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لند، د يوناما د بشری حقونو د څانګې مشره او د بشری حقونو د عالی کميشنرې استازې په نورا ناي
  افغانستان کی 

  
دریو کلونو په نتيجه کې رامنځ ته شوی د د دې راپور په اړه غواړم ووایم چې دا راپور د پراخو ارزونو یعنې 

، همکارانو او نړیوالې ټولنې سره  زموږ سره او هغو خلکو سره چې موږ ورسره کار کړی، د شریکانو.دی

رنګه د ځينو ادې همد. مرسته کړی څو په هغو الملونو پوه شي چې ولې افغانان په ناقانونه توګه توقيف کيږي

الرو چارو په پيژندلو کې هم مرسته کړی څو په دې له همکارانو، شریکانو او حکومت سره له سره کتنه 

  .  الرو په وړاندې حرکت وکړو دا جوته کړي چې د بالقوه حل اووکړي

  

 غواړم ووایم، زه باور لرم چې دغه نوښت چې استازیتوبد یوناما او د بشري حقونو لپاره د عالي کميشنر په 

زه یې په غټو ټکو څرګندوم، موږ په خپله دغه کار نه دی کړی، موږ د افغانانو او د هغوي د حکومت 

په پيدا کولو کې مرسته کړی، ترڅو په راتلونکی وخت کې په دې همدارنګه نړیوالو شریکانو سره د حل الرو 

  .  او همدارنګه د هغوي حقونو ته درناوي وشيئوا توقيف نه شزمينه کې افغانان د جنایې عدلي سيستم له خ

  

که چيرې توقيف پخپل سر یا په بل عبارت نا قانونه وي، نو په هيواد کې د حکومت په دننه او د باندې کې 

  . دا د هيواد په کچه، په کليو، درو، ښارونو کې د افغانانو ژوند متاثره کوي. املرنې ته اړتيا لريچټکې پ

  

هغه څه چې مهم دی . زه ډاډه یم او دا باید په غټو ټکو کې څرګند کړم چې نا قانونه توقيف د منلو وړ نه دی

 الملونه نښاني کړم چې ولې دا دومره ۵ زه غواړم. هغه دا دی چې د کار د پيښيدو په الملونو ځانونه پوه کړو

  . مهمه ده

 څخه چی افغانستان ورته ژمن دي،  او نړیوالو بشري حقونو  څخه سرغړونه دهدا د افغانستان د اساسي قانون

 هغه توقيف چې نا قانونه وي، آزادي او عادالنه پروسې ته د افغانانو د الس رسي حق تر پښو الندې .تيری دي

دا ډول .  دا د غریبي د نقطې له نظره په کورنيو باندې نه مخ نيونکې ستونزې راپيدا کويهمدارنګه. کوي

توقيفونه د زندانونو د ګڼه ګونې باعث هم ګرځي، او دا پخپله یوه ستونزه ده، دا قضا، حکومتي اداری او عامه 

حاکميت د ښه کولو لپاره باور د خطر سره مخامخ کوي او دا همدارنګه په هيواد کې هغه هڅې چې د قانون د 

  . کارول کيږي د خطر سره مخا مخ کوي

  

دغه راپور په هغو افغانانو چې د جزا د قانون الندې د عادي جرمونو لپاره د افغان چارواکو له خوا توقيف 

دغه راپور د پوځي شخړو په زمينه کې . کيږي او همدارنګه د چا حقونه چې تر پښو الندې شوی تمرکز کوي

  .  اړونده مسایل تر پوښښ الندې نه دی نيولید توقيف

  

 ٢٠٠۶ نظارت والړ دی چې د یوناما او د بشری حقونو د خپلواک کميسيون له خوا د ټينګدغه رپوټ په هغه 

دغه رپوټ همدارنګه د .  قضيو په اړه شوی دی٢٠٠٠کال د نومبر د پای څخه د تير کال تر نيمایی پوری د 
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ستو او مدنی ټولنو د سازمانونو سره د مشورو د الرې د ولسوالی، والیت او په حکومت، عدلی او د حقوقی مر

 . ملی کچه چمتو شوی دی

  

 وکړم چې د دغه ټينګارله هغه ځایه چې دا د ملګرو ملتونو رپوټ دی نو ځکه زه یواځې غواړم چې په دې 

 دفتر او ستری محکمی ډیره رپوټ په چمتو کولو کې د عدليی او کورنيو چارو وزارتونو، د لوي څارنوالی

د دغې همکارۍ په ترڅ کې په ملی کچه په ډیره پرانيستی او اغيزمنه توګه قضيوته . ده زیاته مرسته کړی

 کې د همکارانو سره ډیره ښه همکاری درلودله چې په هغو کې څارنوالی او د ټولنهمونږ په . رسيدنه شوي ده

  . پوهاوي او تحليل ډیر ښه والی موندلی دیپوليسو افسران شامل دي چې د دی سره زمونږ 

  

  :زه غواړم چې ستونزی په لنډیز سره بيان کړم

افغانان دا حق نه . په افغاني قوانينو کې هغه تحفظات چې د پخپل سره توقيف مخنيوي وکړي الزم مواد نه لري

 محکمه اکثره وخت د لري چې خپل غير قانونی توقيف د محکمی د لومړنۍ استماع څخه وړاندي چلنج کړي او

  . توقيف قانونيت په چټکه سره نه ارزوي

  

په بله مانا د . مونږ دا وموندله چې دغه قوانين ډیر واقعی دي او څرګنده ده چې قانونی پروسيجر زیانمنوي

محکمی سيستم او پوليس باندی کار تراکم کوي نو ځکه دا بله ستونزه ده چې مونږ د یو خنډ په توګه ورته 

  .شومتوجه 

د مثال په . مونږ همدرانګه دا هم وموندله چې د دغه ډول حقونو د کارولو لپاره بيالبيل نظریات او پوهاوی شته

په دي توانيدلی او  چې د دفاع د وکيل عمل تر سره کوي شتهن  پوهادلته یو څو تنه قانون. وکيلمدافع توګه د 

احتساب او نظارت ميکانيزمونه پوره ځواکمن نه د . دي چې د توقيف شویو کسانو د حقونو څخه دفاع وکړي

نو دغه ځينی ستونزي وي چې . دي چې د فساد اود سيسټم څخه د ناوړه ګټی اخيستنی څخه مخنيوي وکړي

  .مونږ یادي کړي چې دا مونږ سره مرسته کوي چې د دی لپاره د حل ځينی الري ومومو

  

عبير شوي، نو ځکه دا ارزښت لري او باید په یاد وساتل د توقيف شویو کسانو پر حقونو باندی تمرکز سم ندی ت

. ئې باید درناوي یې وش حقونه لري چ ويشی چې هر څوک، که په قانونی او یا نا قانونه ډول توقيف شوي

دا په دوو ټوکو ویشل شویدی لومړی ټوک یې په .  خنډونه او ځانګړي پروسی او د حل الري فهرستويټرپو

دوهم . ونکو او قانون جوړونکو لپاره طرحه شویدی چې تحليلونه او وړاندیزونه لريملی کچه د پاليسی جوړ

ټوک یې د پراکتيک کوونکو، روزنکو لپاره دی چې په عملې ډول پخپل سر توقيف، د هغه اساسی عوامل، 

  . حقوقې مسلې او د ممکن حل الري څرګندوي

  

 خنډ سره د مبارزه کولو پخاطر زه غواړم هغه څلور د دی موضوع په اړه او همدارنګه د ناقانونه توقيفونو د

  . ګامونه یاد کړم چې باید واخيستل شی
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رپوټ د حقوقی بدلونونو لکه د حقونو ارزښت چې وکوالی شی په محکمه کې د ناقانونه توقيف پر ضد چلنج 

يف شوي کسان رپوټ د حقوقی مساعدت کوونکو لپاره د مالتړ وړاندیز کوي چې توق. ورکړي، وړاندیز کوي

رپوټ په همدي ډول . دا فرصت ومومی چې حقوقی مشوری تر السه او خپل استازی او یا وکيل ولري

 د حل عملی الره کچهاو د ولسوالی په . وړاندیز کوي چې د قضا په ډګر کې روزني ته ځانګړي پاملرنه وشی

 په خپل وخت دوران وکړي، لکه، د محکمی، پوليس او څارنوالی تر منځ تړون چې پدي ډول دوسيه به 

  .دي لیيندمصورت 

  

د خبرو په پای کې وایم چې ملګري ملتونه پدی لټه کې دي چې د افغانستان د حکومت، قضاء، پوليس او ملی 

او نړیوالو همکارنو سره کار وکړي چې عملی فعاليتونو ته پراختيا ورکړي چې موخه ېې په افغانستان کې د 

که په بریالی ډول دغه مسلی سره مبارزه وشی، نو د افغانستان . ي ټکۍ ایښودل دیپخپل سر توقيفونو ته د پا

  .   ستره مرسته وکړي به هيواد په جوړولو کېسوکاله په پرمختګ کې د یو قانونی، سوله ناک، دیموکراتيک او 

  

  : د پوښتنو او ځوابونو برخه

  

ره پخپل سر توقيفونه د نړیوالو پوځي ځواکونو  لکه څنګه چې ویل کيږي په هيواد کې زیات:د طلوع تلويزيون

له خوا ترسره کيږي، همدارنګه دغې مسلې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې تر منځ ناندرې راپارولی، څنګه 

  کيدای شي چې تاسو دغې موضوع ته په خپل راپور کې هيڅ ځای نه دې ورکړی؟ 

  

 کال په پای ٢٠٠۶دغه راپور د . ې سره سروکار لري دا راپور د یوې درې کلنې مود:څانګهد بشری حقونو 

کې پيل او د جزا د قانون الندې د عاي جرمونو په زمينه کې د پخپل سر توقيفونو په اړه پلټنې کوي، نو له دې 

په رښتيا سره ملګري ملتونه د ناقانونه . کبله موږ د شخړو په اړوند د توقيفونو په هکله تمرکز نه دی کړی

که څه هم چې موږ غوښتنه کړې خو موږ ال اوس هم د بګرام توقيف ځای . له ډیره اندیښنه لريتوقيف په هک

ملګرو ملتونو دواړو، یوناما او د بشري حقونو لپاره د عالي کميشنر دفتر د . ته الس رسي نه دی پيدا کړی

اټ په هکله د کوم بګرام د توقيف ځای په هکله اندیښنې څرګندې کړی او همدارنګه موږ د ټول حقوقي چوک

د ولسمشر اوباما ادارې تمه . الندې چې افغان وګړي په بګرام کې په توقيف کې ساتل کيږي پوښتنې کړی دی

ښکاره کړی چې د ګوانتانامو توقيف ځای به وتړی، تمه کيږي چې ورته اقدامونه به د بګرام د توقيف ځای د 

 . ستونزو د هواري لپاره وکارول شي

 

 زه غواړم په توقيف ځایونو کې د خلکو د توقيف کيدو د شمير د زیاتوالی او یا هم د :رويسبی بی سی دری س

کموالی په هکله د تير وخت په پرته معلومات تر السه کړم، همدارنګه دا راپور د دې ستونزې د هواره ولو 

 افغانتسان حکومت په دې لپاره د افغانستان په ژمنتوب ټينګار کوي، د دې لپاره څه المل موجود دی او ولی، د

  کې پاتې راغلی دی، او یا د خپلو ژمنو په ترسره کولو کې پاتې راغلی دی؟ 
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 موږ دقيقې شميری په الس کې نه لرو، موږ په هيواد کې د هر توقيف ځای څخه ليدنه :څانګهد بشري حقونو 

 زه پخپله په دې هکله کومې . ترسره کړی، نو له دې کبله زه کومې دقيقې شميرې په الس کې نه لرمهنه د

. موږ د هر توقيف ځای څخه ليدنه نه دې کړې، موږ په دې هکله یو واقعي تصور نه لرو. شميرې نه لرم،

حکومت خپله ژمنتيا ښکاره کړې او په رښتيا سره دا د افغانستان د تړون ليک او د افغانستان د ملي ستراتيژی 

وهيږو چې د افغانستان د حکومت سره مو له نږدې کار کړی او موږ په دې پ. د معيارونو له جملې څخه دی

موږ باور لرو چې د افغانستان . همدارنګه د دې ستونزې د هواره ولو په موخه مو زیاتې همکاري کړی دی

حکومت ژمن دی او موږ پخپله د افغانستان د حکومت سره کار کولو ته ژمن یو چې د داسې نا قانونه توقيفونو 

  . مبارزه وکړوپه وړاندې 

  

 تاسو د افغانستان په قوانينو کې د ستونزو په اړه وغږیدلی، خو هغه کسان چې په عدلي برخه کې :راه نجات

کار کوي وایې چې دغه قوانين څه ستونزه نه لري، ستونزه د قوانينو په تنفيذ کې ده آیا تاسو ویالی شي چې د 

  دي؟ افغانستان په قوانينو کې څه ډول ستونزې موجود 

  

 د تقنين ستونزه د عمومي چوکاټ په اړه ده، د مثال په ډول په توقيف کې د پاتې کيدو :څانګهد بشري حقونو 

يف کې دي وړاندې موده، او د دې سره د هغه طریقې په اړه چې د وخت په اړه ده هغو کسانو ته چې په توق

دې صالحيت لري چې  نو ځکه هغوي دا حق لري، هغوي د. تردې چې د اصل محکمې استماع ته راشي

پوښتنه وکړي چې ولې په توقيف کې ساتل شوی وو، خو دا حتمې یوه ستونزه ده خو دا تر ټولو ستره او مهمه 

ا ده لکه چې ما تر مخه یادونه وکړه چې مهمه نکته چې زه یې غواړم د دې یادونه وکړم هغه د. ستونزه نه ده

وګړي په توقيف کې ساتل شوی دی دا چې په قانوني الره توقيف شوی وو او یا غير قانوني، هغوي د دې حق 

لري چې پوه شي چې ولې هغوي په توقيف کې ساتل شوی وو، هغوي دې ته اړتيا لري چې د خپلو کورنيو 

 پوه وي چې هغوي چيرته دي او هغوي د قانوني مشاورت حق سره تماس ونيسي چې د هغوي کورنۍ په دې

  )مدافع وکيل(. لري

  

 بښنه غواړم چې دغه پوښتنه تکرار کړم، خو زه یوازې غواړم چې د پوښتنې پر بل اړخ : ټلويزيوننورد 

 وغږیږم چې دا یو مثبت قدم دی، هغه څه چې مهم دی دا دي چې افغانان اندیښنه لري چې د پخپل سر توقيف

سره مخ دي، په تيره بيا هغه پخپل سر توقيف چې د امریکایې پوځيانو له خوا ترسره کيږي، او زه غواړم چې 

  .  غوره کړې ده او په دې اړوند تبصره نه کويچوپتياپوه شم چې ولې ملګري ملتونو په دې اړه 

  

ل افغانستان لپاره یوه ستونزه  زه د توقيفونو څخه پوره خبر یم او ما وویل چې دا د ټو:څانګهد بشري حقونو 

هغه څه .  دی ولیخو زه پوره پوهيږم چې د بهرنيو ځواکونو له خوا توقيف په ځانګړي ډول د اندیښنې وړ. ده

چې زه غواړم واضح کړم چې څو لحظې تر مخه مې وویيل چې د توقيف په اړه دغه خاص تمرین د جزا په 

 زموږ توجه بلې خوا ته واړوي او یا هم د هغو توقيفونو په اړه دا په هيڅ ډول نه شي کوالی چې. قانون کې دی

نو هغه څه چې ما غوښتل واضح کړم دا .  کې پيښيږي زموږ اندیښنې کمې کړي په نورو ځایوافغانستاند چې 
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 ته چې د عملياتو مرکزونه دي، سيمودي چې موږ غوښتنه درلودله چې بګرام ته رسيدنه ولرو او یا هم هغو 

که څه . ده چې د دې ستونزې د حل لپاره ځواکمن دریځ ولورونزمنه يدنه نه درلودله، دا ډیره سترسموږ دغه 

هم موږ په بګرام کې د ځينو پخوانيو توقيف شوو کسانو سره ليدنې درلودې نو ځکه دا موږ ته یو ډول اندیښنه 

 هغو کسانو سره چې په بګرام کې د دغو اندیښنو په اړه د افغاني چارواکو سره او همدارنګه د. را پيدا کوي

  . چارواکي دي چې د امریکې د متحده ایاالتو ځواکونه دي اړیکې ټينګې شوې دي

  

 زه په دې پوهيږم چې تاسو په افغانستان کې د ټولو توقيف شوو کسانو شميرو او یا فيصدي نه :ای ايف پی

 پيښې مو څيړلې دي د هغو څخه ٢٠٠٠دي، تاسو یاده کړه چې شوي لري، څومره کسان پخپل سر توقيف 

  څومره یې په کومه سلنه کې پخپل سر توقيف شوې دي؟ 

  

نه لرو، د دې دليل دا دی چې موږ د دې ظرفيت نه لرو چې هر د ی شميري  موږ دقيق:څانګهد بشري حقونو 

 ته تللې قضيوتوقيف مرکز ته ورشو او دا  مو نه ده کړې، دا یوه سروې وه چې مو ترسره کړه، او بيرته ځينو 

نو په هغه څه چې موږ پوهيږو چې ستونزه خورا پراخه ده او دا په جدي ډول د ډیرې نګرانۍ وړ ستونزه . یو

ده نو ځکه موږ درې کلونه د څارنې او نظارت لپاره وکارول او د نظارت تمرین موږ سره مرسته وکړه څو په 

و، او د ټولو اړوندو کسانو سره کار کول وخت دې پوه شو چې موږ د ستونزو لپاره بيال بيل دریځونه لر

غواړي چې په دې کې په خاصه توګه د افغانستان حکومت شامل دی چې د دې لپاره څه دول عملي الرې 

  .ومومو

نو له دی امله زموږ تمرکز په پخپل سر . موږ د پيل څخه په هغه قضيو باندي ځير شو چی د اندیښني وړ وې

  .  قضيه یا پيښه باندی چی په قانونی او یا ناقانونه ډول ترسره شوي ويتوقيفونو وه نه په هر هغه

  

 زه غواړم د اي ایف پي د راپورتر د پوښتنې به تعقيب وپوښتم، ایا دا عادالنه ده چې :)امريکا ( راډيوملی

 ځکه نو.  پيښو څخه چې څار او پلټنه یې شوې ده، ډیرې یې د پخپل سر نيونې وې، دا سمه ده٢٠٠٠ووایو د 

هغه توقيفونه چې د امریکې د ئ که چيرې تاسو وګور. زه پوهيږم چې ستاسو د رسيدنې صالحيت صفر ؤ

متحده ایاالتو د ایتالف او یا هم افغان ځواکونو له خوا شوی دي، کيدالی شي تاسو ووایاست چې څومره اغيزه 

پل سر توقيف سره په جرمي پيښو کې کله چې ځواکونه زیاتيږي او شورش زیاتيږي نو دا د پخې ده ځکه دلته ی

  څه تړاو لري؟ 

  

نو . یوه ناوړه سابقه د ځان څخه په ځای پریږدي په څرګند ډول د غير قانوني توقيفونو : څانګهد بشري حقونو

دا چې موږ د توقيف دغو ځایونو ته رسيدنه نه لرو، دا ستونزه زیاتوي . ځکه موږ په دې اړه ډیره اندیښنه لرو

ملګري ملتونه او ټول شمير فعاالن د دې لپاره کار کوي چې د دغې . والی ستونزه حل کړواو نه شو ک

ما تر دې د مخه د دې یادونه وکړه، چې د امریکا د متحده ایاالتو نوې . ستونزې د حل څه ډو ل الره پيدا کړي

یاتې شوی دی چې د ادارې د دې اعالن کړی دی چې د ګوانتانامو زندان به تړي او د دې لپاره هلې ځلې ز

بګرام زندان ته هم پام واړوي، چې د د ملګرو ملتونو لپاره د اندیښنې وړ او د نورو کسانو لپاره هم چې دومره 
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د مثال په ډول کله چې د ملګرو ملتونود بشري حقونو . کسان د توقيف په مرکزونو کې دي د اندیښنې وړ ده

کړ چې غواړي د ګوانتانامو زندان وتړي چې دا په قانوني لپاره عالي کميشنر د اوباما د ادارې هرکلی و

هغوي په دې نه پوهيږي چې ولې نيول . چوکاټ کې یو تور سوری دی، دا چې موږ پوهيږو هغوي هلته دی

  . شوی دي او قانونی اجرااتو ته الس رسي نه لري څو خپل توقيف  چيلنج کړي

ه مې وویل چې لږه موده وړاندې په لومړنيو خبرو کې هغه څه چې زه غواړم یادونه یې وکړم لکه چې تر مخ

مې مې وویل ، چې هر څوک حق لري د توقيف شوو کسانو په شمول  قانوني او غير قانوني نيول شوی دی، د 

هغو کسانو به ګډون چې یو جرم یې ترسره کړی وی، دغه ډول کسان حق لري، څرګنده ده کله چې تاسو په 

چې ټکی هغه . باندی د کار په حال لري ځمکو په سرخپل د  څوک چی ییلري غه حق نه هکې یاست زندان 

زه ورباندې تاکيد کول غواړم دا ده چې د قانونمندې ټولنې لپاره دا ضروري ده چې په قانونمنده توګه کار 

وکړي، نو ځکه دولت د خپلو اتباعو د حقونو درناوی کوي،دا واقعا مهمه ده چې د دغو بنسټيزو نورمونو 

  . درناوی وشي، دا چې شرایط هر ډول وي

  

هغه ځایې کسان چې د ملي امنيت او ناټو د ځواکونو له خوا توقيف کيږي تر پوښښ  آیا تاسو :نيويارک ټايمز

الندې نيولی؟ ایا تاسو د ورته ستونزو سره مخ کيږي لکه څنګه چې د ناټو له خوا توقيف کيږي او بيا وروسته 

ونزې په افغان چارواکو ته د ګرویږونو لپاره سپارل کيږي، ولې هغوي توقيف شوی اوپه هغو سيمو کې ست

  کومو قضيو کې پرتې دي؟ 

  

الس رسي نه موږ د اعتبار وړ ، موږ د هغو سرچينو ته اړه د ملي امنيت د ریاست په :څانګه د بشري حقونو 

موږ همدارنګه د یو شمير زیاتو کسانو په اړه . موږ کوښښ کړی او خپل کوښښ ته به نور هم دوام وکړو. لرو

د ناټو په اړه ستاسو د . يف کې ساتل کيږي روښانه حقوقي چوکاټ نلروچې ملي امنيت ریاست له خوا په توق

ځينې اندیښنې موجودې دي خو دا به ښه وي چې دا دوسيې معلومی : پوښتنې د دومې برخې په هکله باید ووایم

دی، هغوي همدارنګه د وي د ځواک ورکوونکو د ځينو هيوادونو له خوا یو شمير ميکانيزمونه تيار ش. شي

موږ افغانانو، د بشري حقونو . ونو د بيال بيلو چارواکو سره د تفاهم یاداښت هم الس ليک کړی دیهيواد

هغه انفرادي کسان چې د . کميسيون او یوناما د دې کار د معلومولو لپاره یو شمير هڅې الرې ته اچولې دي

ارل کيږي په اړه ورته ستونزې ناتو د غړو هيوادونو له خوا توقيف کيږي او بيا وروسته افغان چارواکو ته سپ

راپيدا کيږي کله چې توقيف شوی کسان عادالنه پروسې، مدافع وکيل ته الس رسي پيدا نه کړي ترڅو هغوي 

  . وکوالی شي په قانوني توګه د هغوي د توقيف کيدو په وړاندې د هغوي عمل چلينج کړي

  

يف د تمایل په هکله پلټنې ترسره کړی دی چې آیا آیا تاسو د دریو کلونو په موده کې د پخپل سر توق :ډی پی ای

  دا مخ پر زیاتيدو یا کميدو دی؟ 

  

.  موږ فکر کوو چې دا یوه پراخه ستونزه ده او کوم زیات بدلون په کې نه دی راغلی: څانګهد بشري حقونو

 .له کوم زیاتوالی هم نه دی ليدلیموږ په دې هکله کوم بدلون نه دی موندلی، خو موږ په دې هک


