ،اسداباد)کنړ(،
کندزښار)کندز( ،مهترالم)لغمان( ،جالل اباد)ننګرهار( ،شرنه)پکـتیکا( ،ګردیز)پکـتیا( ،چاریکار)پروان( ،تالقان)تخار( ،او قالت)زابل( .دملي پولیسو نظارتخانی چې
ٓ
یوناما نظارت کړی :فیض اباد)بدخشان( ،پلخمری )بغالن( ،مزار)بلخ( ،بامیان ښار)بامیان( ،نیلی)دایکندی( ،فراه ښار)فراه( ،میمنه)فاریاب( ،هرات ښار)هرات(،
iii

تقر ًیبا ټولو یاد توقیف ځایونوکې یوناما دتوقیف ځایونو مسؤلینو او اړوند دولتي چارواکو سره لیدلي ،دهر توقیف ځای څخه يــې
لیدنه کړې او راجستر کـتاب ی ـې کـتلی .دملي امنیت ځینو توقیف ځایونوکې دتوقیف ځایونو راجستر کـتاب ته د یوناما له الس
رسی او هم ځینې ځایونو کې د ټولو برخو څخه دلیدنې مخنیوی شوی وو .کله چې دامخنیوی رامنځته شو موضوع لمړي ګام کې
داړونده توقیف ځای مسؤلینو سره او بیا کابل کې دملي امنیت عمومی ریاست د بشر حقونو څانګې سره شریکه شوه .وروسته
دملي امنیت د بشر حقونو څانګې په منځګړیتوب ،یوناما ته دملي امنیت ټولو نظارت کړای شویو توقیف ځایونوکې راجستر
کـتاب ته د الس رسي اجازه ورکړل شوه.
د ۶۳۵تنه توقیفیانو له جملې څخه چې یوناما لخوا مرکه کړای شوي ۵۵۲ ،تنه دمنازعې اړوند جرمونو مظنونین یا هم
محکومین وو .یوناما موندلي چې  ۷۸تنه نورتوقیفیان د ملي پولیسو تروریزم ضد ریاست یاهم دملي امنیت لخوا دجنايــي
جرمونو په تور نیول شوي وو .اچې ددوی ډیری داختطاف په جرم کې نیول شوي وو چې ملي امنیت درسیدګی واک لري،
یوشمیر نور ئی د دولت ضد عناصرو په توګه نیول شوي وو .یوناما دغه توقیفیان هم منازعې اړوند توقیفیانو نمونه کې شمیرلي
دي ځکه چې ملي امنیت او ملي پولیس دغه توقیفیان دمنازعې اړوند یا سیاسی توقیفیانو سره یوځای ساتل او یوشانچلنديــې
ورسره کاوه.
یوناما موندلي چې د  ۵۵۲تنه د منازعې اړوند توقیفیانو له جملې څخه  ۳۳۰تنه د طالبانو دمالتړپه توراو  ۵۷تنه نور بیا ددولت
ضد نور ګروپونو سره دتړاو په جرم تورن وو .د  ۵۵۲تنه توقیفیانو په منځ کې  ۸۷تنه د منفجره موادو یاهم نور چاودیدونکو
وسایلو دلرلو په جرم تورن وو ۱۸ ،تنه د قتل یا د هغه د شروع په جرم  ۱۳ ،تنه دځانمرګي حملو په جرم  ۷ ،تنه داختطاف
په جرم و ۲ ،تنه دجعل کاري په جرم تورن وو۲ ،تنه دمظنون شخص دکورنۍ اړیکې پر بنسټ نیول شوي وو ۱ ،تن دقاچاق
په جرم تورن ،او  ۱۶تنه دنورو جرایمو په ترسره کولو تورن شوي وو .سربیره پر دې  ۱۹تنه نور توقیفیان دنامعلومو جرایمو په
تور توقیف کړ شوي وو.
د ۶۳۵تنه توقیفیانو له جملې څخه  ۴۱۵تنه تیر وخت کې یا هم دمرکې پرمهال دملي امنیت توقیف ځایونوکې ساتل شوي وو.6
 ۲۸۶تنه دافغان ملي پولیسو توقیف ځایونوکې او  ۹تنه دافغان ملي سرحدي پولیسو لخوا ساتل شوي یا هم ساتل کیدل۳۴ .7
تنه دملي اردو توقیف ځایونوکې ساتل شوي وو .8همدارنګه  ۱۲تنه توقیفیان دمحلی پولیسو لخوا ساتل شوي او  ۷۹تنه
توقیفیان دنړیوالو ځواکونولخوا یاهم بهرني دولتي استخباراتي ادارو په تنهايــۍ سره یا هم د افغان ملي امنیتيځواکونو سره په
ٓ
شبرغان )جوزجان( ،کابل ښار)کابل( ،محمودراقی)کاپیس( ،قندهار ښار)قندهار( ،خوست)خوست( ،اسداباد )کنړ( ،کندزښار)کندز( ،مهترالم)لغمان( ،جالل
ٓ
اباد)ننګرهار( ،شرنه )پکـتیکا( ،ګردیز)پکـتیا( ،چهاریکار)پروان( ،تالقان)تخار( ،قالت )زابل( .دمحابسو عمومی ریاست اړوند محابس چې یوناما لخوا نظارت شوی :فیض
ٓ
اباد)بدخشان( ،قلعه نو)باغیس( ،پلخمری )بغالن( ،مزار)بلخ( ،بامیان ښار)بامیان( ،نیلی)دایکندی( ،فراه ښار)فراه( ،میمنه)فاریاب( ،چغچران)غور( ،هرات
ٓ
ښار)هرات( ،شبرغان )جوزجان( ،پلچرخی)کابل( ،سرپوزه )قندهار( ،محمود راقی )کاپیسا( ،خوست)خوست( ،اسداباد )کنړ( ،کندزښار)کندز( ،مهترالم)لغمان(،
ٓ
جالل اباد)ننګرهار( ،شرنه )پکـتیکا( ،ګردیز)پکـتیا( ،چهاریکار)پروان( ،تالقان)تخار( ،قالت )زابل( .دماشومانو اصالح اوتربیــی مرکزونه چې یوناما نظارت کړی :فیض
ٓ
اباد)بدخشان( ،قلعه نو)باغیس( ،پلخمری )بغالن ( ،فراه ښار)فراه( ،هرات ښار)هرات ( ،کابل)کابل( ،کندهار ښار )قندهار( ،محمود راقی )کاپیسا(،
ٓ
خوست)خوست( ،کندزښار)کندز( ،مهترالم)لغمان( ،پل علم )لوګر( ،لشکرګاه )هلمند( ،جالل اباد)ننګرهار( ،شرنه )پکـتیکا( ،تالقان)تخار( ،قالت )زابل(.
 6د ۵۱۴تنه جملی څخه ۶۸ ،تنه توقیفیان دملي امنیت دوه توقیف ځایونوکی په مختلفو وختونوکی ساتل شوی وو ۱۸ ،تنه دملي امنیت دری نورو توقیف ځایونوکی په
مختلفو وختونوکی او دری تنه توقیفیان دملي امنیت څلورو توقیف ځایونوکی په مختلفو وختونوکی ساتل شوی وو .جمله  ۶۰۱بیلګی دملي امنیت توقیف ځایونو په نمونه
کی.
 7د ۲۸۶تنه توقیفیانو جملی څخه ۶۱ ،تنه توقیفیان دملي پولیسو یواځی دوه توقیف ځایونوکی په مختلفو وختونوکی ساتل شوی ،او دوه تنه توقیفیان دملي پولیسو دری
توقیف ځایونوکی په مختلفو وختونوکی ساتل شوی وو .جمله دملي پولیسو  ۳۴۷مثالونه دنمونی په توګه اخیستل شوی.
 8د ۳۴تنو توقیفیانو له جملي څخه د نمونې په ډول دری تنه دملي اردو یواځی دوه توقیف ځایونوکی په مختلفو وختونوکی ساتل شوی وو.
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ګډه نیول شوي ،ساتل شوي او بیا دملي امنیت یا هم ملي پولیسو توقیف ځایونو ته انتقال شوي وو .یوناما موندلي چې جمله
 ۱۵۱تنه په ګډه توګه دملي امنیت او ملي پولیسو لخوا یاهم ملي سرحدي پولیسو لخوا په مختلفو وختونوکې توقیف کې ساتل
شوي وو .دتوقیفیانو دکـتګوریو ټوله مجموعه د ۶۳۵تنو څخه زیاته ده ځکه چې ګن شمیر توقیفیان د دوه ادارو لخوا دملي
امنیت او ملي پولیسو یا ملي سرحدي پولیسو او یاهم ملي اردو ،افغان محلي پولیسو یاهم د نړیوالو ځواکونو لخوا په مختلفو
وختونوکې توقیف کې ساتل شوي وو.
 ۶۳۵تنه توقیفیانو چې یوناما مرکه کړي  ۲۶۷تنه )یواځی ( دملي امنیت لخوا ۲۱۲ ،تنه دملي پولیسو او یاهم ملي سرحدي
پولیسو لخوا نیول شوي ۷۹ ،تنه دنړیوالو ځواکونو لخوا په یواځی توګه یاهم د افغانستان ملي امنیتي ځواکونوسره په ګډو
عملیاتو کې نیول شوي  ۳۱ ،تنه دافغانستان ملي اردو لخوا نیول شوي ۲۶ ،تنه د نورو امنیتي ځواکونو )افغان محلي
پولیس ،دکورنیو چارو وزارت جنايــي تحقیقانو ریاست ،یا هم محلي قوماندانانو( لخوا نیول شوي او  ۵تنه توقیفیان دافغان
ملي امنیتي ځواکونو)خپلواکه(عملیاتو کې نیول شوي وو .له  ۶۳۵تنو جملې څخه  ۱۵تنه نه پوهیدل چې کومو ځواکونو لخوا
نیول شوي وو.
 ۷۹تنه توقیفیان لمړي قدم کې د نړیوالو ځواکونو لخوا یاهم بهرنیو دولتي استخباراتي اداراتو لخوا په یواځې او یاهم
دافغانستان امنیتی ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې نیول شوی وو چې  ۷تنه ئي لمړي قدم کې ملي امنیت ته  ۲۰ ،تنه د
افغانستان ملي پولیسو ته  ،یو تن کورنیو چارو وزارت زندان ته  ،یوتن هم ولسوالۍ ته  ،او یوتن هم دکوچنیانو اصالح او
تربی ـې مرکز ته انتقال شوي وو.
یوناما د منازعٻد جرایمو په تړاو درې تنه ښځینه توقیفیانې مرکه کړي .په عمومي ډول افغان چارواکې د منازعې اړونده جرمونو په
تور ډیر لږ شمیر ښځینه توقیف کوي .په مجموعې توګه ،یوناما  ۱۰۵تنه توقیفیان چه د توقیف کیدو پرمهال له  ۱۸کلونو کم
عمر لرونکي وو مرکه کړي9 .
همدارنګه یوناما دقضاء ،څارنوالۍ ،مدافع وکیالنو انجمن ،دبشردوستانه او بشري حقونو ادارو استازو سره په مسلسله توګه
لیدلي او مرکې کړي.
د  ۶۳۵تنه توقیفیانو سره دیوناما دمرکو دپام وړ موضوع دیادو توقیفیانو سره دملي امنیت او ملي پولیسو یاهم ملي سرحدي
پولیسو کارکوونکو چلند او همدارنګه دافغانستان ملي اردو او محلي پولیسو مسؤلینو او ددولت لخوا ددوی په قضایاوو کې
10
دافغانستان دقوانینو او نړیوالو بشري حقونو اړوند قوانینو مراعت کول وو.

د مرکو د حفاظت میتودولوژي او د اثبات معیار
یوناما په تصادفي توګه دمنازعې اړوند توقیفیانو انتخاب او په مورنۍ ژبه )پښتو یادري( ی ـې ورسره په یواځیتوب کې پرته د
توقیف ځاي کارمندانو ،نورو دولتی کارکوونکو او یا نورو توقیفیانو دحضور څخه مرکې کړي .ټول مرکه شوي توقیفیان دمرکې په
هکله د د رضایت ښودلونه وروسته مرکه شوي.
 9دکوچنیانو دحقوقو په هکله نړیوال کنوانسیون تعریف پر بنسټ کوچنی هرهغه کس ته ویل کیږي چې  ۱۸کلونو څخه کم عم لرونکی اوسی ) ۱۷-۰کلونو(.
10دیوناما دماشومانومالتړ څانګې او قانون حاکمیت څانګه ددغه راپور تحلیل او حمایت برخه کې تخصصي معلومات شریک کړي.
v

دیوناما ټولو مرکه کوونکو د ۱۲میاشتنی نظارت په دوران کې دځانکړوتوقیف ځایونو څخه په مختلفو وختونوکې لیدنه کړی.
ډیری لیدنې له مخکي ڼه په نا اعالن شوی توګه ترسره شوي؛ که څه هم کابل او کندهار توقیف ځایونو څخه دیوتړون له مخي
چې مخکي څخه دنظارت خبرتیا ورکول کیده لیدنې ترسره شوي.
یوناما دتوقیف ځایونو څخه دنظارت پروګرام طرح او دتوقیفیانو سره دمرکو پرمهال نړیوال منل شوی کړنې او معیارونه کارولي
دي .یوناما خپلو مرکه کوونکو او ژباړونکوته څرګنده الرښودونه او کړندودونه صادرکړي وو .11یاد اسناد دملګرو ملتونو دبشري
حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ دفتر په همکارۍ دتوقیفیانو سره مرکه کول او د توقیف ځای څخه د نظارت روزنیز
الرښود پر بنسټ تیار شوي وو.12
سره ددی ،دیوناما ټولو مرکه کوونکو د توقیف ځایونو ،شکنجې ،او بدچلند په هکله دمعلوماتو کراس چک ،دمحرمیت،
دمعلوماتو اعتبار او دمرکو ترسره کولو په هکله معیاري تریننګونه ترالسه کړي وو او د یوناما دبشري حقونو دڅانګې د تجربه
لروکنو ناظرینو او کارپوهانو لخوا په جدي توګه نظارت او څارل کیدل .مرکه کوونکو د نقل ورکوونکو سوالونو څخه ډډه کوله او
دهرتوقیفي څخه ي ـی دهغه کیسه پداسې ډول پوښتله چې هرځای کې يــې غوښتل ختم کوالی شوه)مرکو د نیم ساعت څخه تر
یونیم ساعت پوری دوام پیدا کاوه او ځینې توقیفیان د څو ځلو لپاره هم مرکه شوي( .13دهری مرکې لپاره د یوناما مرکه کوونکو
دمرکه کیدونکو شفاهي معلومات د اعتبار او کراس چک په موخه نوټ کړي.
یوناما هغه قضایاوي چې داعتبار له مخې دد ډاډوړ نه وې دشکنجې او غیر انساني چلند په قضایاو کې ندي شمارلې .دیوناما
 ۶۳۱توقیفیان دهغه توقیفیانو په ګډون دي چې د شکنجې او غیر انساني چلند په هکله شکایات نه درلودل یاهم هغه
توقیفیان وو چې ادعاګانې یــې د تاييد او اعتبار وړ نه وې .له  ۶۳۵مرکه شوو توقیفیانو څخه ۳۷۷ ،توقیفیانو دشکنجې او
بدچلند ادعا کړې ،په داسې حال کې چې  ۲۵۸تنو توقیفیانو دشکنجې او بدچلند ادعا نده کړې .14یوناما د ۳۷۷توقیفیانو له
جملې څخه  ۵۱تنه توقیفیانو دشکنجی او بدچلند په هکله ادعا ګانٻد اعتبار او اطمنان وړ ونه موندلې .یوناما دشکنجې او
بدچلند  ۳۷۷تنه توقیفیانو ادعاوو څخه  ۳۲۶تنو ادعاوې تائید کړای شوي.15
11دملګرو ملتونو خپور شوی الرښود وګوریhtt://www1.unm.edu/humanrts/monitoring/chapter9.html#c1. :
 12دبشری حقونو څخه نظارت اړوند د او ایج سی ایچ ار تریننګ منول .
13دکارپوهانو تجربه او تحقیق نمونو اختسل داښکاره کوي چې ددرواغو دکشف له پاره بهتره داده چې دتوقیفیانو دخبرو اصلی نسخه دکارپوهانو واک کې ورکړل شي ترڅو
بشپړ ډول تحلیل شي .اصلی نسخه کارپوهانوته دا توان ورکوي ترڅو معلومه کړي چې ایا دتوقیفیانو لخوا ادعا دیوی ريښتینې واقعی څخه برسیره شوی یا درواغو کیسو او
دمخکی 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 کیږی .دتوقیفیانو
مقایسه او تحلیل ښکاره کړی چې کله ريښتینې کیسه کوی نو احساسات ،رنګ ،غږ او څیری څخه ښکاري .او یاد راوستل بیا جغرافیوی ،تکرار ،دداخلی پروسیجرو نو او
ویلو توانائی کې ښکاری .دغه څیړنو کې یوناما توقیفیانو څخه پوښتلی چې خپله کیسه خپله وینا او طرز باندی بیان کړې .لمړي پرانستی سوالونه او خپله خوښه ختمول
ددی زمینه مساعده کوی چې دتوقیفیانو دویناوو صحت ارزیابی شي .کله چې توقیفی یوځل پرانستی سوالونه خپله خوښه پائی ته رسول بیا مرکه کوونکو تړلی او الرښوده
سوالونه پوښتلی ترڅو دوینا وو صحت او ریښتیا معلومه شي .الزیاتو معلوماتو له پاره د ) Gudjonnsen(1992) and Schooler and Loftus(1986دبشری حقونو عالی
کمیشنری تریننګ کې وګوري.
 14دیوناما  ۶۳۵توقیفیانو نمونه د ۳۲۶توقیفیانو په ګډون ده چې دشکنجی او بدچلند شکایت درلود)۱۲۵تنه دملي پولیسو او سرحدي پولیسو لخوا۱۷۸ ،تنه دملي امنیت
لخوا ۱۰ ،تنه د محلي پولیسو او  ۱۳تنه دملي اردو لخوا ،چې مجموعه  ۳۲۶تنه کیږی( معتبره او اطمینان وړ موندلي .یوناما موندلي چې ۶تنه توقیفیان د ملي پولیسو او
ملي امنیت لخوا شکنجه او بدچلند شوی ،او یوتن دملي اردو او ملي پولیسو لخوا شکنجه شوی.
15په دغه  ۵۱نمونو کې دغه توقیفیانو بیانونه شاملی دی :د ملي امنیت له ریاست څخه 31تنه ،توقیفیان نمبر ،۳۱۸ ،۲۵۴ ،۲۱۶ ،۱۹۵ ،۱۴۲ ،۱۳۵ ،۱۳۴ ،۱۳۰
 ۶۴۱ ،۶۳۵ ،۶۱۴ ،۶۱۲ ،۶۰۶ ،۵۹۱ ،۵۸۵ ،۵۸۳ ،۵۵۲ ،۵۵۱ ،۵۴۸ ،۵۳۶ ،۵۳۱ ،۴۵۳ ،۴۴۴ ،۴۳۰ ،۴۱۶ ،۴۱۲ ،۴۰۹ ،۴۰۶ ،۳۹۹ ،۳۷۱او ۶۶۱؛ د
افغان ملي پولیسو څخه  ۹تنه ،توقیفیان نمبر  617 ،510 ،496 ،455 ،339 ،231 ،168 ،44او 623؛د افغان محلی پولیسو څخه  5تنه ،توقیفیان نمبر ،197 ،65
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مرکه کوونکو دتوقیفیانو څخه د ترالسه شوو معلوماتو د صحت او تصدیق لپاره دمختلفو کړنو څخه کاراخیستید توقیفیانو د
خپلوانو ،مدافع وکیالنو ،د بشردوستانه مرستو د ادارو کارمندانو ،روغتیای ـي کارمندانو او نوروهغه کسانو چې دتوقیفیانو
قضایاوو کې په مستقیمه توګه دخیل وومرکې کړي او فزیکي نښې نښانې او نور اړوند وسایل یــی څیړلي .همدارنګه ،یوناما
دیوشمیر منابعو او اړخونو څخه دشکنجي او بدچلند عکسونه او نور اثباتیه شواهد ترالسه کړي.16
د یوناما مرکه کوونکو دیوشمیرتوقیفیانو بدن باندي ټپونه ،داغونه او نښې لیدلي چې شکنجی او بدچلند له کبله رامنځته شوی
وو؛ همدارنګه بنداج او نورطبي درملني نښې لیدلي17.دمرکه شوو توقیفیانو څخه  ۵۸تنو ویلي چې دتحقیق او توقیف موده کې د
اوړیدلو ټپونو له کبله يــې طبي درملنې ته اړتیا پیداکړیده.

د اثبات معیار
دشکنجې پای ته رسولو لپاره دواړه قانوني اصالحات او دمرتکب له خوا ځواب ورکول الزمي دي .پداسې حال کې چې یوناما په
انفرادي ډول توقیفیان مرکه کول او د شکنجې په ادعاګانو باندي يــې د باور کولو پریکړه کوله ،یوناما د جزاي ـي عدلي سیستم د
بدیل ادعا نه کوي .یوناما دنظارت پروګرام طرح شوی ترڅو دشکنجې دپیښو په اړوند کافي ،معتبر ،او د ډاډ وړ معلومات وړاندي
کړي کوم چې ددولت لخوا مناسب اصالحې او د بیطرفه اعمالو او خپلواکه جنائي تحقیقاتو مستلزم دي.
یوناما ټول الس ته راوړي معلومات )د انفرادي دالیلو او اړوند اثباتیه شواهدو په شمول( سنجش کړي ،ددې لپاره چې پریکړه
ٓ
وکړي چې ایا ترالسه شوي معلومات کافي ،معتبر ،او د ډاډ وړدي چې دځانګړو توقیف ځایونو په هکله د خپلو موندنو پربنسټ
تشویش ښکاره کړي او دجناي ـی تحقیقاتو او نورو اقداماتو وړاندیز وکړي.18
ٓ
همدارنګه په کافی ډول معتبراو ډاډ وړمعلومات دپریکړو لپاره کارول کیږي چې ایا دشکنجې او بدچلند په ګډون نمونې سیستم
)نظام( کې شتون لری یا نه . 19دغه راپور هغه توقیف ځایونه په نښه کوي کوم کې چې د منازعې اړوند توقیفیانو د شکنجه کولو په
اړه کافي اندازه معتبر او د ډاډ وړمعلومات ترالسه شوي.
هغه توقیف ځایونه چې په سیستماتیک ډول شکنجه کول پکي پیژندل شوي ،20ګڼ شمیر مرکه شوي توقیفیان ،هغه چې
ځانګړو توقیف ځایونوکې توقیف شوي وو ،کافي اندازه معتبره او د ډاډ وړمعلومات ورکړي چې داثبات پورتني معیار يــې پوره

 568 ،233او  598؛ د افغان ملي اردو څخه  5تنه ،توقیفیان نمبر  599 ،576 ،372 ،238او 604؛ د نړیوالو ځواکونو څخه یو تن )توقیفی نمبر ).(220د دغو ټولو
توقیفیانو مجموعه  51تنه کیږی(
16دافغانستان حکومت د  ۲۰۱۳کال جنوری  ۱۴نیټه دغه راپور په ځوابیه لیک)څلورمه ضمیمه( کي داسی لیکلی چې دیوناما دبشر حقونو څانګی ددی راپور ترتیب لپاره
یواځی دتوقیفیانو سره مرکو او داسی شیانو بسنه کړی چې د ادعاګانو اثبات لپاره کافي ندي .یوناما پورته ذکر شوی منابعو دالری خپلی موندنۍ ترالسه کړی.
 17توقیفینان نمبر ،۶۱۰ ،۶۰۵ ،۵۷۸ ،۵۵۳ ،۵۱۱ ،۵۰۸ ،۴۸۵ ،۴۵۸ ،۳۰۶ ،۲۸۸ ،۲۷۰ ،۷۴،۲۱۹ ،۷۱ ،۲۴ ،۳ :او .۶۲۷
 18سټیفن ویکنسون ،دنړیوال بشردوستانه او بشری حقوقو د حقیقت موندنی او تحقیقاتی ماموریت دشواهدو معیار) ،(۲۰۱۲دژنیو د نړیوالو بشردوستانه قوانیو او بشری
حقوقو اکادمی ۳۲ ،پاڼه.
 19دشکنجی ضد کنوانسیون لمړۍ مادی پربنسټ شکنجه عبارت ده له :هر عمدی عمل چه دیو کس څخه دمعلوماتو ،اقرار ،او یاهم دبل شخص په هکله معلوماتو ترالسه
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 نوموړی یا هم دریم
شخص دعمل مرتکیب شوی یاهم احتمال شته چې مرتکب شی ،په تهدید ،اجبار ،دتبعیض پربنسټ دداسی کړنو ترسره کیدل ددولتی مامور یاهم بل دولتی چارواکو
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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کاوه .داښکاره کوي چې ځانګړو توقیف ځایونوکې لویه کچه شکنجه شوې .مانا داچې دتوقیف ځای مسؤل او مستنطقینو
شکنجه کولو امرورکړی ،یا حتما پوهیدل ،اویا يــې هم رضایت درلود .پداسې حال کې دا نتیجه ترالسه کیدای شي چې یاد توقیف
ځایونوکې سیستماتیکې شکنجې ً
عمال شتون درلود ،نه ځینو قضایاووکې.
پداسې حال کې چې دشکنجې ټولې ادعا ګانٻباید بررسي شی یوناما انتخاب کړی چې کافی اندازه د اعتبار او اطمینان داثبات
معیار لپاره وکاروی نسبت ابتدائی مظنونیت معیار ته کوم چې دجزای ـي عدلي سیستم په بهیر کې په عامه توګه کارول کیږی .21د
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
چې دا ډاډ ترالسه کړي چې یوناما په یو ښه موقف کې قرار لري ترڅو د شکنجې د مخنیوي لپاره غوره الرې چارې پیشنهاد کړي.
د ملي امنیت ریاست دهدایاتو سره سم یوناما د توقیفیانو سره د مرکو په دوران کې عکاسی او ویدیویــی کمرې ،موبایل
ټیلیفونونه او د غږ ثبتولو وسیلي ندې کارولې.
دټولو توقیفیانو سره دمرکو او همدارنګه دټولو لیدنو او شاهدانو او ملي او نړیوالو مسؤولینو سره دمرکو موندنې مستندې او په
ځانګړي معلوماتي بانک)دیتابیس(کې ثبت شوي.
د امنیتی او محرمیت د دالیلو په خاطر په دغه راپورکې توقیفی د قضیــې د نمبر په اساس پیژندل کیږی .د دې راپور په متن کې د
"توقیفی" اصطالح ټولو هغو کسانو ته کارول شوې چې په یو جرم باندی مظنون ،تورن او یا محکوم وي.

د یوناما د میتودولوژۍ په هکله پوښتنې او د یوناما ځواب
دملي امنیت او افغان ملي پولیسو مسئولینو او ذیدخله نړیوالو لورو ،دیوناما دمیتودولوژۍ په هکله په الندی ډول پوښتنې
کړی .یوناما دمیتودولوژۍ او دتحلیل نمونوپه هکله پوښتنو ته په ځانګړو توقیف ځایونو کې په ټولیزه توګه ځوابونه ورکړي:

دافغانستان مسؤولینو پوښتنه/نیوکه
) (1پدي ګمان چې ددولت ضد پروپاګند په اړه توقیفیانو روزنه لیدلې چې دشکنجې په هکله درواغو او ناسمو تورونو ادعا
وکړی.22
) (2طالبانو خپلو غړو ته الرښوونه یا هدایت کوي چې دافغان چارواکو لخوا توقیف کیدو په صورت کې رشوت ورکړي چې
ٓ
ازاد شي او یاهم دتوقیف پرمهال کله چې بهرنیانو سره مخ کیږي نو دشکنجه کیدو ادعا وکړي.

20دغه راپور کې ،یوناما سیستماتیکه شکنجه دځانګړو توقیف ځایونوکې کارونی څخه عبارت ده .راپور دانه وائی چې په سیستماتیک ډول شکنجه ددولت پالیسۍ کې
شتون لری .دافغانستان حکومت د۲۰۱۳کال جنوری  ۱۴نیټه خپل ځوابیه لیک کې وویلی دي .لدی کبله یوناما پدی فوت نون او راتلونکې مخ فوت نوټ کې پدی موضوع
بحث کړی.
 21پورتنی  ۵۲-۴۹پاڼی.
 22دوهمه ضمیمه :دیوناما د ۲۰۱۱کال د افغانستان توقیف ځایونوکی دمنازعې اړوند توقیفیانو سره چلند راپور په ځواب کی دافغانستان ددولت  ،دملي امنیت عمومی
ریاست او دکورنیو چارو وزارت توضیحات.
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د یوناما ځواب
•

•
•

•

•

•

د ټول هیواد په کچه دادعا ګانوپراخه پیمانه) ۶۳۵توقیفیان په  ۸۹توقیف ځایونوکې( کومي نمونې چې الس ته راغلي
دومره زیات توپیر لري چې د دي امکان نه لیدل کیږي چې توقیفیان ديله مخکي نه روزل شوي وي چٻد توقیف په
وخت کې د شکنجې د درواغو ادعا وکړي .دغه نمونې درٻځانګړتیاوي لري :اول -په راپورکې ورکړل شوو بدرفتاریو کې
ډیرفرق موجود و او دغه ادعاوې زیاتې یوې ځانګړي توقیف ځای پوري تړلې وې .له دي کبله دا ناشوني ده چې
مخالفین دې مخکې له مخکې دهر توقیف ځای په سیمه کې خپل خلک روزلي وي .دویم -دا چې د هر توقیف ځای په
هکله د مختلفو ګروپونو اړوند توقیفیانو )لکه محلي اختطاف ګرې ډلې او د یاغیانو مختلفی ډلې( یوشانته ادعاګانی
کړيدي .نو د دي امکان نه شته چې دغه ټولي مختلفي ډلٻدي مخکي له مخکي روزل شوي وي .دریم -د تورونو ترالسه
شوې بیلګې دمختلفو توقیفیانو لخوا په مختلفو وختونو او حتی مختلفومیاشتو کې دځانګړو توقیف ځایونو اړوند راپور
شوي .همدارنګه نوموړې ادعاګاني دکومي ځانګړې نظری ـې اجنډا پوری تړلي نه وې.
ٓ
دطالبانو د ۲۰۱۲کال می میاشتې  ۳۰نیټه ،اخرنی کړندود )الیحه /کود اف کندک( کې دانشته چې خپلو غړوته
الرښوونه کړٻوي چې افغان چارواکوته دي رشوت ورکړي او یاهم دبهرنیانو لیدو پرمهال دشکنجې ادعا وکړي.
یوناما داسي دنیټی پرته )پښتو او انګلیسي ژبه( الرښود ترالسه کړی چې دتوقیف په هکله دطالبانو الرښود ادعا پرې
کیده ،چې خپلو غړوته ي ـې افغان چارواکوته درشوت ورکولو الرښوونه کوله .خپلواکه کارپوهانو ددې سند ارزونه وکړه
او په ډاګه يــې کړه چې نوموړی سند دطالبانو معتبره سند ندی .ضمن ًا ددي  ،سند طالبانو ته وائی چې رشوت ورکړی
ٓ
ترڅو ازاده شی ،مګر داسي نه ښکاریږي چې طالبان دي خپل غړي وهڅوي ترڅو بهرنیو ناظرینوته دشکنجی درواغ
وواي ـی یا دې ادعا وکړي.
په هغه توقیف ځایونو کې چې یوناما ورڅخه لیدنه او نظارت کړی ،تر زیات حده پوري کوښښ شوي چې د توقیفیانو
د غیرحقیقي داستان جوړوني څخه مخنیوي وشي) ،ځیني وخت د توقیفیانو یوه ډله خپلي حقیقي کیسې او یا هم د
بدرفتارۍ په هکله ادعاګانې په قصدي او یا غیراختیاري ډول له یو بل سره شریکوي چې په پای کې ورڅخه یوه ګډه
وینا او کیسه جوړیږي( .د ملي امنیت ریاست په توقیف ځایونو کې کله چي یوناما مرکې تر سره کولې ،نو د یوناما
کارکوونکي په دي پوهیدل چٻپه توقیف ځای کې دننه توقیفیان له یو بل څخه جال ساتل کیږي .په دي توګه یوناما
په دي ډاډه وه چې هغه توقیفیان چې یو شانته کیسې بیانوي دي توقیف ځای ته د رسیدلو راهیسی یــی دا فرصت نه
دی درلودلي چې یو بل سره وګوري او درواغ خبرې جوړې کړي.
یوناما په مختلفو توقیف ځایونو کې له توقیفیانو سره مرکې کړي دي چې مخکي له دي چې نوموړي توقیف ځای ته
منتقل شي په مختلفو وختونو کې د ملي امنیت د عین ادارې لخوا نیول شوي وو نو له دي کبله د دي احتمال ډیر
کم دیچې دغه توقیفیان په ډله ایزه توګه یوشانته کیسې جوړې کړي.
د یوناما لخوا نظارت شوو توقیف ځایونوکې چیرته چې دشکنجې او بدچلند هیڅ ادعا شتون نه درلود هیڅ توقیفی هم
شکایت نه درلود .دا موندني په ډاګه کوي چې توقیفیان پرته له کومې دسیسې یا کیسو شریکولو څخه حقیقت وای ـي.

ix

• حتی که ځینو طالبانوته دشکنجې د درواغو ادعا کولو په هکله روزنه ورکړل شوٻوي ،مرکه کوونکوته دیوناما
میتودولوژي ،الرښودونه او تریننګونه داسي ډیزاین شوي وو چې پورته ذکر شوي درواغو ادعا ګانی کشف او لري کړي.
یوناما دتوقیفیانو لخوا دشکنجی او بدچلند  ۵۱ادعاګانې بی اعتباره ارزولي.

دافغانستان مسؤولینو پوښتنه/نیوکه
)(3یوناما دتوقیفیانو لخوا دشکنجې ادعا شوي شواهد د ملي امنیت سره دادعا په وخت کې شریک کړی ندي ،له
همدی کبله ملي امنیت ریاست ونشو کړای چې دشکنجې او بدچلند په هکله ترالسه شوي ادعاوې بررسي کړي.23

د یوناما ځواب
• د توقیف څخه د نظارت په  ۱۲میاشتنۍ موده کې یوناما دملي امنیت ریاست او افغان ملي پولیسو ته اړوند معلومات
ورکړي چې اړوند مناسب اعمال ترسره کړي .ځینو بیلګوکې دملي امنیت ریاست یوناما ته مشوره ورکړې چې دوي په
ځانګړو قضیو رسیدګی پیل کړي چه د یوناما لخوا ورته استول شوي وي او راپور ي ـی ورکړي چې دوي دا ډول قضایاوو
کې هیڅ ډول دبدچلند او شکنجې اثار ندي موندلي.
• دایساف قوماندان خپل د ۲۰۱۳جنوری ۱۱مې نیټې لیک )ددغه راپور  ۵ضمیمه( کې یوناما ته ویلی چې تیرو ۱۸
میاشتوکې ایساف دتوقیفیانو سره دبدچلند  ۸۱ادعاګاني دافغانستان چارواکو سره شریکي کړي او د تحقیقاتو په برخه
کې يــې ورسره مرسته کړې او اجرااتو غوښتنه کړي ،مګر د افغانستان چارواکو تراوس مهاله یواځې یوه قضیه کې اجراات
ترسره کړي.

دافغانستان مسؤولینو پوښتنه/نیوکه
) (4یوناما دملي امنیت دشکنجې دځانګړو میتودونو په هکله شواهد ندی خپاره کړي ،په ځانګړې توګه د برقی شاک،
ٓ
ٓ
24
جنسي تیري ،تهدید او دجنسی الی وهل بیلګي په توګه دجنسی الی تاوکول.

د یوناما ځواب
• دهغه ځایه چې د افغانستان ملي امنیت او افغان ملي پولیسو یوناما ته د کمرې وړلو اجازه نه ورکوله دا ستونزمنه ده
چې دتوقیفی پر بدن باندې د برقی شاک او دجنسی ٓالی وهلو عکسونه وړاندی کړي .ځینو بیلګوکې توقیفیان پدې نه وو
توانیدلی چې دتحقیق دوران کې اوښتو ټپونو درملنه کړی ،او د امنیتی د الیلو له کبله روغتیائی کارکوونکي هم نه
غوښتل دیادو ټپونو اړوند معلومات یوناما ته ورکړي.

 23پورتنی ماخذ
 24پورتنی ماخذ
x

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
 ...داخل کې موقیعت درلود 25او زه کوالی شم تاسي ته ووایم چې ټول شکنجه شوي توقیفیان دخپلو اطاقونو څخه ایستل
کیدل او دعین تعمیر داخل کې بلې ودانۍ ته انتقال کیدل ترڅو هغه هیئت چې ملي امنیت مرکزي دفتر څخه لیدنه کوله،
ورڅخه پټ کړي".
)دملي امنیت کارمند۲۰۱۲،کال اپریل(

26

"زه  ۱۲ورځې وړاندې دپنجواي ـی په ولسوالۍ کې دکندهار ښارنه بهر دملي پولیسو امنیتي پوسته کې ونیول شوم .زه تورن یم چې
دطالبانو غړی یم .زه په مستقیمه توګه دکندهار امنٻه قوماندانۍ ته یوړل شوم .زماڅخه په لومړۍ ورځ دامنٻه قوماندانۍ دتروریزم
ضد مدیریت کې تحقیق وشو .دملي پولیسو څلورتنو کیبل باندې په شا او پښو ووهلم .تحقیق دوه ساعته دوام وکړ .سباورځ،
ماته په السونو او پښو برقي شاکونه راکړل شول .بل ځل ،دوي زه وسلې باندې تهدید کړم چې که چیری اقرار ونکړم نو دوی به
ما ووژني .زه يــې مجبور کړم چې اسنادو باندې ګوته ولګوم او وروسته له هغه بیا تحقیق راڅخه ونشو".
)توقیفی نمبر ،۵۰۹دکندهار امنٻه قوماندانۍ ۲۰۱۲ ،کال سپتمبر(
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د ملګروملتونو دامنیت شورا له خوا د ورکړل شوي واک سربیره چې دافغانستان ددولت سره دقانون حاکمیت او بشري حقونو
ته داحترام او رعایت په ښه کولو کی) د محابسو د سکـتور په ګډون( مرسته وکړي ،د افغانستان لپاره دملګرو ملتونو مرستندویه
پالوی )یوناما( د ۲۰۱۱کال اکـتوبر څخه تر ۲۰۱۲کال اکـتوبر پورې په  ۳۰والیتونوکې د ۸۹توقیف ځایونو څخه د منازعې اړوند
توقیفیانو سره د چلنداو ددولت له خوا د عادالنه محاکمې دقانوني مراحلو د طی کولو د پروسی د مکلفیت د رعایت په هکله چې
دافغان او نړیوالو بشري حقونو د قانون پربنسټ یــی لري په موخه لیدنی اوکـتنی کړي دي .28د لیدنو پر مهال ،یوناما  ۶۳۵تنه
توقیفیان او محکوم شوي زندانیان ،چې  ۱۰۵تنه ئي ماشومانووو مرکې ترسره کړي دي .دغه کسان د افغان ملي پولیسو ،ملي
امنیت ریاست ،افغان ملي اردو یا سیمه ایزو پولیسو لخوا د کورني امینت ضد یا وسله وال مخالفت جرایمو په تور نیول شوي
29
وو.
دملي امنیت ریاست او کورنیو چارو وزارت یوناما السرسی تقریبا ټولو توقیف ځایونو ته او توقیفیانوته برابرکړيدي .همدارنګه
یوناما دخپل  ۱۲میاشتنی نظارت په دوران کې څوځلی دملي امنیت ریاست او کورنیو چارو وزارت/افغان ملي پولیسو سره په
کابل اود ټول هیواد په کچه داړوندو معلوماتو شریکولو او په اندیښنو دبحث او د تعقیبي کړنو په موخه لیدلي دي.
 25دنوم او افرادو ټولی منابع )ادعا شوي مرتکب او توقیفی ( چې ممکن دهغی دپیژندګلوی سبب شی پټی شوي دمنابعو دامنیت او محرمیت په موخه.
 26داپریل  ۲۰۱۲په  ۱۸نیټه ،یوناما دملي امنیت کارمند سره مرکه وکړه .دموقعیت په اړه معلومات دامنیتی دالیلو له کبله پت ساتل شوي.
 27ټول تاریخونه دشکنجی تاریخ څخه عبارت دی ،نه دیوناما سره دمرکې نیټه.
 28ټول تاریخونه)نیټی( دتوقیفی د شکنجې کیدو میاشتی پر بنسټ دی نه د یوناما سره مرکی نیټه.
 29دملګرو ملتونو امنیت شورا قطعنامه۳۸ (۲۰۱۲)۲۰۴۱بند :په افغانستان کی دزندانونودسکـتور دالزیاتو بیارغاونی اواصالح باندی کوښښ کیږی ،دقانون واکمی او
بشری حقوقو ته احترام په موخه .افغانستان کی ټولو زندانونوته او توقیف ځایونوته داړوند ادارو الس رسی اهمیت بانید تاکید کیږی  .اودنړیوالو بشر دوستانه قوانینو ته او
بشری حقوق ته بشپړ احترام غږ کوی .د ۲۰۱۱کال اکـتوبر  ۱۰نیټی یوناما راپور وړاندیزونه څخه دی  .ددغه راپور دیوناما دندو او واک برخه وګوری.
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نړیوالو سوله ساتو ځواکونو)ایساف( او نورو نړیوالو پوځي او استخباراتيځواکونو په دوامداره توګه دمنازعې اړوند کسانو توقیف او
افغان توقیف ځایونوته د انتقال په بهیر کې د پام وړ رول درلود .د۲۰۱۱کال سپتمبر کې ایساف دتوقیف ځایونو دنظارت شپږ
پړاویز پروګرام په الره واچاوه،په لومړي پړاوکې دملي امنیت او افغان ملي پولیسو  ۱۶توقیف ځایونه یــی ترپوښښ الندی نیولی
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.
په نړیواله کچه د منل شویو )میتودولوژیو( ،معیارونو او ښو تجربو په کارولوسره دیوناما د ۲۰۱۱اکـتوبر څخه تر  ۲۰۱۲اکـتوبر
پورې دتوقیف ځایونو څخه د نظارت بهیرکې وموندلهچې د منازعې اړوند توقیفیانو سره دبدچلند او شکنجې له منځه وړلو په هکله
د افغان دولت او نړیوالو کوښښونو سره بیاهم دافغانستان یوګڼ شمیر توقیف ځایونوکې شکنجه دیوې جدی اندیښنی په توګه
30
شتون لري.
یوناما کافی معتبره او د ډاډ وړ شواهد موندلٻچې نیم برخه د ۶۳۵مرکه شوو 31توقیفیانو ډلې څخه ۳۲۶توقیفیان د۲۰۱۱کال
اکـتوبر څخه تر  ۲۰۱۲کال اکـتوبر پوری دافغان ملي پولیسو ،ملي امنیت ریاست ،افغانستان ملي اردو او سیمه ایزوپولیسو ګڼ
شمیر توقیف ځایونوکې شکنجه شوي ،او نور غیر انساني ،ظالمانه او تحقیر کوونکي چلند یــی تجربه کړې دي 32.دغه موندنې
دیوناما د  ۲۰۱۰کال داکـتوبر څخه بیا د  ۲۰۱۱کال اکـتوبر پوري موندنو سره یوشان ديچې مرکه شوي توقیفیانوشمیر څخه نیمه
برخه دهغه توقیفیانو چې د ملي امنیت توقیف ځایونوکې ساتل شوي وو او دریمه برخه هغه توقیفیان چې دملي پولیسو توقیف
ځایونوکې ساتل شوي وو دملي امنیت یا ملي پولیسو کارکوونکو لخوا څخه د شکنجی یا بدچلند تجربه درلوده) 33.دوهم
نمبرنقشه وګورئ(
دیوناما څیړنوښکاره کړيدهچې پداسی حال کې چې شکنجه دافغان ملي پولیسو او افغان مليسرحدي پولیسو توقیف ځایونوکي
نسبت تیر یوکال مودې ته زیاته شوې ،ولې مرکه شوي توقیفیان دملي امنیت توقیف ځایونو کې نسبت تیر  ۱۲میاشتو ته
شکنجه او بدچلند لږه اندازه تجربه کړی .یوناما لیدليچې د ۱۰۵تنه مرکه شويو توقیفی ماشومانو څخه  ۸۰یا ۷۶سلنه شکنجه یا
34
بدچلند تجربه کړی ،دیوناما تیرو موندنو په نسبت  ۱۴سلنه زیاتوالی راغلی

 30دنظارت مودی بهیر کې نورو اداراتو هم دافغانستان توقیف ځایونوکې دشکنجی او بدچلند کارونی په هکله راپور ورکړي.
 31د ۶۳۵مرکه شوو توقیفیانو جملی څخه  ۳۷۷ ،تنو دبدچلند او شکنجه کیدو ادعا کړي ،یوناما د  ۳۷۷ادعا ووڅخه  ۳۲۶ادعا ګانو په هکله معتبره او ډاډمن شواهد
موندلي.
 32دغه دشکنجې ضد کنوانسیون لمړی مادی تعریف کاروی :دیاد کنوانسیون کی شکنجه معنی هرهغه عمل کوم چې ددرد او رنج باعث ګرڅی که فزیکی یا روانی چې عمدی
توګه په یوشخص باندی عملی شی د هغه څخه معلومات یاهم دنورو افرادو په هکله معلومات ترالسه کولویا اقرار ،یاهم دسزا دهغه خپل عمل لپاره یاهم دبل شخص
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 اعمال د هغه شخص لخوا
چې رسمی دندی په دروان کی ترسره کوی .دادقانون او طبعی پیښو له کبله درد شامل ندی .داتعریف څلورو عناصر لرونکی دی (۱) :عمل چې د درد یا درنج باعث کیږی
) (۲عمل عمدی اوسی ) (۳عمل باید دمعلوماتو یا اقرار  ،سزا  ،تهدید ،او یا طبی معایناتو ،یاهم تبعیض لپاره وی ) (۴مرتکب عامه خدماتو کارمند یاهم هرهغه څوک چې
دولتی قدرت کاروی .دعمدی او هدف عناصر  ...دمرتکب راضی کولو تحقیقات شامل ندی مګر يواځی چه د شکنجې صد کمیټی عمومی وړاندیزنمبر )۲د غړو دولتونو لخوا د
دوهمی مادی تطبیق (CAT/C/GC/2(24January 2008).9. ،
 33دافغانستان توقیف ځایونوکی دمنازعې اړوند توقیفیانو سره چلند راپور وګوری ).(UNAMA/OHCHR,10 October2011همدارنګه دهمدی راپور دیوناما دنظارت
پروګرام  ۱۲-۲۰۱۰برخه وګوری.
34دشکنجی ضد کنوانسیون  ۳ماده
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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
ډاډ وړشواهد موندلي چې دمحلي پولیسو لخوا نیول شوي وو ،هر  ۱۲تنوتوقیفیانو څخه  ۱۰تنه شکنجه یا بدچلند تجربه
درلوده .دهرو  ۳۴تنو توقیفیانو څخه یوپردریمه برخه ) ( ۱۳تنو چې دملي اردو لخوا توقیف شوي وو ،دشکنجې یا بدچلند تجربه
درلوده.
یوناما همدارنګه کافي اندازه معتبر او دډاډ وړ شواهد موندليچې د  ۷۹تنو څخه  ۲۵تنه )۳۱سلنه( مرکه شوي توقیفیان چې
دنړیوالو پوځونولخوا یاهم نورو دولتي اداراتو لخوا افغان توقیف ځایونوته استول شوي؛ د افغان ملي پولیسو،ملي امنیت یا هم
افغان ملي اردو لخوا بدچلند یا شکنجه شوي .دغه ۷سلنه زیاتوالی ښکاره کوي نسبت دیوناما تیرد یوکال مودی راپورته کوم
کٻچې دهرو ۸۹تنو توقیفیانو څخه  ۲۲تنو )۲۴سلنه( نړیوالو لخوا انتقال شوو شکنجه یا بد چلند تجربه درلوده .یاد حالت
ددولت قانوني مکلفیت په هکله اندٻښنې را څرګندې کړې چې دشکنجې خطر موجود دی ،دشکنجې دخطر دشتون په صورت
کې دانتقال اندیښنی ته ځواب ویلو لپاره نړیوال ځواکونه باید دانتقال شویو توقیفیانو څخه سخت نظارت او پلټنې وکړي؛ او
35
هغو توقیف ځایونوته چیرته چې دشکنجي باوري راپورونه شتون ولري دتوقیفیانو انتقال وځنډول شي.
دایساف قواعد هم دنړیوالو قوانینو پربنسټ دي چې افراد باید په هیڅ حالت کې هغه ځایونوته وانستولي شي چیرته چې
دشکنجي او بدچلند خطر شتون ولري .دغه اندیښنوته ځواب ویلو لپاره پکار ده چې نړیوال ځواکونه ،دافغان توقیف ځایونوته
انتقال شوو توقیفیانو څخه په دوامدار توګه نظارت ترسره او یاهم دتوقیفیانو انتقال وځنډوي.
هرځای کې چې شکنجه ترسره شوٻپه عمومي توګه دتحقیق غلط تکنیکونه هم کارول شوي کوم کې چې ملي امنیت ریاست،
افغان ملي پولیس ،افغان سیمه ایز پولیس یا افغان ملي اردو مسؤلینو عمدا دتحقیق په دوران کې داقرار یا معلوماتو د ترالسه
کولو په موخه توقیفیانو باندې دردوونکي ضربې واردې کړي دي .دشکنجې دغه ډول کړنې دبشري حقونو څخه جدي سرغړونو
کې شمیرل کیږي چي دنړیوال قانون او دافغانستان قوانینو پربنسټ جرم دی او په غوڅه توګه منع کړی شوي.36
دشکنجې او بدچلند ډولونه دیوناما تیر ځل موندنو سره یوشان وو؛ دشکنجي څوارلس ډولونه بیان شوي .توقیفیانو ویلي چي
دوي د شکنجې ګڼ شمیر ډولونه لکه د ځړولو )دیوال ،چت ،اوسپنیزو میلو او یا نورو ثابتو شيانو پورې د اوږدې مودې لپاره د
السونو له بندونو څخه د ځنځیر او یا نورو شيانو په وسیله ځړول( ،او وهلو ټکولو ،په ځانګړي توګه د پالستیکی پایپونو ،برقي
ٓ
کیبلونو او سیمونو او یا هم د لرگیو او لښتو په واسطه چې اکـث ًرا د توقیفیانو د پښو په تلو استعمالیږي،برقي شاک ،د تناسلي الی
تاوول ،بیضو )هګیو( ته فشار ورکول،د پښو د نوکانو ایستل ،سخت وضعیت کې راوستل لکه په جبر درول ،او په جنسي
تیري تهدیدولو په توګه تجربه کړي دي.

 35دشکنجی ضد کنوانسیون  ۳ماده دولتونه جبری عدم استرداد ته مکلف کوي "هیڅ دولت شخص باید داسی هیواد ته مسترد نکړي چیرته چې دشکنجه کیدو خطر
شتون ولری "
 36دافغانستان دولت۱۹۸۷کال جون میاشت کی دشکنجې ضد کنوانسیون السلیک کړی .دافغانستان اساسي قانون  ۲۹ماده صراحت لری چې  :هیڅوک نه شی کوالی
جی له بل شخص څخه حتی دحقایقو د ترالسه کولو لپاره که څه هم ترتعقیب ،نیونی یا توقیف الندی وی او یا په جزا محکوم وی ،دهغه دتعذیب لپاره اقدام وکړی یا یــی
دتعذیب امر ورکړی .دجزاقانون هم شکنجه جرم ګڼی او  ۲۷۵ماده حکم کوی چې عمومی خدمتونو موظف )دملي امنیت او ملي پولیسو ټولو کارکوونکو په شمول( تورن
داعتراف اخیستلو په منظور شکنجه کی او یا په هغی امر وکی په اوږده حبس ) ۵څخه تر  ۱۵کلونو اوږد(محکومیږی.
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دشکنجی او بدچلند نور ډولونه د برقي شاک په ګډون پٻښو زیاتوالی ،دردوونکی حالت ،اوږد وخت لپاره درول ،دریدل او
کښیناستل ،سړه هواکې اوږد وخت لپاره درول .ډیرو مرکه شوو توقیفیانو خبرورکړی چې په مختلفو ډولونو شکنجه شوي په
ځانګړې توګه کله چې توقیفی داړوند تور داقرار کولو څخه انکارکړی ،یا هم دمعلوماتو ورکولو یا تائیدکولو کې پاتي راغلي.
یوناما د ملي پولیسو ،سرحدي پولیسو او ملي امنیت توقیف ځایونوکې په ځانګړې توګه  ۳۴توقیف ځایونوکی دشکنجی او
بدچلند پٻښو ګڼ شمیر معتبره او دډاډ وړپٻښې موندلي .یوناما په کافي اندازه معتبره او ډاډ وړشواهد موندلي چې دملي امنیت
ریاست مسؤلینو د یاد ریاست دوه توقیف ځایونوکې توقیفیان داقرار او معلوماتو ترالسه کولو په موخه په سیستماتیک ډول
شکنجه کړي .37همدارنګه دملي امنیت په ۱۰نورو توقیف ځایونوکې ي ـي دشکنجې او بدچلند ګڼ شمیر قضایاوې مستند کړي
دي .دشکنجی په سیستماتیک ډول کارونه دملي پولیسو  ۶توقیف ځایونو او د سرحدي پولیسو یوتوقیف ځای کې موندل شوي.
38
یوناما دملي پولیسو  ۱۵نورو والیتي او دولسوالیو توقیف ځایونوکې دشکنجې معتبره او د ډاډ وړ قضایاوې موندلي.
عین وخت کښې ،یوناما کـتلي چې دهیواد په څوسیموکې افغان ملي پولیسو زیات شمیر وسله والو نښتو اړوند توقیفیان نیولي او
تحقیقات او څیړني يــې ورڅخه کړي؛ چې دملي پولیسو لخوا دشکنجې راپورونه هم زیات شوي دي .یاد حالت داپه ډاګه کوي
چې افغان ملي پولیس او ملي امنیت ریاست چې شاید توقیفیان هغه توقیف ځایونوکې توقیف او تحقیق نکړي کومو ځایونوڅخه
چٻنړیوال او ملي ادارات او ایساف لیدنې تر سره کولې .همدارنګه یوناما ګڼ شمیر معتبر راپورونه ترالسه کړيچې دملي امنیت
ځینو توقیف ځایونوکې توقیفیان دنړیوالو نظارت کوونکو څخه د ځکمې الندې یاهم نورو ځایونوکې پټ کړای شويدي .دتیر ځل
موندنو په شان یوناما دکندهار دملي امنیت او ملي پولیسو توقیف ځایونوکې په پراخه توګه دشکنجې کولو معتبر او ډاډمنشواهد
لیدلي.
یوناما دغاٻب کیدو په اړوند داعتبار وړ راپورونه ترالسه کړي ،39د ۲۰۱۱کال سپتمبر څخه بیا تر ۲۰۱۲کال پورې کندهار کې
دپولیسو لخوا د ۸۱تنو دنیول کیدو خبر ورکړل شوی چې تراوسه يــې درک ندي لګیدلي.
دتیر یوکال په موده کې یوناما دملي امنیت ځینو توقیف ځایونوکې دشکنجې ادعاو دکموالي برخه کې پرمختګ لیدلی .دغه
کمښت دنړیوالو ځواکونو لخوا دتوقیفیانو انتقال په بهیرکې کمښت او دایساف لخوا نظارت په نتیجه کې وو .ولې وروسته له هغه
چې ایساف بیاځلې نوموړو توقیف ځایونوته انتقال پیل کړ او خپل نظارت کې يــې کمښت راوست ،یوناما دشکنجې په پٻښو کې
زیاتوالي لیدلی.

بدچلند او د شکنجی پٻښو ته د رسیدګۍ په موخه د دولت تدابیر
دیوناما  ۲۰۱۱اکـتوبر راپور په ځواب کې ،دافغانستان دولت په توقیف ځایونوکې دشکنجې او بدچلند ته درسیدګۍ په موخه
یولړ اصالحي اقدامات په کاراچولي 40.دملي امنیت ریاست او دکورنیو چارو وزارت په دوامدارهډول یوناما ،نړیوال او ملي
 37دالس رسی او میتودولوژی برخه دشکنجې دسیستماتیک ډول تعریف لپاره وګورئ.
 38دشکنجه شوو توقیفیانو نمونی دځای پراساس ،دریمه نمبر نقشه وګورئ.
 39جبری توګه دافرادو ناپدید کیدل اړوند نړیوال کنوانسیون دوهمه ماده ،زور سره الدرکه کیدل تعریف کوی :نیول ،توقیف ،تښتول ،یا ددولتی مارمور لخوا هر ډول
ٔ
ٔدازادی څخه محروم کول چې ددولت په مالتړ او خوښه کار کوي ،چې وروسته بیا دازادی سلبول رد کوی او ناپدید شوی فرد ځای نه ښول چې قانوني مالتر څخه بی
برخوی کولی  .افغانستان یاد کنوانسیون السلیک او تصویب کړي ندی .ګڼو منابعو یوناما سره خپلي اندٻښنې شریکي کړی دي چې ګڼی ګن شمیر وګړی وروسته له نیول
کیدو پداسی حال کې چې دپولیس نظارت کي وو وژل شوی وی.
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سازمانونوالس رسی توقیف ځایونوته برابر کړی ،ویلي دٻچې دوي د شکنجٻاو بدچلند ادعاګانې بررسي کوي ،د توقیفیانو سره
بدچلند مخنیوي په موخه روزنیز پروګرامونه عملي کوي او ټول افغانستان په کچه خپلو مسؤلینوته الرښودې پالیسۍ صادرې
41
کړيچې پکې ویل شويچې دتوقیفیانو شکنجه دافغانستان دقوانیونو څخه سرغړونه ده.
ٓ
 ۲۰۱۲کال کې دملي امنیت عمومي ریاست ،دبشري حقونو امریت تاسیس کړ؛ چه دشکنجې او بدچلند ادعاګانو ته د رسیدګي
ً
صالحیتلري او
مستقیما عمومي ریاست ته راپور ورکوونکی دی 42.دملي امنیت پخوانی ریس رحمت ﷲ نبیل یوناما ته وویل چې
نوموړي دملي امنیت توقیف ځایونوکې دبشري حقونو څخه د سرغړونو د قضایاوو په بررسي کې په مستقیم ډول برخه لري.43
ځینو بیلګوکې ملي امنیت ریاست یوناما ته وویل چې دوی دشکنجې او بدچلند ځانګړي ادعا ګانې او راپورونو په ګډون دهغو
قضایاوو چې یوناما لخوا استول شوې وي په اړوند توقیف ځایونوکې تحقیق اوڅیړنهکړی ده .ملي امنیت یوناما ته وویل چې یادو
ټولو قضایاوو کې دشکنجې او بدچلند هیڅ یوه قضیه ونه موندله .همدارنګه دملي امنیت چارواکو یوناماته ویليچې دمليامنیت
یادو ریاستونو یوشمیر چارواکي دیوځای څخه بل ځای ته تبدیل کړی شوي مګر دلیل ئي څرکند نه دی.44
پداسې حال کې چې ملي امنیت او افغان ملي پولیس خپلو توقیف ځایونوکې دستونزو شتون په هکله پوهیږي ولی بیاهم دويخپل
کارکوونکي دشکنجې په برخه کې ګرم نه ګڼي .45دیوناما دمعلوماتو پربنسټ یاد داخلي تحقیقات دملي امنیت هغه چارواکې چې د
شکنجې مسؤل دي یا دشکنجې مخنیوي کې پاتې راغلي،دهغوی دعدلی تعقیب یا ددندی څخه ګوښه کٻدو باندی ندی منجر
شوي .یوناما دافغان ملي پولیسو يواځی یوې بیلګې څخه خبرتیالري کوم کٻچې دملي پولیسو افسر دتوقیفي سره د بدچلند په تړاو
تر عدلي تعقیب الندې راغلي.
د ۲۰۱۲کال اکـتوبر ۱۷مه دملي امنیت مطبوعاتي دفتر دیاد ریاست یوه اعالمیه خپره کړه،46چې ویلي شوي ووچٻملي امنیت
ټولوهغه نهادونوته ښه راغالاست واي ـي او مالتړ یــې کويچې دتوقیفیانو او توقیف ځایونو څخه لیدنه او په دقت بررسي کوي.
دملي امنیت اعالمیه کښې یادونه شوي چې دملي امنیت ریاست د بشري حقونو اداراتوته نوی مهال ویش تیاروي چې دملي
امنیت توقیف ځایونو او توقیفیانو سره لیدنه وکړي او همدارنګه ملي امنیت ریاست دټول افغانستان په کچه دیاد ریاست

40دوهمه ضمیمه :دیوناما راپور په هکله ،دافغانستان حکومت ،دملي امنیت ریاست او کورنیو چارو وزارت نظريــې.
 41یوناما کابل کی د۲۰۱۲کال دمی په  ۹نیټه دکورنیو چارو دجندر ،حقوق بشر او ماشومانو دحقوقو ریاست سره ولیدل ،او یوناما  ۲۰۱۲می  ۱۴نیټه دملي امنیت
ریاست دبشری حقونو امریت سره کابل کی ولیدل .دکورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست داحکامو کاپـی یوناما سره فایل کی دی.
42د  ۲۰۱۲کال جنوری  ۲نیټه دملي امنیت عمومی ریاست دبشری حقوقو امریت لخوا یوناما تهلیک.
43دوهمه ضمیمه وګوری :دافغانستان ددولت  ،دملي امنیت ریاست او کورنیو چارو وزارت توضیحات دافغانستان په توقیف ځایونوکی دمنازعې اړوند توقیفیانو سره چلند
په هکله دیوناما راپور.
http://unama.unmission.org/Portals/UNAMA/Documents/October10 UNAMA Detention Full-Report ENG.pdf
 44ددی تحقیقاتو به نتیجه کی ،دکورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست حفظ الصحه وضعیت یوشمیر توقیف ځایونوکی ښه کړی .یوناما لیدلی چې فزیکی حالت په
شمول د پاکی ،لمړنیو روغتیائی خدمتونو شتون ،اوغذا کیفیت ځینو توقیف ځایونوکی ښه شوي .پداسی حال کی چې دا بشردوستانه موضوعات دیوناما دنظارت اصلی
موضوع نه وه ولی بیاهم دیادو تغیرراتو قدردانی کوی.
45دوهمه ضمیمه وګوری :دافغانستان ددولت  ،دملي امنیت ریاست او کورنیو چارو وزارت توضیحات دافغانستان په توقیف ځایونوکی دمنازعې اړوند توقیفیانو سره چلند
په هکله دیوناما راپور.
http://unama.unmission.org/Portals/UNAMA/Documents/October10 UNAMA Detention Full-Report ENG.pdf
 46دملي امنیت ریاست مطبوعاتی اعالمیه ۱۷) ۲۷/۶/۱۳۹۱ ،سپتمبر  .(۲۰۱۲پر اسدﷲ خالد باندی د برید څخه وروسته چی د تداوی لپاره وخت ته اړتیا درلود،
حسام الدین حسام د ملی امنیت ریاست یو معاون د  ۲۰۱۲کال د دسمبر په  ۷نیټه د دغه ریاست د سرپرست په توګه وټاکل شو.
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کارکوونکو لپاره روزنیزو پروګرامونو باندې کارکوي .اعالمیه د ټولو ملي او نړیوالو اداراتو څخه غواړي چې پدی برخه کٻملي امنیت
ریاست مالتړ وکړي؛ ملي امنیت دتوقیفیانو حقوقو څخه دمالتړ لپاره خپلې ژمني بیا تکراروي.

د دغه راپور موندنو ته د حکومت ځواب
دغه راپورموندنو په ځواب کې دافغانسان حکومت ،ملي امنیت ریاست او کورنیو چارو وزارت د  ۲۰۱۳کال دجنورۍ په ۱۴مه
نیټه لیکلی ځواب ورکړی چې ددغه راپور څلورمه ضمیمه ده 47.په ځواب کې حکومت په توقیف ځایونوکې شکنجه او بدچلند
ٓ
دظرفیت دکمښت له کبله په بشپړ ډول نه ردوي؛ مګر راپور کې دشکنجې او بدچلند ذکر شوې اندازه هم مبالغه امیزه ګڼي.
همدارنګه افغان چارواکو یوشمیر کارونه چې دوی دشکنجې او بدچلند د مخنیوي لپاره ترسره کړي په ګوته کړي .لکه،
دتریننګونو ورکول ،دبشري حقونو اندیښنو په هکله څیړنې او تحقیقات ،داحکامو صادرول ،دالرښودونو او پالیسیو وضع
کول.48
دکورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست ویلي دي چې توقیف ځایونوکې سیستماتیکه شکنجی شتون رد کوي ،او ملي امنیت
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
وړاندیزونه عملي کړي.

د شکنجی او بدچلند ته درسیدګي په موخه د ایساف اقدامات
دیوناما ۲۰۱۱کال راپور په ځواب کې ،ایساف دملي امنیت  ۱۶توقیف ځایونوته او دملي پولیسو ټولو هغه توقیف ځایونوته چې
دیوناما راپورکې هلته دسیستماتیکٻشکنجې یادونه شوي وه ،دتوقیفیانو د انتقال پروسه وځنډوله .49همدارنګه ایساف دتوقیف
ځایونو څخه دنظارت یو شپږ پړاويٻز پروګرام طرح کړ؛ ترڅو افغان چارواکو سره مرسته وکړي چې دتحقیق او توقیفیانو سره چلند
ښه کړي ،مخکې لدی چې ایساف بیا دانتقال پروسه پیل کړي .پروګرام ددې غوښتنه کوله چې په منظمه توګه د توقیف ځای
کارکوونکياو توقیفیان نظارت او مرکه شي؛ ترڅو دملي امنیت او ملي پولیسو لخوا توقیفیانو سره دبدچلند لمړنۍ ستونزې پیداشي
او بیا دتوقیف ځایونو مسؤلینو او مستنطقینوته دتوقفیانو سره دښه چلند په شمول پرته د شکنجې او جبر سره اقرار اخیستلو
تحقیق میتودونو تریننګونه او سیمینارونه جوړشي.

 47دیوناما د حقوق بشر څانګې دکلني راپور مسودی ته دافغانستان حکومت ځواب) دملي امنیت شورا ،کورنیورچارو وزارت ،او ملي امنیت ریاست( چې ددی راپور څلورم
نمبر ضمیمه دی.
48دغه راپورته ځواب کې د  ۲۰۱۳کال جنوری  ۱۴نیټه ،کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست څرګنده کړه چې دشکنجی مرتکبینو دپيژندنی او مجازات په موخه ئی
الزمی اقدامات ترالس الندی نیولي .ولی داچې دشکنجی او بدچلند پٻښې موندلی او سی رد کړي .دکورنیو چارو وزارت څرګنده کړۍ چې "دافغانستان جمهوری دولت کورنیو
چارو وزات " دخپلو قانو کړنو ترسره کولو برخه کې دکورنیو چارو وزارت لسګونو منسوبین چې دخپلو دند څخه سرغړونه کړیوه او یاهم تخطی کړي وی دندو څخه ګوښه او
یاهم څارنوالۍ ته عدلی تعقیب په موخه معرفی کړي .ملي امنیت ریاست ویلی "ادعا نلرو چې زموږ کارونو کې کمي نشته  " ...مګر "کمی " نسبت ورکوی "دکارمندانو بی
تجربه ګې ،او دجرم صحنی ته دامنیتی وضیعت له کبله نه الس رسی  ...پداسی مواردو کې ملي امنیت ریاست ددوی پر وړاندی الزم اقدامات ترسره کړي " یوناما لیدلی چې
دتوقیفیانو سره څه ډول شکنجه او بدچلند ترسره شوی ،او دکورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست چې ورته اشاره کړی څه وو.
 49ایساف دسپتمبر په  ۴نیټه کابل کی دملي امنیت تروریزم ضد ۱۲۴ریاست  ،د لغمان ،کاپیسا ،تخار ،هرات ،خوست واليتی توقیف خانوته او دکندهار ښار دوهمی
ناحی ـی امنیت او پولیسو حوزی ته ،او د دامان ولسوالی ،ارغنداب ۹ ،حوزه او ژیړی  ،دملي پولیسو توقیف خانه ددشت ارچې کندز کی ،او خوست او ارزګان دملي پولیسو
امنیه قوماندنۍ توقیف خانوته ،توقیفیانو پروسه ځنډولی.
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دتریننګونو په تعقیب؛ دملي امنیت او ملي پولیسو ځانګړو توقیف ځایونو څخه دمخکی څخه نا اعالن شوي لیدني لدې کبله
کوي چې یاد توقیف ځایونه بیاانتقال لپاره تائید شي .یوځل توقیف ځای تائید شي نو نړیوال ځواکونه دهغه توقیف ځایونو
څخه په منظمه توګه نظارت کوي چٻرته چې د محاکمې د بهیر نه مخکې توقیفیان استول کیږی .دایساف موقف دادي چې
دشکنجې او بدچلند مرتکبینو سره حساب یواځی د افغان مسؤولینو دنده ده او ایساف یواځې دخپلو بررسیو موندنې دافغانستان
اړوند چارواکو سره داجرااتو په موخه شریکوي .دایساف وینا پربنست؛ تیرو  ۱۸میاشتو کې دتوقیفیانو دبدچلند  ۸۰قضیــې
افغان چارواکوته داجرااتو په موخه راپور ورکړل شوي او د څیړنو په برخه کې دهمکاری او مالتړ وړاندیز کړی؛ چې تراوسه پوري
50
یواځی دیوې قضیه په برخه کې افغان چارواکو اقدام کړی.
د ۲۰۱۱کال دنوامبر په  ۸نیټه دایساف قوماندانی دتوقیف ځایونو ارزونه پیل ،اود  ۲۰۱۲کال د مارچ په ۸نیټه یــی اعالن کړل
چې د  ۱۶هغه توقیف ځایونو شمیر څخه چیرته چي دیوناما راپور پربنسټ شکنجه ترسره کیده؛ څوارلس ) (۱۴توقیف
ځایونوته دتوقیفیانو انتقال د بیا ځلي پیل کیدو اجازه ورکړه .51دیوناما دمعلوماتو پربنسټ ،ایساف تائیدوي ،دایساف قوماندانی
کوم تصدیق ندی کړی چې دشکنجې څخه پاکه توقیف خانه ده یا ددی تضمین کوی چې دیادتوقیف ځای کارکوونکې په بشپړه
توګه بیا روزل شوي چې دتحقیق ناسم روشونه ونه کاروی .بلکٻپدی مانا ده؛چې دملي امنیت او ملي پولیسو نوموړی توقیف
ځایونه دایساف د اصالحی پروګرام لمړني درې پړاوونه بشپړ کړي او دشکنجې یا بد چلند کړنو په هکله معلومات ندي ترالسه
کړي.
دملي امنیت او ملي پولیسو توقیف ځایونوکې دشکنجٻد نوو معتبرو راپورونو په ځواب کې ،د اکـتوبر ۲۴نیټه  ۲۰۱۲کال ،
ایساف يوځل بیا په کابل کې دملي امنیت  ۱۲۴ریاست توقیفځای ،لغمان ،خوست ،هرات ،او تخار امنیه قوماندانیو  ،او
دلومړی ځل لپاره یــی دملي امنیت  ۴۰ریاست ته دتوقیفیانو انتقال وځنډول  .52همدارنګه ایساف ،یوناما ته وویل،چې
دافغانستان دبشری حقونو خپلواک کمیسیون په ځواب کې ایساف دوهم ځلي دملي امنیت او کورنیو چارو وزارت استازو سره په
ګډه دتوقیفیانوڅخهدنظارت پروګرام پیل کړل.53

شکنجی او بدچلند پٻښوته درسیدګي په موخه الزیاتو کړنوته اړتیاشته
دحکومت او ایساف دشکنجی او بدچلند پٻښوته درسیدګي په موخه کوښیښونه که څه هم قناعت بښوونکي دي مګر بیاهم
دشکنجی دکمښت په برخه کې دپام وړ پرمختګ نه دی راغلی .دتیرځل موندنو په شان ،یوناما موندلي چې دشکنجی مرتکبینو
سره نه احساب نکول خپل حالت باندی پاتي ده .لږ پلټنې شوی مګر هیڅ یومرتکب خپله دنده السه نده ورکړی .ددغه راپور
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
تعقیب په ګډون افغان چارواکې دشکنجی توقف ته چمتو ندي .مخکې پرته الر روښانه ده.
 50د ۲۰۱۳کال جنوری  ، ۱۱یوناماته ،نیټه دایساف دقوماندان لیک
 51یوناما د ۲۰۱۲کال مارچ دایساف کارکوونکو سره په کابل کی مرکه .دمارچ په  ۸نیټه ایساف بیاځلی  ۱۴توقیف ځایونوته دتوقیفیانو انتقال پروسه پیکړی :کابل کی دملي
امنیت ریاست  ،۱۲۴په لغمان ،کابیسا ،تخار ،هرات ،خوست ،او دملي پولیسو توقیف خانی دکندهار په دامان ولسوالی ،ارغنداب ولسوالی ،ژیړی ولسوالی ،کندز
دشت ارچې کی دملي پولیسو توقیف ځای ،دخوست او کندز امنیه قومانیو توقیف ځایونه ،او ارزګان امنیه قوماندانی توقیف ځای.
 52د ۲۰۱۲کال اکـتوبر  ۲۴نیټه د یوناما لیدنه د ایساف کارکوونکو سره.
 53د ۲۰۱۲کال اکـتوبر او نوامبر کی دیوناما لیدنه دایساف دمرکزی قوماندانی چارواکو سره.
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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
کوي ،په ځانګړي توګه دشکنجې ضد کنوانسیون ختیاری پروتوکول چې غړی هیوادونه مکلف کوي ترڅو دشکنجی دمخنیوی
ملي میکانیزم رامنځته کړي .اکـثر قضایاو کې دغه تخصصی اداره باید خپل داخلي جوړښت ولری ،ددولت څخه جال وي او
دبشری حقونو دملي ادارې لخوا اداره شي .نوموړی جوړښت باید چې صالحیت ولری ترڅو ټولو توقیف ځایونوڅخه نظارت،
تعقیبی تحقیقات او څیړنی دی وکړي او عدلی او قضائی اداراتوته الزمې سپارښتنې وکړي ترڅو دشکنجی دجرم مرتکبین ترتحقیق
او عدلی تعقیب الندی ونیسې .دداسی یو میکانیزم تاسیس دنړیوالو دوامداره او هراړخیز مالتړ ته ضرورت لري.54
دغه نوښت هلته تقویه کیدی شي چې لویه څارنوالۍ ،ستره محکمه خپلو ټولو قاضیانو او څارنواالنوته روښانه الرښودونه
صادرکړي او دهغوی نه وغواړي چي ټولي هغه قضایاوي چې هغه کې اقرار دشکنجی او بدچلند دالری اخستل شوي وي په جدی
توګه وڅیړی او رد ئی کړي .که چیري چارواکي د شکنجی دالری اخستل شوی اقرارد قضایاو څیړلو او رد کولو کې پاتي راشي باید
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
دتوقیفیانوشکنجه او بدچلند )اکـتوبر – ۲۰۱۱اکـتوبر( ۲۰۱۲
دیوناما لخوا ۲۰۱۱کال داکـتوبر څخه تر اکـتوبر۲۰۱۲کاله پوری د ۶۳۵توقیفیانو مرکه کیدل  ۵۹سلنه زیاتوالی راغلی .یوناما په
ټولیزه توګه مرکه شوو توقیفیانو شمیر زیادکړی دي ترڅو دمجموعی نمونو رقم او تحلیل ته پراختیا ورکړی .55په نوۍ څیړنه کې
دتیرکال په نسبت دملي امنیت دوه چنده او ملي پولیسو کې دوه نیم چنده توقیفیان سره مرکې شوې دي.
نوو څیړنوپه کافي اندازه معتبره او موثره شواهد موندلي چې د۲۸۶دمنارعي اړوند توقیفیانو شمیر په استازیتوب  ۱۲۵تنه شخړی
اړوند توقیفیان کوم چې دافغان ملي پولیسو یا هم د افغان ملي سرحدي پولیسو توقیف ځایونوکې ساتل شوي وو ۴۳ ،سلنه
دتوقیف پرمهال شکنجه یا بدچلند شوي وو ،نسبت تیر ۱۲میاشتو دوری ته  ۳۵سلنه وه .نوو مطالعاتو ښودلي چې نسبت تیر
کال ته دوه نیم ځله زیات شمیر توقیفیان دافغان ملي پولیسو توقیف ځایونوکې ساتل شوي دي.
یوناما ټاکلی)تثبیت کړی(چې دملي امنیت په توقیف ځایونوکې  ۵۱۴ساتل شوو توقیفیانو شميرې څخه  ۱۷۸تنه یاهم  ۳۴سلنه
توقیفیانو شکنجه او بدرفتاری دتیر کال په نسبت  ۱۲سلنه کم تجربه کړي ،پداسی حال کٻچې تیر کال  ۴۶سلنه توقیفیانو دملي
امنیت توقیف ځایونوکې شکنجه او بدرفتاری راپور ورکړی وو .56دتیر کال په نسبت ملي امنیت کې دوه ځله زیات توقیفان مرکه
 54دافغانستان – امریکا دوږدمهال همکاریو په هکله دجمهور رئیس بارک وباما او جمهور رئیس حامد کرزی ګډه عالمیه د  ۲۰۱۳کال جنوری  ۱۱نیټه خپروه شوی چې
وائی" :دهغه پرمختګونو پربنسټ چې  ۲۰۱۲کال کې چې افغانستان حکومت ته دتوقیفیانو انتال په برخه کې رامنځته شوی؛ جمهور رئیسان پریکړه کړې چې افغان
توقفیان افغانستان حکومت ته انتقال کړي" پداسی حال کې چې اطمنان حاصل کوی چې خطرناک توقیفیان باید دجنګ ډګر څخه لری وساتل شي .الزیات معلومات له
پاره وګوريhttp:// president.gov.af/en/news/1645. :
55د۶۳۵توقیفیانو دنمونو داشتباه احتیاطی حد مثبت منفی  3.7سلنه دی .پداسی حال کې چي د ۲۰۱۱کال کې دتوقیفیانو د ۳۷۹نمونو دغه حد  ۴٫۸سلنه وو .د ۲۰۱۲
کال دملی امنیت  ۳۱۴توقیفیانو له پاره داشتباه مثبت او منفی احتیاط حد ۳٫۹سلنه و او د ملي پولیسو او سرحدی پولیسو توقیفیانو  ۲۸۶نمونوته د اشتباه احتیاطی حد
 ۵٫۳سلنه دي دغه داشتباه حتیاطی حد د ۵۰۰۰توقیفیانو شمیر پربنسټ دي چې  ۹۵فیصده مطمئین تخمین کیږی ،یعنی د ۲۰څخه  ۱۹دي.
 56دتوقیفیانو مجموعه د  ۶۳۵څخه زیاته ده ځکه چې زیاد شمیر هم د ملي امنیت ریاست ،ملي پولیس او سرحدی پولیسو یا ملي اردو او نړیوالو ځواکونو لخوا نیول شوی.
ددی راپور دمیتودولوزي  ۲۹فوت نوټ دی وکـتل شي .
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شوي .دغه کمښت ممکن ددي څرګندونه وکړيچې کم شمیر توقیفیان یادو توقیف خانو کې موندل شوي.د ملي امنیت توقیف
ځایونه دلغمان ملي امنیت توقیف ځای ،تخار ملي امنیت ،کاپیسا او هرات ملي امنیت ریاست په ګډون دایساف لخوا بررسی
شوي.
یوناما په څلورو والیتونوکې دافغان محلی پولیسولخوا دشکنجې کافی اندازه معتبره او موثره شواهد موندلی .دیوناما لخوا د۱۲
مرکه شوو توقیفیانو شمیرڅخه کوم چې دافغان سیمه ایزوپولیسو لخوا نیول شوي وو؛  ۱۰تنو دشکنجې او بدچلند کیدو راپور
ورکړی) دلسو تنو شمیر څخه  ۷تنو دکندز والیت چهاردری ولسوالی څخه وو او پاتی نور فاریاب ،کندهار ،او ارزګان والیتونو کې
وو( .افغان سیمه ایزپولیس دنیولو او توقیف کولو صالحیت نلری .دمظنونینو دموقت نیونی دوخت په هکله دسیمه اٻیزو
57
پولیسو واک په څرګند ډول ندي تعریف شوی.
دافغان ملي اردو په اړوند ،یوناماپه کافی اندازه معتبر اودډاډ وړ شواهد موندلي چې د ۳۴تنوله جملي څخه  ۱۳تنو مرکه شوو
توقیفانو چې په ۷والیتونوکې دملي اردو توقیف ځایونوکې ساتل شوي وو ،شکنجه او بدچلند ئی تجربه کړي ده .د ۱۳له جملي
څخه  ۹پیښی دهرات والیت دچشت شریفدملي اردو بیس او شينډند بیس ،دفراه والیت شيوان او بکوادملي اردو بیس،
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.
هغه توقیفیان چې دملي امنیت ،افغان ملي پولیس ،افغان سیمه ایزپولیس او افغان ملي اردو توقیف ځایونوکې مرکه شوي راپور
ٓ
ورکړی چې شکنجه او بدچلند دتحقیق په دوران کې اکـثراد تحقیق په جال خونوکې ،یا هم د وړو توقیف ځایونو برنډه او
داالن)دهلیز( کې ترسره شوي  .دیادو تحقیقاتوپه دوران کې تحقیق کوونکو ،افسرانو او څارنواالنو اکـثرا دتوقیفی څخه غوښتل
چٻپدی اعتراف وکړی چې دطالبانو یا نورو دولت ضد ګروپونو غړی وو ،دتورنو طالبانو او نورو دولت ضد غړو نومونه تائید کړي،
دچاودیدونکو موادو جوړول یاهم ځای پرځای کول ،سالح درلودل ،ځانمرګی بریدکوونکې وو او یاهم طالبانو سره یــی مرسته
کوله .اکـثرو قضیوکې شکنجې داعتراف ،معلوماتو یاهم تهدید لپاره کارول شوي .څرنګه چې یــی پورته یادونه شوي چې ملي
امنیت ،افغان ملي پولیس ،افغان محلی پولیس او افغان ملي اردو دشکنجې ګڼ شمیر کړني کارولي په شمول دا وږد وخت لپاره
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
ډول د ملي امنیت په دوه توقیف ځایونوکې ترسره شوي .58دغه توقیف ځایونه عبارت دي له کندهار ملي امنیت ریاست توقیف
ځای ،دتروریزم ضد  ۱۲۴ریاست کابل کې) پخوا دملي امنیت  ۹۰ریاست په نامه پیژندل کیده(.
یوناما دکندهاردپولیسو  ۶توقیف ځایونوکې په شمول د والیت امنیه قوماندانی توقیف ځای او د یاد والیت دپولیسو ،۳
 ۸،۱۳،۱۵حوزو کې ،او دپنجوای ـی ولسوالی ملي پولیسو توقیف ځای کې او په سپین بولدک کې دسرحدی پولیسو توقیف ځای
کې د سیستماتیکی شکنجې کارولو قضایاوی موندلی.
 57د ۲۰۱۰کال اګست کې دسیمه ایٻزو پولیسو درامنځته کیدو کړنالره ومنل شوه او  ۲۰۱۲کال جنوری کې تعدیل شوه.
58ددغه راپور د الس رسی او میتودولوژی برخه دسیستماتیکي شکنجی بشپړ تعر یف لپاره وګوري.
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یوناما دافغان ملي پولیسوپه پنځه والیتي توقیف ځایونوکې دپلخمری)بغالن( ،هرات ښار)هرات( ،کندز ښار)کندز(،
تالقان)تخار( ،او قالت )زابل( او دڅلور والیتونو  ۱۰ولسوالیود پولیسو توقیف ځایونوکې د اشکمش ،کلفګان ،خواجه غار
ولسوالی د تخار والیت ،چشت شریف ،پشتون زرغون ،شينډند ،او ګلران ولسولی د هرات والیت ،یوسف خیل دپکـتیکا
والیت ،د شنکنجی ګڼ شمیر معتبره اود ډاډ وړقضایاوی مستندکړی.
یوناما موندلي چې دکندهار دملي امنیت او افغان ملي پولیسو اکـثروتوقیف ځایونوکٻشکنجه رایجه ده .د۷۹تنو مرکه شوو
توقیفیانو څخه نیم توقیفیان دملي امنیت ،ملي پولیسو او سرحدي پولیسو مستنطقینو لخوادشکنجه کیدو توضیحات ورکړي.59
توقیفیانو دتحقیق دتکنیکونو توضیحات ورکړي ،کوم چې دیوناما لخوا تیر ځل کندهار کې مستند شوي وو .دشکنجې او بدچلند
معتبره اود ډاډ وړقضایاوی دریو څخه یوه برخه دکندهار والیت دملي پولیسو توقیف ځایونوکٻپیښې شوې.
د اکـتوبر  ۲۰۱۱او اکـتوبر ۲۰۱۲کلونو ترمنځ ترټولوزیات دالدرکې ادعا ګانی وی لسګونو وګړی کوم چې کندهار والیت کې د
افغان ملي پولیسو لخوا نیول شوي وو الدرکه شوي دی .60ګڼو منابعو خپلې اندٻښيــې شریکې کړیدې چې ځینی توقیفیان ممکن
61
وروسته له نیول کیدو دپولیسو توقیف ځای کې وژل شوی وي.

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

ٓ
دکندهار په استثنا ،یوناما دملي امنیت په ګنوتوقیف ځایونوکې دشخړی اړوند توقیفیانو کمښت نظارت کړی .داکمښت اکـثرا
دملي امنیت هغه توقیف ځایونوکې رامنځته شوي چٻرته چې تیرځل یوناما سیستماتیک یا هم په متواتره توګه دشکنجې
قضایاوې نظارت کړې وې ،په ځانګری توګه دهرات ،لغمان ،تخار ،او کاپیسا ملي امنیت ریاستونو توقیف ځایونه .دتوقیفیانو
شمیر کې کمښت دنړیوالو ځواکونو لخوا دتوقیفیانود انتقال بهیر ځنډیډل او دایساف د توقیف ځایونو دنظارت پروګرام سره
يووخت کې رامنځته شوي.
یوناما څرګنده کړی،چې د نړیوالو ځواکونو لخوا دتوقیفیانو درول دژمی موسم په پیل کې چې جنګ سړیږي ممکن دملي امنیت
توقیفیانو په شمیرکې کمښت راوستلی وي .سره دلږ شمیر توقیفیانو انتقال ،ملي امنیت او ملي پولیسو د منازعې اړوند جرمونو په
تور دپام وړ شمیر کسانو نیولو ته ادامه ورکړي .یوناما ګڼ شمیر معتبره راپورونه ترالسه کړي چې ملي امنیت ځینو توقیف ځایونو
کې د نړیوالونظارت کوونکو څخه توقیفیان یــې د ځکمی الندې خونو یا نورو ځایونوکې پټ کړي دي.
همدارنګه د یوناما دنظارت په نتیجه کې موندلي چې ملي پولیس په ځانګړي توګه کندهار او هرات والیتونوکې نښتو اړوند جرمونو
مظنونینو نیولو کې نسبت  ۲۰۱۱کال اکـتوبر ته په پراخه کچه رول درلوده .دبیلګی په توګه پداسی حال کې چې دهرات والیت
دملي امنیت ریاست لږ شمیر د منازعي اړوند توقیفیان ساتل ،یوناما دهرات امنیه قوماندانۍ توقیف ځای کې د توقیفیانو دشمیر
 59یوناما کندهار کی  ۹۰توقیفیان مرکه کړی ۳۷ .تنه ئی دملي امینت لخوا ساتل شوي وو ۶۳ ،تنه دملي پولس یا سرحدي پولیسو لخوا توقیف کی ساتل شوي وو .یوویشت
توقیفیانو ددواړه ارګانونو لخوا ملي امنیت او ملي پولیس یا سرحدي پولیسو لخوا توقیف کی ساتل شوي وو.
60دجبری توګه افرادو الدرکه کیدو په وړاندی تړیوال کنوانسیون  " :الردکه کیدل" دجبری توګه افرادو الردکه کیدول پروړاندی دټولو خلکو مالتړ نړیوال کنواینسیو دوهمه
ٔ
ماده ددولتی مامور یا هر بل دولتی مقام لخوا یا ډلی لخوا ددولت په مالتړ ،الرښونه دشخص نیول  ،تښتول ،او ازادی څخه محروم کول ترسره کیږی ،الدرکه کیدل
تعریف کړي او هغه ئی منع کړي.
 61یوناما د  ۲۰۱۲می میاشت کې کندهار والیت دپټو منابعو سره مرکې کړي.
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زیاتوالي نظارت کړی .62دغه حالت اندٻښنه رامځته کوي چې ملي امنیت او ملي پولیس پهځانګړي توګه همکاري کړې ترڅو د
منازعی اړوند توقیفان په هغه توقیف ځایونوکې تحقیق وشيچٻرته چٻنړیوال،ملي ادارات او ایساف نظارت کوي.

غیررسمي توقیف ځایونه
ځینو ځایونو کې ،په ځانګړي توګه کندهار والیت کې یوناما ګڼ شمیر راپورونه ترالسه کړي چې دتوقیف ځای بدیل یا غیر رسمي
ځایونه دتوقیفیانو تحقیق ،شکنجې او بدرفتارۍ لپاره کارول شوي؛ مخکی لدې چې توقیفیان دملي امنیت یا ملي پولیسو توقیف
ځایونوته یوړل شي .63یوله دې ځایونوڅخه دکندهار والیت مقامودانۍ داخل کې موقعیت لري .یوشمیر توقیفیانو په ډیر
وضاحت سره ویلي چې په یاد موقیعت کې دملي پولیسو او سرحدي پولیسو لخوا حتی دسرحدي پولیسو د لوړپوړو چارواکو لخوا
تحقیق او شکنجه شوي او د زیاد وخت لپاره په خراب وضیعت کې ساتل شوي وو.
یاد حالت دا اندٻښنې څرګندوي چې دتوقیف ځایونو بدیل موقیعت ددی لپاره کارول کیږی ترڅو د نښتو اړوند توقیفیانو تحقیق
او شکنجه دهغه اداراتو څخه پټه کړي کوم چې درسمی توقیف ځایونو څخه نظارت کوي.

د نړیوالو ځواکونو له خوا د ملي امنیت ،ملي پولیسو او ملي اردو ته د توقیفیانو انتقال او د ایساف نظارتي پروګرام
دیوناما نظارت کې  ۷۹تنو توقیفیانو سره مرکې شاملې دي کومو چې راپور ورکړی چې ددوی په نیولو او ملي امنیت ،ملي اردو او
ملي پولیسو ته سپارلو کې نړیوالو ځواکونو یا نورو نړیوالو استخباراتي ادارو په یواځې توګه اویاهم دافغان امنیتي ځواکونو سره په
ګډه ښکیل وو.64یوناما کافي اندازه معتبره او د اعتبار وړ شواهد موندلي کوم چې د ۷۹توقیفیانو جملي څخه  ۲۵تنه ) ۳۱سلنه(
توقیفیان چې دنړیوالو ځواکونو لخوا انتقال شوي وو دملي امنیت ،ملي پولیسو او ملي اردو توقیف ځایونوکې شکنجه شوي.
د ۲۵تنوتوقیفیانو له جملي څخه  ۱۳تنه توقیفیان دملي امنیت توقیف ځایونوکې شکنجه شوي ،لس تنه توقیفان دملي پولیسو
توقیف ځایونوکې او دوه تنه دملي اردو توقیف ځایونوکې شکنجه شوي ۲۵ .توقیفیانو څخه دیارلس 65تنه د کندهار والیت ،
دپنجوائی ولسوالۍ  ،خوست والیت ،بغالن والیت ،بلخ والیت )مزارشریف( ملي امنیت ادارو او دکابل دملي امنیت ۱۲۴
ریاست لخوا شکنجه شوي .یوناما دا اندیښنهښودلې چې دخوست ملي امنیت او کابل دملي امنیت  ۱۲۴ریاست کې شکنجه
د ۲۰۱۲کال دسپتمبر په میاشت کیاو د  ۲۰۱۲کالد جوالی په میا شت کی واقع شوې کله چې ایساف یادو دواړو توقیف
ځایونوته دتوقیفیانو انتقال له سره پیل کړ .یوناما موندلي چې د  ۷۹توقیفیانوله جملي څخه لس تنه ۱۲) 66سلنه( کندهاروالیت
دامنیه قوماندانۍ پولیسو ،پنجوای ـي ولسوالۍ ملي پولیسوتوقیف ځای کې ،زابل امنیه قوماندانۍ توقیف ځای ،او د پکـتیکا
 62یوناما د  ۲۰۱۲کال مارچ  ۶نیټه دهرات والیت دملي امنیت څارنوالی رئیس سره ولیدل.
63توقیفیان نمبر ،۳۲۱ ،۳۱۹ ،۲۹۲ ،۲۹۱ ،۲۸۷ ،۲۸۶ ،۲۸۴ ،۲۶۲،۲۸۳ ،۲۱۴ ،۱۴،۲۲،۲۳:او  ،۵۴۴یوناما د ۲۰۱۲جوالی او می میاشتو کې پتو محرمو
منابعوسره ولیدل.
 64توقیفی نمبر،۱۷۳ ،۱۷۲ ،۱۳۷ ،۱۳۵ ،۱۳۴ ،۱۳۳ ،۱۳۲ ،۱۳۱ ،۱۱۱ ،۷۵ ،۶۴ ،۴۹ ،۴۵ ،۴۴ ،۴۳ ،۲۴ ،۲۳ ،۲۲ ،۲۰ ،۱۸ ،۱۷ ،۹،۱۳،۱۴ :
،۲۸۶ ،۲۸۴ ،۲۸۳ ،۲۷۰ ،۲۶۷ ،۲۶۶ ،۲۶۱ ،۲۴۹ ،۲۴۸ ،۲۴۷ ،۲۴۶ ،۲۳۹ ،۲۳۴ ،۲۳۰ ،۲۲۲ ،۲۰۸ ،۱۸۷ ،۱۸۲ ،۱۷۸ ،۱۷۷ ،۱۷۴،۱۷۵،۱۷۶
،۵۸۰ ،۵۷۵ ،۵۴۰ ،۵۲۴ ،۴۹۴ ،۴۹۳ ،۴۹۲ ،۴۸۶ ،۴۸۵ ،۴۸۴ ،۴۴۹ ،۴۴۶ ،۴۴۰ ،۴۰۳ ،۴۰۰ ،۳۸۴ ،۳۲۶ ،۳۱۸ ،۳۱۶ ،۳۰۱ ،۲۸۹ ،۲۸۸ ،۲۸۷
 ،۶۵۶ ،۶۵۰ ،۶۴۶ ،۶۳۰ ،۶۱۶ ،۶۱۵ ،۵۹۲ ،۵۸۵او  .۶۵۷پدی لیکنه کی نړیوال ځواکونه عبارت دی له ایساف ،سپیشل فورس دایساف سره ،سپیشل فورس
دځانګړ هیوادونو قواوو سره یاهم نورو دولتی اداراتوسره.
 65توقیفیان نمبر ،۴۸۴ ،۴۴۹ ،۴۴۰ ،۲۹۱ ،۲۸۷ ،۲۸۶ ،۲۸۴ ،۲۴۷ ،۱۱۱ ،۷۵ ،۱۷ ،۱۴ :او .۶۴۶
 66توقیفیانو نمبر،۴۹۳ ،۴۹۲ ،۴۸۶ ،۳۸۴ ،۲۸۹ ،۲۸۸ ،۲۷۰ ،۲۳۰ ،۱۸ :او .۴۹۴
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امنیه قوماندانۍ کې شکنجه شوي .دیادو  ۲۵تنو توقیفیانو له جملي څخه دوه تنه67ي ـی دبادغیس والیت باالمرغاب ولسوالۍ کې
دملي اردو لخوا شکنجه یا هم بدچلند ورسره شوی.
ایساف دکندهار والیت ملي امنیت ته توقیفیانو استول ځنډولي چیرته چې یوناما سیستماتیکه شکنجه موندلې وه .همدارنګه
ایساف دکندهار امنیه قوماندانۍ ته دتوقیفیانو انتقال ندی پیل کړی چیرته چې دافغانستان دبشري حقونو خپلواک کمیسیون او
دافغانستان پرانستې ټولنې لخوا شکنجه لیدل شوي وه.68
څرنګه چې یــی پورته یادونه شوي او ددی راپور دموندنو په ځواب کې وروسته له دی چې دشکنجې په هکله معتبره راپورونه
ترالسه شول ایساف د  ۲۰۱۲کال اکـتوبر په  ۲۴نیټه د دوهم ځل لپاره ) (۷توقیف ځایونوته دتوقیفیانو انتقال ځنډولی .او
دتوقیف ځایونوڅخه دایساف دبررسی او تفتیش دټیمونوکـتنې او لیدنې زیاتې شوي .د بشري حقونو په هکله روزنیز پروګرامونه بیا
پیل شول او دملي امنیت او کورنیوچارو وزارت د کلیدی چارواکو سره په کار بوخت شول.69
داباید څرګنده شي چې هغه توقیف ځایونوکې چې دایساف لخوا تائیدشوي پرسونل یــې روزل شوي او توقیفیان بیا انتقال پیل
شوی وو ،انتقال شوي توقیفیان شکنجه شوي دي .چې دغه کړنې په اوږد مهال کې دافغان حکومت سره دشکنجی له منځه وړلو
او مخنیويپه برخه کې دنړیوالو مرستو داغیزمنتوب په هکله جدي اندٻښنٻي رامنځته کړي .یوناما لیدلی چې دملي امنیت او ملي
پولیسو چارواکو سره دتوقیف ځایونو څخه دایساف دهدفمند څارني،نظارت  ،همکارۍ او مرستې نظارتي رژیم داسی ښکاري
چې په پروګرام کې د  ۱۶شاملو توقیف ځایونوکې دشکنجې ادعاوو کمښت المل شوی.70
پداسی حال کې چې دایساف یاد پروګرام دشکنجې مخنیوی او دتوقیفیانو سره د مناسب چلند په برخه کې دملي امنیت او ملي
پولیسو کارکوونکو پوهاوي کې مرسته کړی ،ولی ټولو قضایاو کې په شمول د ټولو انتقال شوو توقیفیانو دشکنجې په مخنیوي کې
یاد پروګرام مخنیوی ندی کړی .دایساف دامحدودیت یوناما نظریه بیا غښتلې کوي چٻشکنجې ته رسیدګي یوازی دروزنیزو
پروګرامونو ،بررسیو او الرښودونو له الرې ناشونې ده .بلکه ددی لپاره دحساب ورکونې کارونه الزمي دي ترڅو د شکنجې کارول
ودرول شي.
یوناما همدارنګه څرګندوي چې د افغانستان توقیف ځایونوکې دشکنجې ختمول دایساف دنده نده .په ملي امنیت ،ملي پولیسو
او ملي اردو توقیف ځایونوکې او د سیمه ایزو پولیسو لخوا دشکنجې دستونزې حل لپاره الزمي ده چې دولت دمسؤلو کسانو پر
وړاندې دعدلي تعقیب په شمول ځانګړي اقدامات ترسره کړی؛ اوهمدارنګه ملي امنیت ،د کورنیو چارووزارت او محاکم باید
دشکنجې د کړنو ختمولو ته ژمنوي.

67توقیفیان نمبر ۶۵۷ ،۶۵۶
68دافغانستان بشری حقونو خپلواک کمیسیون او دافغانستان پرانستی ټولنې د  ۲۰۱۲کال مارچ  ۱۷نیټه راپور "افغانستان کې دمسلحانه منازعی اړوند توقیفیانو سره
چلند ،شکنه ،انتقال ،او مراحلو طی حق ته نه الس رسی "
 69دایساف مراسالت دیوناماسره ۲۰۱۲ ،کال اکـتوبر ۲۴
 70دیوناما لخوا  ۱۶په نښه شوی توقیف ځایونوڅخه  ۷توقیف ځایونه دایساف لخوا تائید یا په مشروط ډول تائید شوي چې دکاپيسا ملي امنیت... ،
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د توقیفیانو سره د شکنجې او بدچلند په هکله د ملي امنیت او ملي پولیسو مسؤولینو حساب نه ورکونه
یوناما لیدلي چې دشکنجې د شتون ددالیلو یوه برخه دمناسب نظارت اود مربوطه چارواکو او اداراتو د حساب ورکولو نه شتون
دی .دملي امنیت ادعا پربنسټ چې دشکنجې په هکله یــی داخلي بررسي ترسره کړې ولی بیاهم دملي امنیت هیڅ یو مسؤول په
ځانګړي توګه دتحقیق د مسؤلینو په شمول چې د شکنجې مسؤول ګڼل شوي وو تر عدلی تعقیب الندی ندي راغلي .دملي امنیت
تبدیلي پدې پای ته رسیدلی چې یو شخص عین موقف کې دیوځای څخه بل ځای ته تبدیل شوي .دکندهارپه والیت کی دملي
امنیت د رئیس او مرستیال په ګډون ،دملي امنیت ۱۲۴ریاست ،د خوست ملي امنیت ریاست ،د لغمان ملي امنیت ریاست،
او دکاپیسا ملي امنیت ریاست کې تغییری او تبدیلی صورت نیولی .71الهم دانامعلومه ده چې ٓایا دا کسان د شکنجې د ادعاوو
پربنسټ تبدیل شوي او یاهم د نور دالیلو له کبله .التراوسه پورې دملي امنیت د هغو کارکوونکو پروړاندې چې دشکنجې او
بدچلند ادعاوٻیــې پروړاندی شوي کوم خپلواکه ،معتبره اوبې پرې تحقیقات ندي ترسره شوي.
ملي امنیت ریاست په خپل تشکیل کې دبشري حقونو امریت تاسیس کړ مګر دا یو ناسم داخلي جوړښت دی .چې د جدي او
خپلواکه بررسیو صالحیت نلري تر څو دشکنجې د مرتکبینو قضایاوې عدلي تعقیب الندې ونیسي یا هم مجازات يٻیقیینی کړي.
یوناما د هیڅ کومې داسې قضی ـې په هکله معلومات نلري چې یاد امریت دشکنجې د استفادې په هکله موندليوي .د راپورونو له
مخې داسې بیلګٻشته چې د نوموړي امریت کارکوونکو هغه توقیفیان چې دشکنجې په هکله یــی شکایت کړی تهدید کړي دي .په
یوه بیلګه کې د نوموړي امریت کارکوونکی هغه توقیفي ته چې دبدچلند څخه یــی شکایت کاوه داسې ویلي " :متوجه اوسه .زه
ممکن چې د بشري حقونو افسر یم مګر دا دیاد څخه مه باسهچې پهلمړي قدم کې دملي امنیت کارکوونکی یم! "72داسې بیلګه
دداخلي نظارتي جوړښت محدودیتونهڅرګندوي.
همدارنګه دکورنیو چارو وزارت هم دټول افغانستان په کچه دملي پولیسو په توقیف ځایونوکې دشکنجې دقضایاو دڅیړنو راپور
ورکړی .دکورنیو چارو وزارت د بشري حقونو ریاست پروینا دشکنجې او بدچلند په هکله یواځې لږ شمیر راپورونه یاد ریاست ته
رسیدلي ولی دملي پولیسوهیڅ یوافسر تر پوښتنې او عدلي تعقیب الندې ندی راغلی.دیوناما  ۲۰۱۱کال د اکـتوبر راپور دکورنیو
چارو وزارت په تشکیل کې دګڼو داخلي نظارتيڅانګو شتون په ګوته کوي او څرګندوي چې نوموړې څانګې هیڅ ډول همکاري،
همغږی او یوالی نه درلود ترڅو وکولی شي خپلې موخې په ګډه سره ترالسه کړي .پداسې حال کې چې ممکن نوموړي دفترونه
ځینې نظارتونه ترسره کړي ،ولی دوی دپولیسو له خوا دبدچلند یا شکنجې د مخنیوي په وړاندې اغیزمن ندي ثابت شوي .داسې
ښکاري چې کورنیو چارو وزارت یادو اندیښنو ته شته تشکالتو ته دالرښودونو او پالیسیو پروضع کولو چې شکنجه یــی د کورنیو
چارو وزارت په اړونده اداراتو کی منع کړې رسیدګي کړٻوي .که څه هم دانده روښانه چې دکورنیو چارو وزارت رهبرۍنوموړي
الرښودونه څرنکه او یاهم پلي کړي ديکه نه؟
داروپاي ـی اتحادي ـی پولیسو مرستندویه مارموریت او دافغانستان دبشرحقونو خپلواک کمیسیون په مرسته داسې پالن ترالس
الندی دی چې دپولیسو خپلواک دفتر) دپولیسو خپلواک دفتر چې دپولیسو په وړاندې دخلکو شکایتونو ته رسیدګي کوي( .دغه
 71د ۲۰۱۱کال سپتمبر  ۲۷نیټه دکندهار والیت ملي امنیت ریس او مرستیال جنرال کـتر محمد نعیم او مرستیال دګروال عبدالوهاب تبدیل شول او پرځای یــی عیسی
محمد او محمد اسحق مقررشوي .دخوست ملي امنیت کی  ۲۰۱۱اګست کی دملي امنیت ریس اخترمحمد ابراهیمی پرځای دهغه مرستیال عبدالقارد مقرر شو .د۲۰۱۱
سپتمبر کی دکابل ملي امنیت  ۱۲۴ریاست ،ریس کـتر ضیا پرځای جنرال محمد حلیم مقررشو ۲۰۱۱ .جون کی دلغمان والیت ملي امنیت ریس نورحیدر پرځای جنرال
محمد قسیم عبادي مقررشو ۲۰۱۱ .فبروری کی دکاپیسا ملي امنیت ریس جنرال جمیعت ﷲ پرځای دګروال احمد ګل مسعود مقررشو.
 72توقیفی نمبر ۲۱۹
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دفتر باید نه میاشتی وړاندې تاسیس شوی وای .کورنیو چارو وزارت لخوا دیاد دفتر دجوړیدو ځنډول؛ دیاد دفتر نه جوړیدو
اندٻښنې رامنځته کړي.
دشکنجې په وړاندې د ګـټورو مخنیوونکو اقداماتو او خنډونو نه شتون دشکنجي دوام په معنی ده .دملي امنیت ،ملي پولیسو ،او
ملي اردو کارکوونکو باندې دکلک باندني او کورني نظارتي میکانیزم شتون نلري ،ترڅو دشکنجی دقضایاوو بررسی ،عدلی تعقیب
او راپور ورکول یقینی کړي .دیوريښتیني ممکنه عدلي تعقیب ،قوي او خپلواکه تحقیقاتې پروسې د نه شتون په صورت کې
دپولیسو او ملي امنیت چارواکي دشکنجی درولو ډیر لیوال ندي .دحساب ورکولو نه شتون معنی دشکنجی دوام دی.

د قانوني مراحلو د طی بهیرڅخه د حمایت نشتوالی او په پراخه کچه خپل سری توقیف
شکنجه به همدارنګه ادامه لري ځکه چې ملي امنیت او ملي پولیس مسؤلین پدې اند دي چې د اقرار ترالسه کولو مؤثره طریقه
دا ده چې د منازعې اړوندو جرایمو باندې تورن کسان محکوم او د جنګ له ډګر څخه لري کړي .دافغانستان جزاي ـې عدالت په
ټولیزه توګه دیوي قضی ـې داثبات لپاره ُ
غالبا په اقرار تکیه کوي او اقرار د محکوم کولو لپاره اساس او کافي ګڼي.
ٓ
دافغانستان اساسي قانون او د جزای ـی اجرااتو مؤقت قانون د عادالنه محاکمې ضمانتونه لري کوم چې توقیفیان د شکنجې
ٓ
څخه ساتي .که څه هم یادې مادې معموال په پام کې نه نیول کیږي لکه دملي امنیت او ملي پولیسو لخوا له محدود وخت)قانونی
معیاد( نه زیات په توقیف کی دتوقیفیانو ساتل  ،دڅارنوالۍ تحقیقاتو او دصورت دعوی ترتیب کولو لپاره د محدود قانوني وخت
په پام کې نه نیول ؛ شکنجې پرمټ د اقرار اخیستل عمومي ممنوعیت په نظر کې نه نیول،او د اخیستل شوي شواهد یا اقرار
پرمټ دمحکمې لخوا محکوم کول.
یوناما موندلي چې په زور سره اخیستل شوي اقرار ډیر کم ځله دمحکمې په جریان کې دقاضی یا څارنوال لخوا رد شوی وي.73
دغه کړه دافغانستان قوانین ،د ژمنو او مکلفیتونو څخه چې د نړیوالو قوانینو پربنسټ یــی لري ،74سرغړونه ده او همدارنګه
دعلمي او تخصصي څیړنو سره هم سمون نلري چې دشکنجې دالرې ترالسه شوي بي اعتباره معلومات دې د کسانو د بیګناهۍ یا
مجرمیت باعث شي .یوناما ونه توانیدله چې دافغان او نړیوالو ځواکونو لخوا په دوامداره توګه د شکنجې پواسطه ترالسه شوي
معلومات جمع کړي.75

 73پداسي حال کې چې یوناما پوهیږی چي څارنواالنو څخه داهیله نشی کیدی چې دمحاکمی په بهیر کې دشکنجی دالری اخستل شوی اقرار مشروعیت او اعتبار تر سوال
الندی راولی .څارنواالن هیڅ مکلفیت نلری چې هغه قضایاوی ګمان کیږی چې دشکنجی دالری اقرار ترالسه شوی اوسی ،اقامه دعوا وکړي .ډیر څارنواالنو یوناما ته ویلي چې
دوي دجزائی تحقیقاتو تر وروستی پړاو ښکیل نه وي .کله چې دوی تحقیق صالحیت ملي امنیت ته تفویض کړی دیوتفاهم لیک پربنسټ کوم چې دلویه څارنوالۍ او ملي
امنیت ریاست ترمنځ شته .برسیره پردي ،ډیرو توقیفیانو بیان کړي چې دوی هیڅکله دملي امنیت څارنوال سره مخکي د محاکمی نه خبری ندي کړي .دا له توقع نه لری
ښکاری چې یوتوقیفی څارنوال خبرکړی چې اقرا ئی داجبار یا شکنجی دالری اخیستل شوی .دا نورهم ددی امکان برسیره کوی چې ډیر قضایاوو کې څارنواالنو خپل تحقیق
صالحیت ملي امنیت تفویض کوی .چې پدی توګه دشکنجی پٻښٻدو کې همکاری کوي.
 ۱۵74ماده حکم کوی ...
 75دشکنجی په هکله دخاص راپورتر راپور  ،دیوناما د۲۰۱۱کال اکـتوبر راپور  ۷مخ وکـتل شي
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یوناما موندلی چې په اوسط ډول مظنونین دلمړنیو تحقیقاتو په موخه د ټولو قانون پلي کوونکو اداراتوپواسطه له  ۷۲ساعته
قانوني وخت څخه چې صالحیت یــی لريپه توقیف کې زیات وخت لپاره ساتل کړيچې دا خپل سری توقیف ګڼل کیږی.76
77
دمنازعی اړوند توقیفیانو دلمړنیو تحقیقاتو لپاره په اوسط ډول د توقیف د ساتنې الندې مودې کې لیدل شوي:
•
•
•

•
•

دملي امنیت والیتی دفترونوکې په اوسطه توګه توقیفیان ۱۹٫۶ورځې ساتل شوي،
دملي امنیت  ۱۲۴ریاست کې چٻرته چې ددولت ضد لوړ پوړي مظنون قوماندانان ،یا دلویو حملو مظنونین
ساتلکیږی ،د  ۹٫۵ورځو لپاره ساتل شوي چې دا دتیرو  ۱۲میاشتو څخه راپدیخوا  ۵٫۵ورځی کمښت ښیــی،
دملي امنیت  ۴۰ریاست کوم چې تحقیقاتو باندې توجه لري ،توقیفیان په اوسط ډول د ۵۵ورځو لپاره ساتل شوي،
چې دا یو زیاته کچه کمښت دتیرو  ۱۲میاشتو په نسبت ښکاره کوی کوم چې مخکې له هغی د ۱۲۶ورځو لپاره توقیف
کې ساتل کیدل،
دکندهاروالیت د ملي امنیت په ریاست کې توقیفیان په اوسطه توګه د  ۲۱ورځو لپاره ساتل شوي،
توقیفیان دملي پولیسو توقیف ځایونوکې په اوسط ډول د  ۷ورځو لپاره ساتل شوي78؛

• توقیفیان دنړیوالو ځواکونو لخوا په اوسطه توګه د  ۳٫۶ورځو لپاره ساتل شوي.
داد قانون لخوا د ټاکل شوې مودې توقیف سره سمون نلري او هم دمحکمې نقش دشکنجې په مخنیوي کې له منځه وړي .یو
قاضی یوناما ته وویل چې داستونزمنه وه چې هغه مدعی علیه چې دشکنجه کیدو ادعا کوي عدلي طب ته واستوو تر څو شکنجه
او زور سره اخیستل شوی اقرار تائید کړي ځکه ملي امنیت دمحکمې څخه مخکې دقانوني ټاکل شوي مودې څخه زیات وخت
لپاره توقیف کې ساتي چې پایله کې کله چې محکمه مدعی علیه طبي معایناتوته استوي نو دشکنجې او بدچلند ټولې نښی نښانې
له منځه تللٻوي .اکـثر قاضیان او څارنواالن چې مرکې ورسره شوي ویلی دي چې دتوقیفی بدن باندې دشکنجې او بدچلند فزیکي
نښانونونه پرته بله الره نلري چې شکنجه او بدچلند ثابت کړي.
همدارنګه ځینو قاضیانو او څارنواالنو دقضای ـي کارکوونکو او دملي امنیت ترمنځ یــی د رابطی حساسیت روښانه کړ او دشخصی
امنیت په هکله یــې اندیښنه راڅرګنده کړه او خطر ددی چې دملي امنیت کارکوونکو په وړاندی دشکنجې شکایتونو رسیدګی
وکړي .مدافع وکیالنو او طبي کارکوونکو دشکنجې دادعا ګانو د څیړلو په برخه کې یوشانته اندیښنې ښکاره کړي.
افغانستان قوانین توقیفي ته حق ورکړی چې دنیول کیدو په وخت کې مدافع وکیل ته الس رسی ولري ،ولې تراوسه د یوناما
موندنې ښکاره کوي چې ترهغې چې لمړنی تحقیقات پای ته نه وي رسیدلي ،ملي امنیت هیڅکله مدافع وکیالنو ته اجازه نه ورکوي
چې خپل مؤکلینو سره وګوري .دټولو مرکه شوو توقیفیانو له جملي څخه یواځی دوه توقیفیانو ویلي چې دتحقیق په دوران کې یــې
 76دملي امنیت او ملي پولیسو دقانون پربنسټ واک لری چې مظنونین  ۷۲ساعتونو لپاره توقیف کی وساتی او وروسته له یادی مودی باید چې هغه توقیف ځای ته
واستوی چې دمرکزی محبس ترواک الندی اوسی اوس مهال د کورنیو چارو وزارت پوری اړه لری.
 77دغه معلومات دمنازعې اړوند  ۵۵۲توقیفیانو او  ۷۸جنائی قضایاو توقیفیانو دوسیو څخه ترالسه شوي البته رسمی توګه نیول  ،توقیف او محکمې ته انتقال رسمی
معلوماتو له مخی یوناما ترالسه کړی.
 78د ۲۰۱۳کال جنوری  ۱۴نیټه ،کونیور چارو وزارت خپل ځوابیه لیک کې چې ددی راپور دوهمه ضمیمه ده وکـتل شی.
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مدافع وکیل ته الس رسی درلوده 79.یوناما لیدلي چې تقریبا دملي امنیت ټولو توقیف ځایونوکې وروسته له هغې چې ابتدايــي
تحقیقات بشپړ شي ،توقیفیانوته اجازه ورکول کیږي په اوونۍ کې دوه ځلې خپلو کونیو سره وګوري.
یوشمیر مدافع وکیالنو یوناما ته خبرورکړی چې دوي دخپلو مؤکلینو څخه دشکنجې شکایتونه ترالسه کړي چې ملي امنیت یــی
دبدچنلد د منبع په توګه ښودلی ،ددی بیانول چې دملي پولیسو څخه دشکنجې شکایتونو ادامه درلوده ،بیا هم دملي پولیسو په
ځینو توقیف ځایونوکې مدافع وکیالنوته د الس رسی په برخه کې پرمختګونه لیدل شوي .80افغانستان کې شکنجه اکـثرا هغه
توقیف ځایونوکې ترسره کیږي چیرته چې ارتباطات او اړیکي کم او محدودي دي ،81دجزائی اجرااتو ټولو پړاونوکې په شمول د
لمړنیو څیړنواو تحقیقاتو مدافع وکیل ته الس رسی دشکنجې او بدچلند د مخنیويالمل کیږی.
دزیاتی اندیښنی خبره داده چې که څه هم شکنجه دافغانستان دجزا قانون پراساس جرمګڼل شوی مګر دافغانستان دجزا په
قانوناو نه هم په کوم بل قانونکی شکنجه تعریف شوی .پداسی حال کې چې شکنجه منع شوي مګر قانون په څرګنده توګه
دشکنجې د جرم عناصر ندی تعریف کړي .ګڼ شمیر قاضیانو او څارنواالنو یوناما ته ویلي چې د شکنجې د بشپړ تعریف نه شتون
دوی ته دشکنجی اثبات ستونزمن کړي .تراوسه دشکنجې نړیوال تعریف دافغانستان په قوانینو او پالیسیو کی منعکس شوی نه
دی.82
دافغان چارواکو لخوا په دوامداره توګه قانوني مراحلو طی کولو د مکلفیتونو نقض کول دشکنجې د مخنیوي په برخه کې اساسي
قانون بی اغیزې کوي .په زور سره د ترالسه شوي اقرار په باطل کولو کې دجزاییعدلي سیستم پاتی راتلل ملي امنیت ،ملي
پولیس ،ملي اردو ،او محلی پولیسو ته داتوان ورکوي چې د معافیت سره شکنجې ته ادامه ورکړي.

مخکی پرته الر
دخپلواکه نظارت کوونکو لخوا دتوقیف ځایونو نظارت او بررسي دحساب ورکوونې د کلتور او د توقیفیانو سره دانساني چلند د
رامنځته کولو په برخه کې یوضروري عنصر دی .دبشري حقونو نړیوال معیارونه او ښه کړنې دداسې جوړښت لپاره یو کاري
چوکاټ وړاندې کويپهځانګړي توګه دشکنجې ضد کنوانسیوناختیاري پروتوکول چې غړي هیوادونه مکلف کوي ترڅو د مخنیوی
ملي میکانیزم رامنځته کړي .په اکـثرو حاالتو کې دغه تخصصي تحقیقاتي ادارې ملی هویت لري او ددولت څخه جال وي او دبشري
حقونو د ملي ادارو لخوا هماهنګ کیږي .دغه میکانیزم باید چې صالحیت او دنده ولري ترڅو ټولو هغو توقیف ځایونوته چې
قانون مشخص کړي ازادانه السر سی ولري ،او بودیجه يــې باید چې د دولت لخوا ورکړل شي او دسیاسي مداخلې څخه محفوظه
83
وي.

79ددغه راپور  ....برخه وګوری د مدافع وکیل ته الس رسی موندنی.
 80افغانستان کی دتوقیفیانو په نسبت کم شمیر مدافع وکیالن کار کوی .دمدافع وکیالنو خپلواکه ټولني معلوماتو پربنسټ د ۲۰۱۲کال اکـتوبر پوری  ۱۴۰۶تنه مدافع
وکیالن راجستر شوي .دمحابسوعمومی ریاست میاشتنی راپور پربنسټ تقریبا  ۲۴۰۲۷تنه توقیفیان او محبوسین دافغانستان محابسو شتون درلود البته د  ۲۰۱۲کال
اکـتوبر پوری.
ٓ
81دشکنجی او نورو ظالمانه ،غیر انسانی او تحقیرامیز چلند په هکله دملګرو ملتونو خاص راپورتر راپور ولیدل شي 17 December2002:E/CN.4/2003/68,at26(g).
82دجزائی اجرااتو قانون مسوده (۳) ۷ ،ماده...
 83هغه هیوادونو چې اختیاری پروتوکول یــی السلیک کړی او دمخنیوی ملي جوړښت يــې رامنځته کړی  :البانیا ،اذیربایجان ،کرشیا ،قزاقستان ،مالی ،نکاراګو ،سیربیا،
سلوانیا ،ماسی دونا ،تونیسیا ،تو ترکیه.
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پداسې حال کې چې افغانستان داختیاري پروتوکول غړی ندی مګر د افغانستان حکومت او نړیوال مرستندویان کوالی شي چې
د توقیف ځایونو څخه نظارت او بررسیو تقویت لپاره دمخنیوي ملي جوړښت او کارونه د شکنجې مخنیوي لپاره ترسره کړي .یاد
جوړښت کیدای شي دافغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون تر حمایت الندې رامنځته شي کوم چې همغږ کوونکی نقش
ترسره کوالی شي .یاهم داجوړښت خپل کارونه پرمخ بوزي .دافغانستان دبشري حقونو خپلواک کمیسیون اوسنی ظرفیت کافی
ندی دداسې توقیف ځایونو نظارت ګروپ خط مشي واک کې ورکړل شي.
یوناما او مدنی ټولنه هم کوالی شي چې لومړی قدم کې دجوړښت مالتړ وکړي لکه هغه متخصص افغانان چې نورو اداراتو کې
کارکوي یاد جوړښت سره همکاري وکړي )مستنطقین ،روغیتای ـی او د عدلي طب کارکوونکي ( .یاد مفتشين دبشپړو څیړنو واک
ولري او په منظمه توګه دولت ته وړاندیزونه ورکړي ترڅو توقیفیانو سره چلند کې ښه والی راشي او دشکنجې اړوند شکایتونه کوم
ځای ته واستول شي ترڅو حساب ورکول رایج کړي.

د دغه راپور موندنو ته د حکومت ځواب
ددغه راپورموندنو ته ځواب کې دافغانسان حکومت ،ملي امنیت ریاست ،او کورنیو چارو وزارت د  ۲۰۱۳کال جنوری  ۱۴نیټه
لیکلی ځواب ورکړی چې ددغه راپور څلورمه ضمیمه دی 84.ځواب کې حکومت بشپړ ډول توقیف ځایونوکې شکنجه او بدچلند
ٓ
دظرفیت کمښت له کبله نه ردوی؛ مګر راپور کې دشکنجی او بدچلند ذکر شوې اندازه هم مبالغه امیزه ګڼي .افغان چارواکو
یوشمیر کارونه چې دشکنجی او بدچلند مخنیوي لپاره یــې کړي؛ په ګوته کړي .لکه ،تریننګونو ورکول ،دبشري حقونو اندیښنو
په هکله بررسی ،داحکامو صادرول ،الرښودونو او پالیسیو وضع کول.
دکورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست دواړو اداراتو خپلو اړوند توقیف ځایونوکې د سیستماتیکې شکنجې شتون ردوي او ملي
امنیت دتوقیفیانو پټول او دتوقیف ځایونو بدیل ځای هم ردوي .حکومت ،کورنیو چارو وزارت ،او ملي امنیت ریاست ،ټولو په
ګډه سره امادګې ښودلې چې توقیف ځایونوکې د قانون ټینګښت او نظم ،دتوقیفی دحقونو تضمین او عدالت تامین په موخه
اړوند وړاندیزونه پلي کړي.85

نظارت )لیدنه(
داقرار یا معلوماتو ترالسه کولو په موخه د شکنجې کارول دافغانستان په توقیف ځایونوکې یو پخوانی رامنځته شوي کړنه )عمل(
دې .په دغه کړنه کې د بدلون راوستل ددولت او نړیوالې ټولني ګډ مالتړ او کوښښونوته اړتیالري .دیوناما  ۲۰۱۱کال د اکـتوبر
ٓ
راپور دخپریدو څخه راپدیخوا دولت او نړیوال فعالین په توقیف ځایونوکې دشکنجې او بدچلند له منځه وړلو په موخه دمهارتونو
او پوهاوي زیاتوالی او دتفتیش او نظارت جوړښت باندې توجه کړې  .دغه د شکنجې د کارونی د مخنیويپه برخه کې یواځی
حاشيه ای او کم پرمختګ دی.
یوناما یادداشت کړې چې دملي امنیت او ملي پولیسو ډیر)اکـثریت( مسولین دانه قبلوي چې شکنجه دتروریزم سره د مبارزې او
د منازعې اړوند فعالیتونو په هکله د معلوماتو په السته راوړلو کې غیرموثر دی یا هم دتحقیق یو غیر معین میتود او دافغانستان
 84دیوناما د حقوق بشر څانګې دکلني راپور مسودی ته دافغانستان حکومت ځواب) دملي امنیت شورا ،کورنیورچارو وزارت ،او ملي امنیت ریاست( چې ددی راپور څلورم
نمبر ضمیمه دی.
85دراپور څلورمه ضمیمه دې وکـتل شی
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او نړیوالو قوانینو پربنسټ یوجرم دی .دغه حالت څرګندوي چې د تحقیق نوو او مؤثره تخنیکونو په هکله تریننګونوته ،قانوني
مکلفیتونو او جدي نظارت ته اړتیاشته.
دافغان چارواکو لخوا د منازعې اړوند توقیفیانو شکنجه ،بدچلند او غیرقانوني توقیف نه یواځې دبشري حقونو څخه جدي
سرغړونه او جرم دی بلکه د سولې او بیا پخالینې بهیر په وړاندې خنډ کیدای شي .داسي بحث برانګیزه تیری دولتی اداراتو باندي
داعتماد کمزوري کولو کې ونډه لرلی شي او ځیونو حاالتو کې دپخوانیو توقیفیانو او ټولنې په منځ کې دانفرادی حرکاتو سبب
کیږي.86
شکنجه یواځی دمؤثره مخنیوي کوونکو اقداماتو دالرې دریدالی شي .دملي امنیت ،ملي پولیسو او ملي اردو مسؤولینو اونړیوالو
مرسته کوونکو ادارو کوښښونو سره بیاهم شکنجه به ادامه لري ترڅو دمسؤولو کسانو ددندی دالسه ورکولو ،عدلي تعقیب یاهم
نورو داسې اساسي اقداماتو ویره اوډارنه وي.
دافغانستان په توقیف ځایونوکې شکنجې ته رسیدګي هله تضمین کیدای شي چې دپولیسو او دملي امنیت بیاروزل شوو او
مسلکې مستنطقینو کې زیاتوالی راشي او دخپلواکه ملکي بهرني نظارت دالرې حساب ورکوونکې واوسی .قاضیان او څارنواالن
دشواهدو په ارزونه او د عادالنه محاکمی د ضمانتونو د تطبیق په برخه کې د اساسي قانون پربنسټ مهم رول لري .حقیقت کې
داسي قاضیان او څارنواالن چې د شکنجې دالری ترالسه شوي اقرار باطل کولو کې پاتي راغلي وي باید مسؤل وګڼل شي.
دحکومت د مکلفیت ټینګښت دنړیوالو او ملي قوانینو پربنسټ الزمي دی ترڅو دشکنجې او بدچلند ټولې کړنې بې له ځنډه
بررسي کړي ،مسؤل کسان عدلي تعقیب الندی ونیسي ،قربانیانوته رسیدګي وکړي ،دا ددولت مکلفیت دی چې هرحالت کې د
شکنجې د ممنوعیت حکم ته احترام وکړي او شکنجی ته هیڅ حالت کې مشروعیت ورنکړي ولوکه د جنګ یا دجنګ
تهدید،کورنۍ سیاسي بی ثباتي اویاهم اضطراري حالت وي.87
یوناما یوځل بیا دافغانستان په چارواکو غږ کوي چې دشکنجې دختمولو او مخنیوي په برخه کې ټول الزم اقدامات ترالس الندې
ونیسي او دشکنجې د ټولو کړنو لپاره د حساب ورکونې زمینه برابره کړي.

اساسي سپارښتنې
یوناما دخپل  ۲۰۱۱کال اکـتوبر راپورکې د افغانستان حکومت او نړیوالو همکارانوته  ۲۵وړاندیزونه کړی وو.دوهم نمبرضمیمه
کې ددغو سپارښتنو دتطبیق اوسنی حالت بیان شوی)دملي امنیت ریاست خپلې پالیسۍ کې تغیرات راوستلي او توقیفیانوته
اجازه ورکوي چې خپلو کورنیو سره وګوري او پولیس دشکنجی منع په هکله دچارواکو دقانونی مکلفیتونو اړوند تریننګونه ورکړی.
څوارلس اساسي وړاندیزونه دولتی نهادونوته شوي وو .یواځی دوه وړاندیزونه په بشپړه توګه عملي شوي ،اته سپارښتنی په نسبي
توګه او څلور ندی عملي شوي .هغه څلور سپارښتنې کومې چې هغه هیوادونوته چې افغانستان کې سرتیري لري او اړوند
هیوادونوته شوی وو ،تطبیق شوي.
 86دیوناما د۲۰۱۱کال راپور  ۱۰-۹مخونه وکـتل شي.
87دملګرو ملتونو تروریزم ضد نړیوال مبارزی ستراتیژي او کاری پالن  ،دتروریزم پروړاندی مبارزه کې د بشری حقونو احترام او حمایت په هکله دخاص راپور تر راپور وکـتل
شیwww.un.org/terrorism/terrorism-hr.shml. .
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یوناما په خپلو شته سپارښتنو ټینګارکوي او نوې سپارښتنې دافغانستان حکومت او نړیوالو همکارانو د مرستې په موخه وړاندې
کوي ترڅو توقیف ځایونوکې دشکنجي ،بدچلند او غیر قانوني توقیف مواردو ته رسیدګي وکړي.

د ملي امنیت عمومي ریاست ته
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

دملي امنیت په ټولو توقیف ځایونوکې باید ژر ترژره داسې اقدامات ونیول شي چې دشکنجه او ناوړه چلند ودرول شي
بالخصوص په هغه توقیف ځایونوکې چې داسې اعمال دتحقیق دمیتود په توګه کارول کیږي.
دفاریاب ،هرات ،جوزجان ،کندهار ،خوست ،کندز  ،لغمان ،ننګرهار ،پکـتیکا ،تخار ،والیتونو کې دملي امنیت
توقیف ځایونوکې او دملي امنیت  ۱۲۴ریاست او  ۴۰ریاستونوتوقیف ځایونوکې دشکنجې او بدچلند راپورونه وڅیړل
شي  .دا څیړنې باید چې معتبره ،مؤثره ،او خپلواکه وي او دملي امنیت دمسؤولینو جرميکړنو ته توجه وشي.
نوموړو پلټنو او تحقیقاتو باندې دې دبی پرې خپلواکه نظارت اجازه ورکړای شي او د پلټنو او تحقیقاتو السته راوړنې او د
ترسره شویو جوړوونکو اقداماتو دې عام رپوټ ورکړل شي.
ملي امنیت هغه کارکوونکې چې دتوقیفیانو دشکنجي کولو مسؤول وګڼل شي باید نظامي څارنوالۍ ته د معرفی کیدو په
شمول ،مجازات ،تادیب او له دندې څخه ګوښه دې شي ،یاهم وظیفه يــې تعلیق شی او دتقاعد او نورو امتیازاتو څخه
بي برخې شي،
دتوقیف ټول غیر رسمي ځایونه دې وتړل شي،
خپلواکه ناظرینو ته دې) د افغانستان دبشري حقونو خپلواک کمیسیون او یوناما په شمول( دملي امنیت ټولو توقیف
ځایونو) په شمول د ملي امنیت ۱۲۴ریاست( ته دې دنظارت په موخه منظم او پرته له خنډ څخه د الس رسياجازه
ورکړل شي.
ټول تحقیقات باید په غږیز یا انځوریز ډول ثبت شي) چیرته چٻد سي سي ټي وي )څارګرې کمرې(موجودٻوي( هغه
قاضیانو ،څارنواالنو ،او نظارتی اشخاصو په واک کیدی ورکړل شي چی غوښتنه یــی کوي.
د ملي امنیت ټولو توقیفیانو لپاره دي بریښنايــي مرکزي راجستر سیستم جوړ کړي او ټولوخپلواکه نظارتي اداراتوته په
شمول د )دافغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون ،یوناما ،او نور( دې ازادانه الرس رسی یقینی کړی شي او په
شفافه توګه دي هروخت دا راجستر اپ ډیټ کیږي،
دتوقیفیان د عمر معلومولو شته پالیسۍ او کړنې دې غښتلې شي ،ترڅو توقیفیانو دتوقیف کیدو پرمهال یقینی کړي شی
چې ماشومان )هغه کسان چې د ۱۸کلونو څخه کم عمر لري( دعدلي تعقیب الندی راتلو سره سم دماشومانو اصالح او
تربیت ځایونوته واستول شي،
یقینی دي کړی شي چې ماشوم توقیفیان دنیول کیدو له شیبې څخه په بشپړه توګه دبالغه توقیفیانو څخه جال ځای کې
ساتل کیږي ،څرنګه چې قانون کې دماشومانو لپاره وړاندوینه شوې.

دکورنیو چارو وزارت او افغان ملي پولیسو ته
•

دملي پولیسو او سیمه اٻزو پولیسو لخوا د شکنجې او بدچلند دمخنیوي په برخه کې ټول الزم اقدامات ترسره شي
پهځانګړي توګه هغه ځایونوکې چې یادٻکړنې دتحقیق د میتود په توګه ترسره شوي دي.
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•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

دبغالن ،هلمند ،هرات ،کندهار ،کندز ،پکـتیکا،تخار ،او زابل والیتونوکې دملي پولیسو توقیف ځایونوکې او
دفاریاب ،کندز ،کندهار ،او ارزګان هغه ولسوالیو کې چې محلي پولیس شتون لري ،دملي پولیسو او محلي پولیسو
لخوا دشکنجې ټول راپورونه دٻوڅیړل شي.
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
باید نظامي څارنوالۍ ته د معرفي کیدو په شمول ،مجازات ،تادیب او له دندې څخه ګوښه شي ،یاهم وظیفه يــې
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.
دافغانستان دبشري حقونو د خپلواک کمیسیون او یوناما په ګډون ټول خپلواک نظارت کوونکو ته دې دملي پولیسو
او دمحابسو عمومي ریاست ټولو زندانونوته دنظارت په موخه الس رسی ورکړای شي.
روښانه او قانوني الرښودونه دې وضع شي څو د سیمه ایزو پولیسو واک د توقیف په هکله سمبال کړي اودا دې باوري
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.
مدافع وکیالنوته توقیفیانو دالس رسي په برخه کې ټولې پالیسۍ اوکړنې بدلون ومومي .مدافع وکیالنوته دی په ټولو
توقیف ځایونو کی الرس رسی ورکړل شيترڅو هر یو توقیفي ته دنیول کیدو له وخته دعدلي تعقیب په ټولو مراحلو کې
خدمات وړاندي کړي ) دتحقیق د مرحلی په ګډون( څرنګه چې دافغانستان په قوانینو کې راغلي.
دتحقیق او مصاحبې قانوني او بدیل تکنیکونو الزامي تریننګونوکې دې دملي پولیسو د ټولو تحقیق کوونکو/
مستنطقینو ګډون یقیني کړی شي.
ملي پولیسو ټولو توقیفیانو لپاره دې بریښنايــي مرکزي راجستر سیستم جوړ کړي ،او ټولوخپلواکه نظارتي اداراتوته په
شمول د )دافغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون ،یوناما ،او نور( دې ازادانه الرس رسی یقیني کړی شي او په
شفاف توګه دٻهروخت دا راجستر اپ ډیټ کیږي.
دکورنیو چارو وزارت او اساسي نړیوالو همکارانو )ایساف ،یوناما ،او نړیوالې ادراي او مرسته کوونکو( دلوړ پوړو استازو
په ګډون دي یوکمیسیون رامنځته شي چې ملي پولیسو او سیمه ایٻزو پولیسو توقیف ځایونوکې دشکنجی له منځه وړلو
په موخه ،ددغه راپور وړاندیزونو عملي کیدو اړوند اقداماتو څخه عمومي کـتنه وکړي.
دتوقیفیانو د عمر معلومولو شته پالیسۍ او کړنۍ دې غښتلې شي ترڅو توقیفیانو دتوقیف کیدو پرمهال يقینی کړی شي
چې ماشومان )هغه کسان چې د ۱۸کلونو څخه کم عمر لري( دعدلی تعقیب الندې راتلو سره سم دماشومانو اصالح او
تربیت ځایونوته واستول شي.
یقینی دي کړی شي چې ماشوم توقیفیان دنیول کیدو له شیبې څخه په بشپړه توګه دبالغه توقیفیانو څخه جال ځاي کې
ساتل کیږي ،څرنګه چې قانون کې دماشومانو لپاره وړاندوینه شوې.

•
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افغان ملي اردو ته
•

دملي اردو په ټولو هغه ځایونوکٻچې توقیفیان ساتل کیږی دشکنجې او بدچلند دمخنیوی په موخه دې ګامونه
واخیستل شي په ځانګړي توګه هغو ځایونوکٻچې شکنجه او بدچلند الدمخه ترسره شوی.
دفراه ،هرات ،بادغیس،کابل )سروبی( ،لغمان ،او کندهار والیتونوکې د هغه رپوټونو څیړنه اوتحقیق دی وشی
چٻمستنطقینو شکنجه او بدچلند ترسره کړی.
دملي اردو ټول هغه کارکوونکیچې دشکنجې مسؤلیت ورته راجع شوی تادیب ،نظامی محاکمه او مجازات شي او
دهغوی هغه امرین چې دتوقیفیانو دشکنجې ،دشکنجې کولو امر  ،یا بدچلند کولو امر کې مسؤول ويله دندی د
تعلیق په ګډون ،دتقاعد امتیاز او نورو امتیازاتو څخه دې بې برخې شي.
یادو تحقیقاتو باندی دې دخپلواک باندیني نظارت اجازه وړکړل شي او السته راوړنې او ترسره شوې کړنې دی په عام
ډول رپوټ کړل شي.

•

دافغانستان دبشري حقونو خپلواک کمیسون او د یوناما په ګډون ټول خپلواک نظارت کوونکوته دی دملي اردو ټولو
هغه ځایونوته د الس رسياجازه ورکړل شی چیرته چه د منازعې اړوند توقیفیان ساتل کیږي.

•

•

•

د افغانستان حکومت ته
•

•

•

•

•

دشکنجی ضد کنوانسیون اختیاري پروتوکول کې وړاندي شوي جوړښت په شان دې دیوه خپلواکه باندینی نظارت او
حساب اخیستنیجوړښت دامکان په صورت کې دافغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې رامنځته شي اودغه
الندې صالحیتونه دې ولري (۱) :دبدچلند او شکنجې په هکله شکایات اومعلومات په محرم او پټ ډولترالسه کړي.
) (۲خپلواکه عدلي طب ته دې صالحیت ورکړی شيچې دشکنجې ادعاګانې تائید کړي (۳) .دملي امنیت او ملي پولیسو
توقیف ځایونوکې دې دشکنجې ادعاګانی په بی پرې او روښانه ډول وڅیړل شي او ) (۴اړوندې دوسی ـی دې لویه
څارنوالۍ ته دعدلی تعقیب په موخه واستول شي او دامکان په صورت کې دفساد ضد څارنوالۍ ته واستول شي.
دا دې الزمي کړی شي چې د عدلي طب ټول کارکوونکي او دتوقیف ځایونو مسئولین دشکنجې په اړوند د عدلی طب
شواهد باندینی،خپلواکه او حساب اخیستونکی نظارتي جوړښت په واک کې ورکړی او مناسب مسلکي مجازات او مالی
بندیزونه دې د نظارتي او حساب اخیستونکي جوړښت لخوا پلي کړی شي ترڅو دامکلفیتونه تطبیق شي.
هغه قانوني چارچوب او پروسیجرونه چې ملي امنیت کړنې نظیموی شفاف او دعوام اختیار کیدی ورکړی شي او یقینی
دي کړی شي چې دسؤ استفادی او شکنجی او بدرچلند په شمول د جدی چلند ادعاګانی ،دتحقیق نه بهر مضوعات او
عدلی تعقیب ادعاګانو ته رشیدګی کیږی ،او دملی امینت هغه کارکوونکی چې دیادو کړنو مرتکب ګنل کیږی ملکی
عدالتی نظام کې رسیدګی پیشبینی کړي.
ټولو والیتونوکې دې د مناسب شمیر مسلکي مدافع وکیالنو شتون تضمین کړی شي .د خپلواکه حقوقي مرسته کوونکو
په ګډون او ددوی الس رسی دي د شخړی اړوند توقیفیانوته چې دملي امنیت او ملي پولیسو توقیف ځایونوکې ساتل
کیږی دقانوني وخت په پام کې نیولو سره برابر کړي.
د نښتو اړوند ټولو توقیفیانوباندې د ملي امنیت او ملي پولیسو توقیف ځایونوته درسیدلو پر مهال طبی معاینات الزمی
کړی شي .
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•

•
•

•

دشکنجې او ظالمانه ،غیر انسانی او تحقیر امیزه کړنو ضد نړیوال کنوانسیون اختیاري پروتوکول دی السلیک او
تصویب کړی شي.
دشکنجې په هکله دملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي دی افغانستان ته دنظارت په موخه دعوت کړی شي.
دشکنجې ،ظالمانه،غیر انساني او تحقیر امیزه اعمالو پر ضد نړیوال کنوانسیون تطبیق په هکله دې دملګرو ملتونو
کارپوهانو په مرسته دافغانستان دولت لومړنی راپور بشپړ او چمتو شي.
د ملي امنیت او څارنوالۍ ترمنځ دي هوکړه لیک لغوه او ملي امنیت توقیف ځایونو کې توقیفیانو ته د مدافع وکیالنو
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
•

•

•

•

ابتدائیه او استیناف محاکمو قاضیانوته دې هدایت ورکړل شي چې دشکنجې او جبر سره ترالسه شوي اعتراف ټولې
ادعاګانې په منظمه توګه بررسي او داساسي قانون او جزای ـی اجرااتو قانون پر بنسټ دشکنجې دالری اثباتیه شواهدو
ترالسه کول منع کړی شي.
دابتدائیه او استیناف محاکمو قاضیانوته دی په وضاحت سره الرښود برابر شي چې په هغی کی د شکنجې د جرم د
ټولوعناصرو تعریف شوی وي کوم چې د شکنجی د نړیوال تعریف سره سمون ولری چې دشکنجې او ظالمانه ،غیر
ٓ
انسانی او تحقیرامیزه اعمالو نړیوال کنوانسیون کې شوي.
قاضیانوته دې الرښوونه وشي چې دشکنجې دالرې اخیستل شوی اعتراف دې دقانوني اثباتیه شواهدو په توګه رد
88
کړي.
هغه قاضیان دې له دندی څخه تبدیل یا ګوښه کړی شي ،کوم چې د شکنجی له الرې اخیستل شوی اعتراف د
محاکمې په بهیر کې دجرم د اثبات لپاره قبلوي.

پارلمان ته
•

•

•

یقینی دي کړی شي چې دشکنجې دټولو مواردو په ګډون په بشپړ توګه دجزائی اجرااتو او جزا قوانینو مسودو کې چې
اوس مهال ترکارالندی دي تعریف شوی ،څرنګه چې شکنجی ضد کنوانسیون کې شکنجه په نړیواله کچه تعریف شوې.
هغه قضایاوو کې چې دشکنجی واقع کیدو ادعا شتون ولري ،دشکنجي پرته د اعتراف د اخیستلو اثبات مسؤولیت
شرط دې د څارنوال په غاړه کٻښودل شي) یعنی ددي پرځای چې شاکې ثابت کړي چې شکنجه شوې باید څارنوال
ثابت کړي چې اعتراف دقانونی او غیر شکنجی دالرې ترالسه شوی(.
دافغانستان قوانین دې بیاځلې وکـتل شی او یقینی دې کړی شي چې توقیفي دافغانستان محاکمو کې دخپلې نیونې او
توقیف قانونیت باندې اعتراض وکړي.

 88داباید وویل شي چې دجزائی اجرااتو قانون مسوده کې دشکنجی دالری اخیستل شوی اقرار دوسیه کې اثباتیه شواهدو په توګه رد شوی ،د ۲۲مادی په شمول -۱۵۰
 ۱۵۳مادو پوری اجبار سره اقرار په هلکه .همدارنکه  ۴ماده  ۳۶بند اقرار تعریف کوی.
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لویه څارنوالۍ ته
•

ټولو څارنواالنوته دې اجباري الرښودونه وضع کړی شي ترڅو دشکنجې دالری ترالسه شوي اعتراف داثباته دالیلو په
توګه دصورت دعوی یا محاکمې په دوران کې رد کړي.
ددې تضمین دې وکړی شي چې قاضیانوته دشکنجې د تعریف او نورو عناضرو په اړه د سترې محکمې ټول الرښودونه
د دڅارنوالۍ ټولو څارنواالنوته ورکول کیږی.
هغه څارنواالن چې د توقیفیانو لخوا ورته دملي امنیت ،ملي پولیسو او سیمه اٻزو پولیسو لخوا شکنجه کیدو شکایت
شوی او دوي دشکنجی ادعاګانو په بیطرفانه او بشپړه توګه بررسی کولو کې پاتی راغلي ويله دندو څخه تبدیل یا هم
ګوښه کړیشي،
هغه قضایاوو کي چې توقیفي ادعا کوی چې اعتراف ئی په جبر سره اخیستل شوی باید په قانوني توګه اقرار اخیستلو
اثبات مسؤلیت دڅارنوال په غاړه اوسي چې ثابت کړي چې اقرا د شکنجی او جبر سره ندی اخیستل شوی.

•

دملي امنیت ،ملي پولیسو او محلی پولیسو لخوا دشکنجې او بدچلند کارونې ټولې ادعا ګانې دی په خپلواکه او بیطرفه
توګه بررسی کړی شي .دفساد پروړاندی د مبارزې د عالی ادارې څارنوال ته دنده ورکړی شي چې یاد تحقیقات او بررسي
ترسره کړی.

•

•

•

نړیوالو سوله ساتو ځواکونو ته )ایساف(
•

•

•

•

•

•

•

دملي امنیت او ملي پولیسو ټولو هغه ځایونوته چیرته چې دشکنجې او بدچلند ادعا ګانې او راپورونه ورکړل شوي
دتوقیفیانو انتقال وځنډول شي او ټولې مرستې دې تعلیق شي.
دملي امنیت او ملي پولیسو هرتوقیف ځای کې چیرته چې انتقال صورت مومي ،دنظارت کړنې دې بیاځلې وکـتل شي
ترڅو تضمین کړی شي چې توقیفیان دشکنجې د خطر ځایونوته نه انتقال کیږي.
دتوقیف ځایونوڅخه دنظارت شپږ پړاوٻز پروګرام د ټینګښت په موخه پهځانګړي توګه دیاد پروګرام د اړیکو او حساب
ورکولو په برخه کی دې بیا کـتنه وشي.
دمحلی پولیسو لخوا په ځانګړي توګه هغه ځایونوکې چیرته چې شکنجې او بدچلند کړنې دتحقیق میتود په توګه ترسره
شوي لکه فاریاب ،کندز ،کندهار ،او ارزګان کې دشکنجې او بدچلند مخنیوي په موخه دې ګام په ګام نظارت ترسره
شي.
دا دې یقینی کړي شي چې سیمه اٻز پولیس په بشپړ ډول دشکنجٻد مخنیويپه برخه کې روزل شوي او روښانه قانونې
الرښودونو دالری دسیمه اٻزو پولیسو واک دمظنونینو توقیف برخه کې ترسره کیږي.
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
منظمه توګه نظارت سره سره بیا هم شکنجه کول شتون لري.
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
او حساب ورکولو برخه کي مؤثر  ،کلک اقدامات ترسره کړي.
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مرسته کوونکو او هغه هیوادونو ته چې په افغانستان کې سرتیري لري
•

دتوقیفیانو څخه د نظارت پالن دی رامنځته او یاهم شته پالن دی قوي کړی شي کوم توقیفیان چې د نړیوالو ځواکونو
لخوا افغان توقیف ځایونوته انتقال کیږي د هغوی د توقیف ځایونو څخه دې بیا نظارت وشي.
شکنجې مواردو ته رسیدګی دې تضمین کړی شي کله چې دافغانستان ادارات او وزارتونو سره مالی یاهم هرډول مرسته
کیږی .
دشکنجې د مرتکبینو ځوابګویــی اوحسا ب ورکونه دې د یوې اړینې موضوع په توګه د حساب ورکونی متقابل)دوه
اړخیز( کاري چوکاټ کی د حکومت دارۍ ،قانون واکمنۍ او بشري حقونو په هکله دتوکیو دالرښود د ۲برخی پربنسټ
داساسيپرمختګ د یوې مشخص شرط په توګه دی ځای کړی شي.
دحقوقي)قانونی( مرستو وړاندې کوونکو ته دمرستو ادامه یا زیاتوالی او دمدافع وکیالنو دمالتړ پروژو څخه حمایت،
پدی خاطرچې د یوې وسیلې په توګه وکارول شي ترڅو د عادالنه محاکمې ضمانتونه رعایت شوي وي  ،دشکنجې په
وړاندی حمایت شوي وي او د زور دالری ترالسه شوي اثباتیه شواهدو رد کیدو څخه نظارت شوی وي.
دا دې یقیني شي چې ټول تریننګونه او مالتړ کوونکی پالنونه د ملي امنیت اکادمۍ ،کورنیوچارو وزارت  ،یا ملي
پولیسو د تحقیق افسران او کارکوونکي د زور څخه پرته دتحقیق روشونو ،بشري حقونو ،او د شکنجې مخنیوی اعمال
عملي کوي.
دافغانستان حکومتي او غیر دولتي اداراتو څخه دې دنظارت تقویت برخه کې تخنیکی او مالی مالتړ وشی په ځانګړی
توګه هغه توقیف ځایونو څخه نظارت برخه کې چیرته چې دنړیوالو اداراتو او بشري حقونو ملي اداراتو لخوا په منظمه
توګه نظارت سره سره بیاهم شکنجه کول شتون لري.

•

دملي امنیت ،افغانستان ملي پولیس او محلي پولیسوته دې هر ډول مالي او تخنیکي مرستی پدي مشروط کړي چې
خپلو توقیف ځایونوکې دشکنجی کارول منع ،مخنیوی او مجازات کړي .همدارنګه خپلو مقاماتو باندې دنظارت او
حساب ورکولو برخه کي مؤثر  ،کلک اقدامات ترسره کړي.

•

•

•

•

•
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لومړۍ نقشه :د توقیف هغه مرکزونه چی د یوناما له خوا کـتل شوی دی
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دوهمه نقشه :د توقیف هغه مرکزونه چی پکښی پیښی منځ ته راغلی دی

26

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
دملي امنیت د وظایفو الیحه دملي امنیت له قانون څخه سرچینه اخلي چې ددې دندې دکار طرز او فعالیتونه اداره کوي چې
دملي امنیت تامینول او دتروریزم سره مبارزه هم په کې راځي .89دملي امنیت عمومي ریس تر مشرۍ الندې چې مستقیما
دافغانستان جمهور ریس ته راپور ورکوي دملي امنیت ریاست دټولو استخباراتي معلوماتو د راغونډولو دنده لري چې په کې
دبهرنیو استخباراتو ،جاسوسي ضد ،تروریزم ضد ،او ټول دملي امنیت او بهرنیو چارو اړوند موضوعات شامليږي.

عمومي نظر
د ۲۰۱۱اکـتوبر او  ۲۰۱۲اکـتوبر ترمنځ ،یوناما  ۵۱۴تنه توقیفیان چې دملي امنیت لخوا په  ۳۰والیتونو  ۳۲توقیف ځایونوکې
ساتل کیدل مرکه کړي ۶۸ .90توقیفیان دملي امنیت په یواځی دوه توقیف ځایونوکې په مختلفو وختونوکې ساتل کیدل ۱۸ ،تنه
توقیفیان دملي امنیت درې توقیف ځایونوکې په مختلفو وختونوکې ساتل کیدل او دری تنه توقیفیان دملي امنیت څلورو توقیف
ځایونوکې په مختلفو وختونوکې ساتل کیدل چې په مجموعي توګه  ۶۰۱بیلګی دملي امنیت څخه د نمونې په توګه اخیستل
شوي .د ۵۱۴تنو له جملي څخه  ۵۱۵تنه همدارنګه د ملي پولیسو او سرحدي پولیسو لخوا توقیف کې ساتل شوي وو ۱۷۸ .تنه
د  ۵۱۴تنو له جملي څخه ) ۳۴سلنه( دملي امنیت لخوا شکنجه یا بدچلند راپور ورکړی پداسی حال کٻچې دملي امنیت توقیف
کې وو.
دشکنجې راپور شوي ډولونه عبارت دي له وهلو)دکیبل سره ،پایپ،یا لښتو( ،برقی شاک ،او ځړول )دولو څخه ځنځیر سره
ځړول چې دیوال ،فلزی پنجری ،یا نور کلک شيانو سره تړل شوي وو د اووږد وخت لپاره( .دبدچلند نور ډولونه چې راپور شوي
عبارت دی له سخت حالت څخه ) لکه زور سره د اوږد وخت لپاره درول ،دریدل او کښیناستل په دوامدار ډول داووږد وخت
لپاره ،او بیرون سړه هواکې د اوږد وخت درول( او په جنسی تیريباندی تهدیدول .توقیفیانو ډیر ځلې راپور ورکړی چې دیوی
کوټې څخه بلې کوټی ته او یا دیو توقیف ځای څخه بل توقیف ځای ته انتقل په مهال سترګې تړل شوي یاهم کڅوړی یــې په سر
اچول شوي وي .یوناما موندلی چې توقیفیان دملي امنیت والیتي توقیف ځایونوکې په اوسط ډول  ۱۹٫۶ورځو لپاره ساتل کیږي
91
چې داد  ۲۰۰۵کال دپولیسو قانون کې ټاکل شوې مودې  ۷۲ساعتونو څخه زیات وخت دی.

د ملي امنیت دوه توقیف ځایونو کې د سیستماتیکې شکنجې شواهد
دجدي تحلیل او شواهدو تائید پربنسټ ،یوناما کابل کې دملي امنیت تروریزم ضد  ۱۲۴ریاست کې او دکندهار والیتي دفتر کې
دسیستماتیکې شکنجې په هکله کافي اندازه معتبره او اعتباري شواهد موندلي۵) .92نمبر نقشه وګوری(.

 89د ۲۰۰۱کال نومبر ۴نیټه دجمهور رئیس نه خپور شوی فرمان )فرمان نمبر ۱۳/۱۲/۱۳۸۰ ،۸۹.ه ل(.
 90بدخشان ،بادغیس ،بغالن ،بلخ ،بامیان ،دایکندی ،فراه ،فاریاب ،غور ،هلمند ،هرات ،جوزجان ،کابل ،کندهار ،کاپیسا ،خوست ،کنړ ،کندز ،لغمان ،لوګر،
ننګرهار ،نیمروز ،پکـتیکا ،پکـتیا ،پروان ،سری پل ،تخار ،ارزګان ،وردګ ،او زابل.
 91د ۲۰۰۵کال افغانستان دپولیسو قانون  ۲۵ماده حکم کوی چې پولیس کوالی شی مظنونین د  ۷۲ساعتونو لپاره توقیف کی وساتی او وروسته له یادی نیټی باید چې
دمحابسو عمومی ریاست توقیف ځایونوته واستول شی.
 92دسیستماتیکی شکنجی کارونی تعریف لپاره ددغه راپور د الس رسی او میتودولوژی برخه وګورئ.
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د ملي امنیت نورو لس توقیف ځایونو کې د شکنجې کافي اندزاه معتبره او اعتباري پیښی
دهرات ،خوست ،لغمان ،او تخار والیتونو دملي امنیت ریاستونه چې دیوناما  ۲۰۱۱کال اکـتوبر راپور کې پیژندل شوي وو،
یوناما کافي اندازه معتبره او د اعتبار وړ شکنجې مستندې کړي.
همدارنکه د فاریاب ،کندز ،ننګرهار ،پکـتیکا ،او کابل کې دملی امنیت  ۴۰ریاست توقیف ځایونوکې ،یوناما دشکنجې کافی
اندازه معتبره او ډادمنې پيښې موندلي۵) .نمبرنقشه وګورئ(.

د ملي امنیت نور توقیف ځایونه
یوناما یوشمر توقیفیانو سره مرکې کړي کوم چې دملي امنیت نورو  ۱۶توقیف ځایونوکې ساتل شوي وو .دغه توقیف ځایونه
عبارت دي له بدخشان ،بادغیس ،بامیان ،بغالن،بلخ ،دایکندی ،هلمند ،کابل  ۱نمبر ریاست ،لوګر ،نیمروز ،پکیتا،
پروان ،سری پل ،وردګ ،او زابل دملي امنیت والیتی دفترونه .د ۱۰۸تنه توقیفیانو له جملي څخه  ۲۱تنه) ۱۹سلنه( مرکه
شوي .هغه توقیفیان چې یادو  ۱۶توقیف ځایونوکې ساتل شوي وو ویلي چې بدچلند او شکنجه شوي دی .ددغه راپور ترلکلو
پورې یوناما کوښښ کړی چې دترسره شوو مرکو پر بنسټ دیادو ادعاګانودرضایت وړ اعتبار ترالسه کړی.

هغه توقیف ځایونه چې د شکنجې شواهد پکې ندي موندل شوي
د غور او فراه والیتونو کې دملي امنیت توقیف ځایونو څخه دیوناما دنظارت پرمهال دشکنجې شواهد ندي موندل شوي .پکـتیا
والیت دملي امنیت قضیه کې چیرته چې یوناما  ۲۰۱۱کال اکـتوبر راپور کې دشکنجې شواهد نه وو موندلي ،اوس یوناما ته
93
دمرکې پرمهال یوتن توقیفی ویلي چې تحقیق په بهیر دی بدچلند او شکنجه شوی.

د ملي امنیت ځینو توقیف ځایونو کې د توقیفیانو شمیر کې کمښت
د ۲۰۱۱کال اکـتوبر کې دیوناما راپور دخپریدو څخه وروسته یوناما دملي امنیت ځینو والیتي توقیف ځایونوکې دتوقیفیانو شمیر
کې کمښت لیدلی .دمثال په توګه دهرات والیتي توقیف ځای کې یوناما تیر ځل د  ۱۳او  ۳۳تنو ترمنځ توقیفیان دنظارت پرمهال
لیدليوو ،وروسته د ۲۰۱۱اکـتوبر راپور څخه د ۲۰۱۱اکـتوبر څخه تر  ۲۰۱۲سپتمبر پوری یوناما اوه ځلې له یاد توقیف ځای
څخه لیدنه کړی چې په اوسط ډول یواځی  ۶توقیفیان ساتل کیدل .دهرات ملي امنیت ریس پروینا چې داکمښت دهغه پالیسۍ
94
برخه ده چې دملي امنیت څارنوال سره په ګډه هوکړې سره په توقیف ځای کې دګڼه ګوڼې څخه مخنیوي په موخه عمليشوي.
یوناما لیدلي چې که څه هم ملي پولیس د د نښتې اړوند توقیفیانو نیولو او توقیف کې پراخه نقش لري ،دغه توقیفیان چې یوځل
ونیولی شي بیانو دتیر مهال په څیر ملي امنیت ته نه استول کیږی ،بلکې دملي پولیسو توقیف ځایونوکې ساتل کیږی او دملي
امنیت له خوا تحقیق او بررسی کیږي .ځینو قضایاوکې داسې ښکاري چٻملي پولیس دغه توقیفیان نسبت دداخلی او بهرنی
امنیت ضد جرایمو ته عادي یا جنائی جرایمو باندی تورنوي .داجدی پوښتني راوچتوي او دملي امنیت جدي ګام اخیستلو وړاندیز
کوي چې دتوقیفیانو سره بدچلند په شمیر کې کمښت راولی کوم چې دهرات والیت ملي امینت ریاست دیوناما او نورو اداراتو
لخوا ترالسه کړي.
 93توقیفی نمبر۳۳۳
 94یوناما د ۲۰۱۲کال اپریل  ۴نیټه دهرات والیت ملي امنیت رئیس سره ولیدل.
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د ۲۰۱۱نومبر څخه تر  ۲۰۱۲اکـتوبر پورې ،یوناما د لغمان والیت )ملي امنیت ،محبس ،او دماشونام داصالح او تربیت مرکز(
توقیف ځایونو څخه تیرو دولس میاشتو کې  ۱۹ځله لیدنه کړې چې د نښتو اړوند  ۱۷تنه توقیفیان يــې لیدلی او مرکه کړي دي.
ددوه میاشتو په موده کې ،یوناما د ۱۷څخه  ۵تنو توقیفیانو دملي امنیت لخوا دبدچلند او شکنجې راپور ورکړی) اخرنی نیټه د
شکنجې د ۲۰۱۲کال اګست میاشت ده( .95په مقایسه د دپنځو میاشتو مودې په ) ۲۰۱۱جنوری څخه تر می ( یوناما دلغمان
څخه اته ځله لیدنه کړې چې په ټولیزه توګه  ۲۱تنه توقیفیان د یاد والیت ملي امنیت ،محبس او ماشومانو اصالح اوتربیت مرکز
توقیف ځایونوکې شتون درلود .دغه مودې په بهیرکې چې یوناما دتوقیف ځایونو څخه لیدنه کړې ،ښکاري چې ملي امنیت د
نښتو اړوند یوازې یو څو نیونی کړي .96دمني اخرنیو او ژمي میاشتو کې نښتې په والیت کې کمیږی ،دلغمان والیت ملي امنیت
ریس همدارنګه ادعا وکړه چې په کابل کٻملي امنیت رهبرۍ څخه يــې الرښود ترالسه کړی چې هغه وخت یوشخص ونیول شيچې
د هغه د مظنونیت په هکله کافي اندازه معتبره شواهد شتون ولري .هغه وویل دتوقیفیانو کمښت کې یاد الرښود عملي کیدل
97
یوعنصرګڼل کیږي.
دتخار والیت ملي امنیت ریاست توقیف ځای توقیفیانو شمیر کې دمالحظی وړ کمښت لیدل شوي .یوناما تیر ځل لیدنو پر مهال
په منځنی کچه  ۱۱تنه توقیفیان یاد توقیف ځای کې ساتل کیدل ولی د ۲۰۱۱اکـتوبرراپور څخه وروسته ډیر لږ شمیر توقیفیان
په مسلسله توګه لیدل شوي .دبیلګی په توګه ،د ۲۰۱۱کال نومبر میاشت کې دتخار والیت ملي امنیت توقیف ځای څخه لیدنی
پرمهال یوناما یواځی یوتن توقیفی ۲۰۱۱ ،سپتمبر میاشت کې شپږ توقیفیان ،او  ۲۰۱۲مارچ کې اوه  ۷تنه توقیفیان لیدلی دی.
98
دملي امنیت څارنوال دتوقیفیانو شمیر کې کمښت منلی او دتوقیفیانو شمیر کې دهوا او نورو دالیلو له کبله رامنځته شوی.
عین وخت کې  ،یوناما دملي پولیسو تروریزم ضد څانګې لخوا دکورنی او بهرنی امنیت ضد جرایمو په تړاو نیولو کې زیاتوالی
یاداشت کړی 99 .پداسی حال کٻچې دتخار والیت ملي امنیت دایساف ،یوناما او نورو اداراتو لخوا رسیدګي الندې وو ،داتشويش
څرګندوي چې دقانون نور پلی کوونکیادارات دمنازعې اړوند توقیفیانو تحقیق مخته بیائی.
ٓ
دکاپیسا ملي امنیت کې ډیر لږ شمیر توقیفیانو شتون ،یوناما ناتوانه کړیده چې پریکړه وکړي چې ایا دکاپیسا والیت ملي امنیت
کې شکنجه ادامه لری یانه .د ۲۰۱۱نومبر او  ۲۰۱۲سپتمبر ترمنځه یوناما دکاپیسا محبس کې نهه توقیفیان موندلي کوم چې تیر
وخت کې دکاپیساملي امنت لخوا توقیف کې ساتل شوي وو 100.دیوولسو میاشتو موده کې ،دنهه تنو څخه درې تنو توقیفیانو
دملي امنیت لخوا بدچلند او شکنجې کیدو راپور ورکړی) اخرنی راپور موده د  ۲۰۱۱دستمبر میاشت وه( 101.دیوناما لخوا د هرې
لیدنی پرمهال د کاپیسا دملي امنیت توقیف ځای کې هیڅ توقیفي شتون نه درلود .دملي امنیت ریس وویل چې توقیفیان دجزای ـي
اجرااتو قانون سره هیڅکله هم د ۷۲ساعتونو څخه زیاتې مودې لپاره نه ساتل کیږی او دمحابسو ریاست توقیف ځایونوته انتقال
 95توقیفیانو نمبر  ۵۸۸ ،۹۸ ،۹۵ ،۹۰او . ۶۴۲
 96دراپور په موده کی ،هلته یواځی  ۲۳ددولت ضد عناصر نیول شوي دهغه ګڼو راپورونو له مخی چې یوناما موندلی یادو قضایاو کی ټول نیول شوي کسان دملي امنیت او
ملي پولیسو لخوا جرمی کړنو باندی ندی تورن شوي.
 97یوناما د  ۲۰۱۱دستمبر  ۷نیټه دلغمان والیت ملي امنیت ریس سره ولیدل.
 98یوناما  ۲۰۱۲جنوری  ۱نیټه د تخار والیت دملي امنیت ریس سره لیدلی.
 99دراجستر کـتاب پر بنسټ) دتخاروالیت محبس ،تالقانوکی دملي پولیسو توقیف ځای او دملي امنیت څارنوالی( ،د۲۰۱۱دسمبر څخه  ۲۴منازعې اړوند عدلی تعقیب
ترسره شوي ،چې د  ۲۴جملي څخه  ۱۸تنه دملي پولیسو لخوا نیول او توقیف شوي وو.
 100توقیفیان نمبر ،۱۹۷،۱۹۸،۲۳۳،۲۳۴،۳۳۰،۳۸۸ ،۱۰۳ ،۱۰۲ :او .۳۸۹
 101توقیفیان نمیر۳۸۹ ،۳۸۸ ،۱۰۳ :
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کیږي .نوموړي وویل چې خطرناکه توقیفیان لکه ددولت ضد عناصرو قوماندانان ،ځانمرګي برید کوونکیدنیولو سره سم دکابل
102
ملي امنیت ته دتحقیقاتو په موخه استول کیږي او د شپـې لخوا يٻد کاپیسا په ملي امنیت کې نه ساتو.

د ملي امنیت لخوا غیر رسمي ځایونو کې تحقیق
یوناما د ۱۲میاشتو په موده کې لیدلي چې نښتو اړوند نیول او توقیف کولو کې افغان ملي پولیسو ډیر پراخه نقش لرلی .یوځل
چې نیول شوي دي ډیر مرکه شوي توقیفیان د تیر په څیر ملي امنیت ته ندي استول شوي .بلکی دوی دملي پولیسو توقیف
ځایونوکې ساتل کیږی ولی د ملي امنیت مسولینو لخوا تحقیق کیږي .ځینو قضایاوو کې داسې ښکاري چٻملي پولیس یاد
توقیفیان عام جرایمو په تور توقیف کوي نسبت دکورنی او بهرنی امنیت ضد جرایمو ته .دبیلګی په توګه کندهار کې یوناما موندلی
چې  ۲۹توقیفیانو له جملي څخه چې دملي امنیت لخوا شکنجه شوي نه وو  ۱۴تنو ویلی چې دافغان ملي پولیسو یا سرحدي
پولیسو لخوا مخکی لدی چٻملي امینت ته واستول شي شکنجه شوي دي 103 .دوه نورو توقیفیانو ویلی چې دوی دمالعمرکورکې
104
شکنجه شوي مخکی لدی چٻملي امنیت ته واستول شي.

شکنجه د اعتراف د ترالسه کولو په موخه
" لمړی یو تحقیق کوونکیددوه نورو څخه وغوښتل چې زما السونه را وتړی .دوی زما السونه ځما شاته وتړل او له کوټې څخه
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.
دوی زه په پښو ،ورنونو او شا باندی ووهلم او تراوسه می پښی دردکوی .دوی یو خړرنګی یومتراوږد کیبل څخه استفاده کوله .زه
ددوه ورځو پورې دملي امنیت تحقیق کوونکیلخوا ووهل شوم او وروسته لدی دوه ورځو دوی زما څخه وغوښتل چې ورقو باندی
ګوته ولګوم .مافکر وکړ که چیری ګوته ونه لګوم دوی به مې ووژني .وروسته له ګوتی لګولو وهل ودریدل .ما کاغذونه السلیک
کړل ولی ونه پوهیدم چې څه پکې لیکل شي وو ځکه زه لوست نشم کوالی او دوی هم راته ونه لوسته .هغه تحقیق کونکي چې
وهلی یم لنډ قد او لنډه توره ږیره لري .هغه تقریبا  ۳۰کلونه عمر لري او زه فکر کوم هغه د  ...والیت دی .که چٻرې هغه ووینم نو
زه کوالی شم هغه وپيژنم .یوله هغه دوه وو څخه چې زما السونه وتړل  .....دی".
)توقیفی نمبر  ،۵۷۹دخوست ملي امنیت  ۲۰۱۲سپتمبر(
یوناما موندنی روښانه کوی چې شکنجه او بدچلند تل دتحقیق په بهیر کې د اعتراف ترالسه کولو په موخه ترسره کیږی .شکنجه
او بدچلند په عمومی توګه دتحقیق په بهیر کې دمختلفو تخنیکونو سره ئی عملي کوي ترڅو توقیفی اعتراف ته مات
کړی)مجبورکړی( .
د ۱۷۸توقیفیانو څخه کوم چې دملي امنیت لخوا دشکنجه کیدو خبرورکړی و ۱۳۷ ،تنو ویلی چې د تحقیق په بهیر کې دشکنجې
درولو په موخه اعتراف وکړی .ټولو توقیفیانو راپور ورکړی چې کله هم دوی اعتراف کړی سمالسی شکنجه دریدلی ده.

 102د ۲۰۱۱نومبر  ۲۹نیټه دیوناما مرکزی ساحوی دفتر لیدنه د کاپیسا دملي امنیت ریس سره.
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دیوناما لخوا  ۵۱۴مرکه شووتوقیفیانو څخه چٻملي امنیت کې ساتل شوي وو ،یواځی  ۶۰تنو ویلی چې دوی لوستی وو۹۲ .
توقیفیان دملي امنیت توقیف ځای کې مجبورکړی شوي وو چې اسنادو باندی ګوته ولګوی ،دهغی له جملي څخه ۵۰تنوویلی
چې دوی دلیکل شوي متن په هکه پوهاوی نه درلود ځکه چې دوی ته لوستل شوي نه و .د یوتوقیفی وینا ده چې دنوروسره
یوشانی وه او یوناما ترالسه کړی ،پکی داسی ویلی:

"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
پرما تور لګاوه چې طالب یم او یوکس می وژلی .وروسته له هرتحقیق څخه زه مجبور وم چې په اسنادو باندی ګوته ولګوم .زه نه
پوهیدم چې په اسنادو کې څه لیکل شوي وو .ما له هغوی څخه وغوښتل چې راته ویــې لولی ولی دوی رد کړه".
)توقیفی نمبر  ،۵۳۳دملي امنیت  ۴۰ریاست ۲۰۱۲ ،کال جوالی(

د ملي امنیت لخوا د ماشومانو شکنجه
"زه  ۱۶کلن یم .زه دچپرهار د ولسوالۍ یم .زه دملي امنیت لخوا ونیول شوم .دوی په لمړنیو اته ورځوکې ووهلم .بیا دوي
مجبور کړم چی اعتراف وکړم ،بیا ٓاخرني څلور ورځی پرته له کومي ستونزي تیري شوي ،یوه ورځ دوی د تحقیق لپاره خپل دفتر
ته بوتلم او راڅخه و یــې غوښتل چې په څوکۍ کښینم .کله چې په څوکی کښیناستم ،دوی پر څوکي وتړلم .داوخت دوه تنه
تحقیق کوونکی وو .یوراته وویل چې ﷲ )ج( ته دي غږ وکړه چې ماته له دوي څخه خالصې را کړي .تحقیق کوونکی راته وویل
چي پدي پړاوکي دي هیڅوک نشی خالصولی .زه یــې مجبورولم چې قبول کړم چي طالب وم ولی مانه غوښتل چي دا ووایم .بیا
هغه راته وویل چي ډیر نوری شؤنی الری لري چې زما څخه اعتراف ترالسه کړي .هغه ژیړ رنګي یومتر اوږد پالستکي پایپ او
دوه نرۍ لښتې تقریبا یومتر اوږدی چي دمیز الندي پرتي وې را واخستلي او یوښیښه ئی بوتل .هغه تهدید کړم چې په لښتو او
پالستکي پایپ باندي به مي ووهي او که چٻري اعتراف ونکړم چې د طالبانو غړي وم ،بیا ٓاخرنی الره داده چي پرتوګ راڅخه
وکاږي او بوتل مې په مقعد کې داخل کړي .ماوهل زغملي شول ولی بی عزتي نه .هغوی راته وویل چې فکر وکړم او پریکړه وکړم
چې اعتراف وکړم یا دبدو پایلو سره به مخ شم .راتلونکی ورځ ځما اومه ورځ وه ،دوي بیا دتحقیق کوټي ته بوتلم .هلته دري تنه
تحقیق کوونکی وو چې زما څخه یــې پوښتل ٓایا ما پریکړه کړي چې تحقیق وزکړم او که نه .کله چې ماوویل )نه( دوي دري واړو
ماباندي حمله وکړه او په سوکانو او لغتو یــې په ټول بدن ووهلم .بل تحقیق کوونکی نوروته وویل چې دبدن هغه ځایونوباندي
می ووهي چې چاته یــې ونشم ښودلي .له هغو نورو تحقیق کوونکو څخه یــې وغوښتل چې بوتل راوړي او پرتوګ می رانه وباسی.
پداسی حال کي چې یوتحقیق کوونکی وهلم بل تحقیق کوونکی دفتر ته والړ چې بوتل راوړي .مافکر وکړ چې پرته لدی چې
تحقیق کوونکی څه غواړي قبول نکړم نور هیڅ نشم کوالي .تحقیق کوونکی راڅخه وغوښتل چې په خپل خط باندی ولیکم.
ماهرهغه څه چې هغه وویل ولیکل اوبیا یــې راڅخه وغوښتل چې پر پاڼی السلیک وکړم .کله چې ما السلیک وکړ ،وهل
ودریدل .دا ځای) دماشومانو د اصالح اوتربیت مرکز( دمليامنیت په پرتله جنت دي".
]یوناما دتوقیفي ماشوم پر شاباندی د یاد چلند په شمول ښکاره نښی ولیدلی .دنښو اندازه دهغه پایپ د اندازي سره چي
نوموړی یــې د وهلو یادونه کړي یوشان وه[.
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)توقیفی نمبر ،۸۹د  .....ملي امنیت ریاست ۲۰۱۲ ،کال جنوری(

105

دیوناما لیدنو موندلي چې د هغو توقیفیانو له جملي څخه چې دملي امنیت لخوا یــې شکنجه لیدلې ،دري دیرش ) (۳۳تنه )۱۸
سلنه(یــې د ۱۸کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشومان وو .106دبیلګي په توګه  ،دکندهار په ملي امنیت کې دهغو ۹تنوتوقیفیانو له
جملي څخه چې په ملي امنیت کې شکنجه شوي وو ،شپږ تنه یــي ماشومان وو .107ټولو شپږو ماشومانو بیان کړي چې په کیبل
اولښتو باندی دپښو په تلو ترهغې وهل شوي ترڅو دهغوي دخوښي پرخالف یــې اعتراف یا ګوتي لګولو ته غاړه ایښي ،چې بیا
108
بدچلند هم دریدلي.
یوناما همدارنګه په شرنه )پکـتیکا والیت( کی دمليامنیت توقیف ځای کې ساتل شوي نهو تنو توقیفیانو سره مرکي کړي .109معتبرو
شواهدو یوناما یــې دهغو نهو توقیفیانو له جملي څخه شپږوته ورسوله چې دملي امنیت په توقیف ځای کې شکنجه شوي وو.110
ټول توقیف شوي ماشومان د  ۱۵او  ۱۷کلونو ترمنځ کې عمر لرونکي وو ،چاچې دبدچلند او شکنجي جدي ډولونه بیان کړي ،
په شمول په کیبل باندي د وهلو 111او په مخ باندی په څپیړو وهل( او د تحقیق په دوران کې په لغتو باندیوهل شوې.112
یوتوقیفي راپور ورکړي چې په جنسي تیري ګواشل شوي و .113یوناما مستنده کړي چې شپږ واړه توقیفیان اعتراف ته اړاسیتل شوي
وو.

د ملي امنیت لخوا سیستماتیکه شکنجه
د ملي امنیت  ۱۲۴ریاست

"دافغان ملي امنیتي ځواکونو او نړیوالو امنیتي ځواکونو د ګډ تیم لخوا د  ...والیت  ...سیمی  ...په  ...بجو دیو دوکان څخه
ونیول شوم .دوي زما السونه وتړل ،پر سریــي کڅوړه راواچوله او مستقیما یــې دملي امنیت  ۱۲۴ریاست ته بوتلم .زما څخه هره
ورځ تحقیق کیده) ټول نهه ځلی په نهه ورځورکی( .لمړۍ شپه کې درسیدلو سره سم السي پداسي حال کې چې زماالسونه الهم
تړلي وو دوي د تحقیق خوني ته بوتلم او د ملي امنیت یوکارکوونکی زما دمبایل اړیکو لست کیښود او زما تیلفیوني اړیکو خبري
چي ثبت شوي وی وغږولي .په حقیقت کې مادطالبانو یو غړي ته زنګ وهلي و ځکه چې زه یو  ...یم .دوي تهدید کړم او ویــې ویل
چې زه باید اعتراف وکړم چې طالب یم .ما دا ادعاګاني رد کړي .بیا دملي امنیت یو کارکوونکی تهدید کړم چې که چیرې
اعترافونکړم نو د وهلو لپاره ته مې بلي کوټي ته یوسي .بیا هغه دوه ځله پرمخ ووهلم .او چغي يــې کړي چې باید اعتراف وکړم .هغه
 105دهویب پيژندلو ټول معلومات دمحرمیت او امنیتی دالیلو له کبله پټ شوی.
 106توقیف شوي ماشوما نو دملي امنیت الندی ذکر شوو توقیف ځایونوکې شکنجي بیان کړي :کندهار کی شپږو ماشومانو)توقیفی نمبر،۲۸۳ ،۲۸۲ ،۲۶۹ ،۲۶۸ ،۲۱۴:
او  ،(۴۴۰فاریاب کی یوماشوم)توقیفی نمبر  ،(۳۰۳خوست کې دري ماشومانو)توقیفی نمبر ،۱۴۱ ،۱۳۶او  ،(۳۲۷کندزکی دري ماشومانو )توقیفیان نمبر،۲۱۷ ،۶۰
 ،(۳۹۰ننګرهار کې دوه ماشومانو )توقیفیان نمبر ،(۹۷ ،۸۹ :تخارکی دري ماشومانو )توقیفیان نمبر ،(۴۶۵ ،۴۶۴ ،۵۹نیمروز کې یوماشوم)توقیفی نمبر ،(۱۵۹بلخ کی
یوماشوم)توقیفی نمبر ،(۱۸۸کابل لمړي ریاست کی دوه ماشومانو )توقیفی نمبر ،۲۱۳او  ،(۴۳۸کاپیساکی دوه ماشومانو )توقیفی نمبر  ،(۳۸۹ ،۳۸۸پکـتیکا کی شپږ
ماشومانو )توقیفی نمبر .(۳۸۷ ،۳۸۶ ،۳۸۲ ،۳۸۱ ،۳۸۰ ،۲۱۳
 107توقیفی نمبر  ،۲۸۳ ،۲۸۲ ،۲۶۸ ،۲۶۸او .۴۴۰
 108توقیفی نمبر  ،۲۸۳ ،۲۸۲ ،۲۶۸،۲۶۹ ،۲۱۴او .۴۴۰
 109توقیفی نمبر  ،۳۸۶ ،۳۸۴ ،۳۸۳ ،۳۸۲ ،۳۸۱ ،۳۸۰ ،۲۱۳او .۳۸۷
 110توقیفی نمبر  ،۳۸۶ ،۳۸۲ ،۳۸۱ ،۳۸۰ ،۲۱۳او .۳۸۷
 111توقیفی نمبر  ۲۱۳او ۳۸۰
 112توقیفی نمبر  ۳۸۶ ، ۳۸۲او .۳۸۷
 113توقیفی نمبر ۳۸۱
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وویل چې که چیري اعترافونه کړم  ،نو هغه به زما و هګيو )بیضی( په تاوولو سره مامړ کړې .همدارنګه هغه ګواښ وکړ چې برقي
شاکونه به راکړي  ...دملي امنیت په  ۱۲۴ریاست کی په دوهمه ورځ بیا هغه تحقیق کوونکی راغي او دتحقیق کوټي ته يــې بیا
یووړم .هغه د ملي امنیت بل کارکوونکی ته غږ وکړ چې که چیري زه اعترافونکړم نو پایپ او دکمپوتر د برق لین راوړي چې ماپري
ووهي .ما بیا هغه ته وویل چې زه بیګناه یم .دوي په لغته ووهلم او پرځمکه یــې وغورځولم .بیا دپنځلو دقیقو لپاره په مسلسل
ډول دبرق په کیبل او پایپ سره په ټول بدن ووهلم .دا  .....و چې اکـثره وخت به یــې وهلم .وروسته له هغه ،دوي بیا تحقیق
خوني ته بوتلم او راته ویــې ویل چی اعتراف وکړه یا نور وهلو سره مخ شه .ماورته وویل چې زه حاضر یم چې هرتور قبول کړم  ،په
شمول د ارتباط د  .....سره ترڅود نورو وهلو مخنیوي وکړم .مانور د درد تحمل توان نه درلود.له همدی کبله ما په ټولو تورونو
اعتراف وکړ او ما په هرځای کې چې دوي غوښتل ګوته ولګوله".
114

)توقیفی نمبر  ،۶۳۳د ملي امنیت ۱۲۴ریاست ،د ۲۰۱۲کال اګست(
په کابل کی دملي امنیت په  ۱۲۴ریاست کې د سیستماتیکی شکنجي کاروني په هکله د یوناما تشويشونه ادامه لری .یوناما په
نورو توقیف ځایونوکی لکه دملي امنیت  ۴۰ریاست ،پلچرخي زندان او دماشومانو د اصالح او تربیت مرکز کې د  ۴۴هغو
توقیفیانو سره مرکي کړي چې مخکي لدې دملي امنیت  ۱۲۴ریاست توقیف کې ساتل شوي وو ۴۰ .115د  ۴۴تنو څخه چې مرکه
شوي ویلي چې دملي امنیت لخوا نیول شوي او څلور تنو نورو بیا ويلي چې د نړیوالو ځواکونو او دافغان امنیتي خواکونو لخوا په
ګډه نیول شوي.116
د ملي امنیت  ۱۲۴ریاست کی توقیفیانو په منځنۍ کچې د  ۹٫۵ورځو لپاره ساتل شوي.117دا تقریبا نیمایــي دهغو ورځو ده چې
یوناما تیرځل ۲۰۱۱کال اګست کې راپور ورکړي و .118دا موندنی دملي امنیت ۱۲۴ریاست لخوا په لمړې قدم کې دتوقیفیانود
ساتلو په ورځو کې کمښت وړاندي کوی؛ که څه همدا د ۷۲ساعتونوڅخه زیات دی ) قانون هغو ادارو ته چې مظنونین نیسي حد
اکـثر  ۷۲ساعته صالحیت ورکړی(.
د ۴۴مرکه شوو خلکو څخه؛ دوه ویشت تنو توقیفیانود ملي امینت لخوا دتحقیق د داسې روشونو بیان کړی چې شکنجې کی
راتلی شې کوم چې یوناما ته معتبر دی .119دوه نورو توقیفیانو راپور ورکړی چې دمليامنیت د تحقیق کوونکو لخوا د تحقیق
دوران کې په شکنجي تهدید شوي ترڅو اعتراف وکړي.120

 114دملي امنیت ریاست یوناما ته په کابل کی د ۱۲۴ریاست ته د ورتګ اجازه ورنکړه ،نو له همدي کبله یاد ریاست کې توقیفیانو سره چلند ،دملي امنیت  ۴۰ریاست ،
دملي امنیت لمړی ریاست ،محابس او د ماشومانو د اصالح اوتربیت مرکزونوکی دهغو توقیفیانو سره دمرکو له الری معلومه شوي چي دمرکي څخه وړاندي دملي امنیت په
 ۱۲۴ریاست کې ساتل شوي وو.
 115توقیفیان نمبر،۲۹۳ ،۲۸۱ ،۲۶۱ ،۲۵۷،۲۵۸،۲۵۹،۲۶۰ ،۲۵۶ ،۲۵۳،۲۵۴ ،۲۵۲ ،۲۱۹ ،۲۱۸ ،۲۱۷ ،۲۱۶ ،۲۰۲،۲۱۴ ،۲۰۱ ،۲۰۰ ،۱۹۶ ،۱۰۵:
 ،۶۴۶ ،۶۴۵ ،۶۴۴ ،۶۳۸ ،۶۳۷ ،۶۳۶ ،۶۳۵ ،۶۳۴ ،۶۳۳ ،۶۱۱ ،۵۹۶ ،۵۹۵ ،۵۹۲ ،۵۹۱ ،۵۹۰ ،۵۸۹ ،۵۷۲ ،۵۴۰ ،۵۳۹ ،۴۳۸ ،۳۳۳ ،۲۹۴او .۶۵۰
 116توقیفی نمبر  ،۵۹۲ ،۵۴۰ ،۲۶۱او .۶۴۶
 117دا معلومات )رقم( دملي امنیت رسمی رقم په بنسټ ندي بلکی دهغو توقیفیانو دوینا پر بنسټ دي چې یوناما مرکه کړی دې.
 118دیوناما ۲۰۱۱کال اکـتوبر میاشت راپور  ۲۰مخ وګوری.
 119توقیفی نمبر؛ ،۶۴۴ ،۶۳۳ ،۵۹۶ ،۵۹۵ ،۵۷۲ ،۵۳۹ ،۴۳۸ ،۳۳۳ ،۲۹۳ ،۲۸۱ ،۲۵۹ ،۲۵۸ ،۲۵۷ ،۲۵۳ ،۲۵۲ ،۲۱۹ ،۲۱۸ ،۲۰۲ ،۲۰۱ ،۲۰۰ ،۱۹۶
او .۶۴۶
 120توقیفی نمبر  ۲۵۳او . ۲۵۶
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دشکنجي میتودونه
یوناما موندلي چي د ملي امنیت د  ۱۲۴ریاست مسؤلینو دشکنجي د ځینو میتودونو کاروني ته ادامه ورکړي کوم چې د ۲۰۱۱
کال اکـتوبر په راپورکې مستند شوې وو لکه ځړول 121او وهل؛ په شمول د پایپ سره دپښو په تلو وهل .د ۲۲توقیفیانو له جملي
څخه ۵تنو ویلي چې دمليامنیت په ۱۲۴ریاست کی ځړول شوي و .122توقیفیانو بیان کړی چې د اوږد وخت لپاره فلزی پنجری
سره ځړول شوی و چې دپښوګوتی یــې ډیری سختۍ سره پر ځمکه لږیدلی .دوی دالسونو څخه ځړول شوي وو پداسی حال کې
چې زولنې یــې دفلزی پنجری ،کړکیو او یاهم دروازو سره تړل شوي وې .لسو تنو د  ۲۲توقیفیانو له جملي څخه راپور وړکړی چې
دکیبل ،پالستیکی پايپ او داوبو پایب یا ربړ باندی وهل شوي .123یوولس تنو د  ۲۲توقیفیانو له جملي څخه راپور ورکړی چې په
ٓ
سوکانو ،لغتو او څپیړو وهل شوي) 124د جنسی الی د ساحې په ګډون (125او څوارلس توقیفیانو راپورورکړی چې دبرقي شاک په
ورکولوګوښل شوي 126او دګوتو نوکان یــې ویستل شوي.127
ځینو توقیفیانو ویلی چې دوی په زور سره پهپریشانوونکي وضعیت کې ساتل شوي وو .څوالس تنو د ۲۲توقیفیانو له جملي څخه
د اعتراف او ګوتی لګولو په موخه شکنجه کیدو راپور ورکړی .128یوولسو توقیفیانو د یادو اعمالو د مرتکبینو په هکله معلومات
ورکړی .129څلور تنو له دی توقیفیانو څخه مجبور کړی شوي وو چې په هغو اسنادو ګوتې ولګوی چې د متن په هکله یــې نه
پوهیدل .130یوتن توقیفی بیان کړی چې دتحقیق او شکنجې په دوران کې یــې کڅوړه یــې پر سر اچول شوي وه او ویــې نشو کوالی
چي دشکنجې مرتکب وپیژنی.131
دتوقیفیانو پټول
زیات شمیر توقیفیانو دمليامنیت د  ۱۲۴ریاست او د هغو ځایونو په اړوند یوشان معلومات وړکړی چیرته چې دوی توقیف او
تحقیق کړی شوي وو .نهو تنو توقیفیانو په برنډه کې د توقیف کیدو بیان کړی 132.دری تنو توقیفیانو دځمکی الندی ځایونوکې یا
الندنی پوړ کی دتوقیف بیان کړی او دری تنو نورو بیا ویلی چې کله به لیدونکي لکه ایساف ،د سفارتونو مسؤلین ،یا دافغانستان
دبشری حقونو خپلواک کمیسیون څخه راتلل  ،نو دوی به په پټ ځای کې ساتل کیدل ځکه چې یادو توقیفیانو دبدچلند ښکاره

 121توقیفی نمبر  ،۲۵۲ ،۲۵۹ ،۲۵۷ ،۲۱۹او .۴۳۸
 122توقیفی نمیر ۲۵۲
 123توقیفیان نمبر  ،۵۹۵ ،۵۷۲ ،۲۵۹ ،۲۵۸ ،۲۵۷ ،۲۰۲ ،۲۰۱ ،۲۰۰او .۶۳۳
 124توقیفیان نمبر ۶۴۴ ،۵۹۶ ،۲۹۳ ،۲۸۱ ،۲۵۹ ،۲۵۲ ،۲۱۹ ،۲۱۸ ،۲۰۰ ،۱۹۶ :او . ۶۴۶
 125نوقیفی نمبر۵۷۲:
 126توقیفیان نمبر ،۵۹۶ ،۳۳۳ ،۲۵۸ :او . ۶۴۶
127توقیفی نمبر۲۹۳ :
 128توقیفیان نمبر ،۶۴۴ ،۵۷۲ ،۳۳۳ ،۲۹۳ ،۲۸۱ ،۲۵۹ ،۲۵۸ ،۲۵۷ ،۲۱۸ ،۲۰۲ ،۲۰۱ ،۲۰۰ ،۱۹۶ :او .۶۴۶
 129توقیفیان نمبر ،۶۴۴ ،۶۳۳ ،۳۳۳ ،۲۹۳ ،۲۵۸ ،۲۵۷ ،۲۱۹ ،۲۱۸ ،۲۰۱ ،۱۹۶ :او .۶۴۶
 130توقیفیان نمبر ،۲۱۸ ،۲۰۲ ،۲۰۱ :او .۶۴۶
 131توقیفی۲۰۰ :
 132توقیفیان نمبر ،۲۸۱ ،۲۵۸ ،۲۵۷ ،۲۵۳ ،۲۵۲ ،۲۰۲ ،۲۰۱ ،۲۰۰ :او . ۲۹۳
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نښی درلودی 133.یوتن توقیفی ویلی چې د ۲۰۱۱کال اکـتوبر کې پټ کړی شوي و 134او بل تن ویلی چې د ۲۰۱۱کال نومبر کې
پټ کړی شوي و .135دریم تن دراپور له مخی  ۲۰۱۲کال اپریل کې پټ کړی شوي و.136
د ملي امنیت په ۱۲۴ریاست کې د ایساف د توقیف ځایونو د څارنې پروګرام
د ۲۰۱۲کال فبروری  ۱۳نیټه دایساف د ټریننګـټریننګ پروګرام دملي امنیت دتحقیق کوونکو او کارمندانو لپاره دملي امنیت
 ۱۲۴ریاست کې پای ته ورسید .137یاد ټریننګ دملي امنیت په اکاډمی کې دانګلستان د سفارت په مالی مرسته او الرښوونکو له
خوا پرالره اچول شوي و  .دوالیت په کچې دمليامنیت د  ۱۲۴ریاست لپاره دایساف له لوری دټریننګ برعکس ،دا ټریننګ
دحقوق بشر او توقیف د پروسیجر په هکله یو اونٻز کورس و .ددري اونٻو په موده کې دمليامنیت د  ۱۲۴ریاست ټولو کارکوونکو
لپاره ټریننګ ترسره شو ،چې دملي امنیت د  ۱۲۴ریاست ریــې س هوکړه کړی وه چې ټول کارکوونکې به نوموړي کورس ته
استوی .سره له اصالحی ټریننګ ،بیا هم یوناما څلور داسی توقیفیان موندلی چې وروسته له دی ټریننګ څخه د ۲۰۱۲کال په
فبروری کې شکنجه شوي دی.
د ۲۰۱۲کال مارچ  ۸نیټه ایساف په مشروط ډول دملي امنیت  ۱۲۴ریاست تایــې د کړپداسی حال کې چې په ټولٻزه توګه هغو
توقیفیانو چې دشکنجې په هکله کافی اندازه معتبرې او د اطمنان وړ ادعاګانې راپور کړي کمې شوي ،یوناما اته تنه داسی توقیفان
موندلی چې دایساف لخوا دمشروط تایــې د وروسته دملي امنیت په  ۱۲۴ریاست کې دتحقیق د داسی روشونو راپور ورکړی چې
ٓ
شکنجه کې راتلی شی .دشکنجې اخرنی راپور د ۲۰۱۲کال اګست نیټه ده .د ۲۰۱۲کال اکـتوبر  ۲۴نیټه ایساف دملي امنیت د
 ۱۲۴ریاست دنه تایــې د اعالن وکړ او د دوهم ځل لپاره یــې د توقیفیانو استول وځنډول.
دکندهار ملي امنیت
"زه دتحقیق کوټې ته یووړل شوم ،دملي امنیت دوه کارکوونکو راڅخه پوښتنې درویږنې وکړی او توررنګی کیبل باندییــې په وهلو
پیل وکړ .دوی ماته وویل چې زه باید اقرار وکړم چې ما ماینونه ځای پرځای کول ،خلک می تختول اووژل .دوی څوځلی راته
وویل چې زه باید پدی جرمونو اعتراف وکړم ګوندی نو دوی به زما وهلو ته ادامه ورکړی .مګر ما اعتراف ونکړ .خو بیا هم دوی یو
بیان ترتیب کړی و او له ما څخه یــې غوښتل چې په کاغذونو باندی السلیک وکړم رد کړل .د ددی په نیتجه کې دوی زه ووهلم.
بیا دوی زه یوٻتاکاوۍ ته بوتلم .دا پخوا په شان همهغه سوالونه او همهغه وهل  .دوی ویل چې ته اعتراف وکړی او که نه مهمه
نده ،هغوی به ما او کړی چې بیان باندی السلیک وکړم .ما اعتراف ونکړ .دتحقیق په دریمه ورځ هم دتیر په څیر سولونه او
کیسه وه دسختو وهلو سره یوځای او توپیر په دې کې و چې ما ومنله چې هرڅه غواړی زه یــې السلیک کوم .هغوی ډیر زیات
اسناد راوړل او ما پر ټولو باندی ګوته ولګوله .دکندهار ملي امنیت ریاست کې د  ۳۵ورځو توقیف څخه وروسته زه دملي امنیت
 ۴۰ریاست ته واستول شوم".
)توقیفی نمبر ،۵۷۳:دکندهار ملي امنیت ریاست ۲۰۱۲ ،کال سپتمبر(
 133توقیفیان نمبر ،۲۵۹ ،۲۱۹ :او .۲۸۱
 134توقیفی نمبر۲۱۹ :
 135توقیفی نمبر۲۵۹ :
 136توقیفی نمبر۲۸۱ :
 137د ۲۰۱۲کال فبروری  ۱۵نیټه دایساف مطبوعاتی ګردی میز
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دیوناما د ۲۰۱۱کال اکـتوبر راپور کی دکندهار د ملي امنیت ریاست دسیستماتیکی شکنجی کارونی د ځای په توګه پیژندل شوي
دی .یوناما په خپل تیر راپور کې معتبره شواهد موندلي چې دملي امنیت مسؤلینو د منازعې اړوند مرکه شوو توقیفیانو هردریو تنو
څخه یــې دوه تنه یــې داقرار کولو په موخه وهلي ،څړولي ،او دردوونکی حالت ته اړ کړي وو .دې موندنو ته په ځواب کې ،دملي
امنیت ریاست په کندهار کې یو لړ تحقیقات پر الره واچول .دتحقیقیاتو په پایله کې دکندهار والیت د ملي امنیت ریــې س او
مرستیال یــې دخپلو دندو څخه لری کړی شول او دملي امینت په چوکاټ کې نورو ځایونوته تبدیل شول ،که څه هم ددی
تبدلیو اصلی سبب تراوسه ناڅرنګنده پاتی دی.
همدارنګه دملي امنیت چارواکو ادعا کوله چې د یادوالیت ملي امنیت تحقیق کوونکی بلې دندی ته اړول شوي ترڅو دشکنجې
مخه ونیسي .ایساف خپل شپږ پړاويٻز څارنیز پروګرام ته دملي امنیت په مرکزی دفتر او نورو دفترونوکی لکه د کندهار په دوهمۍ
حوزې دملي امنیت په توقیف ځای کې پلی کولو ته ادامه ورکړه چیرته چې د یوناما لخوا د سیستماتیکې شکنجې کارول موندل
شوي وو .دملي امنیت دتحقیق کارکوونکوته هراړخیز ټریننګونه ورکول شول په شمول د ګڼو غونډو چې دایساف روزونکو لخوا
ترسره شوې .ددیګامونوسره سره ،ایساف دکندهار ملي امنیت ریاست تایــې د نکړ او دتوقیفیانو بیا استول یــې پیل نکړل.
په کندهار کې دملي امنیت د ریاست د کارکوونکو لخوا د سیستماتیکی شکنجې کارولو په هکله دیوناما تشويش ادامه لری.
د ۲۰۱۱اکـتوبر څخه تر  ۲۰۱۲سپتمبر پوری یوناما دملي امینت توقیف ځای کی یا هم نورو ځایونوکې په شمول دسرپوزی
محبس او د ماشومانو داصالح او تربیت مرکز کې  ۴۸تنه توقیفیانو 138سره مرکې کړی چیرته چي دملي امنیت څخه وروسته ساتل
شوي .یوناما موندلی چې په ملي امنیت کې دتوقیف منځنی کچې  ۲۱ورځی وه پداسی حال کې چې په تیر راپورکی داموده ۲۲
ورځی وه.
یوناما کافی اندازه معتبر او د اعتبار وړ شواهد موندلی چې د ۴۸تنو مرکه شوو توقیفیانو څخه  ۱۹تنه د ملي امنیت کارکوونکو
لخوا د اعتراف یا معلوماتو ترالسه کولو په موخه شکنجې ګاللی .139توقیفیانو په کندهار کې دملي امنیت د تحقیق کوونکو لخوا د
تحقیق دداسې الرو توضیحات وړکړي چې تیرځل د یوناما لخوا مستند شوي وو .اتلس د پاتی  ۲۹تنو توقیفیانو له جملې څخه چې
د شکنجې په هکله یــې حه ندی ویلي یوناماته ویلی چې دوی یا ډیط نا راحته کیږي او یا ډیر ویریږی چې که چیری معلومات
شریک کړی د ملي امنیت د چارواکو لخوابه له دوی څخه بیا غچ واخستل شی.
یوناما موندلی چې د  ۲۹توقیفیانو له جملي څخه چې دکندهار ملي امنیت کې شکنجه شوي نه وو ،څوارلس تنه یــې مخکی لدی
چې ملي امنیت ته واستول شی دکندهار د ملي پولیسو یا سرحدي پولیسو لخوا شکنجه شوي وو 140.د ۲۹له جملي څخه چې په
کندهار کې دملي امنیت لخوا شکنجه شوي نه وو څلور تنه یــی دمال عمر په کورکې مخکی لدی چې ملي امنیت ته واستول شی
شکنجه شوي وو 141.دوه تنو توقیفیانو په ملي امنیت باندی د مالعمر په کورکی دشکنجې ادعاکړی 142.دنولس شکنجه شوو
 138توقیفیان نمبر،۲۷۶ ،۲۷۵ ،۲۶۹ ،۲۶۸ ،۲۲۹ ،۲۲۸ ،۲۲۷ ،۲۲۶ ،۲۲۵ ،۲۲۴ ،۲۲۳ ،۲۲۲ ،۲۱۴ ،۲۶ ،۲۵ ،۲۴ ،۲۳ ،۲۲ ،۲۱ ،۱۷ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۴ :
 ،۵۷۳ ،۵۴۴ ،۴۹۸ ،۴۹۲ ،۴۸۹،۴۹۱ ،۴۸۶ ،۴۸۴ ،۴۸۲ ،۴۴۰ ،۲۹۲ ،۲۹۱ ،۲۸۷ ،۲۸۶ ،۲۸۵ ،۲۸۴ ،۲۸۲ ،۲۶۴ ،۲۶۳ ،۲۶۲ ،۲۷۹ ،۲۷۸او .۶۵۱
 139توقیفیان نمبر ،۴۴۰ ،۲۹۲ ،۲۹۱ ،۲۸۷ ،۲۸۶ ،۲۸۴ ،۲۸۳ ،۲۸۲ ،۲۶۹ ،۲۶۸ ،۲۶۲ ،۲۲۹ ،۲۲۷ ،۲۲۴ ،۲۱۴ ،۱۷ ،۱۵ ،۱۴ :او .۵۷۳
 140توقیفیان نمبر ،۴۸۹ ،۴۸۶ ،۴۸۳ ،۴۸۲ ،۲۸۵ ،۲۷۹ ،۲۷۶ ،۲۲۸ ،۲۲۵ ،۲۶ ،۲۳ ،۲۲ ،۲۱ :او .۴۹۲
 141توقیفیان نمبر ،۲۸۷ ،۲۸۴ ،۲۱۴ :او .۵۴۴
 142توقیفیان نمبر ،۲۸۴ :او ۲۸۷
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توقیفیانو له جملي څخه پنځلسو تنو دشکنجې له کبله اعتراف کړی143.له دی پنځلسو قضیو څخه په نهو دوسیو کې توقیفیان
144
دملي امنیت لخوا اړ کړل شوي وو چې بیدون دمتن دپوهیدو څخه د اعتراف اسنادو باندی ګوته ولګوی.
ماشوم توقیفیان
دکندهار والیت ملي امنیت ریاست کې د  ۱۹شکنجه شوو توقیفیانو له جملي څخه شپږ تنه یــې د ۱۸کلونو څخه د کم عمر
لرونکي وو .145دی ټولو شپږو تنو توقیفیانو بیان کړی چې په کیبل یا لښتو باندی د پښو په تلو ترهغی وهل شوي ترڅو چې
146
دخپلی خوښی خالف اعتراف باندی ګوتی لګولو ته هوکړه وکړه ،چې بیانو ملي امنیت بدچلند درولی دی.
یو  ۱۴کلن توقیفی دکندهار دملي امنیت مسؤلینو لخوا شکنجه په الندی ډول خالصه کوی:

"سبا ورځۍ سهار کي دیو رینجر موټر په واسطه دکندهار ملي امنیت واستول شوم .هغه شپه چې ورسیدم زما السونه او سترګی
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 .زما
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".
)توقیفی نمبر ،۲۸۲دکندهار ملي امنیت ریاست ۲۰۱۲ ،کال مارچ(
دشکنجې میتودونه
دتیر راپور په څٻر ،یونامایو شان او بشپړ معلومات مستند کړی چې د کندهار دملي امنیت کارکوونکي په خپلو توقیف ځایونوکې
دتوقیفیانو څخه داعتراف د ترالسه کولو په موخه شکنجې ته ادامه ورکوي .دملي امنیت تحقیق کوونکي توقیفیان دپښو په تلو،
السونو ،او شاباندی د معمول په ډول په برقي کیبل یاهم پالستیکی پایپ باندې وهي .توقیفیانو په بشپړ توګه بیان کړی چې
پرسر او بدن باندي په لغتو وهل شوي ترهغی چې خپل هوش یــي دالسه وړکړی ،همدارنګه ځړول شوي ،د ا وږد وخت لپاره
بامشقته دریدلو ته اړ کړي شوي ،په غوږونو ،پزو ،سر ،د پښو په ګوتو ،پښو باندی برقي شاکونه ورکړل شوي ،او په یوه حالت
کې په جنسی تیرې باندې ګواښل شوي .توقیفیانو همدرانګه دحسی محرمیتونو خبر ورکړی) دتحقیق په دروان کې او وروسته په
دوامداره توګه د سترګو تړل(.
وهل
دکندهار د ملي امنیت کارکوونکو دتیر په شان ماشومان دتحقیق په دروان کې دپښوپه تلو ،شاتخته ،سر ،او السونو باندي په
لښتو ،برقي کیبل ،یاهم پالستیکی پایپ باندی وهلي .دملي امنیت تحقیق کوونکو په هغو قضایاووکې چې توقیفی به اعتراف ته
تیار نه و نو داسي روشونوته یــې مراجعه کړی .دی بدچلند به هره ورځ دڅو دقیقو او څوساعتونو لپاره ادامه درلوده .اکـثره
قضایاوکې داسې ښکاریږي چې بدچلند هغه وخت پیل شوی چې توقیفی لمړۍ شپه په برنډه کې تیره کړی او بیا دتحقیق په
دوهمه ورځ کې د تحقیق کوټه ته دتحقیق او شکنجې په موخه وړل شوی .یوتوقیفی دابهیر داسې بیان کړ:
 143توقیفیان نمبر۱۷ ،۱۴ :و  ،۴۴۰ ،۲۹۲ ،۲۹۱ ،۲۸۷ ،۲۸۴ ،۲۸۳ ،۲۸۲ ،۲۶۹ ،۲۶۸ ،۲۶۲ ،۲۲۹ ،۲۲۷ ،۲۲۴او .۵۷۳
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"دمالعمر په کورکې دشپـی تیرولو وروسته یــې ،زه دکندهار ملي امنیت ته بوتلم .زه یــي همدې کوټې ته راوستلم چې اوس مهال
پکې مرکه کوو ...یوتن )ممکن تحقیق کوونکي( زما څخه سوالونه وپوښتل لکه) ایا ته طالب قوماندان یــي؟( زما السونه شاته تړل
شوي وو او دملي امنیت یوتن کارکوونکي پالستیکی پایپ په الس کې نیولی و .کله چې مارد کړه چې طالب قوماندان نه یم،
دملي امنیت کارکوونکي په ورنونو باندی په پالستیکی پایپ او په سر باندی یــې په سوکانو ووهلم .څلورو یا پنځو تنو ووهلم .هغه
یوتن چې له ما څخه یــې پوښتنی کولي نه وهلم .دری ځلی دهغه یوتن لخوا راڅخه تحقیق وشو .دټول تحقیق پرمهال پداسی
حال کی درول شوي وم چې السونه می شاته تړل شوي وو .دماښام اونیمو بجو څخه بیا د شپـی تر دولسو بجو پوري زما څخه
تحقیق کیده .دوهم تحقیق څو ورځې وروسته پیل شو ،همهغه سړيهمهغه پوښتنی راڅخه کولی .تحقیق کوونکي راته وویل چې
اعتراف وکړم ګنی وبه وهل شم .دوی زما دواړه پښی او سترګی وتړلي او په لښتو یــی په ورنونو ووهلم .ددریم تحقیق پرمهال دملي
امنیت تحقیق کوونکي يواځی سوالونه راڅخه وپوښتل او ما ډیري ورقې السلیک کړې ولی زه پوه نشوم چې څه لیکل شوي وو".
)توقیفی نمبر ،۲۶۲دکندهار ملي امنیت ریاست ۲۰۱۲ ،مارچ(
برقي شاک
درې ماشومو توقیفیانو راپور ورکړی چې دملي امنیت د تحقیق کوونکو لخوا اړ شوي چې دتحقیق د کوټې د دیوال ساکت څخه
راوتلي برقي برقي لینونو ته ګوتې وروړي .147دريواړو توقیفیانوبیان کړی چې دپښو په تلو په پایپ یا لښتو باندی وهل شوي.
درٻواړو توقیفیانو د اعتراف څخه ډډه کړی .دوي ته برقي شاک ورکړل شوی .دبرقي شاک نیتجه کې حداقل یوتن توقیفی ويلې
چې څوځله بیهوشه شوي .هغه خپله تجربه چې څرنګه برقي شاک ورکړل شوي و داسې بیان کړه:

"داتلسو ورځو په مودهکې له ما څخه په هرو دوه ورځو کې تحقیق کیده ترهغې چې ما اعتراف وکړچې زه طالب وم .ددوهمۍ
ورځې څخه د تحقیق په بهیرکې د ملي امنیت کارکوونکو زما السونه شاته پداسی شکل تړلی وو چې یوالس مې پر اوږه باندې تاو
کړای شوی و او دوهم الس می د شا له خوا ور سره ولچک شویو او په یو پالستیکي پایپ یــې وهلم .دتحقیق په بهیر کې همغه
شانې وهل کیدم څرنګه چې په لمړۍ ورځ وهل شوي وم .په دیوال کې برقي ساکټ و چې دوه لینونه ورڅخه راوتلی وو .تحقیق
کوونکی ځینی وخت راڅخه غوښتل چې هغه ونیسم .کله به چې ماهغه برقي لینونه ونیول نو شاک به یــي راکاوه .څوځلی
ماهوش دالشه ورکړ کله ته چې ما هغه لینونه رانیول .کله به چې بیا په هوش راغلم نو تحقیق به ادامه کوله .دملي امنیت
کارکوونکو همدارنګه په مرچکیو باندي يوه ککړه لښته راوړی وه .تحقیق کوونکی راته وویل که چیری زه په طالبۍ عتراف ونکړم نو
هغه به لښته زما په مقعد کې ومنډې .همدارنګه د ملي امنیت کارکوونکو زما ږیره راکش کړه او پر مخ باندی یــې په سوکانو ووهلم.
هغوی همدارنګه زما مور ،خور او ښځې ته ښکنځل کول".
)توقیفی نمبر  ،۲۹۱کندهار ملي امنیت ریاست ۲۰۱۲ ،فبروری(
داوږد وخت لپاره جبری درول او دردوونکی حالت
د هغو شیوو په یقیني کولو سره چې یوناما پخوا د  ۲۰۱۱کال د اکـتوبر په راپور کې ذکر کړی وی ،د کندهار ملي امنیت د
توقیفیانو بامشقته حالتونو ته د یو عام چلند په ډول چې دردونکی دی ادامه ورکړی تر څوپه توقیفیانو د تحقیقاتو پر مهال او یا
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
 147توقیفیان نمبر ،۲۹۱ ،۲۸۴ :او .۲۹۲
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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
148
ساعتونو پوری او زیات تر څلورو ورځو پوری په جبر درول شوي.
همهغه شانې چې دیوناما د  ۲۰۱۱کال د اکـتوبر په راپورکې خبر ورکړل شوي و ،دملي امنیت کارکوونکی اکـثر دملي امنیت په
ریاست کې دملي امنیت لمړی توقیف ځای ودانۍ په برنډه کې له توقیفیانو څخه سوالونه پوښتی .یوله دغو توقیفیانو وویل چې
هغه دژمی په میاست کې درې شپـې او ورځې په برنډه کې ساتل شوي و ،پداسی حال کې چې بل تن توقیفی ویلی چې هغه د
څوارلس ساعتونو لپاره د شپـې تر ناوخته پوری برنډه کې ساتل کیده .یواځی دشپـې په یوه بجه توقیفی ته اجازه ورکول کیده چې
بهرکـتني او ویده شې .هغه راپور ورکړ چې یاد وضیعت ډیر دردوونکي و او زیاتوی چې دڅوارلس ساعتونو څخه وروسته دهغه
پښی ډیری پړسٻدلي وي.
په یوشمر وختونوکې ،ماشوم توقیفیانو راپورورکړی چې تحقیق کوونکو به دوي دردوونکی حالت ته اړایستل 149په شمول د
توقیفیانو د پښو د معمول خالف خواته تړل ،السونه به يــی داسی ډول شاته تړل چې یوالس داوږی لخوا او بل دښکـته لخوا
شاته سره یوځای ولچک کول ،یاهم داسې چې السونه او پښې سره دستونی شاته تړل لدی لپاره چې دوي مجبور شې سرباندی
کٻنی .دا حالت دیوناما تیر کال راپور کې په کندهار کې ساتل شوي توقیفیانولخوا بیان شوي حالت سره یوشان دی .ددی په
ضمن کې یوتن توقیفی دشکنجې راپور ورکړی په داسې حال کې چې له سینی څخه په چت کې ځړول شوي و او دبرق کیبل
باندی وهل کیده.
د کندهار د ملي امنیت په ودانۍ کې دوه توقیف ځایونه
یوناما دکندهار د ملي امنیت د ریاست د ودانۍپه داخل کي ددوه توقیف ځایونو په هکله چیرته چي دمنازعې اړوند توقیفیان
ساتل کیږی خبره شوي .د ملي امنیت ریاست یاد دوه توقیف ځایونه په جال جال نومونو ،یو ) دملي منیت توقیف ځای( او بل
) دملي امنیت د څارنوالی توقیف ځای( نومولي دې .دا دوه ځایونه په بشپړ ډول دملي امنیت لخوا کنترولیږی ،هغه توقیفان
چې نوی نیول کیږی )د ۷۲ساعتونو نظارت( دلمړنیو بررسیو لپاره یوتوقیف ځای کې ساتل کیږی او هغه توقیفان چې دوسیــې یــې
دملي امنیت څارنوالی ته رسیدلی وي او د زیاتو تحقیقاتو په موخه توقیف کی ساتل کیږی .دملي امنیت د کارکوونکو د ویناوو
برسیره دا ښکاره ده چې دملي امنیت څارنوال په دوهم توقیف ځای کې دملي امنیت د تحقیق په پروسه کې کوم رول نه لري.
د توقیف غیر رسمی ځایونه

"دملي منیت هغه استازې چې زه یــي په کندهار کې نیولی وم ،سترګی راته تړلی وی او ټوله الره کې یــې ترهغه وهلم تر څو چې د
مالعمر کورته ورسیدو .زه پوهیږم چې دا دمالعمر کور و ځکه چې دکندهار ملي امنیت په توقیف ځای کې راته وویل شو .دمالعمر
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
یوځای وتړلي .دوی په پایپ دپښو په تلو ووهلم .دوی راته وویل چې اعتراف وکړه! او که نه نو مونږ دي بهرنیانوته ورسپارو.
وروسته له یوڅه مودی یــې وهل ودرول او ویــې ویل" :ته لس دقیقی لری چې پدی هکله فکروکړی" .دوی بیرته راغلل او دپښو
په تلویــې ووهلم .وروسته دوی زما ګوته ولګوله".
148توقیفیان نمبر ۲۸۴ ،۲۶۹ ،۲۶۸ ،۲۶۲ ،۲۲۹ ،۲۲۷ ،۱۴ :او .۲۹۱
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)توقیفی نمبر ،۵۴۴مالعمر کور ،کندهار  ۲۰۱۲کال جوالی(
یوناما دګنو منابعو څخه ګن معتبره معلومات او مستند راپورونه ترالسه کړی چي د کندهار په ښارکي دتوقیف داسی بدیل ځایونه
شتون لری چیرته چې توقیفیان مخکې لدي چې دکندهار د ملي امنیت ریاست توقیف ځای ته واستول شي شکنجه او ساتل
کیږی .یوناما له یوولسو 150داسی توقیفیانو سره مرکی کړي چا چې ادعا کوله چې مخکې لدې چې دکندهار دملي امنیت ریاست ته
انتقال شی نامعلومه ځایونو کې ساتل شوي وو .دیادو یوولسو توقیفیانو څخه اوه تنو دهغه ځای توضیحات ورکړی چې تیر وخت
کې دمال عمر کور و .151دغو اوه تنو توقیفیانو وویل چې دوی پوهیږې چې د مالعمر کورکې وو ځکه دوی هغه ځای پيژنده ،او
دکندهار ښار سرکونه یــې پیژندل او کله چي دکندهار ملي امنیت ته وړل شوي دنورو توقیفیانو لخوا ورته ویل شوي وو .دیادو اوو
تنو څخه پنځه تنو ویلی چې یوه شپه دپښو تلو باندی په لښتو او یا پایپ وهل شوي 152.دراپورونو پربنسټ دملي امنیت یوتن
کارکوونکی یو توقیفی ته دپښو په ګوتو باندی برقې شاک ورکړی 153.دوه تنو توقیفیانو خبر ورکړی چې مجبور کړي شوي وو چې
154
دمالعمر په کورکې په اسنادو باندی ګوتې ولګوی.
155

دهغو څلورو تنو توقیفیانوله جملي څخه چې توقیف ځای یــی نشوپیژندلی ،دوه تنه یــې په عینی میتود سره شکنجه شوي وو.
دوی هم راپور ورکړی چې په لښتو یوه شپه مخکي له دې چې ملی امنیت ته انتقال شي دپښو په تلو وهل شوي .یوتن له دی
156
توقیفیانو ویلی چې یاد نامعلومه توقیف ځای کې مجبور کړی شوي وو چې په اسنادو باندی ګوته ولګوی.
د ملي امنیت په توقیف ځایونوکی په کافي اندازه معتبرې او د اطمنان وړ د شکنجې پٻښې

"ورځ وه ،دری څلور کسانو د تحقیقاتو کوټې ته بوتلم او راته یــې وویل چې ما د  ...د وژلو حکم ورکړی و .پدې ځای کې  ...چې د
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
اعتراف کولو 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
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".
)توقیفی نمبر ،۵۵۳د جوزجان ملي امنیت ۲۰۱۲ ،کال اګست(
یوناما دملي امنیت نورو توقیف ځایونوکې په کافی اندازه معتبره او د اطمنان وړ د شکنجې پٻښې موندلي .لدی څخه يــی
څلوریوناما له مخکي پیژندلي وو چې هغه عبارت دي له :هرات والیتی ریاست ،خوست ،لغمان ،او تخار .دملي امنیت څلور نور
توقیف ځایونه چې دشکنجې معتبره او د اطمنان وړ پٻښې پکې موندل شوي عبارت دې له والیتی دفترونو د :ننګرهار ،فاریاب،
 150توقیفیان نمبر ۲۹۲ ،۲۹۱ ،۲۸۷ ،۲۸۶ ،۲۸۴ ،۲۸۳ ،۲۶۲ ،۲۳ ،۲۲ ،۱۴ :او .۵۴۴
 151توقیفیان نمبر ،۲۸۷ ،۲۸۶ ،۲۸۴ ،۲۶۲ ،۲۳ ،۱۴ :او .۵۴۴
 152توقیفیان نمبر ،۲۸۷ ،۲۸۶ ،۲۸۴ ،۱۴ :او .۵۴۴
 153توقیفی نمبر. ۲۸۴ :
 154توقیفیان نمبر.۵۴۴ ،۲۸۴ :
 155توقیفیان نمبر ۲۹۱ :او .۲۹۲
 156توقیفی .۲۹۱
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کندز ،او پکـتیکا ،او همدارنګه په کابل کې دملي امنیت  ۴۰نمبر ریاست .پدی لسوتوقیف ځایونوکې یوناما دبدچلند او شکنجې
 ۱۰۱پٻښې موندلی۴ ) .مه نقشه وګوری(.
د یادو توقیف ځایونو څخه د اتو توقیف ځایونو توقیفیانو دشکنجې متودونه بیان کړی ،په شمول دپښو په تلو دکیبل یاهم لښتو
پواسطه وهل شوي .دفاریاب ملي امنیت او د کندز په ملي امنیت کې توقیفیانو ویلی چې د تحقیق په دوران کې تهدید یاهم عمال
برقي شاکونه ورکول شوي .یوناما موندلی چې دتخاراو ننګرهار ملي امنیت کې توقیفیان په جنسې تٻري تهدید شوي .دپکـتیکا په
ملي امنیت کې داتو تنو توقیفیانو له جملي څخه شپږو تنو چې دشکنجې په هکله یــې معتبره او د اطمنان وړ معلومات ورکړي وو
ماشومان وو .دتخار ملي امنیت کې د ۱۲تنو توقیفیانو له جملي څخه چې شکنجه شوي وو ،دوه تنه يــی ښځینه وې.
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څلورمه نقشه :په لسو والیتونو کې د ملی امنیت په مرکزونو کو کی مختلفی پیښې
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د ملي امنیت لخوا سیستماتیکه شکنجه
دملي امنیت د توقیف ځای موقیعت

دتوقیف ځای مشر

والیت

دشکنجې میتود

کابل

کیبل او پایپ دپښو په تلو  ۱۲۴ریاست )شش درک ،نهمه جنرال محمد حلیم
حوزه ،کابل(
وهل.
ځړول.
یه برقي شاک تهدید.

کندهار

په کیبل او پایپ سره دپښوپه دکندهار ښار والیتی مرکزی فیض محمد خان
دفتر)دوهمه ناحیه ،تاج محل ډګروال حاجی عیسی
تلو وهل.
محمد)دمقرری
نیټه
ودونوهال ترڅنګ(
برقي شاک.
۲۰۱۱کال اګست(
اوږد وخت لپاره درول.
دردونکی حالت کي راوستل.

]دتوقیف ځای مشر نوم ددی
څرګندونه یا وړاندیز نه کوی چي
نوموړی په توقیف ځای کې
دشکنجی او بدچلند مرتکب دی[

د ملي امنیت هغه لس ځایونه چې پکې د شکنجې کافی اندازه معتبرې او د اطمینان وړ پٻښې ترالسه شوي
والیت

دشکنجې میتود

دملي امنیت د توقیف ځای دتوقیف ځای مشر
موقعیت

فاریاب

کیبل سره وهل؛
دبرقي شاک تهدید؛

دمیمنه والیتی مرکزی دفتر)پارک امین ﷲ
سرک ،دوالې دفتر ته مخامخ ،جنرال فضل نبی حیدری )دمقرري
نیټه ۲۰۱۱کال دسمبر(
څلورمه ناحیه(

هرات

دکیبل سره دپښوپه تلو وهل

دهرات ښار والیتی مرکزی دفتر جنرال محمد صبور )د مقرری
)هرات ښار ،قول اردو سرک ،د نیټه ۲۰۱۱کال اګست(
ریاست تخنیک ترڅنګ(

جوزجان

د شبرغان والیتې مرکزې حشمت ﷲ
برقي شاک،
وهل)په سوکانو ،څپٻړو او دفتر)دکارته دوستم سیمه ،محمد شریف
۱سرک(
لغتو(

]دتوقیف ځای مشر نوم ددی
څرګندونه یا وړاندیز نه کوی چي
نوموړی په توقیف ځای کې دشکنجی
او بدچلند مرتکب دي[
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کابل

وهل؛ دپښو په تلو وهل

 ۴۰ریاست )شش درک ۹ ،جنرال محمد طاهرمهمند
)مقرری نیټه  ۲۰۱۰دستمبر(
ناحیه،کابل(

خوست

وهل  ،دپښو په تلو وهل

کندز

کیبل سره وهل او برقي شاک

دخوست والیتی مرکزي جنرال عبدالواسع احمدزی
دفتر)دپروجز باغ ترڅنګ ،چیرته
چي دافغان ملي پولیسو چټک
غبرګون قطعه موقیعت لري؛
دحلقوی سرک جنوب ته
دخوښت پوهنتون(
دکندز ملي امنیت ریاست)والیت امین ﷲ
جاده ،د امنیت ملي کوڅه ،جنرال انجنیر محمد مومن
)دمقرری نیټه  ۲۰۱۲فبروری(
دوهمه ناحیه(

لغمان

امنیت ولی محمد خان )دتحقیق مشر(
ملي
دمهترالم
په لښتو وهل
روح ﷲ
ریاست)دوالی دفتر ترڅنګ(
جنرال محمد قسیم )د ملي امنیت
رئیس( د مقرری نیټه  ۲۰۱۱جون(
وهل؛ د اوږد وخت لپاره د جالل اباد ملي امنیت عبدالقوی خان )دتحقیق مشر
درول؛ او په جنسی تٻري تهدید ریاست)دکابل زړه هډه ،مطیع ﷲ(
جنرال ګل نبی دملي امنیت رئیس
۲ناحیه(

ننګرهار

د شرني ملي امنیت جنرال محمد قسیم )مقرری نیټه
 ۲۰۱۲مارچ(
ریاست)دوالی دفتر ترڅنګ(

پکـتیکا

وهل؛ کیبل سره وهل

تخار

دپښوپه تلو په کیبل وهل؛ په د تالقانو د ملي امنیت ریاست عبدالنجیب ﷲ )د مقرری نیټه
ً
تقریبا دوه نیم کاله مخکي(
)۴سرک تالقانو ښار(
جنسی تٻري تهدید
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پنځمه نقشه :د ملی امنیت ریاست د توقیف په مرکزونو کې سیستماتیکه شکنجه او موثقې او
معتبرې پیښې
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د افغان ملي پولیسو او سرحدي پولیسو لخوا چلند
د افغان ملي پولیسو په توقیف ځایونوکې شکنجې او بد چلند
افغان ملي پولیس دهیواد په کچې دمنازعې اړوند نیولو او توقیفیانو د تحقیق په ګډون دقانون دتطبیق واک لري .د ۲۰۱۱اکـتوبر
څخه تر  ۲۰۱۲اکـتوبر پوری؛ یوناما  ۲۸۶تنو هغو توقیفیانو سره مرکې کړٻکوم چې د ۲۴مختلفو والیتونو ،دملي پولیسو ۳۷په
توقیف ځایونوکې ساتل شوی وو ۶۱ .157تنه توقیفیان دملي پولیسو په دوه توقیف ځایونوکې په مختلفو وختونوکې ساتل شوی وو
او  ۲تنه توقیفیان دملي پولیسو په درٻو توقیف ځایونوکې په مختلفو وختونوکې ساتل شوی وو .په ټولیزه توګه  ۳۴۷بیلګې دملي
پولیسو د توقیف ځایونو د نمونې په توګه اخیستل شوي.
د یوناما موندنې ښیــی چی:
•
•

•

•
•

دمرکه شوو توقیفیانو له شمیر څخه  ۱۲۵تنه توقیفیان ) ۴۳سلنه( دملي پولیسو او سرحدي پولیسو لخوا شکنجه شوی
وو.
د شکجني په هکله د ټولو کافی اندازه معتبرو او اطمناني پٻښو ۳۸سلنه د هغو توقیف ځایونو څخه ده چې په کندهار
کې موقیعت لري؛ چیرته چې یوناما هم د سیستماتیکي شکنجې معتبره شواهد موندلي .د ملي پولیسو لخوا د شکنجې
د لنډ نظر په موخه ۶۹م مخ کې ۷مه نقشه وګورئ.
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(
څخه ،همدرانګه د لسو ولسوالیو امینته قوماندانۍ عبارت دی له :لشکرګاه ولسوالی ،کلفغان ،خواجه غار)تخار(،
چشت شریف ،پشتون زرغون ،شینډنډ ،ګلران )هرات( والیت کې ،یوسف خیل )پکـتیکا( ،ګرم سیر ،نادعلی
)هلمند( .د ملي پولیسو  ۱۵توقیف ځایونه څلورو والیتونو کې .یادو  ۱۵توقیف ځایونو کې؛ یوناما د شکنجې او بد
چلند  ۵۳قضیــې مستندی کړي دي .د شکنجې موثقو راپورونو سره سره بیا هم یوناما ونشو کوالي د سیستماتیکو
شکنجو د شتون په هکله پریکړه وکړي .یوناما په کافی اندازه معتبره او د اطمنان وړ پٻښې موندلی مومې چې مستندی
شوي ولی ډیرو تحقیقاتو ته اړتیا شته چې معلومه کړی ایا دا شکنجې سیستماتیکې دي که نه .د ملي پولیسو لخوا د
شکنجې معتبره او د اطمنان وړ پٻښو لیدو لپاره ۶۹م مخ کې ۷مه نقشه وګورئ.
د شکنجې د  ۱۲۵مستندو شوو پٻښو څخه ۳۶) ۴۵سلنه( د ماشومانو د شکنجو پٻښې دي.
دیوناما د ۲۰۱۱کال د اکـتوبر د راپور په مقایسه دملي پولیسو او سرحدي پولیسو لخوا شکنجه او بدچلند کې کوم
158
کمښت ندی راغلي بلکې  ۸سلنه زیادښت پکې لیدل شوي.

 157بدخشان ،بغالن،بلخ ،بامیان ،دایکندی ،فراه ،فاریاب ،غور ،هلمند ،هرات ،جوزجان ،کابل ،کاپیسا ،کندهار ،خوست ،کنر ،کندز ،لغمان ،ننګرهار ،پکـتیکا،
پکـتیا ،پروان ،تخار ،او زابل.
158دافغانستان توقیف ځایونوکې دمنازعي اړوند توقیفیانو سره چلند؛ دیوناما  ۲۰۱۱کال اکـتوبر راپور وګوری ۴۳-۴۰ .مخونه چي د  ۱۱۷توقیفیانو سره مرکې شوي.
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همدارنګه یوناما ګڼ شمیر داسی توقیفیانو سره مرکې کړي چې په الندینیو  ۱۵والیتونو کې د پولیسو په قوماندانیو کې توقیف یا
ساتل شوي وو .دغه والیتونه عبارت دي له :دبامیانو د امنیــې قوامندانې ،بلخ ،فراه ،فاریاب ،غور ،جوزجان ،کابل ،کاپيسا،
کونړ ،خوست ،لغمان ،لوګر ،ننګرهار ،پکـتیکا،او پروان .د ۱۱۸مرکه شوو توقیفیانو څخه یوناما ۲۱تنه )۱۷سلنه( دشکنجې
معتبرې او د اطمنان وړ پٻښې موندلي.

دشکنجې میتودونه
د ملي پولیسو لخوا د شکنجې اکـثره راپور شوي میتودونه عبارت دي له :د پښو په تلو د وهلو څخه ،ورنونو ،ولو ،شاتخته او
سینه باندی؛ ځړول؛ برقي شاک؛ د اوږد وخت لپاره دریدوته مجبورول ،دردوونکي حالت ته مجبورول ،په مسلسله توګه
کښیناستل او دریدل او په سړه هواکي د اوږد وخت لپاره دریدل ،او په جنسی تیري تهدیدول .همدارنګه توقیفیانو د حسي
محرومیت لکه د اوږد وخت لپاره د سترګو تړل او یا پر سرباندي د کڅوړې اچولو راپورونه هم ورکړي دي.
لکه څرنګه چې مخکي وویل شو چې په دي راپورکې دشکنجي ضد نړیوال کنوانسیون کې د شکنجې تعریف څخه استفاده
شوی .159د ۲۰۱۱کال د اکـتوبر د راپور د السته راوړنو پربنسټ؛ یوناما موندلي چې د توقیفیانوسره دنیول کیدو پرمهال یاهم په
چک پوستونوکې بدچلند کیږي؛ که څه هم داعمل دغیر انساني ،ظالمانه او په سپکوونکو اعمالو کې راتلي شې ولی دشکنجې
ضد په نړیوال کنوانسیون کې دشکنجې تعریف الندی نه شې راتلي .د ۸۱توقیفیانو څخه  ۱۴تنو ادعا کړي چې دنیول کیدو
پرمهال یا هم چک پوست کې بدچلند یا شکنجه شوی؛  ۲۹توقیفیانو ویلي چې دولسوالیو د امنی ـې قواماندانيو کې ورسره بدچلند
شوی او یا شکنجه شوي؛  ۹تنو ویلی چې په حوزه کې ،او  ۳۸تنو بیا ویلي چې د پولیسو په قوماندانۍ کې ورسره بدچلند او
شکنجه شوي.

د ملي پولیسو لخوا د اعتراف د تر السه کولو په موخه شکنجه
دشکنجي په ټولو مستندو شویو بٻلګوکې له توقیفیانو څخه د اعتراف د ترالسه کولو په موخه پولیس د بدچلند څخه کاراخستي.
مانا داچې شکنجه او نور تخنیکونه د تحقیق په دوران کې کارول کیږی ترڅو توقیفی اعتراف کولوته مجبور کړي شي .معموال
توقیفیان د اوږد وخت لپاره وهل شوی ،که چیري توقیفي اعتراف نه کاوه نو نور تخنیکونه لکه ځړول ،د بدن په جنسی اعضاو
باندی وهل ،برقي شاک ،او ځینو بیلګوکې په جنسی تٻري باندی تهدید.
د ۱۲۵توقیفیانو څخه چې دشکنجه کیدو راپور یــې ورکړي ،یوناما لیدلي چې  ۷۰تنو) ۵۶سلنه( توقیفیانو د تحقیق په بهیر کې په
جرمونوباندي اعتراف کړي؛ ترڅو د شکنجې څخه خالصون ومومي ،ټولو توقیفیانو ویلي چې د اعتراف سره سم شکنجه درول
شوي .دملي پولیسو او سرحدي پولیسو لخوا شکنجه د  ۱۲۵مستندو شوو دوسیوڅخه  ۵۷توقیفیانو پرهغو اسنادو باندی
السلیک کړي یا ګوته لګولي چي د متن په هکله يــې نه پوهیدل .یواځي ۷تنو توقیفیانو ویلي چې مخکي لدي چې ګوته ولګوي د
اعتراف اسناد ورته لوستل شوی وو .دملي پولیسو په توقیف کې ټولومرکه شوو توقیفیانو څخه  ۱۴تنه لوستي کسان وو .دبٻلګي
159دشکنجې ضد کنوانسیو لمړۍ ماده او دافغانستان توقیف ځایونوکې دمنازعی اړوند توقیفیانو سره چلند؛ دیوناما او بشری حقونو لپاره دملګرو ملتونو عالی کمیشنری
 ۲۰۱۱کال راپور وګوری ۱۶ .ماده وائی :ټول غړی هیوادونه مکلف دي ترڅو خپلو فضائی حوزی کې وحشیانه کړنی ،غیر انسانی او تحقیر کوونکې کړني ،او هغه مجازات
چې دیاد کنوانسیو لمړی ماده کې نشته او دغه کړني د دولتی مارمو په خوښه ،الرښونه ،او یاهر بل مقام لرونکي په لخوا ترسره کیږی ،مخنیوی وشی .دوهمه ګنه ضمیمه
وګوری .دتطبیق وړ قوانین دشکنجی په وړاندی ملي او نړیوال مکلفیتونه.
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په توګه؛ په هرات کې دملي پولیسو لخوا دشکنجي په  ۱۴مستند شوو قضایاوکې  ۹تنه توقیفیانو ویلي چې مجبور کړې شوی
ووچې په اسنادو باندی ګوته ولګوي چې د متن په هکله يــې نه پوهیدل .کندز کې یوتن توقیفی دپولیسو لخوا اعتراف ته د
اړایستو د الندي روش بیان کړي چي ملي پولیس يــې دټول هیواد په کچې په توقیف ځایونوکې کاروي:

"زه یــې دکندز امنيــې قوماندانۍ ته بوتلم .دکندز د امنيــې قوماندانۍ  ۱۲پولیسانو د شا په تخته په لغتو ووهلم .ما داتور چي
ګوندی ما منفجره موادوته انفجار ورکړي رد کاوه .دکندزدتروریزم ضد مدیریت مشر ...پولیس ته امر وکړ چې پایپ راوړي .پایپ
ً
تقریبا یومتر اوږد او  ۱۰ -۱۵انچ پوری نری و .زما السونه او پښي تړل شوی وو او راته ویــې ویل چي پرځمکه پریوځم .زه يــې په
هغه پایپ باندی ووهلم ... .راته وویل چي اعتراف وکړه .بیا  ...زما ورنونه په ابګرمی وسوځول) .یوناما دتوقیفی په ورنونو باندی
دسوځیدنې تازه زخمونه ولیدل( .زما السونه پورته تړل شوی وو .زما تناسلی اله )خصي( دوه ځله په څپلیو ووهله .زه مجبور وم
اعتراف وکړم ؛ ترڅو د شکنجې څخه خالص شم .که چیري اعتراف مي نه وای کړی نو زما وهلو ته یــې امدامه ورکوله .هغوی زما د
اعتراف ویدیو ثبت کړه او بیا شکنجه ودرول شوه".
)توقیفی  ،۶۲۷کندز امنيــې قومانداني ۲۰۱۲ ،اګست(
همدارنګه یوشمیر توقیفیانو راپور ورکړي چي برسیره پردي چې دملي پولیسو افسرانو لخوا داعترافاخیستلو په موخه شکنجه شوي
د مخالفینو په فعالیتونو کي د ګډون په تور دجزا په ډول ورسره هم بدچلند شوی.

د ملي پولیسو لخوا د ماشومو توقیفیانو شکنجه
د ملي پولیسو او سرحدي پولیسو لخوا دشکنجي  ۱۲۵معتبرې او د اطمنان وړ پٻښې چې دیوناما لخوا مستندې شوي دي،
۴۵تنه يــې ماشومان وو چې دشکنجې پرمهال يــې د ۱۸کلونو کم عمر درلود .160کندهار کې د سیستماتیکې شکنجي  ۴۸مستندو
شوو پٻښو څخه  ۱۲پٻښې دماشومانو وي .161یو تن توقیفي یوناما ته ویلي چې هغه اوس اتلس کلن شوی .162له یادو  ۱۲تنو
ماشومانو څخه  ۳تنو ویلي چې دتحقیق په دوران کې برقي شاکونه ورکول شوي وو .همداشان د خوست په والیت کې ټولو مرکه
شوو) ۶تنو( ماشومانو راپور ورکړي چې دشکنجي بندیدو په موخه یــې اسنادو باندي ګوته لګولې.
یوناما د هلمند په والیت کې دملي پولیسو لخوا دماشومانو د شکنجي معتبرې او د اطمنان وړ پٻښې ترالسه کړې .دلشکرګاه
دماشومانو د اصالح او روزنې په مرکز کې  ۷مرکه شویو ماشومانو څخه د ۵تنو په هکله یوناما معتبرې او د اطمنان وړ پٻښې
موندلې چې دملي پولیسو لخوا شکنجه شوي وو .163دوه ماشومان  ۱۷کلن وو ،164دوه تنه  ۱۵کلنوو ،165او یوتن  ۱۴کلن و.166
د هرات په والیت کې له درې توقیف شويو ماشومانو څخه یــې دوه تنو دپښوپه تلو په توررنګې کیبل سره د وهل کیدو راپور
ورکړي .د زابل په والیت کې دوه توقیف شويو ماشومانو څخه یــې یوتن دعینی ډول شکنجه کیدو راپور ورکړې .دبغالن ،فاریاب،
 160توقیفیان نمبر،۳۱۵ ،۳۱۴ ،۳۱۳ ،۳۱۲ ،۳۱۱ ،۳۱۰ ،۳۰۶ ،۲۸۹ ،۲۸۲ ،۲۷۱ ،۲۳۰ ،۲۲۱ ،۱۶۵ ،۱۳۶ ،۹۲ ،۹۱ ،۷۶ ،۴۶ ،۴۲ ،۴۱ ،۴۰ ،۲۰ ،۶ :
 ،۶۵۴ ،۵۵۷ ،۵۳۲ ،۵۰۵ ،۴۹۹ ،۴۷۷ ،۴۵۷ ،۴۵۶ ،۳۸۵ ،۳۸۴ ،۳۸۳ ،۳۸۲ ،۳۸۱ ،۳۸۰ ،۳۷۴ ،۳۵۰ ،۳۲۲ ،۳۲۱ ،۳۳۰ ،۳۲۰ ،۳۱۹او .۶۵۵
 161توقیفیان نمبر ،۳۲۱ ،۳۲۰ ،۳۱۹ ،۳۱۵ ،۳۱۴ ،۳۱۳ ،۳۱۲ ،۳۱۰ ،۲۷۱ ،۲۲۱ ،۲۰ :او .۳۲۲
 162توقیفی نمبر۲۷۷ :
 163توقیفیان نمبر ،۴۲ ،۴۱ ،۴۰ ،۲۰ :او  . ۴۶د ۲۰۱۱کال اکـتوبر څخه تر مارچ پوری شکنجه شوی وو.
 164توقیفی نمبر ۲۰ :او .۴۰
 165توقیفینمبر ۴۱ :او .۴۲
 166توقیفی نمبر.۴۶ :
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کاپيسا ،خوست ،او ننګرهار په والیتونوکې دملي پولیسو لخوا  ۸تنه ماشومان توقیف شوي وو .یادحالت داښکاره کوي چې
افغان ملي پولیس او سرحدي پولیس دماشومانو دمحافظت حق په هکله دافغانستان ملي او نړیوال مکلفیت ته درنادی نه
کوي.

ٓ
تناسلي الې باندې وهل

ٓ
یوناما داسې شواهد موندلي چې ملي پولیسو توقیفیان دشکنجي په موخه سوځولي ،برق ته ورکړي ،تناسلی الي یــې تاوې کړي،
او خصیو)هګۍ( ته یــې فشار ورکړي  ،ترڅو توقیفانوته درد ورکړي او اعتراف ته مجبورشي .د یوناما د  ۲۰۱۱کال اکـتوبر په
ٓ
راپورکې دملي امنیت لخوادیوشمیر توقیفیانو تناسلی الي تاوې کړاې شوې وې .که څه هم هغه مهال یوناما ونشو کوالی چي
دملي پولیسو لخوا دیاد میتود کارونۍ شواهد ترالسه کړي .اته ) (۸تنو توقیفیانو دملي اردو لخوا دیاد بدچلند بیان کړي .167یوتن
توقیفی وویل چي د پنجواي په ولسوالۍ کې دملي پولیسو قوماندان دهغه خصیــې)خوټې( د ګاز په بالول باندي سوځولي دي.
همدارنګه هغه راپور ورکړ چې دملي پولیسو یاد قوماندان یوسیخ اور کې کیښود او بیا مخکې لدې چې دتوقیفی په غوږ کې یــې
داخل کړي دهغه پښي ورباندی وسوځولي .توقیفی وویل چي دشکنجي په بهیر کي یــې څوځلي هوش دالسه ورکړي.

د کندهار په والیت کې د ملي پولیسو لخوا سیستماتیکه شکنجه
" ماښام مهال بهرنیان دولسوالۍ څخه والړل او ملي پولیس راته راغلل .دوي زماالسونه راته شاته وتړل ،زه یــې پر ځمکه وغځولم
او درې تنه پولیس زما پرشا کښیناستل؛ یوتن زما پرپښو ،یوتن زما پرشا ،او یوتن زما پرسرکښیناست .دوي زما پښې سره جال
کړي ...اوبیا یــې چت کې وځړولم .کله چې دوي راکښته کړم نو دشپـي  ۴:۰۰بجي وي .ماقدم نشو اخیستلی ،ولسوالۍ کې په
څلورمه شپه دوي بیا راغلل او ویــې وهلم .داځل یــې راڅخه وغوښتل چې ګوته ولګوم ولې ما ونه لګوله .یو تن پولیس له شا څخه
په سوک ووهلم ولې ما ونه منل .هغه ورقي چې غوښتل یــې ګوته پرې ولګوم داسي پرې لیکل شوي وو چې؛ زه دتروریستي ګروپ
غړي یم .دشاه ولی کوټ ولسوالۍ کې دڅلورو ورځو تیرولو څخه وروسته دکندهار امنٻه قوماندانۍ ته انتقال شوم .دتروریزم ضد
پولیسو پرما دطالب تورلګاو .کله چې ما دا تور رد کړ نو زه يــې د ۲۰دقیقو لپاره په کیبل ووهلم .مازیګر مهال يــې زه بیا هغه دفتر
ته یووړم او ویــې وهلم .هغوي راته وویل چې ترهغې به وهلو ته ادامه ورکړي ترڅو ومنم چې طالب یم".
)توقیفی نمبر ،۴۹۲دکندهار امنٻۍ قوماندانۍ ۲۰۱۲ ،کال جوالی(
یوناما ،دکندهار والیت کې ،دملي پولیسو او سرحدي پولیسو لخوا دشکنجي او ظالمانه ،غیرانساني ،او تحقیر وونکو اعمالو په
سیستماتیکه توګه کاروني اړوند معتبر او د اطمنان وړ شواهد موندلی.
د یوناما د څیړنو نیټي داپه ډاګه کوي چې د کندهار والیت کې دملي پولیسو لخوا دتوقیفیانو څخه اعتراف یا د معلوماتو د ترالسه
کولو په موخه بیرحمانه شکنجي ،ظالمانه ،غیرانسانی او سپکوونکي اعمال کارول هغه مهال زیات شول کله چي د ۲۰۱۱کال د
می په میاشت کې د امنٻی قوماندانی سرپرست وټاکل شو.168

 167توقیفیان نمبر ،۵۰۲ ،۴۸۵ ،۳۱۹ ،۲۲۸ ،۲۴،۲۲۵ ،۱۴:او .۶۲۷
 168دکندهار والیت سرپرست قوماندان رسمی توګه د ۲۰۱۱کال جوالی میاشت کې دامنیــې قوماندان پتوګه وګمارل شو.
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یوناما د  ۲۰۱۱کال په اکـتوبر کي ،دکندهار والیت په ګڼو ولسوالیو کې دملي پولیسو لخوا دشکنجي او بدچلند مستند شواهد
موندلی وو .یوناما موندلی چې د ۲۰۱۱کال د جنوری څخه تر اګست پوری اکـثر مرکه شوي توقیفیان کندهار کې دسرپرست امنیه
قوماندان ټاکل کیدو وروسته دشکنجي او بدچلند راپورونه ورکړي .یوناما یوتن توقیفی )۲۰۱۱مارچ( موندلی و ،چې دامنیه
قوماندان د ټاکل کیدو څخه دمخه شکنجه شوی و.
یوناما د  ۲۰۱۱اکـتوبر څخه تر  ۲۰۱۲سپتمبر پوریدکندهاروالیت په ګڼوځایونوکې په شمول د :امنیه قوماندانۍ د توقیف ځای،
زندان )سرپوزه( ،دماشومانو د اصالح اوتربیت مرکزکٻدمنازعې اړوند  ۶۳توقیفیان مرکه کړل چې دملي پولیسو او سرحدي پولیسو
لخوا توقیف شوی وو .169یوناما دیادو مرکو پایله کې دشکنجی  ۴۸معتبره او د اطمنان وړ پٻښې مستندې کړي .170د ۴۸قضیو
څخه  ۶قضایاو کې توقیفیانو ویلي چې دملي پولیسو د یوه څخه په زیاتو توقیف ځایونوکې شکنجه شوي .171ددي راپورونو د
شکنجي ډولونه دیوناما د  ۲۰۱۱کال د اکـتوبر په راپور کې د شکنجو له ډولو نوسره یوشان وو.
یوناما ،په ګڼو ولسوالیو کې دملي پولیسو لخوا دشکنجی میتود په هکله د اعتبار وړ معلومات راټول کړي ،کوم چې دیوشمیر
بیروني منابعو لخوا تاید شوي .کندهار کې دشکنجی میتودونه عبارت دي له :برقي شاک ،ځړول ،د اوږد وخت لپاره شاته د
ٓ
السونو ولچک پداسي ډول چې یوالس یــې داوږي دپاسه او بل یــې دشا یوځای ،په کنداغونو باندی وهل ،او دتناسلی الی
شکنجه .په کندهار کې دشکنجی اکـثره راپور شوي ډولونه عبارت دي له :په سوکانو او څپیړو دتوقیفیانو وهل ،په لښتو ،برقي
ٓ
کیبل ،او پالستکي پایپ او ربړ باندی دپښو په تلو ،ورنونو ،ولو ،شاتخته ،سینه ،سر او تناسلی الی باندی وهل؛ د اوږد وخت
لپاره دتوقیفی درول ،برقي شاک ورکول ،دردوونکي حالتونه لکه)د اوږد وخت لپاره په زور درول ،په دوامداره توګه درول او
کښینول  ،په دردونکي توګه دالسونو ولچک .دبیلګي پتوګه یو توقیفی راپور ورکړی چې د ۲۵ورځو لپاره دچپرکټ پوری تړل شوی
او په ازاده فضاکې سړې هواته د اوږدوخت لپاره درول شوی و( .همدارنګه توقیفیانو دسترګو تړلو او پر سرباندي د کڅوړي
اچول ،په جنسی بدچلند باندی تهدید ،په مرګ باندی دتوقیفی تهدید ،داوبو او ډوډۍ څخه منع کول ،او دتوقیفیانو دپښو
مخی خواته کش کول.
څلویښت توقیفیانو ویلي چې دامنیه قوماندانۍ په توقیف ځای کې شکنجه شوي ۱۲ ،تنه دپولیسو په  ۱۵ ، ۱۳ ،۸ ،۳حوزې
کي ۷ ،172تنه دپنجواي ولسوالۍ په چک پوستونوکې یاهم په هغو کرايــې کورونوکې چې دملي پولیسو لخوا په کرایه نیول شوي،
دوه تنه دسپین بولدک ولسوالۍ کې او یوتن دکندهار -هرات د لوی الر په چک پوست کې شکنجه شوی .173برسیره پردي دوه
توقیفیانو راپور ورکړی چې دملي پولیسو او سرحدي پولیسو مرستیال لخوا دکندهار والیت د ودانۍ په داخل کې دسرحدي
 169توقیفیان نمبر،۲۸۳ ،۲۸۲ ،۲۷۹ ،۲۷۸ ،۲۷۷ ،۲۷۶ ،۲۷۱ ،۲۶۸ ،۲۲۸ ،۲۲۶ ،۲۲۵ ،۲۲۴ ،۲۲۱ ،۲۶ ،۲۴ ،۲۱ ،۲۰ ،۱۹ ،۱۸ ،۱۱ ،۱۰ ،۹ ،۸ :
،۴۹۲ ،۴۹۱ ،۴۹۰ ،۴۸۹ ،۴۸۸ ،۴۸۷ ،۴۸۶ ،۴۸۵ ،۴۸۳ ،۴۸۲ ،۳۵۰ ،۳۲۳ ،۳۲۲ ،۳۲۱ ،۳۲۰ ،۳۱۹ ،۳۱۵ ،۳۱۴ ،۳۱۳ ،۳۱۲ ،۳۱۱ ،۳۱۰ ،۲۸۵
 ۵۱۰ ،۵۰۹ ،۵۰۸ ،۵۰۷ ،۵۰۶ ،۵۰۵ ،۵۰۴ ،۵۰۳ ،۵۰۲ ،۵۰۱ ،۵۰۰ ،۴۹۹ ،۴۹۷ ،۴۹۶ ،۴۹۵ ،۴۹۳او .۶۵۱
 170توقیفیان نمبر،۳۱۳ ،۳۱۲ ،۳۱۱ ،۳۱۰ ،۲۸۵ ،۲۸۲ ،۲۷۹ ،۲۷۷ ،۲۷۶ ،۲۷۱ ،۲۶۸ ،۲۲۸ ،۲۲۵ ،۲۲۱ ،۲۶ ،۲۴ ،۲۱ ،۲۰ ،۱۹ ،۱۸ ،۱۰ ،۸ :
،۵۰۶ ،۵۰۵ ،۵۰۲ ،۴۹۹ ،۴۹۷ ،۴۹۶ ،۴۹۵ ،۴۹۳ ،۴۹۲ ،۴۹۰ ،۴۸۹ ،۴۸۸ ،۴۸۷ ،۴۸۶ ،۴۸۵ ،۴۸۳ ،۴۸۲ ،۳۲۲ ،۳۲۱ ،۳۲۰ ،۳۱۹ ،۳۱۵ ،۳۱۴
 ۵۰۸ ،۵۰۷او .۵۰۹
 171توقیفیان نمبر ،۴۸۷ ،۴۸۳ ،۳۱۵ ،۳۱۰ ،۲۷۱ :او . ۴۹۵
172د حوزی کلمهد ښار د یوی برخی لپاره کارول کیږی .په هره حوزه کی د پولیسو یو قرارګاه موقعیت لری چی د پولیسو د حوزی په نامه یادیږی .د شکنجی راپور د الندنیو
توقیفیانو له خوا ورکړ شوی دی :توقیفی نمبر 482 ،315 ،314 ،312 ،279 ،277 ،276 ،271 ،26 ،24 ،10 :او .488
 173توقیفی نمبر ۲۰ :په اند دچک پوست نوم ګوفند و ولی مطمئین نه و.
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پولیسو په توقیف ځای کې توقیف او شکنجه شوی .174سره لدي دوه توقیفیانو په دوهمه ناحیه کې د شکنجې راپور ورکړی،175
یوتن توقیفی په نهمه حوزه کې دپولیسولخوا د شکنجي ادعا کړی 176او یوتن توقیفی دارغنداب ولسوالۍ د پولیسو په قوماندانۍ
کې 177دشکنجه کیدو راپور ورکړی.
ټولو توقیفیانو ویلي چې دملي پولیسو او سرحدي پولیسو لخوا دمعلوماتو او یاهم اعترافاخیستلو په موخه شکنجه شوي .د ۴۸تنو
څخه چې په کندهار کې دملي پولیسو او سرحدي پولیسو لخوا شکنجه شوی وو ۲۲،تنو اعتراف کړی .دیوناما لخوا دټول هیواد
په کچې مستندو شویو نمونوڅخه ډیریپه متن د پوهیدلو پغیر پر اسنادو ګوتې لګولي .یوناما موندلی چې په منځنۍ کچې نسبت
دافغانستان نورو سیمو ته په کندهار کې توقیفیان د اوږدې مودې لپاره دملي پولیسو په توقیف کې ساتل کیږې .توقیفیان ۱۱
ورځٻپه توقیف کې ساتل شوي وو) نسبت د ۲۰۱۱کال د اکـتوبرپه راپور کې د یوناما د موندنو منځنۍ کچې اوه ورځې وه(.

وهل
"زه دپنجوای ولسوالۍ د پولیسو په قوماندانۍ کې نهه ورځې وم .دملي پولسیو اوه یا اته تنه راتلل او پرمایــې یخې اوبه اچولي
مخکي لدې چې په کیبل می ووهي .شاید دیو یا یونیم ساعت لپاره وهلو دوام درلود .دا په پنځه مختلفو وختونوکې پٻښ شول کله
چې دپنجوای ولسوالۍ د پولیسو قوماندانۍ کې وم ...زه درې یا څلور ځله مجبور کړای شوم چې پر اسنادو ګوته ولګوم پداسی
حال کې چې زه نه پوهیدم څه لیکل شوی وو".
)توقیفی  ،۵۰۵دپنجوای ولسوالۍ ملي پولیسو قوماندانۍ ،کندهار ۲۰۱۲ ،اګست(
په کندهار کې ۳۶ ،تنو د  ۴۸توقیفیانو له جملې څخه چې دملي پولیسو لخوا د شکنجه کیدو بیان کړی؛ په ربړ او السی ډندو،
لښتو ،اوبرقي کیبل باندی د وهل کیدو راپور ورکړی او ځینو دټوپک په کنداغ باندی د وهل کیدو راپور ورکړی .دا راپور دیوناما د
تیر راپور د نمونو سره یوشان و .دولس تنو لدی توقیفیانو ویلی چې ملي پولیسو حداقل یومتر اوږد برقي کیبل د اعتراف او
معلوماتو ترالسه کولو په موخه کارولو .178توقیفیان دپښو په تلو ،شاتخته ،کوناټو ،ولو ،ورنونو ،او سرباندی وهل شوي دي.
حداقل لس دقیقې وهل شوی ترڅو توقیفی بیهوشه شوی .ډیر وخت وهل په شپه کې ترسره شوي .ټولو قضایاوکې کله چې
توقیفی اعتراف کړي وهل دریدلې دي .یوتوقیفی چې دکندهار ۸د ناحی ـې د پولیسو توقیف کې و خپل وهل یــې داسی بیان کړی:

برقي شاک
"زه دروژي دمیاشتي څخه لس ورځې دمخه دطالبابو سره دتړاو په تور د میوند په ولسوالۍ کې ونیول شوم .زه يــې دمیوند لسوالۍ
امنیه قوماندانۍ ته انتقال کړم .زه يــې دتحقیق کوټه ته یوړم او السونه يــې راته شاته داسي تړلي وو چې سرمي دپښو منځ کې و .ما
اعتراف نه کاوه .ماته پرالسونو ،پښو ،او شاتخته باندي برقي شاکونه راکړل ]یوناما د توقیفي په السونو دبرقي شاکونو داغونه
ولیدل[ .زما دتوقیف په څلورمه ورځ یــې دوالیت امنی ـې قوماندانۍ ته واستولم .هلته درسیدلو په لمړۍ ورځ زما څخه تحقیق
وشو او تهدید یــې کړم که چیري اعترافونه کړم نوبرقي شاکونه به راکړي .دوهمه ورځ د دري تنو پولیسانو لخوا دپایپ پواسطه
 174توقیفیان نمبر ۳۱۹ :او .۳۲۱
 175توقیفیان نمبر ۴۹۷ :او . ۴۹۹
 176توقیفی نمبر۵۰۲ :
 177توقیفی نمبر۵۰۵ :
 178توقیفیان نمبر ۴۴۰ ،۳۲۱ ،۳۱۹ ،۳۱۲ ،۲۷۱ ،۲۲۱ ،۲۶ ،۲۴ ،۲۱ ،۱۸ ،۱۰ :او .۵۷۳
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دپښوپه تلو ووهل شوم .دریمه ورځ؛ زه مجبور شوم دشکنجی دریدو په موخه اعتراف وکړ .راتلونکې ورځ د ملي امنیت ریاست ته
واستول شوم".
)توقیفی  ،۴۸۳دکندهار امینه قوماندانۍ او د میوند د ولسوالۍ امنیه قوماندانۍ ۲۰۱۲ ،کال جوالی(
په کندهار کې توقیفیان ،چې د امنیه قواندانۍ او د تروریزم ضد مدیریت کې ساتل کیږی؛ دبرقي شاکونو خبر ورکړی .یوناما په
کندهار کې دشکنجې  ۴۸مستندو شووقضایاوو کې  ۱۵تنو توقیفیانو دبرقي شاک ورکولو ادعاوی کړیدي179؛ د ۱۵توقیفیانو څخه
 ۶تنه يــې ماشومان وو؛ دټولو ماشومانو نیمایيد شکنجه کیدو راپور ورکړی ۹ .توقیفیانو یوشان راپور ورکړی چي دتحقیق په دوران
کې دملي پولیسو یوافسر د تحقیق کوټې ته تقریبا دموبایل په اندازه یوه تور رنګې شانی وسیله راوړله .دا وسیله غوږونو ،خصیو،
سر ،د پښوګوتو ،پښو ،وریځو ،غاړې ،او شا باندي برق ورکولو ته کارول کیده.
د ۱۵څخه ۷تنو توقیفیانو180؛ چې په کندهار کې په مختلفو وختونو او ځایونوکې توقیف شوي وو؛ یوشاني راپور ورکړي چې
دتحقیق پرمهال دوړکي توررنګی موبایل په څٻر وسیلې په کارولو؛ برقي شاکونه ورکړل شوي وو .د یوناما د مشاهدو څخه
معلومه شوۍ چې د توقیفیاون لخوابیان شوې وسیله ))ټیسر(( اوسي؛ چې دوسیلۍ کارونه یــې په الندي ډول بیان کړې:

"کله چې ما دچاودیدونکو موادو ځای پرځای کولو څخه انکاروکړ؛ تحقیق کوونکي یو توررنګې وسیله راسره ولګوله او سرې بټنې
ته يــي فشارورکړ .کله چې وسیله زما پربدنولګیدله برقي ټکان یــې راکاوه .هغه پنځه ځله نوکوړی ماشین زما پربدن کیښود .کله به
چې ماشین زما بدن سره ولګیده نو سخت برقي ټکان به یــې راکاوه".
)توقیفي  ،۲۷۱کندهار امنٻه قوماندانۍ ۲۰۱۲ ،مارچ(
ٓ
همدارنګه توقیفیانو يه کندهار کې دخپلو تناسلی الو باندی د برق ورکولو خبرورکړی .یوتن توقیفی دشکنجی دا نمونه په الندی
ډول بیان کړه چې د نورو راپورونو سره یوشان ده.

"وروسته له وهلو؛ یو له هغوی )دری پولیسو( څخه رانژدی شو او زه يــې پرزمکه وغورځولم .یوله هغوي څخه زما پرتوګ راښکـته
کړ .وروسته له دې یوتن يــې زما السونه ،بل یــې زما پښې او دریم یــې زما خصیــې ونیولې او تقریبا دزمکي څخه یــې یومتر اوچت
کړم او بیرته یــې راوغورځولم .زه پرزمکه ولویدم .دا ډیر دردوونکی حالت و .زما خصی ـې وینی شوې ...وروسته له دی ،دوي په
شاباندی وغوځولم .دوه تنه د خپلو بوټانو سره زما پربدن وګرځیدل .دوي زما په خيټه او سینه باندی ټوپونه وهل .داډیر
دردوونکي و؛ او ما نفس نشو اخستلی .څه وخت وروسته؛ هغوي د برق لین راوړ او زما دپښو دوهمو ګوتو سره یــې ولګول او
برقي ټکانونه یــې راکړل .دوی زما دپښو هرې دوهمې ګوتې ته دوه ځله د برق تکانونه ورکړ او دوه ځله يــې زما خصیو ته د برق
ټکان ورکړ .دخصیو برقي شاک رښتیا چې ډیر سخت و .ماډیر فریاد کاوه .زما خصیو لس ورځو پوری درد درلود .څو ورځو پوري
زما بولو )ادرار( کې وینه راتله".
)توقیفی  ،۲۲۸کندهار امنیه قوماندانۍ ۲۰۱۱ ،اکـتوبر(
همدارنګه یوناما د هرات ،بغالن ،او پکـتیکا والیتونوکې دبرقي شاکونو له الرې شکنجې ؛ په کافي اندازه د معتبرو او د اطمنان وړ
د شکنجو قضیــې ترالسه کړې.
 179توقیفیان نمبر ،۴۸۳ ،۳۲۱ ،۳۱۵ ،۳۱۴ ،۳۱۰ ،۲۷۹ ،۲۷۱ ،۲۶۸ ،۲۲۸ ،۲۲۵ ،۲۲۱ ،۲۴ ،۱۰ ،۸ :او ۵۰۹
 180توقیفیان نمبر ،۲۷۹ ،۲۷۱ ،۲۶۸ ،۲۲۱ ،۲۴ ،۸ :او .۳۱۰
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ځړول
توقیفیانو یوشاني د اوږد وخت لپاره د ځړولو راپور ورکړی .دا عمل د کندهار په ملي پولیسو کې دشکنجی د معمول ډول په توګه
مستند شوی؛ په ځانګړی توګه دوالیت مقام ودانۍ ،دپنجوای ولسوالۍ د پولیسو توقیف ځای ،په  ،۱۳ ،۸او  ۱۵حوزوکې او
د سپین بولدک ولسوالۍ ته نږدې دسرحدي پولیسو چک پوسټ .دولسو توقیفیانو دځړول کیدو په ډول د شکنجې راپور
ورکړی .181یوناما موندلي چې کندهار کې توقیفیان د توقیف په لمړیو کې ځړول شوي .د ۱۲توقیفیانو څخه یــې څلورتنه په دیوال
کې د فلزي پنجرو پوري پداسی حال کې ځړول شوی وو چې السونه يــې شاته ولچک وو .دوه تنو چې دپښو څخه په چت کې
ځړول شوی وو چې ډیر دردونکی و؛ چې حداقل دلسو دقیقو لپاره پدې دردونکي حالت کې ساتل شوي وو .درې تنو توقیفیانو
راپور ورکړي چې څو د ساعتونو لپاره په ونه کې ځړول شوي وو؛ دوه تنه يــې دتوت په هغې ونه کې چې د ۱۳حوزی څخه بهر
د ۱۵حوزی چک پوست ته نږدی والړه ده ځړول شوي وو .همدارنګه دوه تنه توقیفیانو راپور ورکړی چې پولیسو وزنونه کارولي
ترڅو دتوقیفیانو بدن کش کړی .یوتن توقیفی ویلي چې یوې فلزي پنچرې پوري دالسونو څخه ولچک او د خیټی پوري یــې دموټر
بټرۍ تړل شوې وه .بل توقیفی ویلي چې پداسی حال کې له السونو او پښو څخه په چت کې ځړول شوي و چې پر نس ې وزن
ایښودل شوی و .اکـثرو یادو قضایاوکې توقیفیان دملي پولیسو لخوا په سوکانووهل شوي.
یوناما موندلي چې دشکنجی دامیتود )ځړول( په ځانګړی توګه د کندهار په ملي پولیسو کي ښکاری.

په کندهار کې د تحقیق لپاره د غیر رسمي ځایونو کارول
یوناما شواهد موندلي چې دکندهار د والیت مقام د ودانۍ په یو اطاق کې دسرحدي پولیسو لخوا د ځان وژونکي برید یو مظنون
توقیف او تحقیق شوی .دوه ماشومو توقیفیانو راپور ورکړی چې يه جنوبی حوزه کې دسرحدي پولیسو مرستیال دیاد اطاق
مسؤلیت لري .182توقیفیانو ویلي چې د سرحدي پولیسو مرستیال په نوموړي ځای کې تحقیق لو نظارت کاوه او امر يــې کاوه چې
توقیفیان د اعتراف کولو په موخه شکنجه کړی.
توقیفیانو د برقي شاکونو ،په چت کې د ځړولو ،په برقي کیبل سره د وهلو ،په ورنونو او پښو باندي د غاښ لګولو ،يه لغتو
وهلو ،سوکانو ،په وژلو د تهدید ،او دخصیو کیکاږلو په شمول دشکنجې اعمالو په هکله معلومات وړاندی کړل .توقیفیانو ویلي
مخکي لدي چې د کندهار امنٻه قوماندانۍ ته واستول شي؛  ۱۸ورځي په بوی ناکه کوټه کې چې ممکن بیت الخال ته نږدی پرته
وه له روښنائۍ او تشناب ته دتلو د اجازې ساتل شوي وو.

په کندهار کې د الدرکۍ ادعاګانې
د ۲۰۱۱کال سپتمبر څخه تر ۲۰۱۲کال اکـتوبر پوري؛ یوناما دهغو خلکو د الدرکه کیدو ادعا ګانې 183ترالسه کړي چې دکندهار د
ملي پولیسو لخوا توقیف شوی وو.یوناما؛ د مدافع وکیالنو ،حقوقي خدماتو وړاندی کوونکو ،دجزایــې عدالت نظام د منابعو په
ګډون نورو معتبرو منابعو څخه معلومات ترالسه کړي چي ملي پولیسو ډیري خلک نیولي او توقیف کړی؛ دچاچې بیا ځای ندی
 181توقیفیان نمبر ،۴۸۹ ،۴۸۸ ،۳۲۱ ،۳۱۹ ،۳۱۵ ،۳۱۲ ،۳۱۰ ،۲۷۱ ،۲۶ ،۲۴ ،۲۱ :او .۵۰۸
 182نوقییفی نمبر ۳۱۹ :او .۳۲۱
183دجبری ډول الدرک کیدو څخه دمخنیوی نړیوال کنیوانسیون تعریف؛ جبری الدرک کیدل؛ د ۲مادی پربنسټ:
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معلوم شوی .ګڼو منابعو یوناما سره هغه اندیښنې شریکې کړي دي چې دنیونی وروسته توقیفیان دپولیسو يه توقیف کې وژل
شوی.
ددي راپور د لیکلو تروخته؛ په کندهار کې دالدرکي  ۸۱شکایتونه رسیدلي .184د ټولو شکایتونو دوسی ـۍ پرانستل شوي ولې د
عدلی او قضایــې منابعو او د قانون پلي کوونکو مسؤلینو تردي وخته هیڅ الدرکه شوی شخص ندی تشخیص کړی .یوناما خبره
کړی شوې چې که څه هم دتوقیفیانو د نیول کیدو نیټه شتهخو دانتقال په هکله یــې څه معلومات نشته.
همدارنګه یوناما ګڼ شمیر راپورونه ترالسه کړی؛ چې د پولیسو لخوا د کندهار په ښارکې ډیر شمیر نامعلومو خلکو مړي پیداشوی
چې یوشان په سینه او سر باندی په ډزو ویشتل شوی وو .185برسیره پردي؛ د ۲۰۱۱کال د اپریل او اګست ترمنځ او  ۲۰۱۲کال
د اپریل او می ترمنځ دملګرو ملتونو دامنیت او مصؤنیت اداری دملي پولیسو لخوا معلومات ترالسه کړي چې دغه ډول پنځه
قضیٻیــې مستندي کړي )دري یــې په  ۲۰۱۲کال کي راپور شوی( څلور تنو دټوپک د ډزو ټپونه درلودل ،یوتن یــې دبرچي زخم
درلود پداسی حال کې چې د یو جسد السونه ولچک وو .186یوناما ددولتي چارواکو لخوا دالدرکه شوو ادعا ګانو بررسی کوې.

د ملي پولیسو په  ۱۵توقیف ځایونوکې د شکنجي په اړوند معتبرې او د اطمنان وړ پٻښې
یوناما دټول افغانستان په کچې د  ۷والیتونو د ملي پولیسو په  ۱۵توقیف ځایونوکې په کافی اندازه معتبرې او د اطمنان وړ د
شکنجي پٻښې مستندې کړيدي؛ داتوقیف ځایونه په  :پلخمری )بغالن( ،د هرات په ښار کې ،د کندزپه ښار کې ،په
تالقانو)تخار( کې اود قالت )زابل( په والیتونوکې موقیعت لریاو همدارنګه د څلورو والیتونو په لسو ولسوالیو کې د پولیسو
پهتوقیف ځایونوکې د اطمنان وړ د شکنجي پٻښې مستندې کړيدي چې عبارت دي په تخار کې له اشکامش ،کلفغان ،او د
خواجه غار ولسوالۍ،په هرات کٻد چشتی شریف ،پشتون زرغون ،شینډنډ ،او ګلران ولسوالۍ ،په پکـتیکا کٻد یوسف خیلو
ولسوالې د او دهلمند په والیت کې د ګرمسیر او نادعلی ولسوالۍ.په ټول هیواد کې په ټولیزه توګه د اوه والیتونو په  . ۱۵پدغو
۱۵توقیف ځایونوکې یوناما دبدچلند او شکنجې  ۵۳پٻښې مستندې کړیدي .دیادو پٻښو د ځغلند لیدلپاره  ۶مه نقشه وګورئ.
په پنځو والیتونوکې توقیفیانو دشکنجی میتودونه بیان کړی؛ چې دپښوپه تلو په کیبل او لښتو سره وهل شوي .همدارنګه په
هرات کې توقیفیانو دټوپک په کنداغ باندی د وهل کیدو خبر ورکړی .په کندز کې د توقیفیانو خصیــې تاوی کړاي شوي دي .په
هلمند او پکـتیا کې دشکنجی ټول معتبر او د اطمنان وړ پٻښې دماشومانو په اړوند راپور شوی دي.

 184یوناما د ۲۰۱۲کال دمی په  ۲۷نیټه دجزائی عدالت له مسؤولینوسره ولیدل .همدارنکه نورو ادارو هم یوناما ته ویلی چې د  ۲۰۱۱کال سپتمبر څخه تر  ۲۰۱۲کال
جون پوری دالرکه شوو قربانیانو کورنیو لخوا ئی  ۲۰شکایتونه ترالسه کړي.
185یوناما د ۲۰۱۲کال  ۲۴نیټه د دکندهار والیت دولتی چارواکوسره لیدنه.
186دملګرو ملتونو دامنیت او مصؤنیت راپور د  ۲۰۱۱کال اپریل  ۱۷او  ۱۸نیټه ،د ۲۰۱۲کال اپریل  ۲او  .۱۶برسیره پردی د یوناما نظارت ښودلی چي په اخرنیو شپږو
میاشتوکې میرویس روغتون ته )کندهار سمیٻز روغتون(  ۱۳جسدونه رسیدلی چي په اغلب ګمان دکندهار ښار چارچاپير دپولیسو لخوا موندل شوی.
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ښپږمه نقشه :په اوو والیتونو کی د افغان ملي پولیسو په توقیف ځایونو کی مختلفې پیښې
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د افغان ملي پولیسو په توقیف ځایونو کې سیستماتیکه شکنجه
دافغان ملي پولیسو توقیف د امنیــې قوماندان /یا
دتوقیف ځای مشر
ځای

والیت

دشکنجې میتود

کندهار

دپښو په تلو باندي په کیبل دامنٻه قوماندنۍ )لمړۍ
وهل؛ برقي شاک؛ دردونکی ناحیه ،کابل شاه سیمه(
حالت؛ د اوږد وخت لپاره
درول

کندهار

دپښوپه تلو باندي په کیبل دکندهار ښار دریمه
حوزه)بچې خان کالوني
وهل؛
سیمه(

کندهار

ځړول

دکندهار ښار  ۸مه
حوزه)صوفی صاحب شرین
سیمه(

کندهار

ځړول

د کندهار ښار  ۱۳مه
غازی
حوزه)چارباغ،
باغوندۍ سیمه ۸مه ناحیه(

کندهار

ځړول

کندهار ښار  ۱۵مه دامنٻې قوماندان جنرال
حوزه)،شین کاریز مالجات  ۲عبدالرازق)د مقرری نیټه
 ۲۰۱۱جوالی میاشت(
ناحیه(
علی احمد د ولسوالۍ
قوماندان

کندهار

دپښوپه تلو باندي په کیبل د پنجواي د ولسوالۍ دامنٻې قوماندان جنرال
پنجوائ عبدالرازق)د مقرری نیټه
قوماندانې)د
وهل؛

]دتوقیف ځای مشر نوم ددی
څرګندونه یا وړاندیز نه کوی
چينوموړی په توقیف ځای کې
دشکنجی او بدچلند مرتکب دي[

دامنٻې قوماندان جنرال
عبدالرازق)د مقرری نیټه
187
 ۲۰۱۱جوالی میاشت(
نقیب ﷲ )دامنی ـې
قواماندانۍ د توقیف ځای
مشر(
دامنٻې قوماندان جنرال
عبدالرازق)د مقرری نیټه
 ۲۰۱۱جوالی میاشت(
حاجی نعمت ﷲ)د حوزې
امر(
دامنٻې قوماندان جنرال
عبدالرازق)د مقرری نیټه
 ۲۰۱۱جوالی میاشت(
محب ﷲ )د حوزۍ امر(
دامنٻې قوماندان جنرال
عبدالرازق)د مقرری نیټه
 ۲۰۱۱جوالی میاشت(
میرویس)امر دحوزی(

 187جنرال عبدالرازق د۲۰۱۱کال می میاشت کې دامنٻه قوماندانۍ سرپرست په توګه وتاکل شو .د۲۰۱۱کال جوالی میاشت کې دجمهور رئیس حامد کرزی لخوا رسما
وټاکل شو.
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ځړول

کندهار

ولسوالۍ مرکز(

 ۲۰۱۱جوالی میاشت(
عبیدﷲ )د ولسوالۍ د امنٻې
قوماندان(

دپښوپه تلو باندي په کیبل سپین بولدک ،د سرحدي دامنٻې قوماندان جنرال
پولیسو چک بوسټ ،عبدالرازق)د مقرری نیټه
وهل؛
)سرحدي بلدنګ ،د سپین  ۲۰۱۱جوالی میاشت(
ځړول
بولدک ښار(
جانان کاکوزی )د پولیسو
قوماندان(

دافغان ملي پولیسو  ۱۵توقیف ځایونوکې دشکنجي معتبره او اطمینان وړ پٻښې
دامنٻه قوماندان /یا دتوقیف
ځای مشر

والیت

د شکنجی میتود

دملي پولیسو توقیف ځای

بغالن

په کیبل او لښتوسره دپښو په تلووهل

پلخمری
امنٻه امنٻه قوماندان جنرال اسدﷲ
قوماندانی)دوالیت سرک ۱ ،شیرزاد )د مقرری نیټه ۲۰۱۱
سپتمبر(
ناحیه(
ګلستان )د پولیسو قوماندان(

هلمند

په کیبل او لښتو باندی دپښو په تلووهل

ګرمسیر ولسوالۍ امنٻه ابوعمر )د مقرری نیټه ۲۰۱۲
قوماندانې )حضرجفت سیمه نومبر(
کې د امنیه قوماندانۍ(

هلمند

کیبل او لښتو باندی وهل

نادعلي ولسوالۍ امنٻه عمر جان حقمل )د مقرری
قوماندانۍ )لوی باغ سیمه( نیته  ۲۰۱۲کال نومبر(

هرات

کنداغ باندی وهل

هرات امنٻه قوماندانۍ)د د امنٻه قوماندان جنرال

]دتوقیف ځای مشر نوم ددی
څرګندونه یا وړاندیز نه کوی چي
نوموړی په توقیف ځای کې
دشکنجی او بدچلند مرتکب دي[
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قوماندانۍ سرک ،دهرات ٓابی عبدالغفار سیدزاده)د مقرری
مسجد شرقی دروازی ته نیټه  ۲۰۱۲کال اګست(
مخامخ(
هرات

کنداغ باندی وهل

چشت شریف ولسوالۍ

ابوبکر دامنٻه قوماندانۍ
سرپرست

هرات

کنداغ باندي وهل؛ وهل

پشتون زرغون ولسوالۍ

پاینده ګل

هرات

کنداغ باندی وهل؛ وهل

شینډنډ ولسوالۍ

غالم سخی حسینی

هرات

کنداغ باندی وهل؛ وهل

ګلران ولسوالۍ )دولسوالۍ عبدالقادر
امنٻه قوماندانۍ په داخل
کې(

کندز

په لښتو باندي دپښوپه تلو وهل؛
دخصیو تاوول

کندز امنٻه قوماندانۍ خلیل اندرابی )د مقرری نیټه
)دقوماندانۍ په داخل کې(  ۲۰۱۲کال نومبر(

پکـتیکا

کیبل سره دپښو په تلو وهل

یوسف خیل ولسوالۍ

نعیم جان

تخار

په لښتو وهل

د تالقانو امینه قوماندانی

امنٻه قوماندان
خیرمحمد تیمور
نورﷲ)دتوقیف ځای امر(
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جنرال

تخار

په لښتو وهل

اشکمش ولسوالۍ )د پیر سیدیعقوب )د امنٻه
ولسوالۍ په امنیه قوماندانۍ قوامندانۍ سرپرست(
کې(

تخار

په لښتو وهل

کلفغان ولسوالۍ )امنٻه قاری نعیم
قوماندانۍ مرکز(

تخار

په لښتو وهل

خواجه غار ولسوالۍ

زابل

په کیبل دپښو په تلو وهل

قالت )لمړۍ ناحیه ،د لمړۍ کپتان فضل احمد شیرزاد)د
حوزۍ ترڅنګ ،د هواپیژندنې امنٻې قوماندان(
ودانۍ(

60

حاجي عبدﷲ

اوومه نقشه :د ملي پولیسو په نظارتخانو کې سیستماتیک او د اعتبار وړ او مستندې شوې
پیښې

ا
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د افغان ملي اردو چلند
"دافغان ملي اردو یوتن دملي اردو ...مرکز کي؛ زما السونه وتړل اودکوټې چت کي ئي وځړولم .دملي اردو څوتنه راغلل او راته یــې
وویل چې ته د ګرانۍ په کلي کې ددولت ضد عناصرو مالتړ کوي؛ کله چې ما له دوي څخه وپوښتل چې څرنګه زه د دوي مالتړ
کوالي شم؟ دملي اردو درې تنه سرتٻرې راغلل؛ چي دیوتن په الس کې پالستیکي پایپ و او زما په وهلو یــې پیل وکړ".
)توقیفی نمبر ،۵۸۶شیوان کې دملي اردو مرکز ،باالبلوک ،فراه۲۰۱۲ ،جوالی(
یوناما؛  ۳۴تنو توقیفیانوسره مرکې کړي؛ چې ملي پولیسو یا ملي امنیت ته دانتقال څخه وړاندي دملي اردو لخوا توقیف کړاي
شوي وو .درې تنه توقیفیان په مختلفو وختونوکې دملي اردو په دوه توقیف ځایونوکې ساتل شوی وو ،یوناما د ملي اردو لخوا
دشکنجي او بدچلند  ۱۳تایٻد شوی قضی ـې موندلي .188دافغانستان په  ۷والیتونوکې دشکنجی او بدچلند راپورونه موندل شوی.
د ۱۳توقیفیانو څخه چي دشکنجی او بدچلند راپور یــې ورکړی؛ ۹تنه ئي دافغانستان په لوديزووالیتونوکې وو)پنځه قضی ـې په فراه
کې ،دوه په هرات کې ،او دوه په بادغیس کې( .هغه نوروالیتونه چې مرکه شوو توقیفیانو پکښي د شکنجې یا بدچلند راپور ورکړی
عبارت دي له :کابل ،کاپيسا ،کندهار ،او لغمان څخه .دشکنجو هغه میتودونه چې راپورشوي عبارت دي له :په متداوم او
تکراري توګه وهل ،په کیبل او په پایپ وهل ،ځړول او برقي شاکونه ورکول .دشکنجي ټولو څخه اخرنۍ معتبره او د اطمنان وړ
قضیه د  ۲۰۱۲م کال په سپتمبر کې راپور شوی.

د ملي اردو د داخلي احتساب میکانیزم )جوړښت(
دملي اردو افسرانو لپاره دحساب ورکونې داخلي میکانیزم دنظامي محاکمو د اجرااتو د قانون لخوا تنظیمیږي .189دملي اردو د
افرادو لخوا دصالحیت هرډول سؤاستفاده په شمول د شکنجی او بدچلند؛ دیاد قانون په  ۳۹مه ماده راغلي دي .دتوقیفیانو
لخوا دشکنجی او د بدچلند هرډول ادعا باید دملې دفاعد حقوقو ریاست ته واستول شې؛ ترڅو اړوند قاضي دتوقیفیانو ادعا
ارزیابي کړی .که چٻري ادعا ثابته شې نو دوسیه نظامي څارنوالۍ ته د عدلي تعقیب او مظنون افسر د محاکمې په موخه استول
کیږې .دملي اردو لخوا توقیفی يواځی د  ۷۲ساعتونو لپاره پرته له ارتباط توقیف کیدې شې .له همدی کبله ،توقیفی یواځی هغه
وخت خپل شکایت درج کولې شي کله چې ملي پولیسو یا ملي امنیت ته انتقال شې )هغه توقیفی چې پدي وپوهیږي چې څرنګه
او چاته شکایت وکړی( ..دملي اردو کارکوونکو ته دهیواد په  ۸زونونوکې؛ په هرزون کې یوه ابتدائیه محکمه او توقیف ځای
شتون لري .نظامي استناف او تمیز محاکم کابل کې موقیعت لري.
هغه قضایاوي چې په کٻد نوموړياحتساب ورکونې شرایط عملي کیږی ډیرې کمې دې .دملي دفاع وزارت د حقوقود رئیس د وینا
پراساس؛ تراوسه یوتن دملې اردو څخه دتوقیفی دوهلو په تور محاکمه شوی؛ هغه هم دوه کاله وړاندی .دملي اردو دغه افسر د
ګردیز په والیت کې به شکنجې مرتکب شوی و چې په یوکال حبس باندی محکوم شو .190د همدی له کبله دحساب ورکول د
اوسنی داخلي جوړښت کې دشکنجي پروړاندي ګـټور ندی ځکه ډیری لږی قضی ـې دنظامی محاکمو له الری تعقیبیږي.

 188توقیفییان نمبر ،۶۵۶ ،۵۸۷ ،۵۸۶ ،۵۱۵ ،۴۹۴ ،۳۹۶ ،۳۶۵ ،۳۶۳ ،۱۹۸ ،۱۶۴ ،۱۵۸ ،۱۰۲ :او . ۶۵۷
189د نظامی محاکمو د اجرااتو قانون ،رسمی جریده  ۲۰۱۲ ۱۰کال می) ،ګڼه(۱۰۲۰.
 190یوناما د ملي دفاع وزارت د حقوقود رئیس برید جنرال عبدالمجید نائب )خاوری( سره د۲۰۱۲کال نومبر  ۲۸ولیدل.
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د افغان محلي پولیسو چلند
"دوي زه ونیولم او د محلي پولیسو قوماندان  ...چک پوسټ ته یــې راوستلم ... .نومي؛ یوه ودانۍ کې د درې اطاقونو شخصي
زندان لري .زما السونه او پښې تړل شوي وي او یوتن محلي پولیسو زما په پښو او بل تن یــې زما په پښو کښیناست .دقوماندان
 ...په ګډون ۶یا  ۷تنو محلي پولیسو په ورنونو باندی په نیم متر اوږد او لس انچې ډبل پایپ باندي ووهلم ... .مجبور کړم چې
اعتراف وکړم".
)توقیفی نمبر ،۶۰۱چاردره ،کندز ۲۰۱۲ ،کال اګست(

تاریخچې
د ۲۰۱۲کال د جنوری څخه تر جون پوري یوناما د دولت ،پولیسو ،د ټولنٻد مشرانو ،قومي مشرانو څخهپه  ۵۱ولسوالیو کې
دمحلي پولیسو د پرګرام د پلي کیدو په هکله دهغوی نظریات راغونډ کړل .191دټولنې او د دولت ډیري مسؤلینو دمحلي پولیسو
پواسطه امنیت راتلو راپور ورکړ؛ دوی ویلي چې په هغو سیموکې چیرته چې محلي پولیس ځای پرځاي شوی امنیت ښه شوی .که
څه هم یوناما دمحلي پولیسو لخوا بشری حقونوته د درناوی په هکله ضد او نقیص راپورونه ترالسه کړي .192یوناما لیدلي چې که
څه هم محلی پولیس په محل کي د امنیت د راوستو په موخه اجازه لری چې خلک وساتي ؛ ولی دوي دنافذه قوانینو پربنسټ
دخلکو په نیولو او توقیف کي کوم نقش او واک نه لري .دمظنونینو په موقته توګه د نیولو په هکله ورکړل شوی واک د وخت له
لحاظه تعریف یا روښانه شوی ندي.193

د سٻمه ایٻزو پولیسو لخوا شکنجه
یوناما دافغانستان په څلورو والیتونو )کندز ،فاریاب ،کندهار ،او ارزګان( کې دمحلي پولیسو لخوا د شکنجی او بدچلند پٻښې
مستندي کړیدي .دمحلي پولیسو لخوا نیول شوو  ۱۲تنو توقیفیانو له جملي څخه چې یوناما مرکه کړي؛ لسوتنو یــې د بدچلند او
شکنجې خبر ورکړی .194د ۱۲له جملي څخه  ۷تنو کندز کي دسیمه ايٻزو پولیسو لخوا شکنجه کیدو خبرورکړی ،195لدی جملې
څخه یــې څلور تنو دخپلي شکنجی د مرتکب نوم او رتبه ښودلی .196توقیفیانو دشکنجې اساسی ډول په پایپ او کیبل سره وهل
ښودلي.

 191د ۲۰۱۰کال اګست ،دافغانستان حکومت دسیمه ایٻزو پولیسو پروګرام په الره واچوه .دکورنیو چارو وزارت لخوا رهبری کدیونکي دغه امنیتی اداره ددولت ضد عناصر
څخه دولسوالیو ساتني مسؤلیت په غاړه لری .دغه اداره کې دسیمې خلک په مسلح قواوو کې دمحدود واک په درلودلو ګمارل کیږی .دولسوالۍ په کچه سیمه ایٻز پولیس،
دولسوالی پولیسو قوماندان ته راپور ورکوي .دامریکا متحده ایاالتو ځانګړی پوځ)سپیشل فورس( مخکی لدی چې دسیمۍ امنتی واک سیمه ايٻز پولیسو ته وسپاری،
دمحدود وخت لپاره پرته دکوم رسمی نظارتی رول روزنه ورکوي.
 192د ۲۰۱۲کال جون ۲۲نیټه پوری دټول افغانستان په کچه  ۱۵۰۰۰محلي پولیسو  ۷۰ولسوالیو کې فعالیت درلود .هیله کیږی چې  ۲۰۱۴کال اخرپوری یاد شمیر
 ۳۰۰۰۰تنو ته ورسیږي.
 193د ۲۰۱۰کال اګست کې دمحلی پولیسو تاسیس طرزالعمل تصویب شو او ۲۰۱۲کال جنوری کې اصالح شو.
 194توقیفیان نمبر ،۶۰۵ ،۶۰۱ ،۶۰۰ ،۵۱۱ ،۵۰۰ ،۳۵۴ ،۱۵۲ ،۸۱ ،۳۳ :او .۶۵۳
195توقیفیان نمبر ۶۰۱ ،۶۰۰ ،۵۱۱ ،۳۵۴ ،۱۵۲ ،۸۱ :او .۶۰۵
 196توقیفیان نمبر ،۶۰۱ ،۶۰۰ ،۵۱۱ :او .۶۰۵
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د سیمه ايٻزو پولیسو حساب ورکونه او څارنه
په سیمه ایٻزو پولیسو باندی دبیروني څارنې او حساب ورکونې عمال نشتون په هکله چې د  ۲۰۱۱کال جنوری او جون د میاشتو
ترمنځ د ملکي وګړو د ساتنې په 197راپور کې مستند شوی یوناما یو ځل بیا په خپلو اندیښنو باندي تاکید کوي ۲۰۱۲ .کال جنوری
او جون د میاشتو ترمنځ یوناما په دوامداره توګه راپورونه ترالسه کول چې محلي پولیسو تر زیات حده دکورنیو چارو د وزارت څخه
په خپواکه توګه فعالیت کاوه او دسؤاستفادي ادعا ګانو په صورت کې یــي عدلی مصئونیت درلود.
د یوناما د معلوماتو پر بنسټ؛ په ۲۰۱۲کال کی دکورنیو چارو وزارت د محلي پولیسو ریاست ،په افغان ملي پولیسو او ایساف د
محلي پولیسو د بیروني نظارت په موخه ځیني ګامونه اوچت کړل .دغه کوښښونه عبارت وو له :دکورنیو چارو وزارت محلي
پولیسو ریاست لخوا په سیمه کې د محلي پولیسو څخه لیدنه ،د اړوندو والیاتو امنٻه قومندانیو او دمحلي او ملي پولیسو فوکل
پاینټ)استازي( سره په منظمه توګه لیدل او د محلي پولیسو له قوماندانانو او د محلي مشرانو سره لیدني .برسیره پردې ،ایساف
دمحلي پولیسو د تقویت په موخه یو دوامداره میکانیزم رامنځته کړي ،لکه محلي پولیسوته د ټریننګ ورکولو په موخه په محلي
پولیسو کې دافغان سپیشل فورس ځای پرځای کول چې ځینو ولسوالیو کې پيل شوي.
همدارنکه راپور ورکړل شوی ،چې د کورنیو چارو وزارت پالن لری چې دمحلي پولیسو تشکیل کې یو څانګه جوړه کړی ترڅو
دمحلي پولیسولخوا بشری حقونو څخه ادعا شوی سرغړونې بررسي کړي .دغه څانګه دنده لری چې دمحلي پولیسو پروړاندی
دبشری حقونو د جدی سرغړونو ادعاګانی عدلی او قضایــې اداراو ته دعدلی تعقیب په موخه واستوي .تریوحده پوری دغه
ځانګړی بخش د اړوند والیت امنٻه قوماندان ،د جنایــې تحقیقاتو ریاست ،دملي امنیت او دمحلي شوراګانو استازي اړوند سیمي
ته ځي او د محلي پولیسو سرغړونې بررسی کوي .198که څه هم په ۲۰۱۲کال کې یوناما په دوامداره توګه دټولنۍ څخه راپورونه
ترالسه کړي چې ملي پولیسو دبشري حقونو مظنون سرغړونکي محلي پولیس ندي نیولي.
محلي مشران ،محلي پولیسو ته دټریننګ پراهمیت باور لري او یوناما ته یــې ویلي چې اوسني مقدماتي ۲۱ورځنې ټریننګ محلي
پولیسو ته کافی ندی .پدی نژدي وختونوکې دنوو محلي پولیسو ګمارل کیدو روزنیزو موادوکې دبشري حقونو روزنیز مواد شامل
کړاي شوي؛ په شمول د افغانستان په اساسی قانون کې د بشري حقونو مفهوم .دمحلي پولیسو د ښه پوهاوی په موخه چې
څرنګه بشری حقونه په عمل کي ساتل کیدي شي .199د محلي پولیسو استخدام او ټریننګ تر ډیره حده پوځی ډول لری نستب
ملي پولیسو ته؛ داهم روښانه نده چې د بشری حقونو ټریننګ به دمحلي پولیسو احترام بشری حقونوته په عمل کې راولی او که
نه.200

197د مسلحانه شخړو په دوران کې دملکی خلکو حفاظت ،دیوناما  ۲۰۱۲کال فبروری راپور ۳۶-۳۵ ،مخونه.
 198د۲۰۱۲کال د جون په میاشت کې یوناما د کورنیو چارو وزارت د محلي پولیسو قوماندان جنرال علیشاه احمدزی سره ولیدل.
 199یوناما د  ۲۰۱۲کال جون  ۲۲نیټه د ایساف مرکزی قوماندانی او د امریکا  ...سره ولیدل.
 200د)افغانانو روزنه د افغانانو لخوا( دپرانسیب پراساس ،اوس مهال حداقل دمحلي پولیسو  ۸ځایونوکې افغان ملي اردو ځانګړي پوځ)افغان سپیشل فورس( محلي پولیسو
ته روزنه ورکوی .که څه هم داروزنه محلي پولیس پیاوړي کوي ولی ملي پولیس پکښی برخه نه لری .ایساف ویلي چې په راتلونکي کې به افغان ملي پولیس نه یواځی دمحلي
پولیسو استخدام بلکی روزنه کې هم پیاوړی رول ولري) .د ۲۰۱۲کال جون  ،۲۲یوناما سره دایساف مالقات(.
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د ملي امنیت او ملي پولیسو چلند د هغو توقیفیانو سره چې د نړیوالو پوځونو لخوا ورته
سپارل شوي
تاریخچې
دیوناما لخوا  ۱۶په نښه کړاي شوی توقیف ځایونوته دایساف لخوا د توقیفیانو لیږد وځنډید؛ ایساف هغه توقیف ځایونوته د
توقیفیانو انتقال پیل کړ چې د یوناما لخوا د شکنجې څخه پاک ښودل شوی وو .مخکي لدې چې ایساف دغه توقیف ځایونوته
توقیفیان استول پیل کړي؛ دتوقیف ځای د مدیر او مشر څخه یــې اطمنان ترالسه کاوه چې توقیفیان به هغو توقیف ځایونوته نه
استوی چیرته چې د اعتماد وړ د شکنجې راپور ورکړل شوی وي هغه توقیف ځایونه چې دایساف لخوا تایٻد شوی د دوهم ځل
لپاره یــې ورته انتقال پیل کړی .هغه توقیف ځایونه چې به مشروط ډول تایٻد شوی وو؛ دتوقیفیانو انتقال څخه وروسته په ۷۲
ساعتونو کې ایساف دانتقال شوو توقیفانو کـتنه کوله او دهغوی سره یــې د چلند په هکله پوښتل.
سره لدې چې یوناما د هغه توقیف ځایونو توقیفیانو د شکنجو ادعاګانې چي دایساف شپږ پړاوایٻز پروګرام پکې پلي شوی نه و؛ او
دایساف لخوا نیول شوي وو او بیا ملي امنیت یا ملي پولیسو ته انتقال شوي وو ،ثبت کړي .نوموړې ادعاګاني د یوناما لخوا
ایساف ته دالزیاتو څیړنو په موخه واستول شوې .داستول شوو قضایاو د څیړنو په هکله ایساف په ټولو قضایاوکې دنړیوالو
پوځونو په شمول د امریکایــې ځانګړوقواو شتون ردکړی .ایساف یوناما ته وړاندیز کوی چې یادې قضایاوی ي ـې په سیمه کې
دامریکایــې امنیتی غیر رسمی کمپنیو سره شریکې کړي.

د نړیوالو پوځي ځواکونو لخوا د افغانستان ملي امینت او ملي پولیسو ته د توقیفیانو لٻږد
یوناما دتوقیف ځایونو څخه د نظارت په بهیرکې د  ۷۹مرکه شوو توقیفیانو خبرورکړی چې دهغوي په نیولو کې نړیوال پوځونه یا
نورې دولتی اداري په یواځی توګه یاهم دافغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه شتون درلود او بیا د ملي امنیت یا ملي پولیسو
توقیف ځایونوته استول شوی .201یوناما په کافی اندازه معتبر او د اطمنان وړ شواهد موندلي چې د  ۷۹تنو له جملې څخه ۲۵
تنه ) ۳۱سلنه( توقیفیان دملي امنیت ،ملي اردو ،او ملي پولیسو په توقیف ځایونوکې شکنجه شوي .دغه حالت دشکنجي ضد
کنوانسیون پربنسټ یوخل بیا تشویش برسیره کوی چې هیوادونوته اجازه ورنکړي چې هغو توقیف ځایونوته توقیفیان واستوي
چیرته چې دشکنجې خطر شتون لري.
د۷۹تنو توقیفیانو له جملې څخه ۱۳تنه )۱۶سلنه( 202توقیفیان دملي امنیت لخوا ورسره بدچلند شوې او یا شکنجه شوي وو.
۷تنو توقیفیانو خبرورکړي چې دکندهار په ملي امنیت کي شکنجه شوی ) څلورتنه توقیفیان د کندهار ملي امنیت په ریاست کې
شکنجه شوی وو ،یوتن دپنجواي ولسوالۍ د ملي امنیت لخوا شکنجه شوی ،درې تنه نور دتوقیف په بدیل ځای یا د مالعمر په
کورکې شکنجه شوی وو( .یوناما موندلي چې دوه تنه توقیفیان د خوست په ملي امنیت کې شکنجه شوی ،یوتن توقیفی د بغالن
 201توقیفیان نمبر،۱۷۳ ،۱۷۲ ،۱۳۷ ،۱۳۵ ،۱۳۴ ،۱۳۳ ،۱۳۲ ،۱۳۱ ،۱۱۱ ،۷۵ ،۶۴ ،۴۹ ،۴۵ ،۴۴ ،۴۳ ،۲۴ ،۲۳ ،۲۲ ،۲۰ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۴ ،۱۳ ،۹ :
،۲۸۶ ،۲۸۴ ،۲۸۳ ،۲۷۰ ،۲۶۷ ،۲۶۶ ،۲۶۱ ،۲۴۹ ،۲۴۸ ،۲۴۷ ،۲۴۶ ،۲۳۹ ،۲۳۴ ،۲۳۰ ،۲۲۲ ،۲۰۸ ،۱۸۷ ،۱۸۲ ،۱۷۸ ،۱۷۷ ،۱۷۶ ،۱۷۴،۱۷۵
،۵۸۰ ،۵۷۵ ،۵۴۰ ،۵۲۴ ،۴۹۴ ،۴۹۳ ،۴۹۲ ،۴۸۶ ،۴۸۵ ،۴۸۴ ،۴۴۹ ،۴۴۶ ،۴۴۰ ،۴۰۳ ،۴۰۰ ،۳۸۴ ،۳۲۶ ،۳۱۸ ،۳۱۶ ،۲۱،۳۰۱ ،۲۸۸ ،۲۸۷
 ۶۵۶ ،۶۵۰ ،۶۴۶ ،۶۳۰ ،۶۱۶ ،۶۱۵ ،۵۹۲ ،۵۸۵او .۶۵۷
 202توقیفیان نمبر ،۴۸۴ ،۴۴۹ ،۴۴۰ ،۲۹۱ ،۲۸۷ ،۲۸۶ ،۲۸۴ ،۲۷۴ ،۱۱۱ ،۷۵ ،۱۴،۱۷ :او .۶۴۶
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په ملي امنیت کې د شکنجه کیدو خبرورکړی او بل تن هم دمزارشریف په ملي امینت کې دشکنجه کیدو خبرورکړی .برسیره پر
دي ،یوناما موندلي چې یوتن توقیفی د۲۰۱۲کال په جوالی کې دملي امنیت په  ۱۲۴ریاست کې شکنجه شوی .یوناما یاداشت
کړیده چې د کندهار او خوست په والیتونوکې د ۲۰۱۲کال سپتمبرکې راپورکړی شوی.
یوناما موندلي چې د  ۷۹تنو توقیفیانو جملې څخه  ۱۰تنه  ۱۲)203سلنه( توقیفیان د ملي پولیسو لخوا شکنجه شوي وو .څلورتنو
توقیفیانو د کندهار په والیت کې دشکنجه کیدو خبرورکړی)دري تنه دملي پولیسو په امنٻه قوماندانۍ کې او یوتن توقیفی
دپنجوای امنٻه قوماندانۍ کې( .څلورتوقیفیانو خبرورکړي چې دقالت )زابل( امنٻه قوماندانۍ کې دملي پولیسو لخوا شکنجه شوي
دي او یوتن توقیفی راپور ورکړی چې دخوست په امنٻه قوماندانۍ کې دملي پولیسو لخوا شکنجه شوی.
دنړیوالوځواکونو یا نورو دولتي ادارو لخوا د ۷۹تنو انتقال شوو توقیفیانو له جملې څخه دوه تنه دافغان ملي اردو لخوا شکنجه
شوي .دواړو توقیفیانو ویلي چې دبادغیس باالمرغاب په ولسوالۍ کې شکنجه شوي دي.204
دملي امنیت ،ملي اردو ،او ملي پولیسو نه يواځی هغه توقیف ځایونوکې چې دایساف نظارتي پروګرام پلی شوی بلکي ټولو هغو
ځایونوته چې توقیفیان ورانتقال شوی؛ يوپیاوړی بیرونی نظارت اړین دی .دملي امنیت دوه توقیف ځایونه )دبغالن او تخار ملي
امنیت توقیف ځایونه( او دملي پولیسو دوه توقیف ځایونه )زابل کې او پکـتیکا کې دامنٻه قوماندانیو توقیف ځایونه( هغه
ځایونه دي چې یوناما هلته دشکنجي په هکله کافی اندازه معتبرې او د اطمنان وړ قضایاوي موندلي؛ ددی اړتیا شته چې برسیره
پر هغو  ۱۶توقیف ځایونوچې دایساف نظارتی پروګرام پکې عملي شوی ،نور نظارت ځایونه باید هم تر نظارت الندی ونیول شي.

بد چلند او شکنجې ته د رسیدګي په موخه د افغانستان د حکومت اقدامات
کـتنه
ملي امنیت او کورنیو چارو وزارت دواړو ویلي چې د خپلو کارکونکو لپاره یــې دبشری حقونو او دتوقیفیانو سره د انساني چلند په
ګډون نوي ټریننګونه په الراچولي .دتوقیفیانو دحقونو د خوندیتوب په هکله یــې پولیسوته الرښود صادرکړي ،دیوناما د ۲۰۱۱
کال د اکـتوبر د راپور د خپریدوڅخه وروسته دشکنجود ادعا ګانو د څٻړنو په موخه یو هیئت ټاکل شوی او دملي امنیت په
تشکیل کې یوه نوې څانګه )دملي امنیت د بشري حقونو څانګه( تاسیس کړه 205ترڅو دبشري حقونو سرغړونوته رسیدګي وکړی.

د ملي امنیت عمومي ریاست
څٻړنې
یوناما دافغانستان په توقیف ځایونوکې دمنازعي اړوند توقیفیانو سره د چلند ترعنوان الندي د راپور یوه کاپـی د۲۰۱۱کال اکـتوبر
 ۱۰نیټۍ دخپریدو څخه یوه میاشت دمخه د افغانستان دولت ته و سپارله .د۲۰۱۱کال اکـتوبر په  ۶مه نیټه 206دملي امینت په
ځواب کې ویل شوی وو چې د شکنجو د ادعاګانو د څٻړنو په موخه یو هیيت ټاکل شوی؛ او یوکاری پالن جوړاو عملي شوي چې
 203توقیفیان نمبر ،۳۸۴ ،۲۸۹ ،۲۸۸ ،۲۷۰ ،۲۳۰ ،۱۸ :او  ،۴۹۳ ،۴۹۲ ،۴۸۶او . ۴۹۴
 204توقیفیان نمبر ۶۵۶ :او .۶۵۷
205توقیفیان نمبر .۶۵۷ ،۶۵۶
 206دوهمه شمیره ضمیمه وګوری.
66

دیوناما لخوا څرکند شوو تشویشونوته رسیدګي وکړی .دملي امنیت د حقوق بشر د څانګې پربنسټ تر ډیرحده داخلي نظارت د
پارلمان د غړو په شمول یو د خپلواکه هیئت له لوري بشپړ شوی چې موندني ئي په عامه ډول خپري نه شوي.
تردي مودي ،ملي امنیت دهیڅ یو هیئت که هغه دملي امینت یا بیروني هیئت دی چې څٻړنې یــې ترسره کړي؛ موندني ئي ندي
خپري کړي .دملي امنیت حقوق د بشر څانګې د وینا پراساس ،چې توقیفیان يــې مرکه کړي ولی دملي امنیت د کارکونکو لخوا
دشکنجي کومه ادعا نده موندل شوی ،او په ځیونو قضایاوکي هیئت معلومات نه درلودل ،ولی بیاهم دملي امیت د حقوق بشر
207
څانګه نیت لري چې دنورو توقیفیانو سره هم مرکې وکړې .تردې مهاله دتعقیب کوم راپور ندی ورکړل شوی.
عدلی تعقیب
د لیکلو ترمهاله دملي امنیت هیڅ یو کارکوونکی هم دشکنجی او بدچلند په تړاو ندی محاکمه شوی؛ ځکه چې دهیئت یا دملي
امینت حقوق بشر څانګې لخوا هیڅ یو مظنون ندی پیژندل شوی .یوناما مشاهده کړی چې هیڅ بی پری بیرونی نظارت شتون
نلری؛ لکه څنګه چې دیوناما د ۲۰۱۱کال د اکـتوبر په راپور کې وړاندیز شوی و.
د ملي امنیت د حقوق بشر څانګه
د ۲۰۱۱کال په اکـتوبر کې دملي امنیت د حقوق بشر څانګې دملي امینت توقیف ځایونه وڅارل .208یادې څانګې ته دنده
سپارل شوی وه چې دملي امنیت ټول توقیف ځایونه وڅاري .دوي دیوشمیر والیایتونو د توقیف ځایونو څخه لیدنه وکړه .209سره
لدی ،دوي راپور ورکړي چې دملي امنیت  ۴۰ریاست توقیف ځای څخه په اونۍ کې دوه ځله لیدنه کوی .210د ملي امنیت
حقوق بشر څانګې مشر د وینا پراساس؛ دظرفیت کمبود له کبله ددوی موثریت محدود دی .داستخدام پالن بی نتیجې ځکه
دی چې په ملي امنیت کې دکم معاش له کبله دوي نشی کوالی چې ښه کاندیدان وهڅوی چې د ملي امنیت په حقوق بشر
څانګه کې دندې ترسره کړی .د ملي امنیت حقوق بشر څانګه پالن لري چې دهیواد په  ۱۶والیتونوکې څانګې پرانیزي .د ملي
امنیت د حقوق بشر  ۱۶څانګي به دنده لری چې د ملي امنیت کارکوونکو تهد حقوق بشر په برخه کې ټریننګ ورکړی ،دبشری
211
حقونو د سرغړونو څخه څارنه وکړی ،او دتوقیفیانو لخوا دشکنجي ادعاوی وڅٻړي.
د ملي امنیت د کارکوونکو تبدیلول
دیوناما د۲۰۱۱کال اکـتوبر د میاشتې راپورته د ملي امنیت لیکلي ځواب 212د ملي امنیت  ۱۲۴ریاست ګن شمیر کارکوونکي له
دندي ګوښه شوي او د کندهار ،خوست ،لغمان ،ننګرهار ،کندز ،کاپیسا ،کونړ ،فراه ،پکـتیکا ،پکـتیا ،تخار ،او بلخ والیتونو
د ملي امنیت ریٻسان تبدیل شوي دي .برسیره پردی ،دفراه والیت د ملي امنیت ریٻس دنده ځنډول شوې .دامعلومه نده چې
دا تغیرات په څه دلیل ترسره شوي .داممکن د اداری تادیب برخه اوسی؛ ولی په مجازاتو کې نشي حسابیدي .په ځینو بیلګو کې
 : 207پورتنی مرجع.
 208بوناما یاداشت کړی چي دملي امنیت ریاست حقوق بشر څانګه د)حقوق بشر نظارت امریت ( د ۲۰۱۲کال جنوری  ۲نیټه تاسیس شو .دکال په بهیر کې دملي امنیت
کارکوونکو سره لیدو پرمهال ډیر دحقوق بشر امریت ډیر کم کارول کیده ،همدی کبله ددی راپور کې دحقوق بشر څانګۍ به نوم یاد شوی.
 209د ۲۰۱۲کال فبروری  ۲نیټه ،د ښاغلي محمد نبی )د ملي امنیت حقوق بشر څانګی مشر ( سره دیوناما لیدنه.
 210د۲۰۱۲کال جنوری ۲۵نیټه ،دښاغلي مهمند )دملي امنیت  ۴۰ریاست مشر( سره دیوناما لیدنه.
 211د ۲۰۱۲کال می  ۹نیټه؛ دښاغلي نبی )دملي امنیت حقوق بشر مشر( سره دیوناما لیدنه.
 212افغانستان توقیف ځایونوکې دمنازعي اړوند توقیفیانو سره چلند؛ دیوناما /او ایچ سی ایچ ار ۲۰۱۱کال اکـتوبر راپور دوهمه ضمیمه وګوري.
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دا دمکافات )پرمختګ ( شان ښکاري؛ د بیلګې پتوګه ،دلغمان والیت د ملي امنیت ریس دننګرهار شرقی والیتونو د ملي امنیت
د ریس پتوګه وګمارل شو.
روزنې
د ملي امنیت د روزنی څانګه ،د د ملي امنیت د ټولو زونونو تحقیق کوونکو ته د بشری حقونو اړوند پنځه ورځنی ورکشاپونه
جوړوي .213د دغه عمل ابتکار دعدلٻې وزارت ) د یو این ډی پـی عدلې او حقوق بشر څانګې په مالي مرسته( تمویلیږي.214
همدارنګه دافغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون د ملي امنیت  ۱۲۴ریاست ټولو تحقیق کوونکوته یو درې ورځنی
روزنیز ورکشاپ ورکړی .د ملي امنیت اکاډمی ) دانګلستان د سفارت په مالتړ( د ملي امنیت د ۱۲۴ریاست او  ۴۰ریاستونو ۸۰
تحقیق کوونکوته دتحقیق دروشونو او حقوق بشر په هکله ټریننګونه ورکړیدي .215د ملي امنیت ریاست؛ د ملي امنیت ټولو
کارکوونکوته دتوقیفیانو دحقونو د خوندیتوب په هکله دهغوی وظیفوی مکلفیت ته متوجه کولو په موخه عملي الرښودونه صادر
کړي .216د ملي امنیت په حقوق بشر څانګه کې دظرفیت د نه شتون له کبله یاد الرښودونه ډیر ورو عملي شوي دي.
د ملي امنیت اوامر
ملي امنیت الرښودونه وضع کړي د بیلګي پتوګه ،217د ۲۰۱۱کال په اپریل کې یوالرښود وضع کړ)-دیوناما دراپورخپریدو څخه
دمخه( چې دمظنونینو دنیول کیدو دمخه باید الزم ،مستند ،او مناسب شواهد راغونډ شوی وي .همدارنګه یاد الرښود په ۲۵
ساعتونوکې د ملي امنیت  ۴۰ریاست ته دتوقیف خبرورکولوته هم راجع کیږی؛ او همدارنګه که چیری په  ۷۲ساعتونوکې تحقیق
بشپړ نشی نو د څارنوالی لخوا توقیف تمدید کړی شي .داساسي قانون ۳۰مه ماده او د ملي امنیت الرښو هم د ملي امنیت د
مسؤولیت حکم کوي  .218د ښه نیت سره سره  ،دیوناما د  ۲۰۱۱کال راپور او ددي راپور موندنو څخه ښکاره ده چې دالرښو د
وضع کیدو څخه یوکال وروسته دشکنجي مخنیوی ،د فرد ازادی سلب شوی شخص دقانونی مراحلو د طی حق په تضمین کې
ډیر لږ تاثیر درلود.
د څٻړنو په دوران کې مدافع وکیل ته نه الس رسی
دیوناما ۲۰۱۱کال د اکـتوبر د راپور په ځواب کې که څه هم ملي امنیت د افغانستان د اساسی قانون او نافذه جزایــې اجرااتو
قانون پربنسټ توقیفیان د مدافع وکیل درلودلو حق پیژني ،ولی دمدافع وکیالنو عدم عالقمندی دیته چې د منازعی اړوند
219
توقیفیانو وکالت وکړی او دهیواد په ځینو برخو کې دمدافع وکیالنو نه شتون دتوقیفیانو داحق محدود کړی دی.

 213د۲۰۱۲کال می  ۹نیټه ،دملي امنیت حقوق بشر څانګی مشر نبی سره دیوناما لیدنه.
 214د  ۲۰۱۲کال می  ۹نیټه؛ د یو ان ډی پـی علې او حقوق بشر څانګۍ سره یوناما لیدنه.
 215د۲۰۱۲کال جوالی  ۴نیټه؛ یوناما د انګستان سفارت سره ولیدل.
 216دملي امنیت لخوا صادر شوو الرښودونو کاپـی یوناما ته استول شوي.
 217دملي امنیت یاد الرشود یوه کاپـی یوناما ته استول شوي.
 218د۲۰۱۱کال اپریل  ۴نیټه دملي امنیت الرښود وضع شوی.
 219دیوناما ۲۰۱۱کال اکـتوبر ،دافغانستان توقیف ځایونوکې دمنازعی اړوند توقیفیانو سره چلند ،دوهمه ضمیمه.
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ددی ستونزی دحل په موخه ،دملي امنیت ریاست دافغانستان دمدافع وکیالنو انجمن سره یو هوکړه لیک السلیک کړی ،چې
د ملي امنیت اړوند توقیف ځایونوکې ټولو توقیفیانوته مدافع وکیالن الس رسی ولري .220دافغانستان د مدافع وکیالنو انجمن
مدافع وکیالن او د نورو اداراو وکیالن وایــې چې د ملي امنیت په توقیف ځایونوکې یواځي هغه وخت توقیفیانوته الس رسی
پیداکوی چې تحقیق ختم شوی وي چې دا د اساسی قانون د ۳۱مې مادی څخه سرغړونه ده 221.د ملي امنیت  ۱۲۴ریاست ته
هیڅ مدافع وکیل الس رسی نلری؛ له همدی کبله د ملي امنیت او دافغانستان د مدافع وکیالنو انجمن ترمنځ هوکړه لیک په
222
بشپړ ډول ندی عملي شوی.
پداسی حال کې د ملي امنیت خبره هم سمه ده چې دمدافع وکیالن تمرکز لویو ښارونوته ددی سبب شوی چې دمنازعی اړوند
توقیفیانو وکالت کول محدود کړي 223 .داښکاره ده چې د ملي امنیت لخوا دمحدودیتونو وضع کول ،مدافع وکیالنوته الس رسی
محدود کوی؛ نسبت دمدافع وکیالنو شمیرته چې هیواد په کچې فعالیت کوی .حقیقت کې ګڼ حقوقی خدمتونو وړاندی کوونکو
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
224
وکاللت وکړی ترهغۍ چې دکورنیو چارو وزارت اړوند توقیف ځای ته انتقال نشي.
یوناما موندلي ،چې د  ۶۳۵مرکه شوو توقیفیانو جملي څخه ۱۱۱ ،تنو مدافع وکیالنو ته الس رسی درلود ،که څه هم یواځې دوه
تنه د یادو  ۱۱۱تنو څخه د ملي امنیت توقیف ځای تحقیق دوران کې مدافع وکیالن ټاکلي .225پاتي  ۱۰۹توقیفیانو بیاهغه
وخت مدافع وکیل ته الس رسی پیداکړی ،کله چې اتهام نامه تیاره شوۍ او ابتدائه یا استناف محکمي ته دوسیه تللي .یواځې
۵تنه توقیفان د۱۱۱تنو جملي څخه کله چې د ملي امنیت توقیف ځای کې شتون درلود ،مدافع وکیالنوته الس رسی درلود؛ او
پاتي ټولوتوقیفان کله چې د زندانونو عمومي ریاست اړوند توقیف ځایونوته تللي نوبیایــې مدافع وکیالنوته السرسي پداکړي.226
برسیره پردي چې اساسی قانون کې د شخص نیول کیدو سره سم یوقیفی حق لری مدافع وکیل ولري  ،227مګر داښکاره ده چې
دقانون پلي کوونکو اداروکې توقیفیانو الس رسی مدافع وکیل ته مخنیوی کیږی؛ په ځانګری توګه هغه توقیفیان چې د ملي
امنیت توقیف ځایونوکې ساتل کیږی.

220افغانستان توقیف ځایونوکې دمنازعي اړوند توقیفیانو سره چلند؛ دیوناما /او ایچ سی ایچ ار ۲۰۱۱کال اکـتوبر راپور دوهمه ضمیمه وګوري.
221دغه راپور ته دملي امنیت ریاست ځواب چې شپږمه ضمیمه ده .ملي نه قبلوی چې مدافع وکیالنوته دتوقیفیانو الس رسی محدود کړي.
 222د ۲۰۱۲کال اپریل  ۱۸نیټه دتوقیف کاری ګروپ لیدنه )میټنګ( .دغه کاری ګروپ دمعلوماتو شریک کوی او دتوقیف اړوند پالیسی اصالحات بخث او وړاندیز کوی؛
دی کاری ګروپ غړی عبارت دی له :یوناما ،افغانستان پرانستی ټولنه ،دمدافع وکیالنو انجمن ،دافغانستان دبشر حقونو خپلواک کمیسیون ،دحقوق خدمتونو وړاندی
کوونکی اداری ،او نور نړیوال ادرای چې دی برخه کې کارکوی .ضمن ددی اړوند وزارت خانی استازی هم ځینون میتنګونوکی بلل کیږی؛ کله چې اړوند وزارت خانی هلکه
موضوع اوسی.
لری
 223افغانستان کې مدافع وکیالنو شمیر نسبت هغه توقیفیانوته چې دمدافع وکیل ته اړتیا کم دی.
224د ۲۰۱۲کال اپریل میاشت کې دتوقیف کاری ګروپ لیدنه.
 225توقیفیان نمبر ۶۶ :او  ۶۷دبدخشان ملي امنیت توقیف ځای کې ،توقیفی نمبر ۶دهرات ملي امنیت توقیف ځای ،توقیفی نمبر ۱۰۹دبلخ توقیف ځای کې او توقیفی
نمبر ۶۴۶دملي امنیت  ۴۰ریاست کې.
 226توفیقان نمبر ۶۶ :او  ۶۷بدخشان کې ،توقیفی نمبر ۶په دهرات ملي امینت کې ،توقیفی نمبر ۱۰۹دبلخ ملي امنیت کې ،او توقیفي نمبر ۶۴۶دملي امنیت  ۴۰ریاست
کې.
227دافغانستان اساسی قانون  ۳۱ماده وګوري.
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یوشمیر مدافع وکیالنو یوناما ته خبر ورکړی چې ددوه ماشومانو په ګډون ،دهیواد شپږو زونوکې ،خپلو ګڼ شمیرموکلینو څخه
شکنجی ادعاګاني ترالسه کړي .اکـثر مدافع وکیالنو ملي امنیت ئي دشکنجی منبع پتوګه ښودلی ،او یلي چې د ملي پولیسو لخوا
دشکنجی ادعا ګانو صورت کې د ملي پولیسو توقیف ځایونوکې مثبت تغیرات ډیر ورو حالت کې لیدل کیږی.
څرنګه چې شکنجه اکـثرا دتوقیف هغه ځایونوکې ترسره کیږي ،چې الس رسی ستونزمن وي .228دعدلي تعقیف په ټولو مراحلو کې
مدافع وکیل ته الس رسی ،د ابتدایــې تحقیقاتو په شمول ،دشکنجی او بدچلند مخنیوی باعث ګرځی .دشکنجي او نورو
ظالمانه ،غیرانساني ،تحقی ٓرامیز اعمالو او مجازاتو په هکله دملګرو ملتونو فرعی کمیټه هم مدافع وکیل ته الس رسي ګـټور
ښودلی.229
همدلی کبله ،دشکنجی او بدچلند څخه دافرادو محافظت بهترینه الره دپولیس توقیف ځایونو کې دتوقیفیانو الرس رسی مدافع
وکیالنوته دي؛ دمدافع وکیل شتون یواځي دشکنجی مخنویــی نه کوي؛ بلکی ،مدافع وکیل ته توانایــې ورکوي چې دشکنجی
صورت کې الزم اقدامات وکړي .همدارنګه ،یوناما لخوا مرکه شوي مدافع وکیالن مشاهده کړي ،چې دشکنجی دپٻښٻدو څخه دوه
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
او بد چلند په هکله شکایت وکړی هغه وخت دي چې مدعی علیه محکمي کې حضور پیداکړی .یعنی تحقیق څخه څومیاشتي
وروسته.
د توقیفیانو محدود الس رسی خپلوکورنیوته
ملي امینت ریاست ،د ملي امنیت  ۴۰ریاست کې یونوی دفتر پرانستلی چې دتوقیفیانو کورنیوته دتوقیفیانو دځای پرهکله
معلومات ورکوي .یوناما موندلي چې د ملي امنیت ټولو نظارت شوو توقیف ځایونوکې په استثنا د ملي امینت  ۱۲۴ریاست؛
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
ملي امنیت ،یوناما باندی نیوکه کوي چې د ۲۰۱۱کال اکـتوبر میاشت راپور خپریدو څخه دمخه؛ دشکنجي مالومات او شواهد
یــې دوي سره ندي یوځای کړي .230دحاضر نظارت مودي بهیرکې ،یوناما ملي امینت ته دشکنجی شمیر دوسیه چې په
والیتونوکې د ملي امنیت ریاستونوتوقیف ځایونوکې ترسره کیږي ،ولیږدولي او د ملي امنیت دغه تشویش یــې حل کړ.231
دتوقیفی پت ساتلو په موخه دتشخیص ټولي نښې پټي شوي وي .ملي امینت دیوناما تشویش ته ځواب ورکړ .232ملي امنیت
دتوقیفیانو لخوا دشکنجی تایــې د شوي قضیه ردکړي .ملي امنیت وویل چې یادی قضایاوی یــې د ملي امنیت څارنوال او مرکه
شوو توقیفیانو سره بررسی کړي .دواړه توقیفیانو اقرار کړي او همدی کبله خپله ګناه یــې منلي ده ،د ملي امنیت ویناپربنسټ.
ٓ
 228د ۲۰۰۲کال اګست  ۱۷نیټه دشکنجی او نورو ظالمانه ،غیرانسانی،او تحقیر امیز چلند یا مجازاتو اړوند ،دملګرو ملتونو ځانګراستازی راپور وګوري.
229دنتیجه له لحاظه ،مدافع وکیالنو ته الس رسی د بدچلند مخنیوی کوی ،الزیات معلوماتو له پاره وگو.ر(CAT/OP/MDV/1,26 FEBERUARY2009,at62.) :
230د  ۲۰۱۲کال فبروری  ۲نیټه دملي امنیت ریاست حقوق بشر څانګې مشر ښاغلی نبی سره دیوناما لیدونه.
 231د۲۰۱۲کال جون میاشت کې یوناما دشکنجی تائید شوی قضایاوی دملي امنیت سره شریکي کړي.
 232د۲۰۱۲کال جون  ۲۴نیټه یوناماته دملي امنیت لیک.
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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.
ٓ
233
ددغه راپور لیکلو وخت کې ،یوناما لیدلي چې دیادو توقیفیانو جملي څخه یوتن د ملي امنیت لخوا ازاد کړاي شوی دی.

افغان ملي پولیس او د کورنیو چارو وزارت
څٻړنه
د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست وویل" :دافغانستان امنیتي اداري دا ادعاګاني په جدی توګه ردوي او یادونه کوي
چي دوي مجبور دي چي دملګرو ملتونو هیئت ته امکانات برابر کړي چې د زندانونو ؛ او توقیف ځایونو د وضیعت او د توقیفیانو
څخه څارنه ارزیابي وکړي ".234
افغان ملي پولیسو راپور ورکړي چې دوي دشکنجي ادعاګاني څٻړلې او دیوناما په  ۲۰۱۲کال راپورکې ښودل شويو والیتونوته ئي
پالوی استولی:
"دپالوي غړو په جدی توګه وضیعت ارزیابی کړی او دتورن شخص سره یــې ادعاګانو ته رسیدګي کړي .دکورنیو چارو وزارت لخوا
په یوې ارزیابي کې د  ۴۰تنو څخه دوه تنو د ملي پولیسو لخوا د شکنجي ادعا کړي .د لغمان په والیت کې د  ۲۱محکوم شوو
کسانو څخه هیڅ یوهم دپولیسو لخوا دشکنجی ادعا نده کړۍ .په کندهار کې ،د ۴۷۶تنو څخه  ۱۳تنو دپولیسو لخوا د بدچلند
235
شکایت کړی ،او په کندز کې د ۸۲تنو څخه  ۶تنو شکایت کړی".
دافغانستان په توقیف ځایونوکې دمنازعي اړوند توقیفیانو سره چلند راپور 236ته دکورنیو چارو وزارت په ځواب کې ویلی :د کورنیو
چارو وزارت یوهیئت دلغمان ،کندهار او کندز والیتونوته دشکنجی د راپورونو د پلټنې په موخه استول شوی .یاد هیئت دکورنیو
چارو د وزارت جزوتامونو ،د زونونوقوماندانیو ،او امنیه قوماندانیو کې دبشری حقونو وضیعت وڅیړه .یوناما پوهیږي چي هغو
توقیفیانو چې دشکنجی او بدچلند شکایت کړي ؛ د کندهار ،کندز ،او کابل)پلچرخی( په زندانونو کې وو .یواځي په شفاهی توګه
شکایتونه هیئت ته ورکړل شوی وو او هیڅ یو لیکلی شکایت ندي اخستل شوی .دکورنیو چارو وزارت قبلوی چې دا شکایتونه
الزیاتو څیړنوته اړتیالری .په همدي موخه دکورنیو چارو وزارت دجندر ،حقوق بشر او د ماشومانو څانګې پالن لری چې یادو
237
توقیف ځایونوته والړ شی او د دغو توقیفیانو سره مرکې وکړي.
د یوناما کـتني داښکاره کوي چې دکورنیوچارو وزارت دشکنجی او بدچلند راپورونه په جدی توګه نه بررسی کوي .په یوه عمومي
کـتنه کې د محبوسینو سره ترسره شوی؛ د پلچرخي په زندان کې د  ۴۰تنو څخه  ۲تنو د ملي پولیسو لخوا د شکنجه کیدو
شکایت کړی؛ په کندهار کې د  ۴۷۶تنو څخه  ۱۳تنو د ملي پولیسو لخوا د شکنجه کیدو شکایت کړي او په کندز کې  ۸۲تنو
238
څخه  ۶تنو د ملي پولیسو لخوا د شکنجه کیدو شکایت کړی.
 233توقیفی نمبر۹۸ :
 234دد ۲۰۱۱کال سپتمبر  ۷نیټه دکورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست ګډه مطبوعاتی اعالمیه.
 235د ۲۰۱۱کال راپور دوهمه ضیمه وګوري.
236دیاد راپور وهمه ضمیمه وګوری
 237د۲۰۱۲کال می  ۹نیټه؛ یوناما دکورنیو چارو وزارت دجندر ،حقوق بشر او ماشومانو څانګي او دملي امنیت دبشری حقوق څانګۍ سره ولیدل.
 238د ۲۰۱۲کال مارچ میاشت کې د کورنیوچارووزارت راپور.
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عدلي تعقیب
دکورنیو چارو وزارت دجندر ،حقوق بشر او د ماشومانو د حقونو د مالتړ ریاست یوناما ته خبر ورکړی چې دشکنجی د ورکولو له
کبله هیڅ افسر هم ترعدلی تعقیب الندی ندی نیول شوی .دلوي ـې څارنوالۍ د معلوماتو پربنسټ ،نظامي څارنواالن چې د ملي
پولیسو د جزایــي قضایاوو مسولیت لري ،د ملي پولیسو  ۳۵قضی ـې چې د وهلو تورونه وو ،او  ۴۰قضی ـې چې ملی پولیس پکې په
قتل تورن وو  ،نظامی څارنوالۍ ته رسیدلي .دلوی ـې څارنوالۍ په معلوماتو کې داروښانه نه وه چې ایا د دغو پٻښو قربانیان
239
توقیفیان وو یا دا قضایاوې د جنایــې بررسیو او تحقیقاتوالندی وې.
روزنې
دکورنیو چارو وزارت دیوناما دوړاندیزونو د تطبیق په برخه کې د پام وړ اعمال ترسره کړی په ګډون دپولیسو د اکادمي په درسی
نصاب کې دپولیسو اکادمي ټولو زده کوونکوته د بشری حقونو  ۱۸ساعته اضافی درس ځای پرځای کو؛ .برسیره پردي د پولیسو
لپاره دبشری حقوونو په هکله دوه ډوله نور ټریننګونه هم شته؛ لمړي ډول یــې دکورنیو چارو وزارت د حقوق په ریاست کې
ټریننګ دي چې دکورنیو چارو وزارت ټولو کارکوونکوته ورکول کیږی ،او دوهم ډول یــې دکورنیو چارو وزارت دحقوق بشر د
څانګي لخوا دافغانستان دبشری حقونو خپلواک کمیسیون په مالتړ ترسره کیږی .تراوس مهاله یاد ټریننګ یواځی په کابل کې
د۱۰۱زون لپاره ورکړل شوي او اراده داده چې یاد ټریننګونه دافغانستان ټولو زونونو او والیتونوکې ترسره شي.
دبشری حقونو ریاست اقتصادی منابع نه لری چې دا دنده ترسره کړی .ګډونوال د ملي پولیسو او جنایــې تحقیقاتو د ریاست
کارکوونکې دی .که څه هم دبشری حقونو ټریننګ يواځی دتحقیق د موثرو او قانوني طریقو څخه ندی کوم چې د یوناما لخوا په
۲۰۱۱کال اکـتوبر راپورکې وړاندیز شوي و .د کورنیو چارو وزارت په یواځی توګه داتوان نه لری چې په بشپړ ډول تحقیق کوونکي
په قانونی او موثرو طریقوسره او دشکنجی مخنیوی مکلفیت په هکله وروزي .دوی دنړیوالی ټولنی مالی او تخنیکي مرستوته
اړتیالري ترڅو تحقیق قانونی او موثره طریقو په هکله طزالعمل تیارکړی.
د کورنیو چارو د وزارت اوامر
یوناما سره یوه لیدنه کې د کورنیوچارو وزارت د۲۰۱۲کال مارچ کې دټولو صادرو شوو اوامرو یوه کاپـی شریکه کړه .دغه
الرښودونه دشکنجی او نورو غیر انسانی اعمالوپه ممنوعیت باندی تاکید درلود .پرته د بشر حقونو د مظنون ،توقیفی او زندانی؛
او پرته داړوندو قوانینو او نړیوالو الرښودونو چي افغانستان یــې غړیتوب لری .یاد الرښودونه خپل سری توقیفونه منع کوی او
تاکید کوی چې توقیف باید د قانون پربنسټ اوسی او غیر قانونی او خپل سري توقیفونه او دقدرت څخه سؤاستفاده دپولیسو
لخوا جرم دي چې د عدلی تعقیب الندی راتلی شی .الرښودونه دلمړنیو تحقیقاتو په شمول د برائت الزمه او مظنون ته دهغه
دحقونو په هکله د معلوماتو په ورکولو باندی تاکید کوي .همدارنګه پولیسو ته یادونه کوی چې د  ۷۲ساعته نظارت په مودی کې
دهر مظنون د نیولو څخه د  ۲۴ساعتونو په بهیر کې څارنوالی ته خبر ورکړی 240.الرښودونه دکورنیو چارو وزارت جندراو حقوق
بشر ریاست ته په کابل کې او څانګوته یــې په والیتونوکې هدایت کوي چې دمظنونینو ،تورنو او د زندانیانو د حالت څخه نظارت
وکړي ۱۶۹ .241نمبر احکام ټولو والیتونو او ولسوالیو ته صادرشوی .242یوهیئت ټاکل شوی ترڅو دیادو احکامو د تطبیق څخه
 239د ۲۰۱۲کال جون  ۲۵نیټه یوناما دلویه څارنوالۍ څخه دامعلومات ترالسه کړي.
 240د۲۰۱۲کال مارچ  ۱۴نیټه ،دکورنیو چارو وزارت الرښودونه
241پورتنی مرجع.
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څارنه وکړی .یاد هیئت دوالیاتو د امنٻه قوماندانیو او نظارت خانوڅخه لیدنې کوی او د ملي پولیسو افسرانوته پیغامونه
انتقالوي.243
یوناما دکورنیو چارو د وزارت د الرښودونوقدرداني کوی ،که چیري دهیواد په کچه د قانون پلی کوونکو چارواکوته دځانګړو
ټریننګونو سره واستول شي او له تطبیق څخه یــې نظارت وشی ،نو په اوږد مهال کې دتوقیفی دحقوقو ضامن او شکنجه به له
منځه والړه شي .حکومت باید داسي الرښود دموثریت ټاکلو لپاره روښانه معیار رونه وټاکي او وخت پروخت موندنی یــې دیوناما
او نورو هغو اداراو سره یوځای کړي چې دبشری حقونو د نظارت په برخه کې کارکوی.
دتوقیفی دحقونو د نظارت په برخه کې په ځانګړی توګه چې د ملي امنیت په توقیف ځایونوکې ساتل کیږی ،یوناما له حکومت
څخه غواړي چې دخپواکه او مستقله ناظرینو نظارت پرته دکوم قید او شرط څخه یقینی کړي.

د قانوني مراحلو طی او د جزایــې عدالت سیستم ځواب
دافغانستان دجزایــې اجرااتو قانون او د اساسي قانون پربنسټ ،دشکنجی دالری ترالسه شوي اعتراف نباید دمظنون د
محکومیدو د اساس پتوګه وکارول شي .څرنګه چې په دي راپور کې روښانه شوي ،تردي مهاله په ټولو قضایاوو کې داسي استفاده
شوی چې د ملي امنیت او ملي پولیسو چارواکو د اعتراف ترالسه کولو لپاره په بدچلند او شکنجي باندي د مصلحت له مخی تکیه
کړي .د ملي امنیت په توقیف ځایونوکې د  ۱۷۹توقیفیانو له جملې څخه چې دشکنجی او بدچلند راپور یــې ورکړی ۱۳۷ ،تنو ویلي
چې د تحقیق په بهیر کې دشکنجی دریدو په موخه یــې اعتراف کړی.
څرنګه چې د ۲۰۱۱کال د اکـتوبر په راپور کې یادونه شوی ،یوناما موندلي چې اکـثره قضایــې چارواکو د محاکمی په بهیر کې د
عدلی تعقیب لپاره جرم باندی دمدعی علیه پر اعتراف تکیه کړې .ډیری وخت اتهام ،توراو محکومیدل د هغو اثبابیه مدارکو
پربنسټ کیږي چې د بدچلند او شکنجي دالری ترالسه شوی وی ،او ډیر کم وخت دا شواهد په محکمه کې دسوال الندی راځي.
د شکنجو ادعا ګانو ته د قاضیانو او څارنواالنو السرسی
یوناما ګڼ شمیر قاضیانو او څارنواالنو سره مرکې کړي چي دشکنجی او زور سره ترالسه شوی ادعاګانو ته څرنګه رسیدګی کوی .
ګڼ شمیر قاضیانو منلي چې د محاکمې بهیر کې دشکنجی ادعاګانی ترالسه کړي ،پداسی حال کې چې څارواالنو بیا د داسی ادعاو
ترالسه کول رد کړي 245.ګن شمیر قاضیانو منلی چې په محاکمو کې دشکنجی ادعاګانی ترالسه کړي .دیوناما لخوا مرکه شوو
چارواکو ،د ملي امنیت  ،ملي پولیس دولسوالیو په کچه او یوه قضیه کې د جنایــې مدیریت دشکنجی د منبع پتوګه ښودلي .که
246
څه هم دوی پخپله دداسی ادعا ګانو ترالسه کول رد کړي.
244

 242دکورنیو چارو وزرات احکامو یوکاپـی یوناماته لیږدول شوی
 243د ۲۰۱۲کال می  ۹نیټه یوناما د کورنیو چارو وزارت جندر ،حقوق بشر او ماشومانو څانګۍ رئیسی سره ولیدل.
244دافغانستان توقیف ځایونوکې دمنازعی اړوند توقیفیانو سره چلند ) ۲۰۱۱کال اکـتوبر(  ،دیوناما او دبشری حقونو په هکله دملګروملتونو عالی کمیشنری دفتر
245د ۲۰۱۲کال فبروری  ۹او  ۲۸ترمنځ یوناما د  ۱۵قاضیانو ۱۵ ،څارنوالۍ استازو  ،دوته دلویه څارلوالی استازو سره کابل کې لیدلي.
 246د ۲۰۱۲کال فبروری  ۹او  ۲۸نیټو ترمنځ یواما د لویه څارنوالی  ۱۵استازو ،چې  ۱۳تنو  ۱۱والیتونوکې کارکاوه ،او کابل کې دلویه څارنوالی دوه تنه استازو سره مرکه
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
اعترافپه زور او د شکنجی له الرې ترالسه شوی وي ،څرنګه رسیدګی وکړی .په حقیقت کې ګڼ شمیر قاضیانو ،څارنواالنو ،او د
مدافع وکیالنو یادونه کړي چې په اوسنی نظام کې دشکنجی دواقع کیدو اثبات مسؤلیت دمدعی علیه )تورن( پرغاړه دی .داسی
ښکاری چې ملي امنیت ،ملي پولیسو ،څارنواالنو او محاکمو ته الزمی ده چې مدعی علیه ددی توان ولری ترڅو پخپل بدن باندی
247
دشکنجي څرګند ټپونه ښکاره او ثابت کړي چې شکنجه او بدچلند ورسره شوی.
ډیر شمیر قاضیانو په ښکاره توګه منلی چې طبی معائناتوته دشکنجی اثبات لپاره دمتهم استول یو نامناسب کاردی ځکه چې
ملي امنیت اکـثره توقیفیان په قانون کې د ټاکلي مودی څخه زیا ت وخت په توقیف کې ساتي .کله چې اکـثر متهمین محکمی ته
حاضریږی نو ډیر ناوخته وي چې دشکنجی نښي ښکاره شي ،په ځانګړی توګه فزیکي نښی له منځه تللی وي .ددی ستونزی لپاره
ملي امنیت اکـثره دخپلو طبی کارکوونکو څخه کار اخلی ترڅو دشکنجی د ادعاو قربانی معائنه کړی .دغه عمل دتوقیفیانو د طبی
معائناتو د خپواکې په هکله انديښنې رامنځته کوي چې ناشونی ده چې د ملي امنیت ډاکـتر چې د ملي امنیت د کارمند پر
وړاندی د شکنجې د اتهامشواهد وړاندی کړي.
د شکنجی د الری ترالسه شوی اعتراف په رد کې د قضا مسؤولیت
ځینو قاضیانو او څارنواالنو ښودلی چي د شکجی له الری د ترالسه شوی اعتراف ادعا د اثبات په اړوند ددوی صالحیت محدود
دي ځکه چې دافغانستان د جزا او د جزایــې اجراتو په قانون دشکنجی دجرم عناصر په واضحه توګه ندی تعریف شوي .پداسی
حال کې چې شکنجه منع شوی؛ ولی قانون په روښانه توګه جرم ندی تعریف کړی .تراوس مهاله دشکنجی نړیوال تعریف
دافغانستان په قوانیونو او پالیسی کې ندی منعکس شوی.248
همدارنګه یوناما دیوشمیر مدافع وکیالنو سره خبری کړی چې شکنجه شوی موکلینو څخه یــې دفاع کړي .249په ټولو راپورونوکې
دشکنجی موضوع په محکمه کې مطرح شوې .250یوتن مدافع وکیل ویلي چې هیڅ تجربه نه لری چې قاضی ديدقانون د هغو
تطبیق کوونکو ادارو پر وړاندی چې شکنجه ترسره کړی عملي ګام واخستلی شي ،مګر یواځی قاضیایو ویلی چې دوی فکر کوی
چې اعتراف زور سره اخستل شوی دی .بل تن مدافع وکیل ویلی چې که دشکنجی فزیکي نښی شتون ولری اوکه نه ،هغه په
محکمه کې دشکنجه کیدو شکایتکوی ولی په اکـثرو دوسیو کې قاضیانو دغو ادعاوو ته پاملرنه نده کړی .همداشان نورو مدافع
وکیالنو ویلی چې دوی هیڅکله داسی قضیه نده درلودلي چې د شکنجي ادعا دقاضیانو لخوا منل شوی وي او د متهم پروړاندی
تورونه رد شوی وي.
یوناما سره قاضیانو دبحث په دروان کې دقانون د تطبیق کوونکو اداراو سره پخپلو مسلکی اړیکوباندی هم رڼا واچوله .یوتن
قاضی وویل چې د ملي امنیت او ملي پولیسو څخه یــې غوښتي وو چې محکمي ته حاضر شي او دشکنجی ادعاوو ته ځواب ووایــې
ولی بی نتیجې وو .بل تن بیاوویلي چې که چیری پرته دکابل څخه د ملي امنیت  ۴۰ریاست پوښتنوکې برخه ولری نو ممکن
247دمرکه شوو قاضیانو او څارنواالنو جملی څخه ډیر ځانګړی توګه دوه تنو ویلی چې ملی امنیت دمنازعی اړوند توقیفیانو سره بدچلند او شکنجه کوي.
 248مخکنی ماخذ
 249د۲۰۱۲کال فبروری  ۹څخه تر  ۲۸پوری یوناما دقانون حاکمیت څانګی کارکوونکو د  ۱۲مدافع وکیالنوسره ولیدل چې په  ۱۱والیتونوکې یــې کارکاوه.
 250د ۲۰۱۲کال  ۹او  ۲۹نیټه ترمنځ یوناما د  ۱۲تنو مدافع وکیالنو سره لیدلی چې  ۱۱والیتونوکې کار کاوه.
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محکمي ته یــې احضارکړی .بل تن قاضی ویلی تراوسه پوری په عمومی توګه مسئولین حتی ډاکـتران نه غواړي چې د ملي امنیت
پروړاندي د شکنجي اثار تایٻدکړي.
ځینو قاضیانو او څارنواالنو دقضایــې او ملي امنیت کارکوونکو ترمنځ دیوظریف ارتباط تائید کړی او دشخصي امنیت اندیښنې یــې
څرکندی کړی چې دقضایاو تعقیب باندی تاثیر لري .همداراز اندیښنې دمدافع وکیالنو او ممکن د ډاکـټرانو په برخه کې چې
دشکنجي قربانیان معائنه کوی هم موجودیوي.
بد چلند او د شکنجو حل ته قانوني ځواب
دجزایــې اجرااتو د قانون مسوده تر کارالندی ده .ددې مسودې چې پروسه یــې دعدلی ـې وزارت لخوا پرمخ وړل کیږي ،که چیری
تصویب شی نو ګڼ شمیر مادی لری چې د توقیفی په ګـټه دقانونی مراحلو طی مراعت کول تظمینوی او دشکنجی او دخپل سری
251
توقیف اوسنی ممنوعیت غښتلی کوي.
یوناما تشویق شوی چې دجزایــې اجرااتو قانون په مسوده کې څارنوال ته مسؤلیت ورکول کیږي ترڅو داثابته کړی چې دمتهم
پروړاندی قانوني شواهد پرته دزور یا شکنجی ترالسه کړي .پدی قانون کې به داسی مادی شتون ولری چې دعدلی تعقیب په هره
مرحله کې باید توقیفی مدافع وکیل ته الس رسی ولري252 .په اوسنی مسوده کې یوه ماده دتوقیف د مدافع وکیل درلودل الزمی
253
ګڼی هغه هم هغه جدی قضایاوو کې چې حداقل مجازات یــې اوږد حبس وی.
دحکومت لخوا دحقوقی خدماتو وړاندوینه بی بضاعته توقیفیانوته په یوه ماده کې شوی ،254په شمول ددی چې څارنوال او
قاضی باید اطمنانی کړي چې په زور اخستل شوی اعتراف د متهم د دوسی ـې څخه خارج کړی شوی دی .255دداسی قانوني
حفاظت شتون او جدی تطبیق کیدل به نه یواځی دافغانستان قانوني او بشری حقونو نړیوال مکلفیت تضمین کړی بلکی د
مظنونینو څخه به تحقیق اوڅیړنی دقانون په چوکاټ کې ځای پر ځای کړي.
یاده مسوده)د جزایــې اجرااتو د قانون مسوده( دتوقیفی حق تضمینوي چې توقیفی دتوقیف مودی د ختمیدوڅخه درې ورځی
مخکی محکمې ته وړاندي کړی شی .دڅیړنو په بهیر کې د تحقیق موده  ۱۰ورځی ده چې هر ځل د توقیف موده د  ۳۰ورځو
څخه زیاته نشی تمدیدای .په مجموع کې د توقیف موده باید  ۱۸۰ورځو څخه زیاته نشی .هرځل دتوقیف د مودې دتمدید باید د
محکمې څخه وغوښتل شي چي توقیفی یا وکیل یــې په محکمه کې شتون ولری ترڅو دتمدید مودی باندی اعتراض وکړی.
د توقیف د مشروعیت د څٻړنې د حق نشتون او د هغه تاثیر په خپل سرو او غیر قانوني توقیفیو باندی
دافغانستان حقوقی نظام دتوقیف په مشروعیت باندی د اعتراض حق ندی وړاندي کړی 256کوم چې دغیرقانوني توقیف په هکله
اضافی قانوني حراست وړاندی کوي .اکـثره وخت یوتوقیفي ترڅو محکمه ترسره نشي قاضی نشی لیدلي .دنیول کیدو دوخت څخه
251مدافع وکیالنو یوناما خبرورکړي چې ځانګړی توګه دري قضایاووکې شکنجه  ،او عدلی طب معائنات ددوسیه سره یوځای وړاندی کړي.
252دجزائی اجرااتو قانون مسوده اوس مهال پارلمان کې قانوني مراحل طی کوی .د ۲۰۱۲کال اکـتوبر  ۲نیټه پارلمان دتقنین کمیټی یاده مسوده باندی کارپیل کړی.
 253پورتنی مرجع ۱۰ ،ماده.
254پورتنی مرجع ۱۰ ،او  ۱۱ماده.
255پورتنی مرجع  ۲۲ماده.
 256پدی معنی چې توقیفی ته حق ورکوي چې محکمې ته دخپل توقیف مشروعیت باندی اعتراض پاڼه وړاندی کړی؛ چې داقانونی عمل افراد دخپل سرو او غیرقانونی
توقیف څخه ساتي.
75

ترمحاکمی پوری دتوقیف موده دری میاشتو مودې پوری غځیدلی شي .257هغه جوړښت چې توقیفي وکوالی شي د خپل توقیف د
عدم مشروعیت په هکله قاضی ته شکایت وړاندی کړی؛ دافغانستان قوانین به دافغانسان اساسي قانون سره همغږی کړی او
همدارنګه ددولت مکلفیت دمدنی اوسیاسی حقونو کنوانسیون دغړی هیواد په توګه ترسره کړی .258پرته لدی چې توقیفیان
وکوالی شي د خپلو توقیف کیدو قانونیت په محاکمه کې اعتراض وکړي .ډیری توقیفیان دتوقیف ځایونو چارواکو لخوا پخپل سر
توقیف کې ساتل شوي بغیر لدی چې قانوني مودې او مدافع وکیل ته د الرس رسی حقونوته احترام وشي.
په خواشینی سره هیڅ داسی تظمین شتون نلری چې يوځل دقانون یاده مسوده دپارلمان لخوا تصویب شي بیادی نو داسی
قانونی مادی پکې ځای پرځای شی .دافغانستان داساسی قانون سره سم داسی قانونی جوړښت ته اړتیا ده چې توقیفی وکوالی
شی محکمې ته دخپل توقیف قانونیت باندی غور کولو په موخه عرض وړاندی کړي.

ستره محکمه او لویه څارنوالۍ
د یوناما مسؤلینوته خبرورکړل شوی چې محکمه او لویه څارنوالۍ هم دشکنجی د مخنیوی اړوند الرښودونه صادرکړي او
دشکنجی ادعا ګانی به تعقیب کړي .دقاضیانو سره دیوناما د مرکو په موده کې)۲۰۱۲کال فبروری  ۲۸-۹نیټی( دوه تنو قاضیانو
د دوه کلونو وړاندی دستری محکمې لخوا الرښودونوته اشاره وکړه  .ولي نه یوناما او نه هم کوم ځواب ورکونکی دستری محکمې
لخوا دکوم )نوي یا پخواني( الرښود په هکله معلومات درلودل .یوناما دقضا ټولو چارواکو او د قانون تطبیق کوونکو ادارو
چارواکو باندی غږ کوي چې دتحقیق معیاری او ټاکلي الرښودونه چې ټولو قانون تطبیق کوونکو اداروته تطبیق وړ وي تنظیم او
نشر کړي .دابه نه يواځی خپلواکه مستقله نظارتی ادارتوته وړتیاورکړي چي دالرښودونو موثر نظارت وکړي بلکی ددولت مثبت
اقدامات دشکنجی د مخنیوی او طی مراحلو په حق کې اوسي.
د عدليــې وزارت څخه د کورنیو چارو وزارت ته د محابسو د عمومي ریاست د مسؤلیت انتقال
د۲۰۱۱کال جنوری کې دمحابسو د عمومي ریاست مسؤولیت دعدلیــې وزارت څخه د کورنیو چارو وزارت ته انتقال شوچې
نړیوالې ټولنې پرې خپل تشویش څرکند کړ .259نړیوالې ټولنې تاکید کاوه چې باید دمحابسو عمومي ریاست دکورنیو چارو د وزارت
په چوکاټ کې د مستقل ریاست )معینیت( پتوګه شتون ولریترڅو د ملي پولیسو او امنیتی ادارو توقیفیانوته دالس رسی مخنیوی
وکړي .همدارنګه دا خبره هم یاده شوه چې دقانون نافذین او امنیتی ادارې باید دمحابسو په چارو او اداره کې مداخله ونکړی،
260
چې دکورنیو چارو وزیر موافقه وکړه او د دی موقف څخه ئي په علنی توګه مالتړ وکړ.
د محابسو اداره کې د کورنیو چارو د وزارت او د ملي امنیت ریاست د الس وهنو په هکله انديښنې
په دی نژدی وخت کې د کورنیو چارو وزارت د محابسو عمومی ریاست ټولو والیتی اومرکزی محابسو کې د یوې ))کشفی څانګی((
ځای پرځای کولو پالن خپورکړ .پدغه اداره کې به داستخباراتی او تحقیقاتي ادارو او وزارتونو استازی ګډون ولری د ملي امنیت د
ریاست او د جنایــې جرمونو د ریاست د استازو په شمول .دغه اداره به دمحابسو په داخل کې موقیعت ولری او د جاسوسی،
 257دجرائی اجراتو موقت قانون  ۶او  ۵۳ماده .
 258دجزائی اجرااتو موقت قانون  ۹ماده  ۱بند
 259قانوني ډول د  ۲۰۱۱کال دسمبر  ۱۷نیټه دجمهوری ریاست فرمان پراساس انتقال صورت نیولی وو.
 260د۲۰۱۲کال جنوری  ۱۰نیټه دکورنیو چارو پخوانی وزیر ښاغلي بسم ﷲ خان محمدی بیانیه.
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مخدره موادو او تروریزم سره د مبارزی د بررسی او تحقیق مسؤولیت لری .دوي به دمحابسو عمومی ریاست ته مسؤل نه وي
بلکي هرشخص به خپلی خپلی اداری ته ځواب ورکوونکی وي.
نړیوالو دکورنیوچارو وزارت باندی نیوکه وکړه او ویليیــې دي چې دغه پالن دبشری حقونو د بالقوه سؤاستفادو څخه ډک دی او
دمحابسو د نړیوال اصالحی معیار سره په تضاد کي دی .261ترټولو ستر تشویش دادی چې د ملي امنیت ریاست ته اجازه ورکوی
چې دتوقیفیانو انتقال د ملي امنیت څخه زندانونوته بیاهم چانس ورکوی چې په زندان کې د محبوسیونو څخه اعتراف ترالسه
کړی.
سرپوزه)کندهار(
یوناما دکندهار د مرکزی زندان)سرپوزه( په داخلي چارو کې دامنیه قوماندان د الس وهنو په هکله ګن شمیر راپورونه ترالسه کړي.
دمحبس دچارواکو په نسبت د ملي پولیسو ،ملي امنیت کارکوونکو او څارنواالنو نفوذ ورځ تربلی د محبس چاروکې زیاتیږی او د
محبس دچارواکو ،توقیفیانو او د زندانیانو د اندیښنو سبب شوي .دګڼو اداراو یو روښانه رول نه شتون ،توقیفیانو او زندانیانو ته
دمحکمې او کورنیو سره دمالقات په برخه کې ځینې ستونزی رامنځته کړي .دغه موضوع د یوناما لخوا د کورنیو چارو له وزارت
262
سره شریکه کړی شوه .د کورنیو چارو وزارت وویل چې دزندانونو په داخل کې د ملي امنیت له فعالیت څخه خبرندي.

د توقیف ځایونو څخه د نړیوالو مرستندویه ځواکونو )ایساف( د پلټنې پروګرام
"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
پورې کلک وتړل او د توت په یوې ونې کې یــې راځوړند کړم .دوی دې کار ته تر ډیره مودې دوام ورکاوه  ،ترڅو به چې ما خپل
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
حال کیدم چیرته چې به دوی د بې هوښۍ په وخت کې وړلم .کله به یــې چې زه ځوړند کړم نو د وینې جریان به مې بند شو او
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
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 .زما ښی مټ
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{.
) ۲۶نمبر توقیفي ،د ملي پولیسو ۱۵مه حوزه ،کندهار ،د  ۲۰۱۱کال ډسمبر(
د سمون شپږ پړاویز پالن
د  ۲۰۱۱کال په اکـتوبر کې ایساف د سمون شپږ پړاویز پالن په الره واچاوه چې د توقیفیانو سره د چلند او د استنطاق په
روشونو کې د سمون د راوستلو په برخه کې ،له افغان چارواکو سره مرسته وکړي .دغه سیستم  ،د توقیف ځایونو څخه د
باقاعده پلټنو ،د پرسونل او توقیفیانو سره د مرکو پراړتیا ټینګارکوي چې د ملي امنیت او ملي پولیسو له خوا د توقیفیانو سره د
 261دنړیوالی ټولني استازید۲۰۱۲کال د می په  ۲۹نیټه د محابسو په کاری ګروپ کې په رسمی توګه خپل تشویش دکورنیو چارو پخوانی وزیر ښاغلی بسم ﷲ محمدیسره
شریکه کړه.
 262د ۲۰۱۲کال د می  ۲۹نیټه ،یوناما دکورنیو چارو پخوانیوزیر ،ښاغلی بسم ﷲ خان محمدی سره شریکه شوه.
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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
وکړي ،د توقیف ځایونو دمشرانو او د تحقیق د پرسونل لپاره چې له توقیفیانو سره تماس لري او د خپل چلند لپاره مسؤل دي،
روزنیز سیمینارونه په الره اچولي .نوموړو روزنیزو پروګرامونو ،له توقیفیانو سره پر انساني چلند او دتحقیق پر غیر اجباري
تخنیکونو چې تحقیق کوونکي یــې د شکنجې د یو بدیل په توګه کارولی شي ،تمرکز درلود .همدارنګه نوموړو پروګرامونو د بشري
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
پولیسو توقیف ځایونه د هغې پروسې لپاره تایید شي چې له مخې یــې د نړیوالو ځواکونو څخه د بندیانو سپارلو بیا پیلولو ته الره
هواریږي .تایید یا منل یوازې د ایساف قوماندان ته وړاندیز کیدی شي ،که چیرې د توقیف ځایونو ټول اړوند پرسونل چې له
توقیفیانو سره د ناوړه چلند مرتکب شوي وي ،په دې روزنیزو پروګرامونو کې ګډون کړی وي او د ایساف د روزونکو د قناعت وړ
ګرځیدلي وي .د توقیف ځایونو پلټنې هغه وخت بشپړې وې چې ایساف به وکولی شول په هر ځای کې د ټاکلی شمیر توقیفیانو
سره مرکې وکړي –په بیال بیلو توقیف ځایونو کې د توقیفیانو شمیر یو تر بله توپیر درلود 263 .که د توقیفیانو سره د مرکو په لړ کې
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
قضیو کې به ایساف د توقیف ځایونو د پرسونل لپاره په نورو روزنیزو پروګرامونو ټینګار کاوه.
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
یــې ترسره کوي .په دې لړ کې د نړیوالو ځواکونو پرسونل د توقیف ځایونو څخه ،چیرته چې دوی توقیفیان سپارلي وو ،په
باقاعده ډول څارنې کړي دي ترڅو له هغوی سره د محاکمې نه مخکې بهیر وڅیړي.
د توقیف ځایونو د تایید پروسه
د ایساف د قوماندان له خوا د توقیف ځایونو د تایید پروسه د  ۲۰۱۱کال د نومبر پر ۸مه د نړیوالو ځواکونو له خوا د بندیانو په
سپارلوسره د هرات د ملي امنیت د توقیف ځای په پاک ښودلو سره پیل شوه .د  ۲۰۱۲کال د مارچ پر اتمه نیټه ایساف اعالن
وکړ چې دا ثابته شوې چې د یوناما له خوا له  ۱۶نه تر  ۱۴توقیف ځایونه پیژندل شويدی چیرته چې شکنجه وجود لري 264 .د
یوناما د معلوماتو پر اساس ،د ایساف له خو د تایید پروسه د ایساف د قوماندانۍ له خوا د دې منلو په معنی نه ده چې په
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
شي تر څو د استنطاق ناوړه کړنالرو څخه ګـټه وانخلي .265تاییدې څرګندونه کوي چې د ملي امنیت او ملي پولیسو توقیف ځایونو
د اصالحي پروګرام لومړنۍ درې مرحلې بشپړې کړي او ایساف د نورو ناوړه چلندونو په اړه معلومات نلري.
 263دتاییدد پروسې د یوې برخې په توګه ،د ایساف پلټونکو د هر توقیف ځای د توقیفیانو ډ ټولټال شمیر څخه له  ۴-۳سلنې پورې توقیفیانو سره پر مرکو پیل وکړ او یا یــې په
هر ځای کې لږترلږه شپږ توقیفیانو سره مرکې وکړې .په ځینو توقیف ځایونو کې د توقیفیانو په شمیر کې د ډراماتیک کمښت له امله  ،ایساف ونشول کولی له ټاکلي شمیر
ٓ
توقیفیانو سره مرکې وکړي ترڅو دا معلومه کړي چې ايا شکنجه اوس هم په نوموړو ځایونو کې شته او کنه .سربیره پر دې ،په ځینو ځایونو کې لکه د کاپیسا او لغمان په
توقیف ځایونو کې ایساف د لوجیستیکي محدودیتونو له امله ونشول کولی پلټنې او ټریننګونه ترسره کړي.
264د لغمان ،کاپیسا ،تخار ،هرات ،خوست ملي امنیت او د ملي امنیت  ۱۲۴ریاست ،د ارزګان ملي پولیس ،د خوست یونیفورم دار پولیس ،د ژیړۍ ملي پولیس ،د
کندوز یونیفورم دار پولیس ،د ارغنداب او دامان یونیفورم دار پولیس ،د دشت ارچي یونیفورم دار پولیس ،د کندهار د ۹مې حوزې ملي پولیس.
265د ۲۰۱۱کال فبروری میاشت کابل کې دایساف قوماندانانو سره لیدنه.
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سره لدې چې د ملي امنیت د  ۱۲۴نمبر ریاست په ګډون ،په ځینو ټاکليو ځایونو کې یوناما د توقیفیانو سره د ناوړه چلند جدي
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
او قضاوت وکړي چې له توقیفیانو سره څه ډول چلند کیږي .ایساف په مشروط ډول یو څو ځایونه تاییدکړل 266 .دا په دې معنی
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
توقیفیانو سره د مرکوکولو پورې دوام ولري ترڅو د توقیفي چلند په اړه دوی د قضاوت کولو جوګه کړي 267 .د  ۱۴څخه  ۵ځایونه
268
په 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
دی .په وروستیو مالقاتونو کې ،د جنوب په سیمه ایزه قوماندانۍ کې د ایساف پرسونل یوناما ته دا څرګنده کړې ده چې دوی 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.
د ځینوتوقیف ځایونو د تایید د پروسی د لغوی کیدو تایید
د بیلګې په توګه ،د ۲۰۱۱کال د نومبر په ۸مه نیټه ،د هرات د ملي امنیت د توقیف ځای د لغوې د تایید په تعقیب چې یوناما
د نهوهغو توقیفځایونو لیسټ واخیست چې د پوښتنو ګرویږنو د هغه چلند سره مخامخ شوي ووچې شکنجه یــې درلوده .269په
همدې مرکز کٻد شکنجې تر ټولو وروستي قرباني پخپلې مرکې کې وویل چې د  ۲۰۱۲کال د اګسټ په میاشت کې ربړول شوی و،
چې دا پیښه دهرات د ملي امنیت تایید شوې توقیف ځای ته د ورتګ څخه نهه میاشتې وروسته پيښيږي  .همدارنګه ،ایساف د
 ۲۰۱۲کال د جنورۍ په ۲۵مه نیټه د خوست د ملي امنیت توقیف ځای تایید کړ په کوم کې چې یوناما څلور توقیف شوي
کسان چې د مستنطیقینو لخوا شکنجه شوي وو وموندل ،چې دا د  ۲۰۱۲کال د سپتمبرپه میاشت کې بالکل وروستۍ پیښه
وه. 270
د  ۲۰۱۲کال د مارچ په میاشت کې ،271یوناما د خوست د ملي پولیسو په توقیف ځای کې یو او د کندوز د ملي پولیسو په
مرکزي قوماندانۍ کې دوه توقیفیان وروسته لدې وموندل چې ناوړه چلند ورسره شوی واویاهم شکنجه شوي وو ،پداسې حال کې
چې ایساف دا دواړه توقیف ځایونه تایید کړي وو. 272

266د  ۱۴څخه پنځه ځایونه د ایساف له خوا په مشروط ډول له شکنجې پاک اعالن شوي دي ولې د هغوی پلټنې به جریان لري ،د ملي امنیت  ۱۲۴ریاست ،د لغمان
ملي امنیت ،د ارغنداب ،دامان او د کندهار د ۹مې حوزې ملي پولیس.
267ایساف کولی شي چې مشروطه تاییدشویو ځایونو ته توقیفیان ولیږدوي ،په دې ډول چې په  ۷۲ساعتونو کې به په نااعالن شوي ډول ورڅڅه لیدنه کوي ترڅو توقیفیانو
سره د هغوی د چلند او نور وضیعت په اړه مرکې وکړي.
268د لغمان ملي امنیت ،د ملي امنیت عـ ۱۲۴ـ ریاست ،د ارغنداب ملي پولیس ،د دامان ملي پولیس او د کندهار د ۹مې حوزې ملي پولیس.
 269د  ۴۱۱ ،۴۰۵ ،۳۷۹ ،۳۷۶ ،۲۶۰ ،۲۳۷ ،۲۳۶ ،۱۶۶او  ۶۰۹نمبر توقیفیان
 ۴۴۹ ،۴۴۵ ،۳۲۸ 270او  ۵۷۹نمبر توقیفیان
 271د شکنجې ترټولو وروستني قرباني وویل چې د  ۲۰۱۲کال د مۍ په میاشت کې  ،د خوست د ملي امنیت د توقیفځا ې د تایید څخه درې میاشتې وروسته شکنجه
شوي.
 ۴۵۲ ،۳۵۵ 272او  ۴۴۵نمبر توقیفیان
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د شکنجې پیښې په نژدې  ۲۰۱۲کال اګسټ کې د خوست اوکندوز د ملي پولیسو په توقیف ځایونو کې د تایید څخه شپږ
میاشتې وروسته راڅرګندې شوي دي .د ملي امنیت په  ۱۲۴ریاست کې یوناما د  ۲۰۱۲کال د اګسټ په میاشت کې شکنجې په
پوره باوري اوډاډمن ډول موندلې دي .پردې برسیره ،یوناما څو نورې د شکنجې قضیــې د ملي امنیت په عـ ۴۰ـ ریاست کې ترالسه
کړیدي ،سره لدې چې ایساف ددې توقیف ځای د پنځم پړاو څارنه 273هم بشپړه کړیده  .دغه څو اړخیزه پیښې چې د  ۲۰۱۲کال
د اګسټ په میاشت کې رامنځته شوې دي ،د ایساف د څارنې د پروګرام د عملي کیدو څخه پنځه میاشتې وروسته پیښې شویدي
.
د  ۲۰۱۲کال د اکـتوبر د میاشتې په ۲۴مه نیټه ایساف FRAGO274السلیک کړه د کوم له مخې چې د ملی امنیت ۴۰ریاست،
 ۱۲۴ریاست ،د لغمان ملي امنیت .د خوست ملي امنیت ،د هرات ملي امنیت ،د خوست مرکزي ملي امنیت ،ملي پولیسو او د
کندوز مرکزي ملی پولیسو توقیف ځایونه نا تایید اعالن شوي او هغوې ته یــی د توقیفیانو لیږدول درولي.
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
ورکړي وي .توقیفیانو او هغو ادارو چې د توقیف ځایونو څخه څارنه کوي ،یوناما ته د کیسو په ډول ویلي وو چې د ایساف د
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
وپوهیږي چې له کوم ډول چلند څخه شکنجه منځ ته راځي .پداسي حال کې چې ایساف د توقیف ځایونو پلټنې کولې او د هغوې
د سمون لپاره یــې د کلیدي پرسونل لپاره ټریننګونه برابرول ،یوناما په ډیرو توقیف ځایونو کې د شکنجو او ناوړه چلند په اړه د
تورونو په ترالسه کولو کې یو ښکاره کموالی ښودلی دی .په هر حال ،د ایساف د سمون د پالن موثریت محدود شویدی او ډیر
دالیل موجود دي چې هغه ثمره اوالسته راوړنې چې د دې پالن څخه په ګوتو راغلي ،لنډ مهالې ثابتوي .د سمون دغه شپږ پړاویز
پروګرام پخپل شکل او عمل کې محدود دی کوم چې پخپل وار د محدودو منابعو منعکس کوونکې دی چې ایساف یــې د پلي کیدو
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.
په عین وخت کې ،اکـثره د ایساف پرسونل چې په پلټنو او ټریننګونو کې دخیل وو د بشر د حقونو د څارونکو ،د قانون د اجرا
کوونکو مامورینو ،ټرینرانو او یا هم د متخصصینو په څیر نه وو تربیه شوي تر څو پدی وپوهیږي چې له توقیفیانو سره څرنګه او
ٓ
په څه ډول مرکې وکړي .دا هم یوه پرانستی پوښتنه ده چې ایا توقیفیانو په هغه وخت کې د پوره هوساینې احساس کاوه کله چې
ٓ
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
او یا د نظامیانو په یونیفارم کې شکنجه شوي توقیفان نهایــي بې زړه کوي تر څو ډاډه خبرې وکړي او د حقوق بشر ناقضین
وپیژني.
 273د بشرحقونو خپلواک کمیسیون /اوپن سوسایټی د عامه راپور په تعقیب ،په  ۲۰۱۲مارچ کې د خالصې ټولنې ،ایساف د ملي امنیت  ۴۰نمبر ریاست د پنځم پړاو په
څارنه کې واچاوه.
 274دغه امر دامریکا متحد ایاالتو ځواکونو قوماندانانو له پاره په وخت باندی همکاری په موخه لیږدولی کیږی.
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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
ټریننګونو ساعتونه محدود شوي او د موضوعاتو دایره تر پوښښ الندی نیول شوی .په ایساف کې د ټریننګونوغونډی د ورکړل
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
لري توپیر کوي .په ځینو ځایونو کې د ملي امنیت او ملي پولیسو مستنطیقینو یواځې دوه نیم ساعته د بشري حقونو او انساني
سلوک په اړوند ټریننګونه اخیستي دي ،دا پداسی حال کې ده چې په ځینو نورو ځایونو کې همدا ټریننګ ډیر اوږد او ډیر پراخه
و ،د بیلګې په توګه ،د ملي امنیت په ع ـ۱۲۴ـ ـ ریاست کې ،او د کندهار والیت د ملي امنیت او ملي پولیسو په مرکزي قومندانۍ
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
توقیفیان نورو ځایونو ته او یا د قانون نورو اجراکوونکو ادارو ته ولیږي چیرې چې د څارونکو ادارو یا پام نه وي او یا هم د امنیتي
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
ځایونو کې ایساف د سمون پالن پلی کاوه ،په ډراماتیک ډول سره پکې د جنګي بندیانو شمیره رالویدلې وه .ددې کمښت لپاره
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
هم د جنګ په میدان کې نیول شوي وو ،وقفه راغله د کومې له سببه چې د ټولو هغو بندیانو په شمیره کې کمې راغې چې د ملي
امنیت او یا د ملي پولیسو په توقیف ځایونو کې ساتل کیدل .په اکـثرو ځایونو کې ،سره له دې چې ښکاره نښې نښانې موجودې
وې چې ملي امنیت او ملي پولیس بندیان پټوي او یا یــې نورو پټو ځایونو ته چې رسمي توقیف ځایونه ندي لیږدوي ،په شمول د
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.
سره لدې چې ایساف پدې ټینګار کوي خو بیا هم د دوی د کار ساحه محدوده ده ،دا پدی معنا چې افغانستان یو خپلواک
هیواد دی .275د دوی د شپږپړاویزه پالن له مخې ،ایساف ژمنه کړی چې یواځی په هغو توقیف ځایونو کې چې دوی پکې د بندیانو
د بد چلند او د بشري حقونواو نورو سرغړونو څخه څارنه کوي ،د احتساب مالتړ کوي .په احتمالي توګه دا کار د شکنجې
مرتکبین په نښه کوي ،ثبوتونه او یا نور اړین معلوماتو چمتو کوي کوم چې په تحقیقاتو او قانوني تعقیب کې د افغانستان د
جزایــي عدلي سیستم سره مرسته کوي .ایساف د دغو مرتکبینو نومونه نه خپاره کړي او نه یــې د دغو موضوعاتو د احتساب لپاره
کوم داسي اقدام کړی کوم چې په سیاسي ارادې باندې خواشینونکې اثر پریباسي .د بیلګې په ډول ،د هغو مالي او یا تخنیکي

275د ۲۰۱۱کال جنوری میاشت کې دایساف قوماندانانو سره دیونما لیدنه دشپږ پړاويز پروګرام طرح کیدو په موخه.
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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
مرتکبینو منفکې او عدلي تعقیب پکې شرط وګڼل شي ،یو خواشینونکی حالت رامنځ ته کوي.276
احتساب یو داسی حساس فکـتور دی چې هڅه کوي د شکنجې هغه کلتور بدل کړي کوم چې د افغانستان په توقیف ځایونو کې
شتون لري .یو د هغو دالیلو څخه چې ولی د ملي امنیت او ملي پولیسو په توقیف ځایونو کې شکنجه دوام لري دا دی چې ژر
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
او د ملی پولیسو په ادارو او لیکو کې ،د ایساف دغه شپږ پړاویز پالن بې ارزښته او محدود کړی دی :شکنجه یوازی په لنډ مهالو
ټرینګونو او څارنو باندی نشي دریدالی .پداسي حال کې چې د پلټنې او ټرینګونو سیستم معرفی په شپاړسو هغو توقیف ځایونو
کې د شکنجو د تورونو شمیره راکمه کړه په کومو کې چې د ایساف خپل شپږ پړاویز پالن پلی کوي او د شکنجو استعمال بیرته په
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.
ایساف 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
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 لیکلو په وخت کې د برطانوي ځواکونو څخه د توقیفیانو سپارل افغان ځواکونو ته یو قانوني موده وجود لري تر څو د شکنجې
او ناوړه چلند ډار له منځه یوسي .دغه قانوني موده د برطانیــي او ویلز د استناف محکمې د حکم پر اساس چې د  ۲۰۱۲کال د
نومبر په  ۶مه نیټه ورکړل شو په کوم کې چې برطانیــې ته امر شوی دی چې دغه موده کم له کمه د مرافعه محکمې تر هغه حکم
پوری برقراره وساتل شي کوم چې د  ۲۰۱۲کال د نومبر په ۲۷مه نهایــي کیږي.277د تازهمعلوماتو په رڼا کې د  ۲۰۱۲کال د نومبر
په ۲۹مه ،د برطانیــې د دفاع وزیر دغه قانوني موده پر ځای وساتله او ملي امنیت ته یــې د بندیانو په انتقال موقتي بندیز ولګاوه
اوداسی یــې وویل “داسې معقول او باوري دالیل شته چې باور پری وشي چې هغه بندیان چې د برطانیــې ځواکونو لخوا نیول
278
شوي وو او لشګرګاه ته انتقال شوي ،ښایــي د یوه رښتیني ناوړه چلند سره مخامخ وي”.

276شکنجه او بدچلند دملي امینت او ملي پولیسو لخوا دالهه " " Leahy Lawقوانینو طبیق مانع کیږی .دیاد قانون پربنسټ امریکا متحد ایاالت نشی کوالی هیڅ نهاد یا
مرسته نشی کوالی دکوم نهاد لخوا تخطیو په هلکه دامریکا متحده ایاالتو بهرنیو چارو وزارت کره شواهد ولری.
 277وروستنی محاکمه د سردار محمد په اړه وه چې د برطانوي ځواکونو له خوا په  ۲۰۱۰کال کې د هلمند په والیت کې بندي شو ،چې بیا ملي امنیت ته وسپارل شو،
سردارمحمد ادعا 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 ورته
وښيــي د کوم له مخې چې دده مؤکل ملي امنیت ته سپارل شوی ؤ .د  ۲۰۱۲د مۍ په میاشت کې ددې ادعا له مخې په برطانیا کې تصمیم ونیول شو چې افغان ځواکونو ته
د بندیانو په سپارلو بندیز ولګوي.
 278د برطانیــې د دفاع وزیر فلیپ هامونډ مکـتوب
82

د  ۲۰۱۱نومبر او  ۲۰۱۲کال د مارچ په منځ کې د برطانیــې دولت د برطانيــې ملي پولیسو د پرمختګ د نماینده ګۍ بنسټ
کیښود چې د ملي امنیت  ۸۰مستنطیقینو ته د مصاحبې د مهارتونو او د شواهدو د استعمال اړوند ټریننګ ورکړي .279دغه
مستنطیقین د ټول افغانستان څخه په ځانګړي ډول د ملي امنیت د  ۴۰او  ۱۲۴نمبر ریاستونو څخه راغلي وو .ددې ټریننګ
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
شویدی چې د  ۲۰۱۲اپریل او  ۲۰۱۳مارچ په منځ کې پلی کیږي .دا پروګرام به د محل د واقعې په پلټنو او تحقیقاتو ،د محل د
واقعې د کروکي اخیستنې ،د داخلي دسیپلیني پلټنو او برطانیــې ته د ملي امنیت د لوړپوړو مامورینو او غوره شویو څارنواالنو په
مطالعاتي سفر مشتمل وي .پر دی برسیره ،د برطانیــې دولت د ملي امنت سره د عدلي طب د توانمندۍ په پرمخ بیولو کې
مرسته کوي تر څو د شواهدو په راغونډولو او معایناتو کې ورڅخه استفاده وکړي.280
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
تخنیکونه غښتلي کړي.281مالي مرستې شوي دي تر څو د ملي امنیت د توقیف ځایونو حالت وده ومومي  .د برطانیــې دولت د
ملي امنیت اود مرکزي محبس د مدیریت سره کار کوي تر څو CCTVکمری نصب کړي او فعالیتونه ثبت کړي او د توقیفیانو
انځوریزې او غږیزې مرکې ددی وسایلو پر مټ تیاری کړي.

د امریکا متحده ایاالت
د امریکا متحده ایاالت هم د  ۲۰۱۲کال څخه راپه دیخوا د افغان دولت سره د یو قرارداد په لټه کې دی ترڅو د توقیف ځایونو د
څارنې لپاره یو ُملکي مکانیزم جوړ کړي .په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان دولت
ته د توقیف ځایونو دڅارنې د پالن طرحه وړاندې کړې ده ،خو تراوسه هیڅ موافقې ته سره نه دي رسیدلي .د افغانستان دولت
ته د پروان زندان نه سپارل شاید د امریکا د متحده ایاالتو د عدلیــې وزارت سره د څارنې د پروګرام د میکانیزم د تړون په پلي کیدو
کې ستونزې وزیږوي.

د ملګرو ملتونو پرمختیایــي پروګرام
د ملګرو ملتونو پراختیايــي پروګرام ) (UNDPملي امنیت ته د هغوی د عدلي او بشرحقوقو پروګرام له الرې مرستې برابروي ،کوم
چې د عدلیــې وزارت د بشرحقوقو د مالتړ د څانګې د ټریینګونو یا روزنو له الرې د ملي امنیت د مامورینو مرسته کوي .282د
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
 279د  ۲۰۱۲کال جون  ۲۶نیټه یوناماته په کابل کې دانګلستان سفارت بريښنالیک  ،او جلسه .
 280په  ۲۰۱۱ډسمبر کې د برطانیــې د پولیسي خدمتونو د تحقیقاتو پخوانی سالکار وګماره چې په کابل کې د ملي امنیت  ۴۰ریاست سره کار وکړي .که څرګنده ووایو،
دداسې ټریننګونوساحه باید پراخه شي ترڅو د ملي امنیت په سیستم کې ټول مستنطقین تر پوښښ الندې راولي او د ارزونې داسې یو مکانیزم جوړ شي چې د ټراینینګونو
څرنګوالی او ګـټې په ګوته کړي.
 281په تیرو دوه کالو کې د برطانیــې دولت د خپلو نورو نړیوالو ملګرو سره یوځای په ټول افغانستان کې شاوخوا  ۹۰د تروریزم ضد څارنواالنو ته څو ټریننګونه ورکړل .همدا
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 د مؤثریت په اړه څه باید وشي.
282ملګرو ملتونو پرمختیايــي پروګرام د عدلي او بشر حقونو پروګرام د کاناډا ،ډنمارک ،المان ،ناروې ،د پرمختګ او همکارۍ لپاره د سویس د نمایندګۍ او برطانیــې د دولت
په ګډو مرستو تمویلیږي.
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بشرحقونو برخې تدریسوي .څرنګه چې دا نوښت د  ۲۰۱۲کال په پیل کې منځته راغلو ،د ملي امنیت ټولو مامورینو په کې د
ملي امنیت په  ۴۰ریاست کې برخه واخیسته .بله دا چې د ملګرو ملتونو پرمختیايــي پروګرام د عدلیــې وزارت د بشر حقونو د مالتړ
د څانګې له الرې د ټرینرانو یا روزونکو په روزلو سره ددې نوښت تل پاتیوالی غواړي .دا یوه اوږدمهاله موخه ده ،په دې معنی
چې د ملي امنیت کارکوونکو ته د بشر حقونو ټریینګونو د ملي امنیت په ټولو تربیوي پروګرامونو کې د  ۲۰۱۵کال پورې په درې
میاشتنیو تکراري کورسونو کې یو ځای او رایج کړي ،ترڅو د بشرحقونه په ملي امنیت کې یو قانوني ځای ونیسي.283
سربیره پردې ،د عدلیــې وزارت د بهرنیو چارو له وزارت سره کار کوي ترڅو د افغانستان دولت د نړیوالو میثاقونو مسؤلیتونو د
شکنجې ضد تړون د عملي کولو او د راپور ورکولو د شرایطو پر اساس اجراء کړي .په  ۲۰۱۳کال کې به د افغانستان دولت د
ملګرو ملتونو پراختیايــي پروګرام د شکنجې ضد کمیسیون ته خپل ابتدايــي راپور د عدلیــې وزرات له الرې وسپاري ،د کوم له امله
چې به د افغانستان له دولت سره مرستې وشي.

په افغانستان کې د اروپايــي ټولنې د پولیسو ماموریت
په تیرو دوه کالو کې په افغانستان کې د اروپايــي ټولنې د پولیسو ماموریت ) (EUPOLد یوې بهرنۍ خپلواکې څارنې او څیړونکې
ډلې د منځته راتګ لپاره مشورې ورکوي ،کومه به چې د ملي پولیسو په اړوند شکایتونه راغونډوي .د  ۲۰۱۱کال په جریان کې د
اروپايــي ټولنې د پولیسو ماموریت او د عدليــې وزارت په کافي اندازه څرګند پرمختګ کړی دی ترڅو د )پولیسو نه د شکایتونو د
څیړلو ماموریت( ایجاد کړي چې د افغانستان د بشرحقونو خپلواک کمیسیون کې به ځای ولري .284ددې دفتر لپاره پلټونکی او
مالتړی پرسونل ټاکل شوی دی ،په داسې حال کې چې یوناما به دغه پرسونل ته د ټریننګونو په برابرولو کې مرسته کوي .پولیسو
نه د شکایتونو د ماموریت د مکانیزم د جوړیدو مقدماتي نیټه د  ۲۰۱۱کال د دسمبر نیمايــي ټاکل شوې وه خو دغه پالن د
کورنیو چارو وزارت په امر وځنډیدو .په افغانستان کې د اروپايــي ټولنې د پولیسو ماموریت د راتلونکو پالنونو د مخته تګ د
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
وړاندې لیدل شوي دي ،چې د  ۲۰۱۱کال د اکـتوبر په میاشت کې د یوناما د راپور د خپرولو راهیسې افغان حکومت او نړیوالې
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
شکنجې او ناوړه چلند د پای ته رسولو بنسټیزه وسیله ګڼل کیږي .خو دا ډول هڅو د شکنجو په ختمولو کې ډیر لږ پرمختګ
کړی دی .نړیوالو سوله ساتو ځواکونو )ایساف( د بندیانو سره د چلند د بررسۍ په موخه د توقیف ځایونو د څارنې او پرسونل د
روزنې یو سیستم رامنځته کړی دی .د څارنې دغه پروسې د بندي خانو او په ټوله کې د بندیانو په حالت کې یو څه پرمختګونه
راوستي دي ،خو له بده مرغه دغه مکانیزم دوامداره نه دی .د امنیتي مسؤلیت د لیږد روانې پروسې سره چې په  ۲۰۱۴م کال
 283د  ۲۰۱۲کال د جوالی په ۴مه د ملګرو ملتونو پرمختیايــي پروګرام د عدلي او بشر حقونو له پروګرام سره د یوناما لیدنه.
 ۲۰۱۲ 284کال اپریل میاشت کې داروپا اتحادیه حقوق بشر او قانون حاکمیت روزونکو سره جلسه.
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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
ددوی فیزیکي حضور چې د توقیف ځایونو څخه لیدنه وکړي ،له منځه ځي.
د توقیف ځایونو څخه څارنه او کـتنه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته هم اړینه ده .د خپلواکو څارونکو له خوا د توقیف ځایونو
څخه کـتنه د حساب ورکونې د پیاوړتیا او د توقیفیانو سره د انساني سلوک په رامنځته کولو کې مهم عنصر ګڼل کیږي .د بشر
حقونو نړیوال معیارونه او غوره رویــې په ځانګړي ډول د شکنجې ضد اختیاري پروتوکول د دا ډول مکانیزمونو لپاره یو کاري
چوکاټ رامنځته کړی او غړیو دولتونو ته په کار ده چې د شکنجې د مخنیوي ملي مکانیزمونه جوړ او تمویل کړي .285زیاتره دا
ډول تخصصي څیړونکې ادارې ملي اوپه حکومت پورې تړلې خپلواکې ادارې دي چې د بشري حقونو ملي ټولنو له خوا همغږي
کیږي .دوی باید واک ولري چې هغو توقیف ځایونو او بندي خانو ته په ازادانه ډول السرسی ولري چې د قانون له مخې جوړې
شوي دي .او دوی باید په بشپړه توګه د حکومت له خوا تمویل شي ،سره له دې چې بودجه یــې د سیاسي السوهنې له مخې
ترسره کیږي.286
د شکنجې ضد نړیوال کنوانسیون غړي دولتونه شته چې د شکنجې د مخنیوي په موخه یــې د مخنیوي ملي مکانیزمونه رامنځته
کړي دي .سره ددې چې د فعالو ،خپلواکو او اغیزمنو مکانیزمونو ډیرې بریالۍ بیلګې شته خو تر اوسه ددوی د فعالیت د
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
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کوي ،چې دا د مخنیوي د ملي مکانیزمونو پیالمه ګڼل کیږي.
ازربایجان یو د دا ډول دولتونو له ډلې څخه دی چې د بشر حقونو ملي کمیسار او د شکایاتو د څیړنې مامور)امبوډزمن( یــې
حمایه کړې ترڅو د خپلې ادارې دننه یوه څانګه جوړه کړي چې د څارونکي او پلټونکي مکانیزم په توګه کار وکړي او د شکنجې
مخنیوی وکړي 288 .د شکنجې د مخنیوي د ملي مکانیزمونو یوه ډله چې د امبوډزمن د دفتر له پرسونل څخه جوړه ده ،په
باقاعده ډول د ټولو هغو توقیف ځایونو څخه چې خلک پکې توقیفیږي ،لیدنې کوي ،کیدای شي نوموړي ځایونه مؤقتي توقیف
ٓ
ځایونه وي ،اداري توقیف ځایونه ،دارالتادیبونه ،محبسونه ،د ساتنې خونې انظباطي څانګې او یا لیونتونونه وي .لکه څنګه
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
له خوا د تقنیني اصالحاتو لپاره خپلې موندنې او وړاندیزونه تیار کړي .د اساسي قانون له مخې حکومتي ادارې یو ټاکلی وخت لري
289
چې د امبوډزمن د دفتر وړاندیزونو او موندنو ته ځواب ووايــي.
ٓ
285هغه هیوادونه چې اختیاری پروتوکل السلیک کړی او مخنیوی ملی میکانیزم ایجاد کړی  :البانیا ،اذربایجان ،کرواسی ،فزاقستان ،مالی ،نیکاراګوا ،صربیا ،اسلوونیا،
مقدونیه ،دپخوانی یوګوسالویا جمهوریتونو څخه ،ترکیه او تونس.
286دبشپړ لست لپاره دغه ویب سایټ وګوی http://www2.Ohchr.org/English/bodies/cat/opcat/mechanism.htm :د  ۳۵څخه زیات میکانیزمونه رامنځته
شوی.
 287د شکنجې ضد کنوانسیون اختیاري پروتوکول له ډاټابیس سره یو ځای کیدل یوه غوره سرچٻنه ده چې یوناما د مخنیوي ملي مکانیزمونو لپاره د نړیوالو معیارونو په اړه
مشوره ،د غړیو هیوادونو په اړه چې اختیاري پروتوکول پلی کړي او ملي مکانیزمونه جوړي کړي ،او ددې اړوند راپورونه او تحلیلونه لري:
.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/ :
 288د ازربایجان د جمهوریت د بشر حقونو کمیشنره امبوډزمن ،د شکنجې ضد ملي مکانیزم راپور ،د  ۲۰۰۹نه تر  ۴-۳ ،۲۰۱۰مخونه مخونه
 289همغه راپور ۱۵ـ ۲۲مخونه.
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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
افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون دننه جوړ شي ترڅو د هماهنګۍ رول ولوبوي او یا هم نوموړی مکانیزم په غوره توګه
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.
یوناما او مدني ټولنې هم کوالی شي په لومړنیو مرحلو کې د مکانیزم لپاره د موجوده افغان متخصصینو په واسطه مالتړ پیدا
کړي ،ترڅو د هغوی فعالیت ډاډمن شي .نوموړي پلټونکي باید پیاوړي شي چې بشپړه پلټنې ترسره کړي او په باقاعده ډول له
حکومت سره کار وکړي ترڅو داسې وړاندیزونه تیار کړي چې څنګه کوالی شو حاالت ښه کړو او د ناوړه چلند شکایتونه چیرته
راجع شي چې حساب ورکونه یقیني او مالتړ یــې وشي.

سپارښتنی
د ملي امنیت عمومی ریاست ته
•

•

•

•

•
•

•

د ملي امنیت په ټولو توقیف ځایونوکې باید ژر ترژره داسي اقدامات ونیول شي چې شکنجه او ناوړه چلند ودرول شي
بالخصوص په هغو توقیف ځایونوکې چې داسي اعمال دتحقیق دمیتود په توګه پکې کارول کیږي.
دفاریاب ،هرات ،جوزجان ،کندهار ،خوست ،کندز  ،لغمان ،ننګرهار ،پکـتیکا ،او تخار په والیتونو کې د ملي
امنیت په توقیف ځاینونوکې او د ملي امنیت  ۱۲۴ریاست او  ۴۰نمبر ریاستونو په توقیف ځایونوکې باید دشکنجې او
بدچلند راپورونه وڅیړل شي  .داڅیړنی باید چې معتبره ،موثره ،او خپلواکه وی ,او د ملي امنیت دمسولینو جرمی
کړنو ته توجه وشي.
په نوموړو پلټنو او تحقیقاتو باندی دی د بی پری خپلواکه نظارت اجازه ورکړای شي او د پلټنو او تحقیقاتو السته راوړنی
او د ترسره شویو جوړوونکو اقداماتو دی عام راپور ورکړای شي.
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
توقیف ځایونو) په شمول د ملي امنیت ۱۲۴ریاست( ته دی د څارنې په موخه منظم او پرته له خنډ څخه د الس رسی
اجازه ورکړل شی.
ټول تحقیقات باید په غږیز یا انځوریز ډول ثبت شي )چیرته چې د سی سی ټی وی )څارګری کمری( موجودی وی( او د
قاضیانو ،څارنواالنو ،او نظارتی اشخاصو په واک کی دی ورکړی شي چی غوښتنه یــی کوی.
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•

•

•

ملي امنیت ټولو توقیفیانو لپاره د بریښنایــې مرکزی راجستر سیستم جوړ کړي ،او ټولو خپلواکه نظارتی اداراو ته په
شمول )د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون ،یوناما ،او نور( دي ازادانه الرس رسی یقینی کړی شي او په
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
ترڅو ماشومان )هغه کسان چې د  ۱۸کلونو کم عمر لری( د عدلی تعقیب الندی راتلو سره سم د ماشومانو د اصالح او
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
ساتل کیږي لکه څنګه چې په قانون کې د ماشومانو لپاره وړاند وینه شوې.

دکورنیو چارو وزارت او افغان ملي پولیسو ته
•

•

•
•

•

•

•

•

•

د ملي پولیسو او سیمه ایٻزو پولیسو لخوادشکنجې او بدچلند دمخنیوی په برخه کې ټول الزم اقدامات ترسره شي په
خانګړي توګه په هغو ځایونوکې چې یادیکړنی دتحقیق د میتود پتوګه ترسره شوي وي.
دبغالن ،هلمند ،هرات ،کندهار ،کندز ،پکـتیکا،تخار او زابل والیتونوکې د ملي پولیسو په توقیف ځایونوکې او
دفاریاب ،کندز ،کندهار او ارزګان په هغو ولسوالیو کې چې محلی پولیس پکې شتون لری ،د ملي پولیسو او محلی
پولیسو لخوا دشکنجې ټول راپورونه دی وڅیړل شي.
دتوقیف ټول غیر رسمي ځایونه دی وتړل شی.
ٓ
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
یــې تعلیق شی او دتقاعد او نورو امتیازاتو څخه بي برخې شي،
دافغانستان دبشری حقونود خپلواک کمیسیون او یوناما په ګډون ټول خپلواک نظارت کوونکوته دی د ملي پولیسو
او دمحابسو عمومی ریاست ټولو زندانونوته دنظارت په موخه الس رسی ورکړای شي.
روښانه او قانوني الرښودونه دی وضع شي څو دسیمه ایزوپولیسو واک دتوقیف په هکله سمبال کړی اودا دی باوری
شي چې د یادو الرښودونو په هکله محلی پولیسو ټریننګ ترالسه کړی.
ټول تحقیقات بایدپهغږیز یا انځوریز ډول ثبت شي) چیرته چې د سی سی ټی وی )څارګری کمری(موجودی وی( هغه
قاضیانو ،څارنواالنو ،او نظارتی اشخاصو واک کیدی ورکړای شيچی غوښتنه یــی کوی.
مدافع وکیالنوته توقیفیانو دالس رسی پهبرخه کې ټولی پالیسی اوکړنی بدلون ومومی .مدافع وکیالنوته دیپه ټولو توقیف
ځایونوکی الرس رسی وړکړی شيترڅو هر یو توقیفی ته دنیول کیدو له وخته دعدلی تعقیب په ټولو مراحلو کې خدمات
وړاندی کړی ) دتحقیق دمرحلی په ګډون( څرنګه چې دافغانستان په قوانینو کې راغلی.
دتحقیق او مصاحبی قانوني او بدیل تکنیکونو الزامی ټریننګونوکی دی د ملي پولیسود ټولو تحقیق کوونکو/
مستنطقینو ګډون یقینی کړی شي.
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•

•

•

•

ملي پولیسو ټولو توقیفیانو لپاره دي بریښنایــې مرکزی راجستر سیستم جوړ کړي ،او ټولوخپلواکه نظارتی اداراتوته په
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،
دکورنیو چارو وزارت او اساسي تړیوالو همکارانو )ایساف ،یوناما ،او تړیوالې ادراي او مرسته کوونکو( دلوړ پوړو استازو
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
چې ماشومان )هغه کسان چې د ۱۸کلونو کم عمر لری( دعدلی تعقیب الندی راتلو سره سم دماشومانو اصالح او
تربیت ځایونوته واستول شي،
یقینی دي کړی شي چې ماشوم توقیفیان دنیول کیدو له شیبې څخه په بشپړ توګه دبالغه توقیفیانو څخه جال ځاي کې
ساتل کیږي ،څرنګه چې قانون کې دماشومانو لپاره وړاندی وینه شوې.

افغان ملي اردو ته
•

•

•

•

•

د ملي اردوپه ټولو هغه ځایونوکٻچې توقیفیان ساتل کیږی  ،دشکنجې او بدچلند دمخنیوی په موخه دی ګامونه
واخستل شي په خانګړي توګه هغو ځایونوکٻچې شکنجه او بدچلند الدمخه ترسره شوي.
دفراه ،هرات ،بادغیس،کابل )سروبی( ،لغمان او کندهار والیتونوکٻدهغهرپوټونوڅیړنه اوتحقیق دی
وشیچٻمستنطقینو شکنجه او بدچلند ترسره کړی.
د ملي اردو ټول هغه کارکوونکیچې دشکنجې مسؤلیت ورته راجع شوي تادیب ،نظامی محاکمه او مجازات شي او
دهغوی هغه امرین چې دتوقیفیانو دشکنجې ،دشکنجې کولو امر  ،یا بدچلند کولو امر کې مسؤول وی ددندی تعلیق
په ګډون ،دتقاعد امتیاز او نورو امتیازاتو څخه دی بی برخی شي.
یادو تحقیقاتو باندی دی دخپلواک باندینی نظارت اجازه وړکړای شي او السته راوړنی او ترسره شوی کړنی دیپه عام ډول
رپوټ کړای شي.
دافغانستان دبشری حقونو خپلواک کمیسون اودیوناما په ګډون ټول خپلواک نظارت کوونکوته دی د ملي اردو ټولو
هغه ځایونوتهد الس رسی اجازه ورکړل شیچیرته چې دشخړیاړوند توقیفیان ساتل کیږی.

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
الندی صالحیتونه دی ولری (۱) :دبدچلند او شکنجې په هکله شکایات اومعلومات په محرم اوپټ ډولترالسه کړی(۲) .
خپلواکه عدلی طب ته دی صالحیت ورکړی شيچې دشکنجې ادعاګانی تایــې د کړی (۳) .د ملي امنیت او ملي پولیسو
توقیف ځایونوکې دی دشکنجې ادعاګانیپه بی پری او روښانه ډول وڅیړل شی ،او ) (۴اړوندی دوسیــی دی لویه
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
شواهد باندینی،خپلواکه او حساب اخستونکی نظارتی جوړښت واک ورکړی او مناسب مسلکی مجازات او مالی
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
کوونکوپه ګډون او ددوی الس رسی دی دشخړی اړوند توقیفیانوته چې د ملي امنیت او ملي پولیسو توقیف ځایونوکې
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 .
دشکنجې او ظالمانه ،غیر انسانی او تحقیر امیز کړنوضد نړیوال کنوانسیون اختیاری پروتوکول دی السلیک او تصویب
کړی شي.
دشکنجې په هکله دی دملګرو ملتونو خانګړي راپور ورکوونکیدی افغانستان ته دنظارت په موخه دعوت کړی شي.
دشکنجې ،ظالمانه،غیر انستانی او تحقیر امیز اعمالو په ضد نړیوال کنوانسیون طبیق په هکله دی دملګرو ملتونو
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
رسی یقینی کړي شی ،چې مخکي لدی چې زندان ته توقیفی انتقال شی ،د ملي امنیت توقیف ځای کې مدافع وکیالن
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
منظمه توګه بررسی او داساسي قانون او جزایــی اجرااتو قانون پر بنسټ دشکنجې دالری اثباتیه شواهدو ترالسه کول
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
ٓ
انسانی او تحقیرامیز اعمالو نړیوال کنوانسیون کې شوي.
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.

290داباید وویل شي چې دجزائی اجرااتو قانون مسوده کې دشکنجی دالری اخستل شوی اقرار دوسیه کې اثباتیه شواهدو پتوګه رد شوی ،د ۲۲مادی په شمول ۱۵۳-۱۵۰
مادو پوری اجبار سره اقرار په هلکه .همدارنکه  ۴ماده  ۳۶بند اقرار تعریف کوی.
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•

•

•

هغه قضایاوو کې چې دشکنجی واقع کیدو ادعا شتون ولری ،دشکنجي پرته داقرار اخستلو اثبات مسؤلیت شرط دي د
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(.
دافغانستان قوانین دي بیاځلی وکـتل شی او یقینی دي کړی شی چې توقیفی دافغانستان محاکمو کې دخپل نیونی او
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
•

•

•

•

•

ټولو څارنواالنوته دی اجباری الرښودونه وضع کړی شي ترڅو دشکنجې دالی ترالسه شوي اقرار داثباته دالیلو پتوګه
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
پاتی راغلی وی .دا څارنواالن دي د دندی څخه تبدیل یا هم ګوښه کړي شي،
هغه قضیوکي چې توقیفی اعا کولی چې اقرار یــې جبر سره اخستل شوی باید دقانونی توګه اقرار اخستلو اثبات
مسؤلیت دڅارنوال په غاړه اوسی چې ثابت کړی چې اقرا د شکنجی او جبر سره ندی اخستل شوی.
د ملي امنیت ،ملي پولیسو او محلی پولیسو لخوا دشکنجې او بدچلند کارونی ټولی ادعا ګانی دی د خپلواکه او بیطرفه
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.
د ملي امنیت او ملي پولیسو هرتوقیف ځای کې چیرته چې انتقال صورت مومی ،دنظارت کړنی دی بیاځلی وکـتل شي
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.
دمحلی پولیسو لخوا په خانګړي توګه هغه ځایونوکې چیرته چې شکنجې او بدچلند کړنی دتحقیق میتود پتوګه ترسره
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
الرښودونه دالری دسیمه ایٻزو پولیسو واک دمظنونینو توقیف برخه کې ترسره کیږي.
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•

•

دافغانستان حکومتی او غیر دولتی ادارات دي دنظارت تقویت برخه کې تخنیکی او مالی مالتړ شی ،ځانګړی توګه هغه
توقیف ځایونو څخه نظارت برخه کې چیرته چې دنړیوالو اداراتو او بشری حقونو ملي اداراتو لخوا منظم توګه نظارت
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
حساب ورکولو برخه کي موثر  ،کلک اقدامات ترسره کړي.

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
لخوا افغان توقیف ځایونوته انتقال کیږی دهغوی د توقیف ځایونوڅخه دی بیا نظارت وشی.
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(
کاری چوکاټ کی د حکومت داری ،قانون واکمنی او بشری حقونو په هکله دتوکیو دالرښود د ۲برخی پربنسټ
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،
پدی خاطرچې د یوی وسیلی په توګه وکارول شی ترڅودعادالنه محاکمی ظمانتونه رعایت شوی وی  ،دشکنجې په
وړاندی حمایت شوی وی او دزور دالری ترالسه شوي اثباتیه شواهدو رد کیدو څخه نظارت شويوی.
دا دی یقینی شي چې ټول ټریننګونه او مالتړکوونکی پالنونه د ملي امنیت اکادمی ،کورنیوچارو وزارت  ،یا ملي
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
توقیف ځایونو څخه نظارت برخه کې چیرته چې دنړیوالو اداراتو او بشری حقونو ملي اداراتو لخوا منظم توګه نظارت
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
حساب ورکولو برخه کي موثر  ،کلک اقدامات ترسره کړي.
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لومړۍ ضمیمه :توقیف ځایونو څخه د یوناما د نظارت پروګرام ۲۰۱۲-۲۰۱۰
د افغانستان په توقیف ځایونو کې د منازعی اړوند توقیفیانو سره د چلند په اړه د یوناما راپور
دمنازعې اړند توقیفیانو سره د بدچلند په هکله دټولنې لخوا د ګڼ شمیر اندٻښنو ښکاره کولو په ځواب کې ،یوناما ،دافغان
دولت او اړوند اړخونو په سال مشوره ،د ۲۰۱۰کال اکـتوبرڅخه تر۲۰۱۱کال اګست میاشت پوری دټول افغانستان په کچې
دتوقیف خانوڅخه دنظارت پروګرام ترسره کړ ،یوناما  ۲۰۱۱کال اکـتوبر میاشت کې یو راپور )291دافغانستان توقیف ځایونوکی
دمنازعې اړوند توقیفیانوسره چلند( خپور کړچې الندي موندني ترالسه شوې وې:
•

•

•

•

د توقیف خانو څخه د یوناما نظارت داسی شواهد موندلي دي ،چې د ۲۷۳تنو مصاحبه شوو توقیفیانو له جملې
څخه ۱۲۵تنه ) ۴۶فیصده( ئي چې د ملي امنیت ریاست تر توقیف الندي دي د ملي امنیت ریاست د کارمندانو
لخوا د تحقیق هغه تخنیکونو سره مخ شوی ،چی شکنجه کې راځی او دا شکنجې په هیواد کې د ملي امنیت ریاست
په ځینو توقیف ځايونو کٻسیستماتیک ډول پلی کیږی .همدارنګه یوناما دا هم موندلی ،چی د  ۱۸کلونو څخه کم
عمر ماشومان هم د ملي امنیت کارمندانو لخوا شکنجه شوي دي.
ْ
د افغان ملي پولیسو د توقیف الندی  ۱۱۷توقیفیانو له جملې څخه چې یوناما ورسره مرکې کړې ،تقریبا له دریو څخه
یــی یوه برخه یــی د شکنجې یا نورو ظالمانه ،غیرانسانی او تحقیرونکی چلند سره مخ شوي دي.
توقیفیانو خپلې شکنجې د ګڼ شمیر اعمالو په شکل لکه ،د ځوړندولو )دیوال ،چت ،اوسپنیزو میلو او یا نورو ثابتو
شیانو پوری د اوږدی مودی لپاره د السونو له بندونو څخه د ځنځیر او یا نورو شیانو په وسیله ځوړندول( ،او وهلو
ټکولو ،په ځانګړی توګه د پالستیکی پایپونو ،برقي کیبلونو او سیمونو او یا هم د لرگیو او لښتو په واسطه چی اکـث ًرا د
ٓ
توقیفیانو د پښو په تلو استعمالیږی،برقي شاک ،دتناسلی الی تاوول ،بیضو )هګیو( ته فشار ورکول،د پښو دنوکانو
ویستل ،سخت وضعیت کی راوستل لکه په جبر درول ،او په جنسی تیري تهدیدولو په توګه بیان کړي دي.
همدارنګه د سترګو تړل ،پر سر کڅوړه اچول او صحی خدماتو ته السرسی څخه منع کول هم په ګوته شوي دي.
یوناما د  ۲۰۱۱کال د اپریل په میاشت کې د کندهار والیت د ملي پولیسو او ملي امنیت په نظارتخانه کې د شکنجې
له امله د یو توقیفی د مړینې قضیه مستند کړې ده.
یوناما قوی او معتبر معلومات ترالسه کړی ،چی دملي امنیت کارکوونکو دنوموړی اداری په پنځو مختلفو توقیف خانوکی
په سیستماتیکه توګه توقیفیان شکنجه کړی ترڅو دهغو څخه اقرار او معلومات ترالسه کړی .دغه توقیف ځایونه
پههرات،کندهار ،خوست او لغمان کی د ملي امنیت والیتی توقیف خانی او په مرکز کې دملي امنیت ریاست د تروریزم
ضد څانگی توقیفخانه،چی د ملي امنیت  ۹۰/۱۲۴ریاست په نامه پیژندل کیږی ،دی.یوناما په کاپیسا او تخار
والیتونوکې دملي امنیت ریاست په توقیف خانوکې دشکنجٻپه هکله د څو بااعتبارو ادعاگانو معلومات ترالسه کړی.
یوناما د ارزګان او پکـتیا په والیتونوکې دملي امنیت له توقیفخانوڅخه د نظارت په بهیر کې دشکنجې په هکله کوم
معلومات ترالسه کړی نه دی.

291دافغانستان توقیف ځایونوکی دمنازعې اړوند توقیفیانو سره چلند )یوناما/اوچا۲۰۱۱،اکـتوبر( .الس رسی وړپه:
www.ohchr.org/documents/countries/AF/UNAMA_Detention_en.pdf.
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•

•

•

•

•

•

یوناما په نورو  ۱۵ځایونو کې چی د ملي امنیت  ۱۷توقیفخانی په کې شاملي دی ،د شکنجې ګڼ شمیر اتهامونه
ترالسه کړی دی .په یادو  ۱۷ځایونو کې د مرکه شوو  ۲۵سلنه خلکو د شکنجې ادعا کړی ده.
د افغانملي پولیسو تر نظارت الندی توقیفیان راپور ورکړی چی ناوړه چلند په مختلفو حاالتو کې په پراخه اندزاه ترسره
کٻږی .د ناوړه چلند ځینی روشونه د شکنجې څخه عبارت دی په داسی حال کې چی ځینی نور یــی ظالمانه،
غیرانسانی یاتوهینوونکی چنلدونه دی .د افغان ملي پولیسو له د ناوړی چلند روشونه په الندی ډول ښودل شوی
دی :د نیونی پرمهال ،په چک پوستونو کې ،امنیه قوماندانیو او د حوزی په امریتونو کې د پولیس افسرانو لخوا بد
چلند.
د ملي پولیسو توقیف ځایونوکې توقیفیانو راپور ورکړي چې بدچلند او شکنجه په پراخه کچې د دنیول کیدو پروخت ،
تالشی پوستو ،ولسوالیو مرکزکې ،او والیت امنیه قومانداني کې عملی کیدل.
دیوناما دتوقیف خانو کـتنه کې د  ۸۹تنو توقیفیانو سره مرکې شاملي دی چی په کې دوی ویــی چی د دوی په نیولو کې
بهرنیو قواوو ګډون درلود او بیا یــی دوی ملي امنیت یا ملي پولیسو ته سپارلی دی .د توقیف په دوران کې له دی شمیر
څخه ۲۲تنو د ملي امنیت او ملي پولیسو لخوا د شکنجه کیدلو او د ناوړه سلوک یاده کړی.د شکنجې ضد نړیوال
کنوانسیون په بنسټ دولتونه له دی څخه منع کړای شوی چی توقیفیان هغه هیواد ته وسپاری چی هلته د دوی د
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.
یوناما په پراخه کچې خپل سر توقیف موندلی ،دمرکه شوو توقیفیانو څخه  ۹۳سلنه د ۲۰ورځو لپاره توقیف کي ساتل
شوي وو ،د ۷۲ساعتونوڅخه ډیر وخت لپاره کوم چي قانون وړاندی وینه کړي او باید چې وروسته له یاد مودی باید
دکورنیو چارو وزارت ته واستول شوی.

راپور کې ،یوناما  ۲۵سپارښتنی اړونده اداراتو ته درلودی په شمول د  :ملی امنیت ریاست ،کورنیو چارو او عدلیه وزارتونوته،
چې شکنجه او خپل سری توقیفیونه و دروي .ضمن ددی مرستندوه هیوادونوته او ځانګری توګه نړیوال ځواکونوته هم
وړاندیزونه درلودل ،د ۲۰۱۱کال څخه راپدیخوا دیادو وړاندیزونو تطبیق څرنګوال دوهمه ضمیمه کې لیدل شی.
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دوهمه ضمیمه :د یوناما د  ۲۰۱۱کال د اکـتوبر میاشتې راپور د سپارښتنو د تطبیق وضعیت
وړاندیزشوی منبع

عام وړاندیزونه

د ملي امنیت ریاست

د ملي امنیت په ټولو
توقیف خانو کی باید ژرترژه
داسی اقدامات ونیول شی
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 تطبیق برخه کې پرمختګ دافغانستان
ځانګري وړاندیزونه
حکومت
ځواب برخه
او دصفحه
نمبر
 ۶۷-۶۶مخ
د هرات ،کندهار ،خوست او لغمان تریوحده تطبیق شوي
والیتی دفترونو او په کابل کی د دی
ریاست د تروریزم ضد مبارزی د
 ۹۰/۱۲۴ریاست په توقیف خانو کی د
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.
تریوحده تطبیق شوي

د ملي امنیت ریاست

د ملي امنیت ریاست د
فعالیتونو او دتوقیف خانو
څخه د نظارت د کمیسیوند
کار طریقی ته دی بیا کـتنه
وشی،تشخیص دی کړی چی
ولی دغه کمیسیون په یادو
شووتوقیف خانو کی ترسره
شوی شکنجی نه دی رابرسیره
کړی .داسی روشونه دی خپل
کړی چی په راتلونکی کی
دتوقیف خانو موثر نظارت
ٔ
تامین کړی.
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 ۶۷-۶۶مخ

د ملي امنیت ریاست
د ملي امنیت ریاست
د ملي امنیت ریاست

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.

ندی تطبیق شوی

 ۶۷-۶۶مخ

هغه پالیسی گانی او کړنی
دی تعدیل کړی چی مدافع
وکیالنو ته اجازه ورکوی تر
څو توقیفیانو ته الس رسی
ولری .مدافع وکیالنو ته د
دی اجازه هم ورکړ شی چی
له ټولو توقیف خانو څخه
لیدنه وکړی او حقوقی
خدمات ټولو توقیفیانوته د
محاکمی په هره مرحله کی د
افغانستان د قوانینو سره
سم وړاندی کړی.

ندی تطبیق شوی

 ۶۹-۶۸مخ

هغه پالیسي او کړنې دي
تعدیل شی چې توقیفیانوته
اجازه ورکړی خپلو کورنیو سره
وګوری او که چیری دقانع
کوونکو دالیلو له کبله داسی
نشي کوالی ،نوباید چې ۱۸
ساعتونوکې دتوقیفی کورنی ته
دتوقیفی دتوقیف ځای په
هلکه معلوامات ورکړي

بشپړ توګه تطبیق شوی

۷۰
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افغان ملي پولیس

ژر تر ژره دی داسی اقدامات
ترسره شې چې شکنجه او
ناوړه چلند ودرول شې

افغان ملي پولیس

د افغانستان د بشری حقونو
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 ملي پولیسو په ټولو نظارتخانو کی دی د تریوحده تطبیق شوی
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.
د افغانستان د بشری حقونو خپلواک تریوحده تطریق شوی
کمیسیون ،یوناما ،د سره صلیب
نړیوالی کمیټی او نورو خپلواکه
ناظرینوته دی د ملي پولیسو او داخله
وزارت په ټولو نظارتخانو کی د نظارت
اجاره وکړی.
بشپړ توګه پلی شوی

افغان ملي پولیس

داسی هدایات دی صادر او
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
کړی .د قانونی او مؤثرو
تحقیقاتو او د شکنجی او ناوړه
چلند د منع کولو قانونی منع
کیدلو په هکله دی د معیاری
ٓ
اجرااتو پروسیجر او
الرښودونه صادر کړای شی.
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 ۷۲-۷۱مخ

 ۷۲مخ

 ۷۳-۷۲مخ

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 تامین کړی.

تریوحده تطریق شوی

مخ iii

دافغانستان
حکومت

په هر والیت کی دی په کافی
اندازه د مسلکی مدافع
وکیالنو شتون ډاډمن کړی.

تریوحده تطبیق شوی

۶۹-۶۸مخ

دافغانستان حکومت

د شکنجی او ناوړه چلند د
ٔ
متاثرینو او مصدومینو لپاره
دی د معاوضی او جبران مؤثر
او د السرسۍ وړ میکانیزمونه
جوړ کړی.

ندی تطبیق شوی

دافغانستان حکومت

هغه قانونی چوکاټ او
پروسیجرونه دی طرح کړی
ٓ
چی د ملي امنیت اجراات
علنی او شفافه کړی ،او
ډاډمنه دی کړی چی دا
قانونی پروسیجرونه د شدیدو
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.

ندی تطبیق شوی

 ۷۴-۷۳مخ

دافغانستان حکومت
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دافغانستان حکومت
ستره محکمه
ستره محکمه ،عدلی ـی او کورنیوچارو
وزارتونه او پارلمان

د شکنجی ،نورو ظالمانه،
غیر انسانی یا تحقیروونکو
چلندونو او سزا ګانو پر ضد
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

د ابتداییه او مرافعه محاکمو
قاضیانوته هدایت ورکړ شی
چی د شکنجی او جبری
اقرارونو ټولی ادعاگانی وڅیړی
او څرنگه چی په اساسی
قانون او د جزایــی اجرااتو په
موقت قانون کی تصریح شوی
دی د شکنجی له الری د
معلوماتو د الس ته راوړلو
روش په جدی توگه منع کړی.

ندی تطبیق شوی

دجزایــی اجرااتو موقت قانون
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.

تریوحده تطریق شوی
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 ۷۶مخ

هغه هیوادونه چې افغانستان کې سرتیري لري او نورذیدخله هیوادونه
هغه هیوادونه چې افغانستان کې سرتیري لري او نورذیدخله
هیوادونه
هغه هیوادونه چې
افغانستان کې سرتیري لري
او نورذیدخله هیوادونه

د ملي امنیت ریاست او د
افغان ملي پولیسو توقیف
خانو او مرکزونو ته چی هلته د
شکنجی او ناوړه چلند
ادعاگانی موجود دی
دتوقیفیانو انتقال دی
وځنډول شی .دملي امنیت
ریاستد هغو توقیف خانو د
نظارتی میکانیزم بیا کـتنهدی
وکړی چی توقیفیان هلته
انتقالیږی او د دی ډاډ دی
حاصل شی چی توقیفیان
دشکنجی له خطر سره نه
مخامخ کیږی.

بشپړ توکه عملي شوی

۸۲ – ۷۷
مخ

د ملي امنیت ریاست او
افغان ملي پولیس توقیف
خانو ته د انتقال د پالیسی
گانو بیا کـتنه دیوشی تر څو
ٔ
مناسب ضمانتونه تامین شی
او په گډو عملياتو کی برخه
اخیستل ،د مالی منابعو
برابرول ،د انتقال پروسه،
گډی استخباراتی اړیکی او نور
روشونوڅخه دید شکنجی د
مخنیوی او د پولیس او ملي
امنیت د اصالح د وسایلو په
توګه استفاده وشی.

بشپړ توکه عملي شوی

۸۶ – ۸۲
مخ

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.

بشپړ توکه عملي شوی

۸۶ – ۸۲
مخ

99

هغه هیوادونه چې افغانستان کې
سرتیري لري او نورذیدخله
هیوادونه

بشپړ توکه عملي شوی

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
عدلی طب( ټریننګ په موخه
هڅی ال زیاتی کړی.
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۸۶ – ۸۲
مخ

دریمه ضمیمه :د تطبیق وړ قانون
 .۱د شکنجې  ،ظالمانه ،غیر انساني یا له سپکاوي ډک چلند څخه قانوني مخنیوی د نړیوالو قوانینو له مخې
مکلفیت
دشکنجې غوڅ مخنیوی ،دنړیوالو تعاملي قوانینو یو نورم دی .څو نړیوالو تړونونو ،چې افغانستان د هغوغړی دی ،شکنجه منع
کړې ده .له دې ډلې نه د شکنجې ،غیر انساني او له سپکاوي ډک چلند او ځورونې پر ضد کنوانسیون  ،د سیاسی او مدنی
ٓ
حقونو کنوانسیون) ایــی سی سی پـی ار سي(  ،د ژینیو د  ۱۹۴۹کال تړونونه  ،د نړیوالې جنای ـي محکمې لپاره د روم منشور او د
292
ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون ) سی ار سی(  ۳۷مادې لومړي بند څخه عبارت دی.
دولت مکلفیت لري چې د شکنجې پر ضد  ،د هغې منع والي ته درناوی وکړي ،او نه تجزیه کیدو نه ی ـې مفهوم دادی چې د دی
تعلیق کول او بندیز لګولو کې پاتې راتلل هیڅ جواز نه لري  .پرته له کومې استثنا  ،که د جنګ حالت وي او یا د جنګ ګواښ
وي  ،خپل منځي سیاسي شخړې وي یا عمومي اضطراري حالت  ،شاید د شکنجې لپاره الره برابره کړي ،چې په هر حالت کې
شکنجه منع ده  . 293د دې سره  ،د سیاسي او مدني حقونو د ۲مې او ۴مې مادو په رڼا کې هیوادونه د شکنجې  ،ظالمانه  ،غیر
انساني ،او له سپکاوي ډک چلند د ممانعت په هکله  ،د سیاسي او مدني حقونو نړیوال کنوانسیوند ۷مې مادې مطابق د خفت
مجاز نه لري.
د ملي قوانینو له مخې مکلفیت
د افغانستان اساسي قانون له مخې د انسان شکنجه منع ده  ٫هیڅوک نشي کوالی چی له بل شخص څخه حتی د حقایقو تر
السه کولو لپاره که څه هم تر تعقیب  ،نیونې یا توقیف الندې وي او یا په جزا محکوم وي ،د هغه د شکنجې اقدام یا امر
ورکړي . 294د  ۲۰۰۵کال د اطفالو قانون د ماشومانوپر وړاندې د شدیدو مجازاتو مخنیوی کوي. 295
د افغانستان د جزا قانون له مخې شکنجه جرم دی  .د دې قانون د ۲۷۵مې مادٻسره سم که یو رسمي مامور د تورن څخه د
296
اعتراف اخستلو په موخه شکنجه کړي،نو د اوږدې مودې په حبس محکومیږي چې د  ۵کلونو څخه تر  ۱۵کلونو پوری وي.
د شکنجې تعریف
دشکنجې په وړاندې دکنوانسیون لخوا د شکنجې تعریف ترټولو زیات منل شوی تعریف دی چې دنړیوالوتعاملي قوانینو سره هم
سمون لري.

ٓ
292د افغانستان دولت د شکنجی پر ضد کنواسیون  ۱۹۸۷د جون په میاشت کی تصویب کړی  )،ایــی سی سی پـی ار( د  ۱۹۸۳د اپریل په میاشت کی ،د  ۱۹۵۶د
سپتمبر په میاشت کی د ژنیو کنوانسیون ) په استثنا د دوه اضافی پروتوکولونو( د  ۲۰۰۳کال د فبروری په میاشت کی د روم منشور نړیوال جنایــی محکمه او په  ۱۹۹۴کی
د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړه.
293د شکنجی پر ضد کنواسیون ماده .(۲)۲
294د افغانستان د اساسی قانون  ۲۹ماده .
295د اطفالو د قانون  ۷ ، ۲۰۰۵ماده .
296قانون جزا  ۲۷۵ماده .
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د دې کنوانسیون په هدف،د شکنجې کلمې مفهوم  ،هغه عمل چی له امله ی ـې په ارادي ډول یو کس ته فزیکي یا رواني شدید
درد او یا زورونه ورکول کیږي،چې په پایله کې د نوموړي څخه په خپله یا د بل کس په هکله معلومات او یا اعتراف تر السه کړي،
د یو فعل له امله چې یو کس تر سره کړی وي یا بل څوک د یو فعل مرتکب شوی وي ،سزا ورکول کیږي،یا یو مظنون چې
ګواکې دی پخپله دکوم فعل مرتکب شوی او پخپله دی یاهم دریم کس له دې امله تهدیدیږي او زور ورباندې اچول کیږي  ،یا د
یو رنګ تبعیض له امله چې د نورو وجوهاتو پر اساس وي  ،د کومې رسمي مرجع په هڅه او رضایت د هغه کړاو او اذیت المل
ګرځي،شکنجه ویل کیږی .297پدې کې هغه درد او کړاو چې د ارثي او یا تصادفی قانوني محدودیتونو له کبله راپورته کیږي،شامل
ندی .
دا تعریف په څلورو عناصرو مشتمل دی) (۱د شدید درد او اذیت المل کیدل ) (۲ارادی عمل ) (۳د دې لپاره چې یو معلومات
یا اعتراف تر السه کړي ،شکنجه ورکړي ،تهدید ،اجبار او تبعیض وياو ) (۴مرتکب رسمي دنده یا دولتي موقف ولري" ،د ارادې
298
او هدف عناصر د مرتکب خپل ذاتي انګیزو پر ځای د حاالتو سره سم د ټاکل شويو اهدافو لپاره شامل وي".
ٓ
د شکنجې پر ضد کنوانسیون پر اساس هیوادونه مکلفیت لري" ٫چې اغیزمن قانوني  ،اجراایوي ،عدلي او نور داسې ګامونه
واخلي  ،چې د خپل واک الندې ټولو سیمو کې د شکنجې د کړنو مخنیوی وکړي".
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
کس د جرم سرته رسولو کې شریک ګڼل کیږي يا په شکنجه ورکولو کې ونډه اخلي ٬٬او د دغه جرم شدت په نظر کې
نیولو سره سره د مناسبې سزا وړ وي.
• پلټنې او د زیانمن شوي د شکایت اوریدل :کله چې د شکنجې په هکله معقول او قوي احتمال وجود ولري ،نو چټک
او بې پرې پلټنې دي تر سره شي ،د دې ډاډ دې ورکړل شي ،چې کوم څوک چې شکنجه شوی د شکایت حق لري  ،او
صالحیت لرونکو چارواکو له خوا په چټکه او بې طرفانه ډول څیړل کیږي ٬٬او شکایت کونکي او ګواهان د ناوړه چلند
او تهدید څخه خوندي دي.
• روزنه  ٫٫:ټول هغه کسان چې په نیونو او ګرویږنو کې شامل وي او هم د نیول شوو ،توقیف شوو او بندي شوو کسانو
سره د روی ـې د چال چلند اړوند وي د هغوی په روزنه کې د شکنجې د منع والي په اړه د زده کړې او معلوماتو ځای پر
ځای کول.
• قواعد،الرښوونې او طرزالعملونه :په توقیف ځایونو  ،ګرویږونو یا د توقیف شوو سره چلند کې ښکیلو مؤظفینو لپاره،
د شکنجې د منع والي په موخه  ،په صادر شوو ٫٫قواعدو او الرښوونو کې د شکنجې د ممانعت یادونه وشي ،،او د
ګرویږنو قواعد  ،الرښونې ،میتودونه  ،تعامالت او د نظارت او توقیف شوو سره د سلوک په اړه چمتووالی باید په
دوامداره او سیستماتیک ډول تر بیا کـتنې الندې ونیول شي  ،تر څو د شکنجې را منځ ته کیدو مخنیوی وشي.
297د شکنجی پر ضد کنواسیون لومړی ماده .
298د شکنجی په ضد کمیټه ،عمومی تبصره  ۲شمیره)د  ۲مادی تطبیق د غړیو هیوادونو لخوا(CAT/C/GC/2 (24 January 2008), Para, 9 ،
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• اصالح او بیارغونه :د دې ډاډ ورکول  ٫٫چې د شکنجې قرباني درملنه کیږي او د امکان تر حده د بشپړې بیا رغونې
لپاره ټول ذرایع په کار اچول  ،چې د تاوان جبیره ی ـې په روښانه او موزون ډول تر سره شي.
• د ممانعت اصول :دا اطمنان ورکول چې  ٫٫هرهغه بیانیه چې د شکنجې په پایله کې منځ ته راغلی وي ،د قضیــې د
جریان پر وخت دې د شواهدو په ډول نه وړاندې کیږي.
• عدم انتقال  :نه لیږدونې  ٫٫یو کس بل هیواد ته سپارل  ،چې هلته د هغی د شکنجې کولو قوي امکان وجود
ولري .،،299سر بیره پر دې که یو کس یو چاته او یا ادارې ته د نظارت یا کنترول په موخه ورسپارل کیږي،چې د
شکنجې او ناوړه چلند شهرت ولري ،یا د ساتنې موزون ګامونه نه وي اخستل شوي ،نو دولت مکلفیت لري چې د
داسې سپارلو له امله اړوند مرجع ته د امر ورکولو او انتقال کې د ګډون له امله مجازات شي چې دا دولت د اغیزناکو
کړنو څخه یو دی چې د تعذیب مخنیوی وکړي.دولت مکلفیت لري چې د ظالمانه  ،غیر انساني او تحقیر کونکي چلند
300
مخنیوی وکړي او یا د مؤظفینو لخوا مجازات شي که څه هم دا مکلفیتونه د شکنجې په پرتله زیات پراخه نه دی.
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
دځانګړو موخولپاره ترسره نشي  ،خوکله چې موخه د اشخاصو د ناوړه چلند اوشکنجه کونکو کړنو دبرمالکولوڅخه وي .دناوړه
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
301
• ددولتي چارواکو د توافق اواګاهۍ پربنسټ
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،
زیاتره دشکنجې لپاره الره هواروي  ،نوځکه هغه ګامونه چې دشکنجې د مخنیوي لپاره کارول کیږي باید د ناوړه چلند د مخنیوي
302
لپاره هم په الره واچول شي.

299د شکنجی پر ضد کنواسیون ماده  ۴-۲او ۱۴-۱۰
300د شکنجی په ضد کمیټه ،عمومی تبصره  ۲شمیره)د  ۲مادی تطبیق د غړیو هیوادونو لخوا(CAT/C/GC/2 (24 January 2008), Para, 19 ،
ٓ
301د شکنجی پر ضد کنواسیون  ۱۶ماده او د ایــی سی سی پـی ار  ۷ماده .
302د شکنجی اونوروظالمانه غیرانساني اوسپکاوي نه چلند یاسزا پر ضد کنواسیون ۲ ،عمومي تبصره ۲۰۰۷/۱۱/۲۳ ،
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 .۲د خپل سري توقیف قانوني مخنیوی
د نړیوالو قوانینو پر اساس تعهدات
ٓ
د مدني او سیاسي حقونو نړیوال کنوانسیون چې افغانستان هغه ته ژمن دیڅرګندوي چې "هر څوک د ازادۍ او ځاني خوندیتوب
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"
د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال کنوانسیون د  ۷او  ۱۴مادو سره جوړه ۹مه ماده د ساتنې اساسي پروسیجرونه چې یو توقیف
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
خبر شي چې ولې نیول کیږي او د هغه په وړاندې کوم تورونه پراته دي .هر څوک چې د یو جنایــي تور پر اساس ونیول شي باید ژر
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
توقیف شي ،د دې لپاره چې کس محاکمې لپاره حاضر شی باید چې له هغه څخه ضامن واخستل شي که چیرته خوشی کیږي،
او یا هم د قضایــي پروسیجرونو په کوم بل پړاو کې ،تر څو قضاوت پرې عملي شي .د مدني او سیاسي حقونو نړیوال کنوانسیون
همدارنګه څرګندوي چې که کوم څوک د نیولو یا توقیف په وسیلې له خپلې ازادۍ څخه محروم شو ،کوالی شي چې محکمې ته
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
303
خپل سري توقیف یا نیول کیدو قرباني دی باید چې د جبران یو تعمیل کوونکی حق ولري.
د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون د ماشومانو حقونه تضمینوي چې توقیف باید د اخیری وسیلې په توګه د لنډ مهال لپاره
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
ٔ
درلودلو حق ،د برات ذمه حق ،د دې حق چې له تورونو څخه ژر تر ژره خبرشي ،د دې حق چې باید موضوع یــې بې له ځنډه
304
معلومه 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
د افغانستان اساسي قانون په څرګنده توګه خپل سری توقیف منع کړی دی .دا په پراخه توګه د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال
ٓ
کنوانسیون د ۹مې مادی ) (۱عمومي اصل منعکسوي .د اساسی قانون  ۲۳ماده ) (۱او ) (۳بندونه څرګندوي چې ازادي " 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
عامه مصالحو پرته چې د قانون له الرې تنظمیږي ،حدود نه لري او همدارنګه اساسي قانون څرګندوي چې هیڅوک د قانون له
305
حکمونو پرته توقیفیدای نشي.
303د مدنی او سیاسی حقونون نړیوال کنوانسیون (۱) ۹ ،ماده(۵) -
304د ماشومانو د حقونو کنوانسیون) ۳۷ ،ب()-ث( او ) (۲) ۴۰ب( ماده
305دافغانستان اساسی قانون ۲۴ ،ماده ) (۱او ) (۲) ۴۰ب(
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د افغانستان نور ملي قوانین د اساسي قانون دغه ضمانتونه منعکسوي او د قانونی توقیف لپاره پروسیجرونه تعریفوي .د ۱۹۷۶
کال د جزا قانون د قانوني توقیف لپاره مواد لري .د جزایــی محاکمو د اصولو قانون د قانوني توقیف لپاره عمومي قانونی چوکاټ
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
توګه راوستل شي ترڅو د خپل توقیف په نه قانونیت باندې په معقول وخت کې اعتراض وکړي کوم چې د مدني او سیاسي حقونو
د نړیوال کنوانسیون د ۹مې مادې د ) (۳بند او د افغانستان د اساسي قانون سره سرنه لګوي.
د پولیسو د قانون هغه معیارونه چې د پولیسو د عمل لپاره اړین دي تشریح کوي 306.د محابسو او توقیف ځایونو قانون هغه
پروسیجرونه تشریح کوي چې د دغو ځایونو د قانونیت اود حالت د نظارت لپاره اړین دي 307.د افغانستان اساسي قانون د دې
308
حق ضمانت کوي چې هر څوک کوالی شي چې له نیول کیدو سره سم له ځانه د اتهام د لرې کولو لپاره مدافع وکیل وټاکې.
309
دغه حق د مدافع وکیالنو په قانون کې هم ذکر شوی دی.
د ماشومانو د سرغړونو قانون د ماشومانو د توقیف لپاره قانوني چوکاټ وضعه کړی او له دولت څخه غواړي چې د ماشومانو د
حقونو او ګـټو د خوندیتوب لپاره خاص اقدامات ترسره کړي .ماشوم هغه چاته ویل کیږي چې د  ۱۸کلنۍ عمر ٻي نه وي بشپړ
کړی .د دی یادونه کوي چې ماشوم باید د خورا لږې مودې لپاره ایسارشي .ماشوم باید مدافع وکیل ولري او پولیس مکلف دي تر
څو د ماشوم قانوني استازي ته د ماشوم د تورونو په اړه خبر ورکړي .همدارنګه  ،له ماشوم سره باید ځانګړې کړنه ترسره شي چې
له بالغو کسانو سره توپیر ولري او ماشوم باید د لنډې مودې لپاره توقیف شي .پولیس د  ۲۴ساعتونو د ننه کې باید څارنوال ته
معلومات ورکړي او څارنوال یوه اونۍ وخت لري ترڅو صورت دعوه ترتیب کړي .د توقیف موده صرف کیدای شي د دریو اونیو
310
لپاره وغزول شي تر څو څارنوال تحقیقات بشپړکړي.
د محابسو او توقیف ځایونو قانون بیانوي چې ماشومان او بالغ کسان باید چې یو له بله بیل وساتل شی 311.د ماشومانو د اصالح
او روزنې د مرکزونو قانون ۲مه ماده تشریح کوي چې ماشومان باید صرف د ماشومانو د اصالح او روزنې په مرکزونو کې وساتل
312
شي.

306رسمی جریده ۸۶۲ ،شمیره )(۲۰۰۵
307رسمی جریده ۸۵۲ ،شمیره )(۲۰۰۵
308د افغانستان اساسی قانون ۳۱ ،ماده
309رسمی جریده ۹۳۴،شمیره)(۲۰۰۷
310د ماشومانو د سرغړوونو قانون ۱۵،۲۲-۱۱،۱۳ ،۸ ،۴،او  ۳۰ماده
311د محابسو او توقیف ځایونو قانون ۹ ،ماده )(۲۰۰۵) (۴
312رسمی جریده ۹۶۹ ،شمیره )(۲۰۰۹/۰۱/۱۴
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څلورمه ضمیمه :دغه راپور ته د افغانستان حکومت ،د ملي امنیت ریاست او د کورنیو چارو
313
وزارت د  ۲۰۱۳کال د جنوری د ۱۴مې نیټې ځواب

 313یوناما د حکومت ځواب په دری ژبه ترالسه کړ چی اصلی متن یــی په دی راپور کې ضمیمه شوی دی.
106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

پنځمه ضمیمه :یوناما ته د ایساف قوماندانۍ د  ۲۰۱۳کال د جنوری د  ۱۱مې نیټې لیک
دنړیوال مرستندیه ځواکونو
دمتحده ایاالتو ځواکونو
قوماندانۍ
کابل – افغانستان
APO AE 09356
ښاغلی کوبیش،
ستاسي څخه مننه ،ترڅو فرصت لرم چې )دافغانستان توقیف ځایونو کې دمنازعي اړوند تقیفیانو سره چلند :یوکال ورسته( راپور
ته ځواب ووایم .نړیوال مرستندویه ځواکونه )ایساف( دافغانستان او نړیوالو قوانینو پربنسټ ،ټولو خلکو سره انسانی چلند ته
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.
دیوناما لخوا وړاندی شوو معلوماتو پربنسټ ،کوم چې ایساف ئي معتبره ګڼی ،ایساف دتوقیفیانو انتقال دافغانستان هغه
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
زیات او دامداره توګه نظارت ترسره کړي .دافغانستان امنتی چارو وزارت خانو ،دبشری حقونو خپلواک کمیسیون او نړیوال
ناظرینو سره به ایساف هغه توقیف ځایونه ربعوار توګه دوهم ځلي ارزیابی کړي کوم چې د ایساف لخوا تائید شوی اوسي.
تقریبا  ۱۵میاشتوکې دایساف ټولو کـتګوریو قوماندانانو خپل زیاد وخت دهغه توقیفیانو سره دچنلد په پرمختګ منابعو او
نظارت باندی مصرف کړي کوم چې ایساف لخوا انتقال شوي .هغه وخت کې دایساف زونو قوماندانی کارکاوه ترڅو دافغانستان
توقیف ځایونوکې توقیفیانو سره چلند ښه شې ،ځانګړی توګه هغه توقیف ځایونوکې چیرته چې ایساف توقیفیان استولي .زمونږ
دکوښښونو پایله کې ،ستاسی راپور اشاره کړې " چې دایساف تریننګونو دافغانستان ملي امنیت ریاست او ملي پولیسو دپوهاوی
کچې پدی برخه کې چې کوم کړنې شکنجه رامنځته کوي لوړتیا کې مرسته کړی .مونږ پدی پروسه باندی ستاسی د ډاډ څخه
قدرداني کوو ،مونږ دبګرام توقیف ځای کې پرمختګ په برخه کې افغانانو سره مرسته کړې ،مګر څرنګه چې راپور نتیجه ګیری
کړی" شکنجه یواځې د لنډ مهاله تریننګونو او نظارت دالری نشی دریدلی" ددی ستونزی حل دافغانانو او رهبرانو ژمنی ته
اړتیالری ،چې دی برخه کې دایساف دخالت محدود دي او یواځی زمونږ شتون په صورت کې کمه شي .دیوناما او ایساف لخوا
قوی ګډون او پرمختګ افغانانو باندی يواځی دنفوذ امید الره کیدی شی اوسی.
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درځواب ورکولو په هکله ،دتیرو  ۱۸میاشتو په بهیر کې هرځل ایساف چې دشکنجی ادعاګاني موندلي ،دایساف قواندانۍ
مرستیال ،رئیس ارکان او یاهم شخصا ماخپله مستقیما دافغانستان امنیتی چارو وزارتخانوته لیکو استول او بررسی برخه کې مو
ورته دمرستو وړاندیز کړی .یواځی تیرو  ۸میاشتو کې دایساف چارواکو دافغانستان امنیتی ځواکونو لخوا دتوقیفانو شکنجه کلول
 ۸۱جال جال ادعاګاني دافغانستان امنیتی چارو وزارت خانوته استولي او دڅیړنو غوښتنه کړی .دغه لیکونه دایساف سره دټولو
شواهدو په ګډون استول شوی .لکه عکسونه ،نومونه ،او دمظنون شکنجه کوونکو په اړه معلومات .ځینو جدی سرغړونو
)پٻښو( کې شخصا ماخپله دځیونو خلکو ددندی څخه لری کیدو غوښتنه کړي .تراوس مهاله ،دافغانستان چارواکو يواځی یوه
قضیه کې اجراات ترسره کړي .دوي د ۲۰۱۲کال جنوری میاشت کې دکندهار والیت دملي امنیت رئیس محمد نعیم خان
دکندهار څخه سری پل والیت ملي امنیت ته تبدیل کړ.
دځواب ورکولو په اړه ،ایساف جدی توګه دحل په موندلو کې دی .موږ په کابل کې دملي امنیت  ۱۲۴ریاست او  ۴۰ریاستونوکي
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
افغانسنان دولت ئی توقیف ځایونوکې رامنځته کړي .
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:
• هره ربع کې دایساف قوماندانۍ هغه توقیف ځایونه چې اړتیالری په نښه کوي ،او هرنښه شوی توقیف ځای به ارزیابی
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،
• دځینو شته معلوماتو پر بنسټ ،زه هغه توقیف ځایونه چې ایساف راتلونکي ربعه کې غواړی ورته انتقال پیل کړي،
راپور کې خپور کړم.
د افغانستان سیمه ایٻزو پولیسو اړوند سپارښتنو په ځواب کې ایساف دافغانستان کورنیو چارو وزارت څخه رسمی ډول غوښتلي
چې راپور کې دسیمه ایٻزو پولیسو په وړاندی ادعاګانی وڅیړی ،او پایله ﯶ ایساف نظارت کړي .ټولو سیمه ایٻزو پولیسوته
اړتیالیدل کیږی چې دبشری حقونو په هکله الرښودونه د روزني پرمهال ترالسه کړي ،دافغانستان اساسی قانون مادو په شمول
چې شکنجه او بدچلند منع کوی او نوری پالیسی او اخالق او دمنازعی اړوند بشری حقونو قوانین زده کړي ترالسه کړی.
بالخره دتوقیفیانو سره انسانی چلند دافغانستان چارواکو تعهد پوری اړه لری چې پرته دکوم خنډ دځواب ورکولو میکانیزم تطبیق
کړی .دتوقیفیانو سره دبدچلند له منځه وړلو او هغه پروګرامونو تطبیق چي توقیفیانو سره بدچلند کې کمښت راولی ،ایساف
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
دافغانستان دبشر حقونو خپلواک کمیسیون تقویت اړین دی.
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
د نړیوالو مرستندویه ځواکونو /د امریکا دمتحده ایاالتو ځواکونو قوماندان – افغانستان
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