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و برنامه نظارت از ) UNAMA(حه وظائف هيئت معاونت ملل متحد درافغانستان يال
  توقيف

  وظائف يوناما 

وظيفه سپرده تا ) يوناما(، شورای امنيت سازمان ملل متحد به هيئت معاونت ملل متحد درافغانستان 2004ازسال 
اصالحات سکتورمحابس، وکارجهت تقويت حاکميت  و وشن و شفاف به شمول اعماربرايجاد يک سيستم عدلی ر
  .قانون همکاری داشته باشد

به يوناما وظيفه ميسپارد تا احترام به حقوق بشر را دربخش ) 2011(1974مصوبه شورای امنيت سازمان ملل متحد 
  :عدلی و سکتورمحابس بگونه ذيل تقويت نمايد

رسی تمام سازمان های ذيربط تا حد ممکنه به همه محابس وتوقيف خانه های افغانستان، بر اهميت تأمين دست. 21
  .ودعوت برای احترام کامل قوانين بين المللی مربوط، بشمول قانون حقوق بشردوستانه و حقوق بشر، تاکيد نمايد

قانون  (NPP)های ملی ، منظم،بروقت وهماهنگ برنامه های اولويت کامل مکررًا تأکيد مينمايد که تطبيق. 31
وعدالت برای همه، توسط همه ارگانهای ذيربط وساير فعالين، با در نظرداشت تسريع ايجاد يک سيستم شفاف و 

  .روشن عدلی، و برچيدن معافيت و سهم گرفتن در حاکميت قانون در سرتاسر افغانستان، اهميت بسزايی دارد

حقوق بشر، بر اهميت اعمار مجدد و اصالحات مراکز سلب  به منظور پيشبرد احترام به حاکميت قانون و. 32
  .آزادی در افغانستان تأکيد مينمايد

  برنامه نظارتی يوناما از توقيف خانه ها 

 2000، يوناما وکميسون مستقل حقوق بشر افغانستان اضافه تراز 2007الی ماه سپتمبر  2006از ماه نومبر 
نظارت خانه های پوليس ملی افغان، حين کمپاين تحقيقاتی توقيف های  مصاحبه را با توقيف شده گان در محابس و

اين کمپاين تحقيقاتی از توقيف شده گان در مراکز توقيف وزارت داخله و وزارت عدليه . خود سرانه، انجام دادند
نوان جرايم که درين گزارش به ع(اين کمپاين توقيف بخاطر جرائم منازعات مسلحانه درافغانستان را . نظارت نمود

و شامل توقيف ها توسط رياست امنيت ملی و نيروهای بين المللی ) وابسته به منازعات مسلحانه ياد شده است
فراخوان برای  -اين کمپاين يک راپور را در رابطه به توقيف های خود سرانه. ميگردد، تحت پوشش قرار نداده بود

افغان ها بطور نگران کننده خودسرانه توسط  پوليس، "ه از تمام افغانستان تهيه نمود و دريافت ک - عملکرد
اين اعمال به اشکال مختلف . ارنواالن،قضات ومقامات توقيف به شکل نگران کننده توقيف ميشوندڅ

اين راپور به منظور خاتمه دادن به توقيف های خودسرانه هشت سفارش را به ." وبطورسيتماتيک واقع ميشود
  .1هاد نمودمقامات ذيربط توقيف پيشن

، يوناما از محابس، توقيف خانه ها، مراکز اصالح وتربيت اطفال، نظارت خانه های 2010الی سال  2007از سال 
. پوليس ملی افغان وتوقيف خانه های رياست امنيت ملی در سرتاسر افغانستان به بازديد های خود ادامه داده است

ارنواالن، حقوقدانان، وديگران به منظور بهتر ساختن برخورد څ، يوناما با مقامات توقيف، مقامات امنيتی، قضات 
با توقيف شده گان و احترام تضمينات به طی مراحل قانونی توسط کارمندان امنيتی افغان، پوليس وکارمندان به بحث 

  .ها و گفتمان پرداخت

                                                 
 مورد زودتر ههرچ حقوقی دستگاه حقوق، از قانونی های فظت محا کامل نمودن فراهم منظور به)1(عملكرد براي خوان فرا :افغانستان در خودسرانه هاي توقيف 1

 در که ها ظرفيت تقويت و آموزشی های برنامه تنظيم)   3(مرکز و واليات ها، ولسوالی سطح در ها نهاد ميان همکاری توسعه برای سعی) 2(.قرارگيرد بازنگری
 محبسوسين و گان شده ،توقيف مردم عامه رایب ملی سراسری دهی آگاهی کمپاين يک اعالن)  5(انکشاف  بهتر  برای ضرورت و بوده عدالت متفاوت مفاهم برگيرنده

 دستيار وکالی اعزام و ايجاد و حقوقی های مساعدت ملی برنامه مدافع، وکالی برای تعليمی های برنامه از حمايت و تقويه)  6(حقوق  مربوط به توقيف  به رابطه در
ناقضين کارمندان از  عدلی گرد پی و تأديب) 8(ابتکارات  کردن عملی برای ديگر عمناب و الزم بودجوی تخصيص) 7(نيازمند  واليات و ها ولسوالی به ها مدافع

 های قانونی خودر احترام کنند وزارت داخله ووزارت عدليه وپوليس ملی افغان وخارنواالن کسانيکه ناکام مانده اند حقوق توقيف شده گان را وميعاد قانونی وديگر مکلفيت
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گان منازعات مسلحانه از اقشار  در پاسخ به نگرانی های متعددی که يوناما در رابطه به بد رفتاری با توقيف شده
جامعه درسراسر افغانستان دريافت کرد، وبا مشوره با حکومت افغانستان و ديگر همکاران، يوناما اين برنامۀ 

تمرکز اين برنامه روی وضعيت توقيف شده گانی . آغاز کرد 2010نظارت را از توقيف خانه ها از ماه اکتوبر سال 
اين راپور يافته های نظارت يوناما را در . مسلحانه در افغانستان توقيف شده اند هست که در رابطه با منازعات

  .پيشکش مينمايد 2011الی اگست  2010مورد توقيف شده گان منازعات مسلحانه از ماه اکتوبر 

ه کارمندان حکومت از دستگاه پوليس ملی افغان، کارمندان رياست امنيت ملی و وزارت عدليه وديگر رياست ها ب
. برنامه نظارت توقيف خانه ها با يوناما همکاری نموده و تقريبا دسترسی به همه مراکز توقيف را فراهم نمودند

وخاصتا مقامات ارشد و رهبری کننده رياست امنيت ملی همکاری های جهت دسترسی يوناما به توقيف شده گان در 
لبته به استثنا توقيف خانۀ واليت کاپيسا وتوقيف خانۀ مراکز رياست امنيت ملی در همه افغانستان فراهم نمودند، ا

برخورد . رياست امنيت ملی در کابل 2)گفته ميشود 124حاال نمبر ( 90مرکزی رياست مبارزه عليه تروريزم اداره 
با توقيف شده گان در اين توقيف خانه ها از طريق مصاحبه با توقيف شده گان در مراکز مختلف که قبًال توسط 

 .توقيف شده بودند، مورد ارزيابی قرارگرفته است 124/90ملی کاپيسا واداره  امنيت

  

                                                 
واين راپور نمبر های قبلی را با نوت از . نمبرهای ادارات مختلف گذاشته بود تغيرداد) NDS(نيت ملی رياست ام 2011در اواخر  )2 

 . جديد استفاده نموده است
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  ميتودولوژی 

 379با ) يوناما(، دفتر هيئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان 2011الی ماه اگست  2010از ماه اکتوبر 
پوليس  خانه نظارتادی که شامل آزسلب مراکز  47نفر ازتوقيف شده گاِن قبل از محاکمه و محبوسين محکوم در 

 22ملی افغان، توقيف خانه های رياست امنيت ملی، محابس وزارت عدليه و مراکز اصالح اطفال می گرديد، در 
از اينکه بعضی از توقيف شده گان در بين واليات انتقال يافته بودند، مصاحبه ها با . مصاحبه نموده اند 3واليت

 .ارتباط می گيرد 4واليت  24ه به توقيف شده گانی صورت گرفته ک

در توقيف خانه های مختلِف متذکره، يوناما با مسؤلين توقيف خانه ها و سايِر مقامات مربوطۀ حکومت مالقات 
نمودند، از تمام بخش های هر يک از توقيف خانه ها ديدن صورت گرفته، کتاب راجستر آنها را بررسی نموده و با 

  .تصادفی انتخاب شده بودند، بطور خصوصی مصاحبه صورت گرفته اند توقيف شده گاِن که به شکل

فرِد تحت توقيف که يوناما با ايشان مصاحبه انجام داده است، مظنونين يا محکومين جرايم مرتبط  379نفر از 324
ايم عليه چنين توقيف شده گان منازعات مسلحانه عمومًا مواجه به اتهام ارتکاِب جر. 5به منازعات مسلحانه بودند
، قانون جرايم عليه امنيت داخلی وخارجی جمهوری دموکراتيک افغانستان 6)1976(دولت که در قانون جزاِء 

 48به اساس دريافت های يوناما، . وضع گرديده اند، می باشند 8)2008(و يا قانون مبارزه عليه تروريزم  7)1987(
ادعای اينکه اعضای گروپ های مسلِح مخالف دولت  فرد محبوِس ناشی از منازعات مسلحانه به 324درصد از 

فيصِد از آنها به ادعای اشتراک درحمالت  11درصِد آنها بخاطر داشتن مواد منفجره و وسايل کشنده، و  20هستند، 
  .درصِد آنها اصًال نميدانستند که به کدام جرم توقيف شده اند 21. ناکام انتحاری توقيف گريده اند

آنها در مراکِز توقيِف رياست امنيت ملی نگهداری می شدند ويا نگهداری شده بودند  273شده،  فرد توقيف 324از 
نفرآن توسط اردوی  8توسط پوليس ملی افغان و رياست امنيت ملی و  69نفر تنها توسط رياست امنيت ملی،  196(

نفر تنها توسط  47( ا ميشده نگهداری شده يآن توسط پوليس ملی افغان  117، )ملی افغان و رياست امنيت ملی
نفر توسط پوليس ملی افغان و رياست امنيت ملی و يکی از آنها توسط پوليس ملی و اردوی  69پوليس ملی افغان،

نفر  8نفر تنها توسط اردوی ملی،  3(نفر آن در  نظارتخانه  اردوی ملی افغان نگهداری شده بودند  12،)ملی افغان
  9)يت ملی و يکی ازآنها توسط اردوی ملی وپوليس ملی افغانتوسط اردوی ملی و رياست امن

فرد توقيف شده ای مرتبط به منازعات مسلحانه که يوناما با آنها مصاحبه نمود، رياست امنيت ملی به  324ازجمله 
نفر  89نفر را دستگيرنموده، نيروهای بين المللی  84نفر را دستگيرنموده، پوليس ملی افغان به تنهايی  126تنهايی 

) در عمليات های مشترک با نيروهای امنيتی ملی(و يا توقيف ) در حالتی که به تنهايی عمل کرده اند(را دستگير 
نفر را دستگير يا توقيف نموده و سايرين، مانند پوليس محلی  10نموده بودند، اردوی ملی افغان به تنهايی به تعداد 

فرد  324هفت نفراز  .نفر را دستگيرنموده اند 8 قوماندانان محلی افغان و بخش تحقيقات جنايی وزارت داخله و 
فرد توقيف شده  89از جمله  10 .توقيف شده قادر نشدند تا مطمئنًا مقامات دستگير کنندۀ قضيه خود را تشخيص دهند

                                                 
بدخشان، بادغيس، بغالن، بلخ، باميان، دايکندی، فراه، هرات، کابل، کندهار، کاپيسا، خوست، کنر، کندز، لغمان، ،ننگرهار، پکتيا ، .  3

  تخار، ارزگان و زابل   سمنگان، سرپل،
بدخشان، بادغيس، بغالن، بلخ، باميان، دايکندی، فراه، هلمند، هرات، کابل، کندهار، کاپيسا، خوست، کنر، کندوز، لغمان، ننگرهار، .  4

  پکتيا ، سمنگان، سرپل، تخار، ارزگان ، وردک و زابل
نگهداری می شدند وهمچنان يوناما تالش نمود تا توقيف ) عادی(م جنايی نفِر که يوناما مصاحبه نمودند به اتهام جراي 379نفر از  55.  5

در توقيف خانه های . شده گان را برای مصاحبه به طور تصادفی از ميان توقيف شده گان مرتبط به  منازعات مسلحانه انتخاب نمايد
و توقيف شده گان مرتبط به منازعات ) عادی جرايم(وزارت عدليه  و پوليس اين هميشه ممکن نيست که بين توقيف شده گان جنايی 

  .مسلحانه، قبل از مصاحبه تفکيک قايل شد
،  1، بخش 2توقيف شده گاِن منازعات مسلحانه هميش بر اساس جرايم مسجل در کتاب ): 1976اکتوبر  7(  347جريده رسمی نمبر.  6

شده  و هم چنان  تحت " عليه امنيت داخلی دولت"جرايم  مورد تعقيب عدلی قرار می گيرد که  مربوط به) 253- 204مواد (و 2فصل 
  . ، قرار می گيرد)362ماده (يا مواد انفجاری ) قسميکه ترجمه شده 346ماده (مقررات مربوط به داشتن سالح بدون جواز 

  ) 1987اکتوبر  22( 649جريده رسمی نمبر.  7
  ) 2008جوالی  15( 952جريده رسمی نمبر.  8
شخص توقيف شده، با همکاری مشترِک رياست امنيت ملی و پوليس ملی افغان  يا اردوی  78زيرا ) 324نه (فر است ن 402مجموع،  . 9

  .ملی افغان در تحت توقيف قرار گرفته بودند
، نيروهای امنيتی ساير قضايا در. ودندده بی کريشناسا بودندشخص را دستگير نموده  نيروی های بين امللی را که عمًال قضايا، توقيف شده گان کامًال ضی ازدر بع.  10

 مشخصقضايا توقيف شده گان بخاطراينکه نيروهای دستگيرکننده يونيفورم  از در بعِض. افراد را دستگيرکرده اند بودند،افغان که با نيروهای بين المللی يکجا عمليات نموده 
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ی امنيت ملی، نفر ايشان به توقيف خانه ها 56توسط نيروهای بين المللی به تنهايی و يا با همکاری نيروهای افغان 
  . نفر به توقيف خانه های پوليس ملی افغان و پنج نفر به محابس وزارت عدليه انتقال يافته اند 28

فرد توقيف شده مرتبط به منازعات مسلحانه روی چگونگی رفتار مقامات  324تمرکز در مصاحبه های يوناما با 
کومت در قضايای توقيف شده گان با ضمانت های امنيت ملی و پوليس ملی با توقيف شده گان و مطابقت رفتار ح

  .طی مراحل قانونی به اساس قوانين حقوق بشر بين المللی و قوانين افغانستان بوده است

يوناما با توقيف شده گان جرايم منازعات مسلحانه که به شکل تصادفی انتخاب شده بودند بطور خصوصی با زبان 
جوديت کارمندان توقيف خانه ها، ساير مقامات حکومتی ويا ديگر بدون مو) دری وپشتو(های مادری ايشان 

  .تمام افراد تحت توقيف از اينکه مورد مصاحبه قرار بگيرند، رضايت نشان دادند. محبوسين مصاحبه نمودند

تمام مصاحبه کننده گان يوناما بطور معياری آموزش ديدند، و هدايات و رهنمود های مفصل ونوت های الزم را در 
ابطه به اينکه چگونه مصاحبه ها را انجام دهند، اعتبار معلومات را تفکيک کنند، اسرار و معلومات راجع به ر

توقيف، شکنجه و سؤ رفتار را حفظ نمايند، تحت نظارت و بررسی گستردۀ متخصصين و کارمندان عالی رتبه بخش 
سوالهای که پاسخ دهنده را به دادن جواب  مصاحبه کننده گان از پرسيدن. حقوق بشر يوناما، حاصل کرده بودند

مشخص رهنمايی نمايد خود داری کرده واز هر فرد تحت توقيف ميخواستند تا داستان خود را بطور آزاد بگويند 
دقيقه الی يکنيم ساعت را در بر می گرفت که با بعضی از توقيف شده گان در فرصت های  30مصاحبه ها از(

به کننده گان سواالت را بر مبنای ضرورت طوری طرح می کردند که چگونگی مصاح) متعددی مصاحبه می شد
رفتار و معلومات مربوط به مراحل قانونی قضيه وضاحت يافته و تا حد ممکن تالش صورت می گرفت تا ازطريق 

شر مصاحبه با اقارب افراد تحت توقيف، مردم محل، وکالی مدافع، کارمندان و متخصصين کميسون مستقل حقوق ب
افغانستان، سازمان های که کارهای بشردوستانه را انجام می دهد، کارمندان صحی وغيره، معلومات بدست آمده از 

  . افراد تحت توقيف مورد ارزيابی و تحليل قرار بگيرد

در بعضی از قضايا، مصاحبه کننده گان يوناما زخم ها، عالمتها و خراشيده گی های را مشاهد ه می کردند که 
انگر شکنجه و بد رفتاری ها بود، يا نوار زخم بندی، و معالجه های طبی مجروحين، مشاهده گريده بود و هم نماي

. چنان با توجه به صحبت های افراد تحت توقيف از لوله های پالستيکی به عنوان وسايل شکنجه استفاده گرديده است
کامره، موبايل، وسايل ويديويی و ضبط را داشته و با درنظرداشت هدايات رياست امنيت ملی، يوناما قادرنبود که 

  .در حين مصاحبه از آن استفاده نمايد و بخاطر دسترسی وداليل امنيتی هدايات داده شده را رعايت نمودند

يوناما هيچ فرِد تحت توقيف از طبقه اناث را در رابطه به جرايم مرتبط به منازعات مسلحانه در جريان مدت 
به طور عموم مقامات افغانی تعداِد کمی از زنان را در رابطه به جرايم منازعات مسلحانه . دنظارت دريافت نکر
اکثريت زنانيکه در محبس زندانی و محکوم شده اند به دليل نقض عرف و قانون شرعی يا . توقيف نموده است
  11.جرايم اخالقی بودند

  .12سال بودند، مصاحبه نمود 18ن فرد توقيف شده که در هنگام توقيف زيرس 37يوناما جمعًا با 

  

                                                                                                                                                   
يا  و  در هنگام عمليات شبانه دستگير شدند  با قابليت رويت خيلی محدوِد نيروهای توقيف کننده شده گانتوقيف ، شناسائی نشدند و يا صورت های شان پوشانيده بودند، نداشتند

  ند پوشانيده شده بود رو پوشبا . ی کنندينيروی دستگير کننده را شناسا قبل از آنکه آنها بتوانند  آنها صورت 
 

 .
11

 دفتر ملل متحد برای مبارزه عليه جرم و)   2009افغانستان جنوری در  حقوق بشر برای کميشنری عالی/ايونام(دعوت برای عمل :سرانه در افغانستان دتوقيف های خو
فيصد  28.5. در تحت توقيف قرار گرفته اندم اخالقی يجراه خاطر ب خانه های افغانستان توقيف در زنان فيصد 50نشان ميدهد که  شان تحقياتدر ) UNODC(مواد مخدر

به راپوردفتر يوناما در مورد  و نيز )  2007UNODCمارچ  ( به جامعه  آنها گشت محبوسين طبقه اناث و باز: افغانستان. فيصد در جرم اختطاف 12.5 و  جرم قتل برای
  . مراجعه گردد )2010يوناما دسمبر(رسوم وعنعنات ناپسند وتطبيق قانون منع خشونت در افغانستان 

 
  .قرار داشته باشد) 17- 0(18زيرسن  ر تعريف حقوقی، طفل به شخصی گفته می شود که د: بر اساس کنوانسيون حقوق طفل . 12 
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تمام معلومات حاصل شده از مصاحبه با افراد تحت توقيف در دفتر مرکزی بخش حقوق بشر يوناما جمع بندی شده 
  . از کيفيت آن اطمينان حاصل و تحت تحليل قرار داده شده است

مندان حکومت وهمکاران بين در جريان طرح برنامه نظارت توقيف خانه ها و درهنگام نظارت، بسياری از کار
المللی نگرانی های در مورد احتمال ادعاهای دروغيِن مبنی بر موجوديت شکنجه را مطرح ساختند که گويا افراد 
تحت توقيف عده ای از شورشيان بنابر آموزشی که ديده اند، ادعاهای دروغين را مبنی بر موجوديت شکنجه بيان 

  .نيروهای مخالف دولت باشدداشته تا يک نوع تبليغاِت از سوی 

در جريان طرح برنامه نظارت و تحليل يوناما اين نگرانی نيز رفع گرديد چونکه يوناما با دقت نمونه های از اين 
ادعا ها را در مجموع و در توقيف خانه های مشخص تحليل نموده که خاطر نشان مينمايد که در بعضی از توقيف 

  :داشته، و امکان ادعاهای جعلی را با ارائۀ داليل ذيل غير معمول ميداند خانه های مشخص سؤ رفتارهای وجود

از مراکز که ديدن و نظارت صورت گرفته است، يوناما به طور قطع امکان موجوديت جعل سازی  •
يعنی شرايطی که يک گروپ از توقيف شده گان جمع شوند و .   گروهی را در مصاحبات رد می کند

ورد سوء رفتار با هم شريک سازند، چه بشکل آنی و چه طرح ريزی شده، و راست دروغ شان را در م
حين انجام مصاحبه ها در توقيفگاهای امنيت ملی، معلومات در بارۀ . باهم ادعا های را بسازند امکان ندارد

روش مسئولين و طرزالعمل ها در رابطه با توقيفگاها و مجزا ساختن افراد تحت توقيف، برای يوناما 
ان آنرا داد تا خود را مطمين سازد که افرادی که ادعا های مشابهی را ارائه نموده اند هيچ فرصتی را امک

 .نداشته اند تا با هم تماس و ارتباط بگيرند
يوناما مصاحبه های متعددی را با افراد تحت توقيف در موقعيت ها و مراکز مختلف انجام داده که قبل از  •

انتقال بيابند، در اوقات مختلف از طرف عين ادارۀ امنيت ملی بازداشت شده  آنکه به موقعيت های مختلِف
بناًء احتمال آن خيلی کم است که افرادی که در عين اداره در اوقات مختلف بازداشت شده اند ادعا . بودند

 .های مشابهی را بسازند
ولی هيچ ادعای بد رفتاری  درمراکز که يوناما با تعداد قابل مالحظۀ افراد تحت توقيف مصاحبه نموده •

اين يافته . توسط آنها صورت نگرفته است، هيچ يکی از توقيف شده گان ادعای شکنجۀ جسمی را نه نمودند
ميرساند که توقيف شده گان معلومات درستی را بيان داشته که در آن هيچنوع توطئه، شريک ساختن 

 .است وجود نداشته و يا انفرادی داستان ها و جعل سازی گروهی
به سطح ملی نمونه های از چنين ادعا های که بدست آمده آنقدر متفاوت اند که با قسمت بزرگی از افرادی  •

که با آنها مصاحبه صورت گرفته طوری که اگر آنها قبل از گرفتاری تربيه شده باشند که در صورت 
اول اينکه طبيعت سوء رفتار : اين نمونه ها سه مشخصه دارد. گرفتاری بايد چی بگويند، مطابقت نمينمايد

که گزارش داده شده بود از هم متفاوت و مختص به توقيفگاهای مشخصی بود که سوء رفتار در آن 
و اين دور از احتمال است که آموزش به آن دقت و مختص به يک توقيف گاه صورت . صورت گرفته بود

اشخاِص مختلفی گزارش داده شده بود  دوم، عين شکل سوء رفتار در عين توقيف گاه توسط. گرفته باشد
. که وابسته به شبکه های مختلف مانند گروپ های اختطاف چيان و گروپ های مختلِف از شورشيان بودند

سوم، نمونه های از ادعاهای سوء رفتار که ارائه . آموزش برای اين گروه های از هم متفاوت ممکن نيست
 .تشخيص مطابقت نداردشده است با هيچ اجندای ايديولوژيک قابل 

بناًء . بخاطر داليل امنيتی و محرميت، اين گزارش توقيف شده گان را با شمارۀ قضيه يا دوسيۀ شان مشخص مينمايد
  .در چنين وضعيتی اصطالح توقيف شده به افراد مظنون، متهم يا محکوم جرايم راجع می گردد

 379مصاحبه ها با . رين گزارش نکات آتی را بيان مينمايديوناما برای توضيح اعتبار احصائيوی ارقام تحليل شده د
فرد توقيف شده که به شکل تصادفی از مجموعه افراد تحت توقيف در تسهيالت امنيت ملی و تسهيالت مربوط به 

 2011الی آگست  2010ماه مشاهدات خود که از اکتوبر  11پوليس ملی در افغانستان انتخاب شده، در مدت زمان 
توقيف شده گان وابسته به منازعات  324اين نمونه شامل يک نمونۀ فرعی . مايد، صورت گرفته استدوام مين

 117توقيف شدۀ وابسته به منازعات مسلحانه که توسط امنيت ملی توقيف شده بودند، و  273مسلحانه، به شمول 
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بعضی از آنها توسط هر دو (د توقيف شدۀ وابسته به منازعات مسلحانه که از جانب پوليس ملی توقيف شده بودن
  .ميباشد) پوليس و امنيت ملی گرفتار شده بودند

يوناما تعداد مجموعی توقيفيان رياست امنيت ملی را در افغانستان را در خالل اين مدت در هر نقطۀ زمانی به حد 
سی تأييد و يا رياست امنيت ملی همچون آمار را در جريان برر. نفر تخمين نموده است 2000الی  1500اوسط 

آمار و ارقام که حد اوسط تعداد افراد تحت توقيف در نظارتخانه های پوليس ملی افغان در اين . فراهم نکرده است
  . دوره را تخمين نمايد، از اعتبار کمتری برخوردار ميباشد

ه در اين گزارش تحليل با وجود پذيرفتن اين محدويت ها، يوناما توانسته است که يک تخميِنی را از اعتبار آماِر ک
طبيعت نمونه گيری در احصائيه طوريست در صورتيکه در نفوس تحت مطالعه از . يافته است خاطر نشان سازد

تغييررو نما ميگردد، در خبط يا خطای تحليل تغيير ) 10000تا  5000مثًال  (به ارقام باال ) 1000مثًال (ارقام کم 
در در خالل مدت نظارت  10000تا  7000جموعی توقيف شده گان که بين زيادی رونما نميگردد به اساس تعداد م

بوده است، بر اين مبنا خـبط يا خطای مجموعی درين نمونه و نمونه های فرعی آن که درين گزارش تخمين شده 
 324 برای نمــونۀ فــرعی) فـيصــد/+ - 5.4(توقـيف شده،  379برای نـمونۀ مـجمـوعی ) فيصـد/+ - 4.9(است از 

فرد توقيف شده مرتبط به  273برای نمونۀ فرعی ) فيصـد/+ - 5.8(توقيفی وابســته به منازعــات مـسلــحـانه، 
فرد توقيف  117برای نمونۀ فرعی ) فيصـد/+ - 8.9(منازعات مسلـحـانه در توقيف گـاهای رياسـت امنيت مـلی، و 

برای هر يکی ازين نمونه ها، . ملی افغان تجاوز نمی نمايدشده مرتبط به منازعات مسلحانه در توقيفگاهای پوليس 
  .فيصد ميباشد 95خبط يا خطای آن وابسته به انحراف معياری يا سطح اطمينان 
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  خالصه راپور  -١

آنها مرا به دفتر مرکزی امنيت ملی واليت کندهار ) در يک توقيف خانه امنيت ملی واليت کندهار(بعد از دو روز 
روز بعدی يکی از افسران مرا صدا زد وبه اطاق تحقيق برد . من يک شب را در برنده سپری نمودم.  تقال دادندان

نامی که در گذشته ها برای امنيت ملی بکار (است " خاد"وپرسيد که نام دفتر وی را ميدانم؟ من گفتم که دفتر 
او در " درينجا سنگ هم اقرار ميکند. ی اقرار کنیبايد تو به کارهای که بحيث يک طالب کرده ا" او گفت ). ميرفت

دو روز اول اصرار ميورزيد تا اقرار کنم، ليکن من اقرار نکردم، بعد از دو روز او دستان مرا در عقب من بست 
با دستان خود در پشتم ميزد وبا سيم به پاها ودستانم، من اقرار نکردم با اينکه . وشروع به زدن با سيم برقی نمود

يا اقرار : "او گفت. در هنگام شب همانروز يک کارمند ديگر آمد و از من تحقيق کرد. مرا لت وکوب ميکرد سخت
من ازو خواستم که به عوض اينکه مرا تحديد ميکند، عليه من ." من ترا خواهم کشت. کن و يا برای مرگ آماده شو

تحقيق و لت وکوب سه ويا . دت لت وکوب کرداو باز هم با کيبل برقی مرا باالی دست هايم بش. شواهد پيش کند
چهار ساعت درهمان شب دوام کرد واين افسر دوبار ديگر نيز مرا اذيت کرد وسوال ميکرد که در کندهار کدام 
قوماندان طالب را ميشناسی؟ وگفتم نميشناسم، در اخير تحقيقات، مجبورم نمودند که باالی ورق تحقيق امضاء کنم 

  . آن چه نوشته شده بود وبرايم اجازه ندادند تا بخوانمومن نميدانم که در 

  13، توقيف خانه واليت کندهار2011، ماه می 371توقيفی نمبر 

 379با ) يوناما(، دفتر هيئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان  2011الی ماه اگست  2010از ماه اکتوبر 
واليت افغانستان  22مرکز سلب آزادی در  47محبوس در  نفر از بازداشت شده گان قبل از محاکمه و محکومين

نفر آن توسط امنيت ملی يا پوليس ملی به اتهام  324نفر،  379در مجموع از جملۀ اين .  مصاحبه های را انجام داد
به مظنونيت جنگجو طالبان، تسهيل کننده گان حمالت انتحاری، تهيه کننده گان مواد  –جرائم منازعات مسلحانه 

  . فجره، ويا ديگر موارد جرمی که با منازعات مسلحانه در افغانستان مرتبط باشد بازداشت شده بودندمن

مصاحبه ها در محالت سلب آزادی نظارت خانه های پوليس ملی افغان، رياست امنيت ملی، محابس ومراکز  
گان، مصاحبه ها با توقيف شده  در نتيجۀ انتقال توقيف شده.  اصالح وتربيت اطفال وزارت عدليه انجام شده است

به استثنای دو محل، يعنی رياست  15. واليت افغانستان نگهداری ميشدند انجام شد 3414محل در  24گانی که در 
در کابل و توقيف خانۀ واليتی واليت پکتيکا که امنيت ملی اجازۀ بازديد ) 124/90(مبارزه با تروريزم امنيت ملی  

کارمندان حکومت افغانستان ازادارات پوليس ملی افغان، رياست امنيت ملی و وزارت عدليه  را به يوناما به آن نداد،
  16.با يوناما همکاری نموده و به توقيف شده گان و مراکز مربوط دسترسی کامل را فراهم ساختند

انه دخيل اداره امنيت ملی وپوليس افغان ارگان های اصلی اند که در توقيف وگرفتاری متهمين منازعات مسلح
رياست امنيت ملی . هستند، و اداره امنيت ملی مسوليت تحقيق جرائم امنيت واستنطاق همان متهمين را به عهده دارند

، عمليات های کشفی امنيتی کشف جرائم عليه امنيت داخلی وخارجی استيگانه ارگان جمع آوری اطالعات ومسول 
قابل استفاده را به منظور جلوگيری از وقوع جرائم عليه امنيت و جهت انفاذ قانون را براه انداخته تا اطالعات 

پوليس افغان به عنوان نيروی پوليس، مسوليت مبارزه عليه جرائم عادی ونيز جرائيم عليه امنيت . جمعآوری نمايند
مايند ساعت توقيف ن 72امنيت ملی و پوليس ملی طبق قانون اجازه دارند که مظنونين را برای . را عهده دار است

. که بعد ازين مدت آنها بايد اشخاص توقيف شده را به مرکزی بفرستند که زير اثر رياست مرکزی محابس ميباشد
  .نيرو های نظامی بين المللی همچنان در توقيف افراد متهم درجرائم منازعات مسلحانه نقش مهم را ايفاء ميکنند

                                                 
 تمام تواريخ که در مورد توقيف شده گان داده شده مدت دوره توقيف ميباشد نه تاريخ مصاحبه با يوناما  13
خانه های رياست امنيت ملی نگهداری شده درمراکز توقيف  273قضيه منازعات مسلحانه که يوناما مصاحبه انجام داد،  324از مجموع  14

توقيف شده توسط  324از  78آن در مرکز اردوی ملی بود،  12آن در مراکز نظارت پوليس ملی بودند،  117بودند ويا نگهداری ميشدند ،
 .ده شودبخش ميتودولوجی اين راپور دي. هردو رياست امنيت ملی وپوليس ملی افغان ويا اردوی ملی افغان توقيف شده اند

 .  در کابل و توقيف خانه واليت کاپيسا  اجازه ندادند 124/ 90اداره مبارزه عليه تروريزم  کارمندان رياست امنيت ملی برای دسترسی يوناما به 15
بين محالت سلب آزادی  بسطح افغانستان  47توقيف شده گان منازعات مسلحانه قبل از محاکمه و محکومين محبوس در  379يوناما با  16

به بخش ميتودلوجی مفصل اين راپور که يوناما از آن استفاده نموده مراجعه . با مصاحبه های انجام داد 2011و ماه اگست 210ماه اکتوبر
 شود  
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های توقيف رياست امنيت ملی و ثانيًا روی توقيف توسط  تمرکزبررسی يوناما در اين راپور نخست باالی عملکرد
مصاحبه های يوناما با توقيف شده گان روی برخورد با توقيف شده گان توسط مقامات .  پوليس ملی افغان بوده است

امنيت ملی وپوليس ملی در مطابقت اجراآت حکومت افغانستان با ضمانت های طی مراحل قانونی که در قوانين 
يوناما هيچگونه نظر يا قضاوتی در مورد بيگناهی . ان وقوانين حقوق بشر بين المللی پيش بينی شده، ميباشدافغانست

يا مجرم بودن توقيف شده گانی که با آنها مصاحبه صورت گرفته، خواه مظنون، متهم يا مجرم خوانده شده باشند، 
  .نداشته است

  وپوليس ملی افغان شکنجه وبد رفتاری توقيف شده گان توسط امنيت ملی

فرد مصاحبه شده،  273نظارت توقيف خانه ها توسط يوناما شواهد کافی دريافت نموده و نشان ميدهد که از جملۀ 
که در توقيف امنيت ملی بسر ميبردند، از طرف کارمندان امنيت ملی با روش های ) فيصد 46(توقيف شده   125

اين شکنجه بطور سيستماتيک در يکتعدادی از توقيف خانه های امنيت تحقيق مواجه شده اند که شامل شکنجه بوده و 
تقريبا همه توقيف شده گان که مورد شکنجه قرارگرفته بودند . ملی در سرتاسر افغانستان مورد استفاده قرار ميگيرد

ثريت موارد در اک.  گفته اند که بد رفتاری ها هنگام تحقيق بخاطر حصول معلومات واقرار آنها صورت گرفته است
نشان ميدهد که کارمندان امنيت ملی زمانی شکنجه را توقف داده اند که به جرم نسبت داده شده متهم اقرارنموده ويا 

سال  18همچنان بررسی يوناما دريافته است که اطفال زير سن . اينکه معلومات خواسته شده حصول شده است
  17توسط کارمندان امنيت ملی شکنجه شده اند

توقيف شدۀ منازعات مسلحانه در توقيف خانه های پوليس ملی که مصاحبه با ايشان انجام  117يک سوم از بيش
پذيرفت، با برخوردی مواجه شده اند که ميزان آن به شکنجه و ساير اشکال رفتار ظالمانه و غير انسانی وتحقير 

  .18آميز ميرسد

همراه با بد رفتاری را گرفته وکوشش شده است که شکنجه صورت گرفته، بطور مشخص شکل استنطاق  حاالتدر 
عملکرد های که مستند ساخته شده است، با . به جرائم عليه دولت گرفته شوداقرار زتمام افراد متهم توقيف شده ا تا

شکنجه زمانی واقع ميشود که کارمندان دولتی در حدود صالحيت وحوزه . تعريف بين المللی شکنجه مطابقت مينمايد
بمنظور حصول معلومات ويا بخاطر اقرار جبری، اعمالی را تطبيق نمايد، يا به آن دستور دهد، ويا به  کاری خود

و يا شخص را مورد . آن رضايت ويا توافق نمايد، که سبب صدمه و متحمل شدن فزيکی ويا روانی شخص گردد،
د شکنجه برسد، وتحت قوانين بين اين نوع اعمال که به ح 19.مجازات قرار يا عليه وی از تبعيض کار گرفته شود

جرم بوده واين اعمال تحت هردو قوانين بين افغانستان ونيزتحت قوانين  20المللی نقض جدی حقوق بشری بوده
 21.ممنوع قرار داده شده است افغانستان المللی و

                                                 
نفر ادعای شکنجه ويا  33طفل توقيف شده درمراکز توقيف رياست امنيت ملی وپوليس ملی افغان مصاحبه نمود که همه  37يوناما با  17

به . دادندآن راپور بد رفتاری وشکنجه را توسط کارمندان رياست امنيت ملی وچهارآن توسط کارمندان پوليس  19اری  نمودند وبدرفت
و سازمان ملل موافقه بر يک ) وزارت داخله، وزارت عدليه، وزارت دفاع و امنيت ملی(حکومت افغانستان  2011جنوری سال  30تاريخ 

فغانستان و تيم کاری سازمان ملل متحد برای نظارت و گزارشدهی در بارۀ اطفال وابسته به نيرو های مسلح پالن کاری ای را بين دولت ا
گزارش قاعده يا ابتدايی تطبيق اين پالن کاری از امنيت ملی ميخواهد که قضايای سوء رفتار از  .در افغانستان ميباشند، امضاء نمودند

 .قرار دارند و مرتکبين آن سبکدوش گردند 18حقيق نمايد که زير سن جانب امنيت ملی توقيفيانی را بررسی و ت
فيصد از  25توقيف شده گان که در توقيف خانه های پوليس ملی افغان بجرائم عادی نگهداری ميشدند مصاحبه نموده  که  55يوناما با  18
 . توقيف شده ادعای بد رفتاری وشکنجه را توسط کارمندان پوليس نمودند 55

 کنوانسيون ضد شکنجه ورفتارهای ومجازات  خشن غيرانسانی وتحقير آميز  1ه ماد19 
از شخص    آشف حقايق   حتي به مقصد  هيچ شخص نمي تواند. تعذيب انسان ممنوع است"قانون اساسی افغانستان ميگويد  29ماده   20

آه مخالف   تعيين جزايي. بدهد   آند يا امر   ذيب او اقدامبه تعو يا محكوم به جزا باشد،  يا توقيف   اگر چه تحت تعقيب، گرفتاري   ديگر،
اين مشمول امنيت ملی وپوليس ملی (شکنجه جرم پنداشته وکارمندان دولتی منع داشته  275طبق ماده "  ممنوع است   باشد،  آرامت انساني

 يشود سال حبس مجازات م 15 -5کسانيکه شکنجه دهند متهم را بمنظور حصول اقرار بمدت ) ميباشد
کنوانسيون منع شکنجه ورفتارهای ظالمانه،غيرانسانی وتحقيراميزومجازات  دولت را مکلف نموده تا از انتقال توقيف شده به  3ماده   21

وارگان که در رابطه به انتقال توقيف شده در جايکه خطر " کشور ديگرجايکه يقين خطر شکنجه وبد رفتارهای باشد جلوگيری بعمل آيد 
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ز ديگر که به آويزان کردن از بند دستان توسط زنجير يا چي(توقيف شده گان شکنجه را به شکل آويزان کردن  
، لت وکوب خصوصًا با پايپ، کيبل و شاخه )ديوار، چت، ميله های فلزی يا ساير اشيای ثابت برای مدت طوالنی

شوک برقی، تاب دادن آلت تناسلی توقيفی، و فشار دادن خصيه های . های چوب اکثرًا در کف پاهايشان، بيان نمودند
در وضعيت دشوار قرار دادن مثًال مجبور نمودن به استاده شدن توقيف شده وکش کردن آن، کشيدن ناخن های پا، 

ونيز طبق .  دوامدرا ونيز تهديد برتجاوز جنسی ازجمله اشکال شکنجه بوده که توقيف شده گان هميشه راپور ميدادند
معمول بستن چشمان، روسری انداختن وممانعت از دسترسی به داکتر در بعض توقيف خانه هم راپور داده شده 

يوناما يک قتل را به اثر شکنجه در نظارت خانه پوليس ملی افغان وتوقيف خانه امنيت ملی در واليت کندهار . است 
  . ثبت نموده است 2011در ماه اپريل 

يوناما شواهد کافی را دريافت نموده است که در پنج مراکزتوقيف کارمندان امنيت ملی توقيف شده گان را بخاطر 
پنج مراکز عبارت از مراکز توقيف واليات  22.يافت معلومات بطور سيتماتيک شکنجه داده اندحصول اقرار ويا در

. در کابل ميباشد) 124/90(هرات،خوست کندهارولغمان ودر سطح مرکزی اداره مبارزه عليه تروريزم امنيت ملی 
نيت ملی کاپيسا وتخار نيزاز دو رياست واليتی ديگر امشكايات موثق ومختلف را در رابطه به شکنجه يوناما 

يوناما در رابطه به شکنجه کدام شواهدی حين بازديد از توقيف خانه های واليات پکتيا وارزگان . دريافت نمود
  . دريافت نکرده است

مراکز  17ساحۀ ديگر شکايات متعددی را دريافت نموده که شامل  15طه با استفاده از شکنجه از يوناما در راب
در .  مرکز مصاحبه شدند، ادعای شکنجه را داشتند 18فيصد توقيف شده گان که در اين  25 23.امنيت ملی ميشود

هنگام تهيه اين راپور يوناما بر اساس مصاحبه های انجام شده و نياز به ثابت ساختن قناعت بخش اين ادعاها، 
  .وز ادامه داردتحقيقات يوناما دربارۀ اين ادعا ها هن..  صحت اين ادعا ها را تصديق ننموده است

توقيف شده گان در نظارت خانه های پوليس ملی راپور داده اند که بد رفتاری به شکل گسترده ودر حاالت مختلف 
بعضی از بد رفتاری ها شامل شکنجه بوده و بعضًا به اشکال رفتارظالمانه،غير انسانی وتحقير .  وجود داشته است
ز سوی پوليس نشان ميدهد که افسران پوليس در حالت دستگيری، در راپور های بد رفتاری ها ا. آميز بوده است

  .پوسته ها، در مرکز فرماندهی پوليس ولسوالی ودر مرکز فرماندهی واليتی مرتکب شکنجه و بدرفتاری شده اند

را  دولت افغانستان بر اساس قوانين ملی وکنوانسيون منع شکنجه وظيفه دارد تا تمام قضايا شکنجه وبد رفتاری ها
.  تحقيق نموده، مسولين را تعقيب عدلی نمايد، و صدمۀ قربانيان را جبران نموده و از ادامه چنين اعمال ممانعت نمايد

دولت مسوليت منع شکنجه را دارد وهيچ گاهی تحت هيچ حالت، اضطرار، عدم استقرارامنيت داخلی حالت جنگ 
يوناما از .  عمومی اعمال شکنجه را توجيه کرده نميتواند وتهديد به جنگ، بی ثباتی سياسی و ساير حاالت اظطرار

مقامات حکومت افغانستان ميخواهد تا اقدامات ممکنه را بخاطر منع وخاتمۀ شکنجه اتخاذ نموده و پاسخگويی در 
  . موارد شکنجه را تأمين نمايد

  نظامی بين المللی تحويل دهی توقيف شده گان به رياست امنيت ملی وپوليس ملی افغان توسط نيروهای 

توقيف شده گان بود که نيروهای بين المللی را، چه به  89نظارت يوناما از مراکز توقيف خانه ها شامل مصاحبه با 
تنهايی و يا مشترکًا با نيرو های امنيتی افغان، در توقيف وتحويلی آنها به محالت سلب آزادی رياست امنيت ملی 

شده ازشکنجه در رياست امنيت ملی وسه نفراز بد رفتاری در نظارت خانه  توقيف 17. وپوليس ملی دخيل بودند
مطابق کنوانسيون منع شکنجه از تحويل دهی افراد توقيف شده به توقيف خانه کشوری .  پوليس ملی افغان خبر دادند

ستان با قوانين مقررات نيروهای بين المللی کمک به افغان.  منع ميباشد24که در آن خطر شکنجه وجود داشته باشد 

                                                                                                                                                   
رفتاری وجود داشت، اقدامات الزم را جهت محافظت وی گرفته نشد دولت انتقال دهنده مسوليت دارد وکسانيکه در انتقال سهيم  شکنجه وبد

  .بوده مورد پيگرد عدلی قرارگرفته مجزات ميشوند
22   
و اداره  17/40ابل واداره ننگرهار ، سمنگان،سرپل، وردک ، ز کندوز ، کنر ، بدخشان، بادغيس،بغالن، بلخ، دايکندی،فراه،هلمند ، 23
 کابل  1 18/34
 کنوانسيون منع شکنجه رفتارهای غيرانسانی وتحقيرآميز ويا مجازات  3ماده  24
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بين المللی بيان ميدارد، افراد در هيچ حالت نبايد به جايکه خطر شکنجه ويا ديگر انواع بد رفتاری وجود داشته 
  . باشد، تحويل داده شوند

وضعيت ذکر شده درين گزارش در رابطه به انتقال توقيف شده گان نشان ميدهد که نياز به نظارت تعقيبی از توقيف 
حول به رياست امنيت ملی وپوليس ملی افغان ميشوند، خاصتا توسط اياالت متحده امريکا، وجود دارد شده گان که م

  . 25بايد تحويل توقيف شده گان به محالت که شواهد موثق از شکنجه در آن وجود دارد، معطل قرارداده شود

امنيت ملی در دوسال اخيردر کابل و گلستان انتقال توقيف شده گان را در بعض مراکز توقيف خانه رياست کانادا وان
اين کشورها .  کندهار چندين بار در ايام گذشته به اساس گزارش های مبنی بر شکنجه و سوء رفتار توقف داده اند

برنامه های را که اجازه نظارت از توقيف شده گان را بعد از تحويلی توقيف شده گان به نيروی افغان ميدهد تطبيق 
ريکا درين اواخر پالن نظارتی بعد از تحويل دهی را طرح نموده که پروپوزل آن غرض مالحظه سفارت ام.مينمايند

اياالت متحده امريکا در رابطه به برنامه نظارت به يوناما خاطرنشان  26.به دولت افغانستان فرستاده شده است
از توقيف خانه های که  ساخت که اين يک گام مثبت جهت ادامه همکاری با حکومت افغانستان بخاطر اطمينان

  . 27محفوظ وامن وانسانی باشد، است

، نيرو های اياالت متحده امريکا و ايساف تحويل توقيف شده گان را برياست امنيت ملی 2011در اوائل ماه جوالی 
 وپوليس ملی افغان در واليت دايکندی، کندهار، زابل، و ارزگان، طبق راپور های داده شده از اعمال شکنجه وبد

در . 28رفتاری ها در آن محالت توقيف خانه های رياست امنيت ملی ونظارت خانه های پوليس ملی توقف دادند
، بجواب يافته های اين راپور، ايساف اظهار داشت که آنها منحيث اقدامات وقايوی، تحويل 2011اوائل ماه سپتمبر 

  . 29س ملی توقف داده انددهی توقيف شده گان را به مراکز مشخص توقيف امنيت ملی و پولي

برای نيرو " Leahy Law"شکنجه وبد رفتاری توسط رياست امنيت ملی وپوليس ملی افغان مستلزم بکارگيری 
نيروهای امريکائی را از تمويل، مساعدت اسلحه، وآموزش برای آن واحد های نيروی  گرديده کههای آمريکايی 

ارت خارجه اياالت متحده در مورد آن شواهدی مبتنی بر نقض های امنيتی کشور های خارجی منع مينمايد که وز
جدی حقوق بشری توسط آنها داشته باشد، و دولت مربوطه در مورد اقدامات مؤثر اصالحی را روی دست 

در رابطه به افغانستان، اياالت متحده سپردن توقيف شده گان را زمانی دوباره آغاز خواهد کرد که . 30.نگيرند
تی افغانستان تدابير اصالحی را روی دست گيرد که شامل به محاکمه کشاندن آن عده از کارمندان کارمندان حکوم

  .امنيت ملی و پوليس ملی است که مسئول شکنجه و بد رفتاری اند

                                                 
 اين راپور  Vمراجعه شود به فصل  25
ويژۀ تحقيقات و پاليسی تحويل  روه کاریگرياست جمهوری امريکا، يک  ٢٠٠٩جنوری  ٢٢مړرخ  ١٣۴٩١به اساس فرمان شماره   26
  .سفارش نموده است تا يک پروگرام نظارتی بعد از تحويل دهی را که رئيس جمهور اوباما دستور داده است طرح نمايد دهی

 کابل  2011اگست  29يوناما باافسر ايساف  مالقات 27
توقف   2011ت اگس21و معاون رياست امنيت ملی در واليت کندهاردگروال عبد الوهاب  2011ايساف اگست مسئولين جلسه يوناما با  28

 انتقال توقيف شده گان زمان امر داده شد که 
سخنگوی آيساف جنرال کارستن جکوبسن،  2011سپتمبر  7، در کابل و اظهارات مورخ 2011تمبرپايساف سمسئولين جلسه يوناما با  29

ما تا کنون انتقال توقيفيان را . اهيم کردما اطالع داريم که يک گذارش ملل متحد در نزديکی ها به نشر خواهد رسيد و ما آنرا مطالعه خو"
آنها انتقال توقيف شده گان را منسوبين آيساف به يوناما اظهار داشتند که ". به کلی متوقف نساخته ايم بلکه محدود به بعضی از مراکز ميباشد

وليس ملی و امنيت ملی تشخيص کرده اند و مرکز توقف داده اند که يوناما شواهد ثقۀ شکنجه و سوء رفتار را در آن توسط منسوبين پ 16به 
در کابل، توقيف خانه های واليتی امنيت ملی در هرات، امنيت ملی ناحيۀ  124/90رياست مبارزه با تروريزم امنيت ملی : آنها قرار ذيل اند

، ړیو ژي 9ن، ارغنداب، ناحيۀ در کندهار، کاپيسا، خوست، لغمان و تخار، همچنان نظارت خانه های پوليس در کندهار، به شمول درما 2
  .قوماندانی امنيۀ خوست، کندز، و ارزگان و نظارت خانۀ پوليس دشت ارچی در کندز

30 " .Leahy Law "106حقوق عمومی  563های مشخصی در قانون تخصيصات عمليات های خارجی فصل فصل به قوانين الهی  يا -
به اساس . در قوانين اياالت متحده راجع ميگردد) 2001( 259-106ومی حقوق عم 8092و قانون تخصيصات دفاع، فصل ) 2001( 429

که  مساعدت شده نميتواند یخارج یکشور ها یتيامن یها یروين یآن واحد ها یبراهيچ وجوهی  "قانون الهی تخصيصات خارجی 
اال پيشکش توسط آنها داشته باشد،  یحقوق بشر یبر نقض جد یمبتن یمتحده در مورد آن شواهد االتيوزارت دفاع ا ايوزارت داخله 

گرفته و متخلفين را دست  یرا رو یدولت مربوطه در مورد اقدامات مؤثر اصالح شواهد دقيق از طرف وزارت خارجه مبنی بر اينکه
ننگ واحد های هيچ کدامی از وجوه مالی ذکر شده برای تري"و قانون تخصيصات دفاع ارائه مينمايد که . مورد تعقيب عدلی قرار خواهد داد

نيرو های امنيتی که در مورد آنها راپور های از طرف اعضای وزارت خارجه مبنی بر نقض حقوق بشری وجود داشته باشد، اال اينکه 
) 1976( 2778قانون اياالت متحده  22پيش بينی های قانون کنترول صدور اسلحه، فصل ". اقدامات اصالحی روی دست گرفته شده باشد

 .ها ذکر شدۀ قبلی بيانگر آنست که منحيث يک پاليسی کلی مساعدت اياالت متحده نبايد به نقض های حقوق بشری سهيم گرددو پيش بينی 
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  عدم پاسخگوی کارمندان رياست امنيت ملی وپوليس ملی افغان در برابر شکنجه وبد رفتاری توقيف شده گان 

ه پاسخگوی کارمندان رياست امنيت ملی وپوليس ملی افغان در برابر شکنجه وبد رفتاری عليه يوناما دريافت ک 
محدوديت نظارت مستقل، قضائی ويا بيرونی بحيث .  توقيف شده گان ضعيف و غيرشفاف بوده وندرتا تطبيق ميشود

در هر دو رياست امنيت يک ارگان ناظر برجرم وتخلفات بشمول شکنجه وبدرفتاری که کارمندان مرتکب ميشوند 
  ملی وپوليس ملی افغان موجود است 

بسياری از قضايای جرمی ويا بد رفتاری های که توسط کارمندان رياست امنيت ملی اجراء شده بطور داخلی حل 
مقامات ارشد رياست امنيت ملی برای يوناما گفتند که دو قضيه ادعای شکنجه از طرف رياست امنيت ملی .  ميگردد
  ن سالهای اخيربررسی شد، هيچکدام آن به تعقيب اتهام متهم منتج نشد درهمي

، رياست امنيت ملی يک کميسون داخلی را جهت بررسی قضايای بد رفتاری عليه توقيف شده 2010در ماه دسمبر 
خانه  متعاقبا در ماه جنوری از مراکز مختلف توقيف.  گان، مراحل محاکماتی، ووضعيت توقيف خانه ها ايجاد نمود

.  ها امنيت ملی ديدار بعمل آورد، واين کميسون قرار بود که برياست عمومی امنيت ملی گذارشات خود را تقديم نمايد
يوناما ديدار اين کميسون را از اکثرتوقيف خانه های امنيت ملی نظارت کرد ودر رابطه به نوع کار وکيفيت 

ام مثبت اوليه ميباشد، اين تشکيل نظارتی تا حال برای رفع گرچه يک گ.  نگرانی های داشتتحقيقات آنها تا حدی 
شکنجه، بدرفتاری ها وتوقيف های خودرسرانه قسميکه در يافته های اين راپور پيشنهاد شده موثرومفيد معلوم 

  نميشود 

ن ميکانيزم های پاسخگوئی داخلی وبيرونی برای پوليس ملی افغان وجود دارد که قضايای جرائم از طريق ارگا
ادعای جرائم عليه پوليس ملی افغان به رياست څارنوالی نظامی . داخلی وزارت داخله مورد رسيده گی قرار ميگيرد

با اينکه .  لوی څارنوالی جهت تحقيقات محول ميشود، وتوسط څارنوال نظامی محول محاکمه جزائی می گردد
با آن هم شهروندان شخصا .  راجع شده استمعلومات کمی وجود دارد که چنين نوع دوسيه ها به سيستم قضائی 
راپور دهند واين راپور ) 119اداره مرکزی (ميتوانند از سوء رفتار کارمندان پوليس به يک اداره در وزارت داخله 

از طرف يکی از سه ارگان وزارت داخله مورد بررسی قرارميگيرد که تعداد کمی ازقضايا از طريق اين ميکانيزم 
  .تعقيب شده است

  نقض طی مراحل قانونی وتوقيف های خودسرانه 

در دعوی بر ضد متهم همان اقرار متهم  ارنوالی امنيت ملی،تقريبا در تمام قضايای جنائی در افغانستان، به شمول څ
در . اساس قرارداده ميشود، ومحاکم نه تنها آنرا قناعت بخش نخوانده بلکه به اساس آن متهم را مجرم قرارميدهد

در جلسات قضائی . الت اقرار يگانه شواهد يا ثبوتی است که به محکمه برای حمايۀ دعوی پيش ميگرددحا ياربس
اقرار ندرتًا به تفصيل مورد ارزيابی قرار گرفته و به ندرت از طرف قاضی ويا هم از طرف وکيل مدافع متهم به 

  .چالش کشانده ميشود

در  ،به اساس شکنجهبطور مثال  ،بدست آمده باشد يا به جبر نونیغير قابطور  زمانيکه اقرار، ستانتحت قانون افغان
در حاليکه اگر وکالء مدافع درخواست ميکنند اينکه موکلين شان تحت شکنجه اقرار  . نميباشدمحاکم قابل اعتبار 

اين عملکرد .  گرفته اند ، محاکم درخواست آنها را قبول نکرده بلکه بحيث سند اثبات از آن استفاده ميکنند نموده 
بطور واضح در تناقض با ماهيت و نص قانون بوده ومخالف نظريات اهل خبره مبنی بر عدم اعتبار اقرار که به 

  31.اساس شکنجه بدست آمده بوده و برای اثبات برات الذمه ويا مجرم بودن شخص قابل اعتبار نميباشد

                                                 
مراجعه شود به راپورتر خاص ملل متحد در مورد شکنجه ورفتارظالمانه وغيرانسانی وتحقيرآميزومجازات جون ای مندز، در ماه    31

شکنجه وبد رفتاری هميشه برای نافذين قانون روش است که گويا ميتوانند " ل متحد تقديم نموده به شورای حقوق بشر مل 2011جنوری 
معلومات اطالعاتی را جمع آوری نمايند اقرار های توسط جبر وشکنجه بدست آمده غيرمعتبر بوده وهميشه با تالش های نافذين قانون 

رک کرده شود که راه بديل غيرخشن وجود دارد تا در راه موثر مبارزه عليه تمام وتحقيقات آنها  ناسازگارميباشد، ومشکل خواهد بود تا د
پيشرفت ، اکتوبر "  افسانه تک تک لحظات انفجاربم"مراجعه نمايد الفريد دبلوی مک کوی " نيازمندی های دولت فراهم سازد اشکال جرم

2006 ،( tp://www.progressive.org/mag_mccoy1006ht   بدسترس قرارگرفت2010فبروری  24بتاريخ)  پس چانس محدود



6 
 

سط کارمندان رياست امنيت ملی وپوليس ملی افغان يوناما نگرانی های ديگری را در رابطه با طی مراحل قانونی تو
اين ها شامل نارسائی معمول در رعايت مراحل وحدود قانونی تحقيقات جزائی قبل از محاکمه که . مستند نموده است

منجر به مغشوش شدن مراحل اجراآت در سيرتوقيف ميگردد، عدم وضاحت نقش مقامات دستگيرکننده وتحقيق 
چون ندرتا . قضائی برمرحله قبل از محاکمه تا دير زمان قبل از مراحل محاکماتی ميباشد کننده، و عدم نظارت

توقيف شده گان منازعات مسلحانه دسترسی به وکيل مدافع ومعلومات به حقوق خود دارند، عدم موجوديت چنين 
ند قانونيت توقيف را به مصونيت ها در پروسۀ عدلی يک اثر بزرک منفی بر توانائی توقيف شده گان دارد تا بتوان

  . چالش بکشانند، دفاعيه موثق را تهيه نمايند، ويا از شکنجه ويا جبر طلب مصونيت نمايند

پوليس ميتواند يک شخص را الی . به اساس قانون اجراات جزائی موقت، توقيف ربط با مرحله قضيه جزائی دارد
وده، تثبيت نوع قضيه را کرده به څارنوال ابتدايئه، ساعت نگهداری کند، در اين مدت آنها ابتداء مصاحبه نم 72

 30څارنوال بعدْا از آن ابتداء از گرفتاری حد اکثر.  32کسيکه اجراات واساس توقيف را تائيد مينمايد، ارسال ميدارند
در جريان اين پروسه، مظنون بايد به توقيف خانه . روز دارد تا تحقيقات را تکميل وصورت دعوی خودرا بنويسد

  33. مربوط وزارت عدليه ميباشد، انتقال شود تحت اثر رياست محابس که فعًال

جدائی مقامات توقيف به منظوراين بوده تا اطمينان حاصل شود که مظنون در توقيف کسانيکه مسوليت تحقيقات را 
ن ضمانت خيلی به عهده دارند مدت طوالنی را باقی نماند واين جهت محافظت عليه شکنجه واکراه موثرميباشد، اي

اين . مهم بوده زيرا قانون اجراات جزائی موقت در مورد مراجعه قضائی دراوائل تحقيق پيش بينی نکرده است
صالحيت څارنوال است که از اول نسبت اتهام الی محاکمه با حد اقل نظارت قضائی ميتواند شخص را توقيف ويا 

  34رها نمايد

.  ملی بطورمعمول اين مراحل قانونی وضمانت ها را ناديده گرفته است در عمل، پوليس ملی افغان ورياست امنيت
روز،  20فيصد ازمصاحبه شده گان پوليس ملی افغان ورياست امنيت ملی تا حد اوسط  93يوناما دريافته است که 

ساعت پيش از نسبت اتهام وانتقال به مراکز توقيف وزارت عدليه نگهداری شده  72اضافه تر از حد اکثر 
بسياری از مأمورين پوليس ملی و امنيت ملی دليل اينکه نميتوانند ميعاد معينه را مراعات نمايند نبود منابع، نبود .اند

ظرفيت لوژستيکی و تخنيکی و مشکالت در سفر به مناطق دور دست با راه های موصالتی خراب و نبود امنيت در 
  .توقيف خانه ها قلمداد مينمايند

  

                                                                                                                                                   
است موفقيت زياد از محدوديت کم عمليات شکنجه افسانه وخيال است ليکن شکنجه جمعی مظنونين ، تعداد مجرم واکثرا بی گناهان، ميتواند 

يد، ليکن به کدام قيمت به قيمت شکنجه جدا غير قابل پذيرش بوده وشرم آور بوده وکشور را زير اطالعات شا. معلومات مفيد را داشته باشند
هردست آورد که به اساس شکنجه  .برای فرانسه در الجزائر، برای امريکائی ها در ويتنام وحاال در عراق . سوال ميبرد آنچه را کرده است

جنرال جان کيمونس معاون ريس اجرائيوی نظامی اياالت متحده امريکا نقل قول " د بدست امده بود مصارف آن خيلی ها گزاف وسنگين بو
من کامال متقاعد "  2006سپتمبر  25نمود در جون کناسون ، مخالفين شکنجه ميهن دوستان واقعی هستند، نظارت کننده نيويارک تاريخ 

ه نميکند من فکر ميکنم تاريخ بما نشان داده ، وفکر ميکنم شواهد شدم که يک ارگان اطالعاتی خوب هيچگاه از رفتار خشوننت آميز استفاد
تجربی پنج سال گذشته  نشان دهنده اينست که سالهای سخت بود وهمچنان هر پارجه از معلومات که توسط تخنيک های فشار بدست آمده 

وما نميتوانيم آنجا برويم . رفتاربد استفاده شده است اطالعات معتبر نميباشد وشايد ، بيشتر ضرر از منفعت دارد وقتيکه ناگزير شده اند که
ظه نمود ازغيرموثق بودن  معلومات مالح FBIو CIA" دريافت )  2007(قانون اساسی وجامعه : داکتر ماروی ظلمان، اجراات جزائی 

پيتر فين " ج سياسی بدست نداشتاستعمال شکنجه در الجزائر وشمال ايرلند واسرائيل هيچ نتائ. که بواسطه جبر شکنجه بدست آمده بود
 2009مارچ 29واشنگتن پوست " بد رفتاری با توقيف شده گان نقشه را برمال نميکند"وجوی ويريک 

(http;//www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/03/28/AR2009032802066.html)   زمانيکه
CIAزش آب شکنجه نمودند وديگر انواع تعذيب آنها پی برده که يکی از سران القاعده را با يکی از اسيران خودرا بنام ابو زبيده توسط ري

 Human Rightsخود دارد که نميخواهد معلومات عمليات ها بدهدودر اخير به اثر همين اقرار های تحت شکنجه هيپچ پالن افشاء نشد 
Watch “France/Germany/United Kingdom  بسا ) 2010جون (مخابرات کشورهای که تعذيب مينمايندسوال پرسيده نميشود، از

 .  از معلومات به اثر شکنجه عمليات های تروريستی را ممانعت و خنثی کرده است وضروت تحقيقات بيشتر را مينمود
 .36و 31،34ماده ) 2004فبروری  25( 820جريده رسمی نمبر 32
دگی ها برای انتقال مسئوليت زندان مرکزی از وزارت عدليه به وزارت ، آما2011می  20به تعقيب تصميم شورای وزيران مورخ . 33

اين پالن ها به سرعت به پيش ميرود که وزارت عدليه بيشتر مسئوليت ها را به وزارت داخله قبل از ميعاد تعيين شدۀ . داخله جريان دارد
  .انتقال داده است 2011در ماه سپتمبر 

  51و 22وقانون محابس وتوقيف خانه ها ماده  84ب و) 3(36،53،)2(، 34، )4( 8،)3(و )3(6قانون اجراات جزائی موقت  34
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الن بطور معمول صالحيت های تحقيقاتی خودرا به کارمندان امنيت ملی سپرده، توقيف شده گان رنواڅابسياری از 
زمانی انتقال ميابند که رياست امنيت ملی تحقيقات ابتدائی را تکميل وتوقيف شده را به رياست محبس وزارت عدليه 

حقيق با عدم مراجعه سريع قضائی بدين اين نوع انتقال صالحيت ت.  اين شايد ماه ها را در بربگيرد.  انتقال دهد
اين وضعيت نقض تعهد .  معنی است که توقيف شده الی قبل ازمحاکمه موفق به ديدن څارنوال وقاضی نخواهد بود

که بايد هر افغان که گرفتار وتوقيف نشان ميدهد ) ICCPR(افغانستان از ميثاق بين المللی حقوق مدنی وسياسی  
وبا قانون اساسی افغانستان مغايرت دارد 35ويا کارمندان قضائی زود ترحضور يابد  ميشود حق دارد نزد قاضی

  . زيرا توقيف خود سرانه را ممنوع قرار داده است

در .  ضعف ديگر ضمانت های مراحل قانونی درتوقيف خانه رياست امنيت ملی عدم دسترسی وکالء مدافع ميباشد
ستان از حق وکيل مدافع در همه مراحل تحقيقاتی برخوردار ميباشند، تنها حاليکه همه توقيف شده گان در قانون افغان

توقيف شده گان که يوناما با ايشان درتوقيف خانه رياست امنيت ملی وپوليس ملی افغان مصاحبه انجام داد،  324از 
حدود به توقيف خانه تقريبا همه وکالء مدافع برای يوناما خبر دادند که آنها دسترسی م.  يکنفر وکيل مدافع داشت

.  وعمدا کارمندان رياست امنيت ملی ازدسترسی به توقيف شده گان ممانعت مينمايند 36های رياست امنيت ملی دارند 
وکالء مدافع خبر دادند که آنها دسترسی بهتر به توقيف شده گان که در مراکز نظارت خانه های پوليس ملی 

  . کارمندان تحقيق دوسيه را به څارنواليی ميسپارند نگهداری ميشوند دارند ليکن بعد از اينکه

فيصد از توقيف شده  28همچنان توقيف شده گان مطابق قانون افغانستان حق دارند با فاميل های خود مالقات نمايند، 
  . گان که در رياست امنيت ملی مصاحبه شدند اجازه مالقات با فاميل داده شده است

  به پروسه صلح وبازگشت آسيب ميرساندشکنجه و توقيف های خودسرانه 

شکنجه، سوء رفتار ظالمانه، تحقيرآميز و توقيف های خود سرانه توسط رياست امنيت ملی وپوليس ملی افغان نه 
تنها تخلف جدی حقوق بشری وجرم بوده بلکه عامل قوی برای ممانعت از مذاکرات صلح ادغام مجدد و خاتمه 

مطالعات يوناما و همچنان نظريات اهل خبره که آغاز و صعود شورش را در  37.منازعات در افغانستان ميباشد
تحليل نموده اند نشان ميدهد که چنين بدرفتاری ها سبب شده تا قربانيان به طالبان ويا ديگر  2001دورۀ بعد از سال 

  . گروپ های مسلح بپيوندند ويا دوباره با آنها يکجا شوند

  

                                                 
قضيه حقوقی . قانون اساسی افغانستان ) 2(و )1(24،)3(و )1(9قانون اجراات جزائی موقت ميثاق بين المللی حقوق مدنی وسياسیُ    35

 ضائی ندارد تا در مورد توقيف تصميم بگيرد شورای حقوق بشر ملل متحد نگهداشته که خارنوال صالحيت کافی مستقل ق
مشکل در محدوديت تعداد  2011جوالی  LAOA (16(و دفترخدمات حقوق افغانستان  ILF  مصاحبه های يوناما با وکالء مدافع دفتر 36

در افغانستان   وکيل حقوقی 1200وکالء در افغانستان ميباشد وبه اساس ياددشات دفترمستقل انجمن وکالی مدافع تا حال در حدود
توقيف شده  20700رياست عمومی محابس وتوقيف خانه های وزارت عدليه 2011احصائيه ماه جون  راجستراست وبه اساس معلومات و

 در تمام محابس وتوقيف خانه های وزارت عدليه را نشان ميدهد
تصر اعدام های خودسرانه، پليپ السون مراجعه شود به گزارش راپورترخاص ملل متحد در مورد خارج از موضوع قضائی، ومخ 37

وقتيکه با سران قوم در مناطق "   (A/HRC/8/3/Add.6-29 May 2008) )2008می 15-4(ضميمه نوت ماموريت در افغانستان 
مت اين حقيقت هارا حکو. منازعه صحبت ميکردم بمن مکررا گفته ميشد که بدرفتاری پوليس باعث ميشود تا مردم طالبان را حمايت کند

ما . افغانستان وجامعه بين المللی درک نکرده اند وباورهای حقوق بشری در مورد استقراروامن فروخته ميشود واشتباه شديد ميشود
راه " ستيفن کارتروکات کلرک در " ضرورت داريم تا حقوق اساسی بشری جهت استقراروامن بايد توسط حکومت افغانستان احترام شود

بطور مفصل توضيح نموده چگونه بدرفتاری های نيروهای امنيتی، )  2010" (سياست وشورشيان در افغانستانعدالت ،:مختصر استقرار
حمالت ناگهانی توسط نيروی های بين المللی، وناکامی سيتم عدلی بطورگسترده هردو مردم راجدا ساخت وبعض افراد را   مشوره نادرست

 ”The Battle for Afghanistan: Militancy and Conflict in Kandahar“اناد گوپل در. به پيوست به شورشيان مجبورساخت
بعد از سقوط طالبان بسياری از قمندانان عالی رتبه وکارمندان  گزارش مفصل داشته که چگونه حرکات در کندهار از کارافتيد (2010)

نها در چند سالهای اخيردر پهلوی شورشيان حساس شدند  با وجود اين چرا آ. دولت تصميم داشتند تا در مقابل حکومت جديد مقاومت نکنند
مارتين . واصرارميدارد که تجارب زندانی ها خودسرانه وتعذيب توسط نيروهای امنيتی نشان ميدهد که جای برای انها در تغير جديد نيست

 in Decoding the New Taliban: Insights from ”" شبکه طالبان در ارزگان: قمندانان سرکش وتالش خشن با قوت" بجلرت در 
the Afghan Field (ed. Antonio Giustozzi) (2009) مالحظه نموده که اين پديده بسنده وکافی است برای افغان ها که شورشيان را

 Antonio Giustozzi in Koran, Kalashnikov and Laptop: The Neo Taliban Insurgency in .طالبان مجبور خطاب کنند
Afghanistan (2008)  بعد از گرفتاری طالبان متهم ورهائی آنها، . لت وکوب وشکنجه معلوم ميشود حين تحقيق معمول است" دريافت

اين اعمال بسياری از افراد بدست شورشيان . اگر چيزی ديگری نبود بخاطرعدم مهارت کارمندان امنيت ملی در محابس ايشان شده است
 .داده است
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امراشاره ميکند که ميان برنامه حکومت افغانستان جهت انکشاف پروسه صلح  دريافت های اين راپور بر اين
وادغام مجدد مخالفين و بد رفتاری ها خاصتا با توقيف شده گان منازعات مسلحانه توسط يکتعداد از کارمندان پوليس 

ويق مخالفين پروسه صلح وادغام مجدد بخاطر تش.  ملی افغان ورياست امنيت ملی، در عمل تناقض وجود دارد
درعين وقت، ادامه بد رفتاری .  ورسيده گی به مظالم، صلح باايشان، ادغام دوباره آنها به جامعه ايجاد شده است

توسط پوليس ملی افغان ورياست امنيت ملی برای هريک انگيزه ميدهد تا امنيت خود را با گروه های مخالف دولت 
   .ببيند وبطور فعاالنه عليه حکومت جنگ نمايد

برعالوه، تقليل توقيف های خودسرانه منحيث يک تالش به منظور ايجاد فضای اعتماد بين طرفين يک ضرورت 
. اساسی پنداشته ميشود تا باشد که به سطح ملی و بين عناصر ضد دولت و جوامع آشتی پذيری را تقويت نمايد

فضای اطمينان و اعتماد ميان حکومت  حکومت تعداد از کميته ها رهائی توقيف شده گان را بخاطرعدم موجوديت
قضايای توقيف .  وجامعه به سبب تعداد زياد توقيف های خودسرانه وبد رفتاری در توقيف خانه ها ايجاد کرده است

شده گان منازعات مسلحانه که بدون شواهد وبدون دسترسی به محاکم بسر ميبرند به عنوان راه ايجاد اعتماد از 
اين تالش ها با ادامه تحمل شکنجه، توقيف .  ر اين اواخر مورد ارزيابی قرارگرفته استطرف شورای عالی صلح د

های خودسرانه ودوامدار رياست امنيت ملی وپوليس ملی افغان توسط سيستم جزائی عدلی بطور عموم زيرسوال 
  . ميرود

  شکنجه وبد رفتاری توسط کارمندان دولت امنيت ملی را صدمه ميرساند

حد در قبال مبارزه عليه تروريزم اينست که خواهان اجراات والزامات موثر که همخوانی باحقوق بشر موقف ملل مت
داشته و تأکيد مينمايد که استفاده ازشکنجه وبد رفتاری ها توسط کارمندان دولتی، قسميکه در اين راپور آمده، ميتواند 

يه تروريزم وپالن کاری مثبت اينست که حقوق بشر استراتيزی جهانی مبارزه عل.  به امنيت ملی صدمه وارد نمايد
وحاکميت قانون پايه های اساسی مبارزه عليه تروريزم بوده، با درنظرداشت اينکه تدابير موثر جهت مبارزه عليه 

راپورترخاص ملل .  ، بلکه تکميل کننده يکديگرميباشند38تروريزم وحمايت از حقوق بشر دو هدف متضاد نبوده
تقويت وحمايت از حقوق بشروحمايت از حقوق آزادی های اساسی حين مبارزه عليه تروريزم متحد در مورد 

مالحظه نموده است که بين حمايت حقوق بشر ومبارزه عليه تروريزم توافق نظراينست که مبارزه عليه تروريزم 
ت مبارزه عليه تروريزم درمطابقت با حقوق بشر نه تنها مکلفيت حقوقی واخالقی دولتها بوده بلکه راه مناسب جه

  39. ميباشد

  نظارت ها 

شکنجه وتوقيف های خود سرانه دو موضوع جدی حقوق بشری بوده وسد راه تطبيق حاکميت قانون و پروسه انتقال 
مسوليت رهبری امنيتی از نيروهای خارجی به نيروهای امنيتی افغان، و آشتی ملی در افغانستان در دراز مدت 

فتار در برابر توقيف شده گان وناتوانی های احترام به حقوق اساسی وضمانت های مراحل ادامه سوء ر. ميباشد
محاکماتی مقامات قضائی فکتورها وپرورنده قوی هستند که بی باوری مردم را نسبت به حکومت، نارضايتی از 

ط رياست امنيت ملی افغان افراد که توس.  نيروهای امنيت ملی افغان، و رشد وادامه قدرت مخالفان را ببار می آورد
وپوليس ملی افغان توقيف ميشوند با شکنجه روبرو شده، بدون اينکه کدام جبران و حسابدهی وجود داشته باشد و يا 
توانائی آنرا داشته باشد که اساس قانونی توقيف را به چالش بکشد، و در نهايت بتواند اقراری را که بطريق شکنجه 

  . بدست آمده است رد نمايد

  

                                                 
38 A/RES/60/288(82006مبرتپس  

 مراجعه به ضميمه کلی قوانين نافذه شود 39
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قانون اساسی افغانستان، قوانين نافذه وتعهدات حقوقی بين المللی برای منع شکنجه، بد رفتاری ها و روش ظالمانه، 
درحاليکه بعض ازاين حراست های مهم تا حال .  40غير انسانی وتحقير آميز چارچوب حقوقی موثررا دارا ميباشد
يق موثر قوانين نافذه موجود ميتواند بدترين سوء تطبيق نشده است، خاصتا به چالش کشيدن اساس توقيف، تطب

  .  رفتارها را خاتمه بخشد ومتخلفين قانون در برابر اعمال شکنجه ورفتارهای غير انسانی پاسخگو باشند

نظارت يوناما از توقيف خانه های رياست امنيت ملی نشان ميدهد که در تأسيسات مشخص امنيت ملی کارمندان 
. ول جدی ترين اشکال نقض حقوق بشری بوده و شواهدی عليه آنها مستند ساخته شده استرياست امنيت ملی مسئ

دريافت های يوناما تا کنون خاطر نشان مينمايد که با آنکه در بسا محالت امنيت ملی در سرتاسر افغانستان کارمندان 
مراکز امنيت ملی صورت  امنيت ملی توقيف شده گان را شکنجه نموده اند، شکنجه بطور سيستماتيک در تمام

به اين دليل يوناما نتيجه گيری مينمايد که اساس اين استفادۀ گسترده از شکنجه در حقيقت کدام پاليسی . نگرفته است
اين امر با همکاری . رسمی نبوده و نه هم مبنی بر هدايات مقام باال به سطح رهبری امنيت ملی و يا حکومت ميباشد

با يوناما جهت نظارت از توقيف خانه ها نشان دهنده اين است که اصالحات ممکن است، گستردۀ رياست امنيت ملی 
در جواب به اين گزارش يوناما رياست امنيت ملی به . و بسياری از اراکين رياست امنيت ملی عالقه مند آن است

انی يک پالن کاری با يوناما اطمينان داد که آنها گزارشات شکنجه را بررسی خواهند کرد و برای رفع اين نگر
  . زمان محدود پاسخ خواهد داد

نظريات مسؤولين حکومت افغانستان، رياست امنيت ملی و وزارت داخله در آخر اين راپور در ضميمه شماره دوم 
  .گنجانيده شده است

 استفاده وقبول روش های تحقيقاتی سوء که به  شکنجه ميرسد اين ضرورت را خاطر نشان ميسازد که تجديد
پوليس  ، څارنواالنان ،کارمندان .  نظرجدی بر اصالحات قضائی، څارنوالی وسکتور تطبيق قانون صورت گيرد

امنيت ملی ومستنطقين  بايد با چارچوب قوانين ملی وبين المللی که شکنجه را منع نموده آشنا ساخته شده و ظرفيت 
که به دست آوردن معلومات زياد تر مفيد و قابل سازی شوند، همچنان بايد با روش های تحقيقاتی جديد و مدرن 

اعتبار ميباشند و با ايجاد اعتماد توقيف شده گان را ميتوان به همکاری دوامدار آنها جهت تقويت امنيت ملی برای 
اين روش جديد ميتواند روش قابل اعتماد اطالعاتی باشد، .  دريافت معلومات از ناقضين وتروريزم واداشت

ار ها ميتواند شواهدی باشد که در محکمه روی آن محاکم فيصله نمايند، پوليس وڅارنواالن ومحاکم معلومات واقر
ميتوانند توقيف های خودسرانه را کاهش دهند ودر نتيجه احترام به ضمانت های مراحل محاکماتی که دولت مکفيت 

  . دارد برای همه توقيف شده گان فراهم نمايد افزايش ميابد

ادات ذيل را برای حکومت افغانستان وهمکاران بين المللی جهت پايان بخشيدن به شکنجه، بد رفتاری يوناما پيشنه
ها، رفتارهای ظالمانه، غيرانسانی ورفتارهای تحقيرآميز وتوقيف های خود سرانه در توقيف خانه های رياست 

  . امنيت ملی ونظارت خانه های پوليس ملی افغان ارائه مينمايد

  سفارشات مهم

  به رياست عمومی امنيت ملی

اقدام فوری جهت توقف وجلوگيری از شکنجه و سوء رفتار در مراکز امنيت ملی وخاصتا درمحالتی که  •
 .گيردصورت  از اين اعمال بحيث روش تحقيقاتی استفاده ميشود،

در رابطه به راپور های شکنجه وديگر سوء رفتار ها درتوقيف خانه های رياست های امنيت  •
تحقيقات ) 124/90(اليات هرات، خوست، کندهار، لغمان، ورياست مبارزه عليه تروريزم ملی و
وظائف موظفين مسول تعليق شده ومتهمين مورد پيگرد عدلی قرارگرفته وکسانيکه مسول .  شود

  .شناخته ميشوند مجازات شوند
                                                 

  .موجود است hr.shtml-http://www.un.org/terrorism/terrorismدر سايت  . 40 
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ارظالمانه، غير برای تمام کارمندان امنيت ملی هدايت صادر شود تا درهيچ حالت ازشکنجه ورفت •
انسانی وتحقير آميز کارگرفته نشود، وبرای مسولين درجه اول توصيه شود، درصورتيکه اقدام 

 ويا امر به ارتکاب چنين اعمال نمايند مورد تاديب و پيگرد قانونی قرارگيرند

برای نظارت کننده گان آزاد جهت نظارت اجازه کامل دسترسی متداوم به تمام از مراکز توقيف  •
 است امنيت ملی داده شود ري

رياست امنيت ملی بر روش کاری نظارتی کميته نظارت توقيف خانه های تجديد نظر نمايد، تا تشخيص  •
شود که مراکز توقيف که ازآن نظارت بعمل آمد موضوع شکنجه را چرا مورد بررسی قرار نداده اند، و 

 .مر واقع گرددتدابيری اتخاذ نمايد که کمک نمايد تا نظارت های آئنده مث

 .يک ميکانيزم احتساب بيرونی را که تحقيقات مستقل را در مراکز امنيت ملی اجازه دهد، ايجاد نمايد •

اطمينان حاصل شود تا تمام مستنطقين رياست امنيت ملی ومسولين درجه اول آنها در رابطه به تحقيقات  •
قانونی زيرقوانين ملی وبين المللی که موثروقانونی و راه بديل استنطاق درروش تحقيقاتی ومکلفيت های 

 . شکنجه وبدرفتاری هارامنع ميدارد، با همکاری جامعه جهانی آموزش ديده باشند

به . در پاليسی ها وعملکرد در رابطه به دسترسی وکالء مدافع به توقيف شده گان تغيير وارد آورد •
شده وخدمات را برای هرتوقيف شده در وکالی مدافع اجازه داده شود که در مراکز توقيف خانه ها داخل 
 همه مراحل توقيف در مطابقت با قوانين افغانستان عرضه نمايند

  سفارشات برای پوليس ملی افغان

.  جهت توقف وجلوگيری از شکنجه ورفتارظالمانه،غير انسانی وتحقير آميز اقدام فوری صورت گيرد •
که از نظارت خانه های پوليس داده ميشود  در رابطه به راپور های شکنجه وديگر سوء استفاده ها

وظائف موظفين مسول وآمرين در حالت تعليق درآورده شود ومتهمين مورد پيگرد .  تحقيقات شود
.  عدلی قرارگيرند وکسانيکه ازاعمال ويا دستور چنين روش ها مسول شناخته ميشوند مجازات شوند

 . ويافته ونتائج آن نشر گردد و برای تحقيقات توسط ناظرين آزاد اجازه داده شود

جهت رهنمائی پوليس مقرره تصويب وتطبيق شود تا تنها يکتعداد محدود از موظفين از اداره تحقيقات  •
يک طرز العمل .  جنائی ويا اداره مبارزه عليه تروريزم ويا مانند همين ادارات بتوانند تحقيقات کنند

ونی وتحقيقات موثر ومکلفيت های قانونی در کاری آماده شده وکارمندان مسول روی وظائف قان
 رابطه به منع از شکنجه ورفتارظالمانه،غير انسانی وتحقير آميز آن آموزش داده شود

  

  به حکومت افغانستان 

امنيت ملی را شفاف و عام ساخته، و  کارکردچارچوب حقوقی و پروسيجر های را بسازد که  •
ت بيرونی و بررسی ادعا های اعمال جرمی جدی در اطمينانی سازد که مراحل قانونی به تحقيقا

ميدهد، به شمول شکنجه و سوء رفتار با توقيف شده گان از طرف  زه سيستم عدلی ملکی اجا
 . کارمندان امنيت ملی
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  به ستره محکمه

به قضات محاکم ابتدائيه واستيناف هدايت داده شود تا ادعاهای شکنجه واقرار های جبری را همه  •
رد بررسی قراردهند وشواهد که بدون رعايت قانون اساسی وقانون اجراات جزائی موقت از وقت مو

  . طريق شکنجه بدست آمده باشد اکيدا از تطبيق آن جلوگيری بعمل آيد

  به ستره محکمه، وزارت عدليه، وزارت داخله وپارلمان

گان تضمينات باشد تا به قانون اجراات جزائی موقت بازنگری شود تا در ان برای حقوق توقيف شده  •
اسرع وقت بخاطر ارزيابی ابتدائی وقانونی توقيف قبل از محاکمه نزد قاضی حضور يابند، وحق 

  داشته باشند تا قانونيت توقيف خودرابا تصميم عاجل محکمه به چالش بکشانند

  برای کشورهای فراهم کنندۀ نيروی نظامی ودولت های ذيدخل

ارات رياست امنيت ملی ومراکز پوليس ملی که آنجا ادعاهای موثق انتقال توقيف شده گان به اد •
وراپور ازشکجه شدن ورفتارظالمانه،غير انسانی وتحقير آميز شده است الی ارزيابی کامل توقف 

  .  داده شود

تجديد نظر واصالح برروش نظارت قسميکه الزم است از مراکزامنيت ملی که توقيف شده گان  •
، تا اطمينان حاصل شود که توقيف شده جای که خطر بيشترشکنجه است به آن انتقال شده اند

  . انتقال نشده اند

  

  .در اخير اين راپور دريافت کرده ميتوانيدتمام سفارشات مكمل را 
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  پس منظر   -٢

  نقش رياست امنيت ملی وپوليس ملی افغان

  رياست امنيت ملی 

عآوری معلومات استخباراتی داخلی وخارجی بوده ونقش درافغانستان ارگان عمدۀ جم) NDS(رياست امنيت ملی 
با آنکه اين نام موجود بعد از سقوط . امنيت ملی دارد 41مهم درعمليات گرفتاری وتحقيقات افراد مظنون به جرائم

طالبان گذاشته شده است، اين ارگان ازجمله ارگانهای پايدار دولت بوده که بيشتر تشکيالت، کارمندان، تسهيالت 
 یساتن ټو دد افغانستان دگ"، حکومت ادارۀ  1978در سال . مات قانونی آن به دوره کمونيست ها برميگرددتنظي
بعدا  42.مسمی شد 1979درسال) کام" (کارگری استخباراتی موسسه"را ايجاد نمود که سپس به نام ) اگسا" (اداره

به سطح وزارت بلند برده شد  1886ر سال که بعدا د 43ياد گرديد) خاد(بنام خدمات اطالعات دولتی  1980درسال 
و بعدًا الی پيروزی مجاهدين و دورۀ جنگ های  1979که تا اخير اشغال روس در ) واد(وزارت امنيت دولتی  –

بنام اداره خدمات ) 2001اکتوبر – 2006سپتمبر(دوام کرد  که بعد از آن دردوره طالبان  ) 1996 – 1992(داخلی 
  .44انستان شناخته شده استاستخباراتی اسالمی افغ

رياست امنيت ملی . بسياری از کارمندان، پاليسی ، وعملکرد ها در رياست امنيت ملی درمدت سالها تغيريافت
حاال رياست امنيت ملی متشکل از نمبر بخش ها . تجارب بزرگ دوامدار، نسبت به ديگر نيروهای حکومتی دارد

که براساس نمبر بخاطر محرميت وامنيتی تعين )  اشاره ميشود گاهی به بعض رياست ها وبخش های رياست ها(
نمبرهای که در اين راپور بکار . تغيرداده شد 2011نمبر های مشخص از رياست امنيت ملی در اوائل سال . شده

) مبارزه با تروريزم 124حاال(  90و ) نظارت داخلی 34حاال(  18، ) ،تحقيقات 40حاال به ( 17برده شده اداره 
ملی ورياست های واليتی  17عموما، تشکيالت رياست امنيت ملی در سطح واليت برگردانيده شده به رياست هایس

  .که توقيف شده گان را نگهداری وتحقيقات مينمايند

رياست امنيت ملی صالحيت های کاری ، اجراات وفعاليت های خود را از قانون رياست امنيت ملی که شامل 
رياست آن بدوش رئيس امنيت ملی  45بوده  گرفته است"مبارزه عليه تروريزم "و" يت ملیحصول اطمينان از امن"

رياست امنيت ملی مسوليت تمام جمع استخبارات و معلومات . که مستقيما پاسخگو به رئيس جمهور است، ميباشد
وامورخارجی استخبارات خارجی ، مبارزه عليه جاسوسی، تروريزم وتمام موضوعات که مربوط به امنيت ملی 

حين جمع آوری وتحليل معلومات استخباراتی ،  کارمندان اداره مسوليت دارند تا تعادل بين . بعهده دارد 46باشد
آنها مکلفيت دارند تا احکام قانون اساسی . را درنظرگيرند" جمع آوری معلومات مهم ومحافظت حق آزادی افراد"

رياست امنيت ملی بدون نظارت قضائی وبا مراجعه محدود توسط . 47وسايرقوانين نافذه وفرامين را رعايت نمايند
  .پارلمان فعاليت خود را انجام ميدهد

قانون جرائم عليه امنيت داخلی وخارجی دولت دموکراتيک افغانستان کتگوری های جرائم را که توسط رياست 
سی، سبوتاژ، تبليغات عليه امنيت ملی تحقيقات صورت گيرد لست نموده است، که آنها شامل خيانت ملی، جاسو

   48.حکومت افغانستان ، تبليغات جنگ، همکاری با قوای دشمن وفعاليت گروهی عليه امنيت داخلی وخارجی ميباشد

                                                 
  رياست عمومی امنيت ملی41

   گری موسسه استخبارات کار) غانستاناداره حراست از منافع اف( د افغانستان د ګته اداره  42
  خدمات اطالعاتی دولت ووزارت امنيت دولتی 43
  استخبارات اسالمی افغانستان 44
  6ماده ) 13/12/1380مورخ 89فرمان شماره ( 2001فرمان صادره رياست دولت درماه نوفمبر 45
  اکنون رياست امنيت ملی را آقای جنرال رحمت اهللا نبيل بدوش دارد  46
   5و 3رياست امنيت ملی ماده  قانون 47
  9و 23، 8-1قانون جرائم عليه امنيت داخلی وخارجی مادهای  48
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رئيس امنيت ملی ميتواند بخاطر کارکرد شايستۀ استخباراتی جوايز نقدی خاص را برای کارمندان امنيت ملی تقديم 
لی بخاطر تخلف از قوانين رياست امنيت ملی مورد مجازات کاری  تحت قانون کارمندان رياست امنيت م 49.بدارد

  50.جزای عسکری قرارميگيرند

معلومات در رابطه به بودجه ساالنه وديگر فعاليت های مصارفاتی رياست امنيت ملی به اساس تعداد کارمندان آن 
ه که بودجه امنيت ملی از منابع بين المللی يوناما معلومات دريافت نمود) . 30000 -  15000تخمين شده ( ميباشد 

  .51تأمين ميگردد

  پوليس ملی افغان 

وزارت داخله کنترول پوليس ملی افغان را به عهده دارد، بشمول پوليس يونيفورم دار، پوليس سرحدی، که همه 
فغانستان قبال پوليس ا. مسوليت انفاذ قانون و نظم را داشته ، و سر و کار با جرائم عادی ومنازعات مسلحانه دارد

. ، بعض از کارمندان همان دوره تا حال بصورت وسيع کارميکنندداشت یيم کمونيستژڅارنوی در زمان ربنام 
  . از پائين به باال بشکل خود بخودی ايجاد گرديد 2001نيروی پوليس امروزی بعد ازسقوط طالبان در سال 

های ولسوالی وواليتی پوليس را اشغال کردند، و اکثرا قوماندانان محلی مجاهدين وديگراشخاص زورمند بست 
 برنامه آموزش، وپرداخت و پروسه اصالحات. مليشای خودرا با خود آورند، که ممانعت از اداره وکنترول ميکرد

. به مسلکی نمودن پوليس کمک کرد وتا حال اين برنامه ادامه دارد 2006درسال )  به شمول تصديق شده گان(رتب 
ی سريع همزمان تعداد کارکنان افسران پوليس را يکجا با ميزان بلند بی سوادی در بين استخدام شونده گان تالش ها

واعضاء، ميزان بلند فرسايش و از دست دادن، وپائين بودن معاشات، همه و همه پيشرفت معياری ومسلکی ساختن 
  .پوليس ملی افغان را شديدا به چالش کشانده است

تمويل )  LOTFA(افغان اساسا از طرف صندوق وجهی برای افغانستان برای قانون ونظم بودجه پوليس ملی 
دارد با اشتراک و سهم گيری همکاران بين  UNDPميشود، که توسط هماهنگی آنرا  برنامۀ انکشافی ملل متحد يا 

روپا، فنلند، جرمنی، کشورهای کمک کننده شامل کانادا، جمهوری چک، دنمارک، اتحاديه ا. المللی ايجاد شده است
فعاليت اين صندوق وجهی قانون و نظم . ايتاليا، جاپان، هالند، ناروی،سويزرلند، انگلستان، و کشورامريکا ميباشند

مکافات پوليس وکارمندان محابس وتشکيالت  .دورادور سه پايه تنظيم شده است در) LOTFA(برای افغانستان  
  و نظام پوليس دموکراتيک : پاليسی، ساختاری وبه سطح افرادانکشاف وبازسازی درسطح  ;اساسی پوليس

تالش ها برای بازسازی پوليس ملی افغان که توسط  جامعه بين المللی آموزش وکمکهای تخنيکی وتجهيز می گردد، 
  ازطريق ماموريت اتحاديه اروپا  در افغانستان وبورد هماهنگی پوليس بين المللی هماهنگ ميشود 

   ياست امنيت ملیشکنجه در ر  -٣

واز دستبند . دستان مرا بستند وآنرا به ميلۀ آهنی کلکين باالتر از سرم بسته نمود)  کارمندان امنيت ملی(
هيچ نميتوانستم به روی اطاق برسم ، قبل از شام . وزنجيرهردوآنجا استفاده نمودند تا دستانم را آنجا نگاه دارند

عضويت در (ر ميآمد وميگفت که آماده هستی که بجرمت اقرارکنی  بود که مرا رها نمودند، هر ساعت، يکنف
بعدا در شب دوم از سلولم . وگناه خود را قبول کنی وبعد از آن ميرفت ودروازه را قفل ميکرد) گروه تروريستی

مرا به بخش تحقيق . صبح بود وقتيکه بيدارم نمودند خيلی وضعيت بد داشتم 3.30مراخارج نمودند وساعت 
من " در شب اول ديده بودم ، يک کيبل را برايم نشان داد وگفت )  کارمند امنيت(شخص که  . ئيس بردندپيش ر

وبعدا ندانستم کجا بودم وکی } اثرات زخم وی روشن بود{ وبعدا او مرابرق داد "  ترا شوک برقی خواهم داد 
من اينرا نميدانستم ، .شتانم رنگ داشتليکن انگ. بودم،  وقتيکه دوباره بهوش آمدم ديدم که در اطاق خود هستم

  } بحيث يک سند اقرار{ .ليکن آنها شصت مرا گرفته بودند
                                                 

  24قانون رياست امنيت ملی ماده  49
  23قانون رياست امنيت ملی ماده  50
  2011جلسه يوناما با منابع محرم، جوالی  51



14 
 

  2011، توقيف خانه رياست امنيت ملی خوست ماه اپريل 82 توقيف شده نمبر

 نظرکلی . الف

 24لی درنفر اشخاص که در توقيف خانه ای رياست امنيت م 273يوناما با  2011واگست 2010دربين ماه اکتوبر 
شان راپور داده ) فيصد46( 125توقيف شده گان مصاحبه شده  273از  52واليات نگهداری ميشدند مصاحبه انجام داد

اشکال شکنجه که معمول راپور داده شده که از آن استفاده . اند که حين توقيف در رياست امنيت ملی شکنجه شده اند
نجير که به ديوال دهليزبسته شده بود، يا چيزهای سيم آويز برای آويزان کردن از بند دستان توسط ز(ميشد تعليق، 
ولت کوب خاصتا توسط پيپ پالستيکی ، کيبل برقی، سيم ويا شاخ چوب مخصوصا در کف پاها )  مدت طوالنی

اشکال ديگر شکنجه که راپور داده شده شامل شوک برقی، کش نمودن وفشاردادن آلت تناسلی، کشيدن ناخن، . يشان
تمام شکنجه ها اکثرا به گفته توقيف شده گان،هميشه حين تحقيقات جهت . ربه استاده شدن طوالنی ميباشندواجبا

بد رفتاری ه هيجچ تنها دو فيصد از توقيف شده گان که راپور بد رفتاری را دادند گفته اند ک. حصول اقرار بوده است
  .نشده استديگر واقع موقع هر  درها حين گرفتاری ويا 

آن : ا در پنج مراکز توقيف شکنجه را بطور سيستماتيک توسط کارمندان رياست امنيت ملی  دريافت نمودهيونام
لغمان ودر سطح مرکزی اداره مبارزه عليه تروريزم امنيت خوست،  ،کندهار ت هرات،واليتی توقيف والي مراکز
نيزاز دو رياست های واليتی به شکنجه شكايات موثق  ومختلف را در رابطه يوناما ،  ميباشد درکابل 90/124ملی 

يوناما در رابطه به شکنجه کدام شواهد حين بازديد از توقيف خانه های . ديگر امنيت ملی کاپيسا وتخار دريافت نمود
 واليات پکتيا وارزگان دريافت نکرده است

شده گان مختلف مصاحبه  توقيف رياست امنيت ملی ميشدند با توقيف مراکز 17ديگرا که شامل  محل 15يوناما در 
 کنر، هلمند، فراه، دايکندی، بلخ، آن مرکز شامل مراکز واليتی رياست امنيت ملی بدخشان، بادغيس، بغالن،. نمود

يک  .ميباشند) 1ورياست  18/34رياست  17/40رياست (وردک، زابل، وکابل   سمنگان، سرپل، ننگرهار، کندوز،
 مصاحبه ها وبه اساس  يوناما تا تهيه اين راپور .موده اند که شکنجه شده اندازتوقيف شده گان ادعا ن) فيصد25(ربع 
. بدست آيدموثق و قناعت بخش  تحقيق بيشتر الزم است تا نتايجادعاها  در مورد اين به اينکه ضرورت بيشتر بر بنا

  .يوناما در حال ارزيابی آن ادعاها است

  عليه تروريزم رياست امنيت ملی مبارزه  90/124شکنجه در توقيف خانه اداره . ب

بعد از دو روز ، من از هم اطاقی خود .....بردند، من نميدانستم که مرا کجا برده اند 90) اداره(وقتيکه مرا به 
  .  جهنم خطاب ميکنندآنرا خيلی لت وکوب است همه  90 آنجا در. هستم 90دانستم که در 

  ٢٠١١می  ، ٢۴٧شماره  توقيف شده

  نظرکلی 

نگهداری شده بودند  تروريزممبارزه عليه  124/90نفر که در رياست امنيت ملی  توقيف خانه اداره  25ا با يونام
در اين اداره رياست امنيت ملی مظنونين خيلی مهم بشمول قوماندانان مظنون مخالفان حکومت يا . 53مصاحبه نمود

نيروهای " "نيروهای خاص"ابتداء توسط  دخيل در حمالت خيلی مهم يازده نفر از مصاحبه شده گان گفتند که

                                                 
،هرات ،کابل،کندهار،کاپيسا، خوست،کنر،کندوز لغمان، هلمند  بدخشان، بادغيس،بغالن، بلخ،باميان، دايکندی،فراه،واليات است   52

  سمنگان، سرپل ،تخار، ارزگان وردک وزابل   ،ننگرهار،پکتيا،
، ٣٣۵، ٣٣۴، ٣٣٣، ٣٣٢، ٣٣١، ٢٩٣، ٢٨۶، ٢۶١، ٢۵٩، ٢۵٧، ٢۵۵، ٢۵٣، ٢۴٧، ٢۴۵، ٢۴۴، ٢۴٣توقيف شده گان شماره   53

دردوره   90/124رای اين راپور، يوناما مصاحبه کسانی را که در اداره ب. ٣۵۶او  ٣۵۴، ٣۵٢، ٣۵١، ٣۵٠، ٣۴٧، ٣۴۶، ٣۴۵، ٣٣۶
  . است شامل نموده، نگهداری ميشدند 2011الی می 2010اپريل 

دربعض قضايا توقيف شده گان از نيروهای  354و 247،247،253،257،286،293،325،336،346،350توقيف شده گان   53
اشخاص نيروهای رياست امنيت ملی را ارگان دستگيرکننده معرفی کردند اما تعريفات آنهااز دستگيرکننده مطمئن نبودند در مثال ديگر

  .اين بخاطرآن باشد که بعدا از آن به امنيت ملی برده شده اند. کسانيکه دستگيرنموده بودند  با يونيفورم رياست امنيت ملی سر نميخورد
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هفده نفراز آنان اظهارداشتند که اوال درعملياتی . 54يا افراد غيرشناخته شده مسلح افغان توقيف شده اند" کمپاين
" توصيف ميشدند با همکاری " نيروهای خاص بين المللی"توسط تعداد از نيروهای نظامی بين المللی که اکثرابه  

ويا افراد مسلح افغان غيرشناخته است، " نيروهای عملکرد سريع" "نيروی های کمپاين" "اننيروهای خاص افغ
توقيف شده . هيچ کدام از توقيفی ها توسط پوليس ملی افغان واردوی ملی افغان دستگير نشده بودند. 55دستگير شدند

روز نگهداری  15ملی حد اوسط مبارزه عليه تروريزم رياست امنيت  124/90گان راپور دادند که آنها در اداره 
  .56شده اند

 124/90آن راپور داده اند که حين نگهداری در اداره )  فيصد93(نفر   26نفر که مصاحبه شده بودند، 28از 
يوناما چند بار از مقامات رياست امنيت ملی درخواست اجازه مالقات ومصاحبه با توقيف شده . 57شکنجه شده اند

يوناما معلومات شکنجه را در اداره . گهداری ميشدند نمود، ليکن دسترسی حاصل نشدن 124/90گان را دراداره 
توقيف شده  124/90از طريق مصاحبه توقيف شده گان که در مراکز مختلف ديگرقبال از طريق اداره   124/90

  .بودند جمع آوری نموده است

توقيف شده گان بطور  124/90رد که در اداره براساس مصاحبه های که انجام شد، يوناما شواهد کافی را دريافت ک
در رياست  124/90به اساس يافته های يوناما، اداره . سيستماتيک بمنظورحصول اقرارومعلومات شکنجه ميشدند

دو توقيفی . امنيت ملی از لت وکوب،تعليق، دوردادن وفشاردادن آلت تناسلی بصورت شکنجه استفاده کرده است
داده شده ، دوتوقيف شده گفته است که از ريش شان کش شده اند، وديگری گفت که سرش  راپورداده که شوک برقی
در همه موارد، تمام موارد سلسه . تمام شکنجه ها حين پروسه تحقيقاتی رخ داده است. 58بديوار محکم زده شده است

حصول معلومات واقرار  حوادث توقيف شده گان اينرا ميرساند که کارمندان امنيت ملی روش بد تحقيقات را جهت
  .59رسمی استفاده کرده اند

روشهای مختلف   124/90مورد ذيل از توقيف شده نمايانگرآنست که چگونه کارمندان رياست امنيت ملی در اداره 
  .شکنجه را درتحقيق توقيف شده گان استفاده نموده اند

که {برايم توصيه کردند که اقرارکنم ... .آنها. ،   توسط دونفر ازافغان تحقيق شدم90من روز اول در اداره  
نقش مشخص که در { ومرا متهم به } او مشخصا نمبرتيلفون از بعض حلقات طالبان را  استفاده کرده

در روزاول توسط همان دوڅارنوال لت وکوب نشد وبامن برخورد بد در . کردند} تشکيالت طالبان داشتم
  .به آنچيزيکه ميگويند عليه من اقرارکنم تنها توصيه ميکردند که. نشد  90/124اداره 

در دو روز بعدی، ازمن تحقيقات بکلی نشد، ليکن مرا درهردو روز، ازهردو دستانم به ميله ازآهن در 
باالی سرم روپوش انداخته وازدستانم مرا آويزان . دروازه در وسط دهليزاز صبح تا وقت چاشت بسته بودند

  .نمودند

از من خواسته . به اطاق تحقيق برده شده وتوسط دونفرتحقيقات شدم -90ر اداره روز بعدی، روزچهارم من د
بدستانشان دوسيه بود وگفتند تمام معلومات . من گفتم از من نيست. شد که اقرارکنم نمبر تيلفون ها ازمن است

                                                 
  

بخش " نيروهای خاص افغان"  351، و243،245،255،259،260،261،331،332،333،334،335،345،347توقيف شده گان نمبر 55
توسط افغانان توصيف ميشوند که توسط نيروهای خارجی استخدام شده اند ودر عمليات " نيروهای کمپاين"خاص اردوی ملی تعين شده

   .بدون اينکه فرمانبرداری از نيروهای امنيتی افغان را نمايند با پرسونل خارجی شرکت مينمايند
که يوناما  90بلکه از مصاحبه توقيف شده گان اداره .اين معلومات براساس احصائيه کارمندان رياست امنيت ملی از مدت توقيف نميباشد 56

   .واحصائيه های که توسط امنيت ملی داده شده به داده آنها نزديک ميباشد. انجام داده شده گرفته شده است
، 333، 243،244،245،255،247،253،255،259،260،261،286،293،294،331،332 توقيف شده گان نمبر  57

گفت او بطور جدی بد رفتاری شد وترسيد که آنرا در  361توقيف شده  356/ 354، 353، 351، 350، 347، 346 ،334،335،336،345
تو لت وکوب خواهد شدی تا راست  "بارها سلی زده شده بود وذيال تهديد شده بود  336توقيف بگويد ونوع بدرفتاری توسط توقيفی نمبر

  وديگر توقيف شده گان از انواع ديگر جدی بد رفتاری را گزارش دادند" نگوئی واين اخطار اول است
  347و  255، 243و توقيف شده  331و 247توقيفی  259و 243توقيفی   58
نشان ميدهد  لومات ارائه داشتند کهمع 347، و253،259،286،331،333،334،335،345، 243،244،247توقيف شده گان نمبر   59

  .ا آنها بدرفتاری نموده اندحصول اعتراف ويا معلومات بڅارنواالن جهت 
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نم، دونفر ديگراز واقرارها در رابطه به او بوده و قتيکه من اصرارنمودم نمبرتيلفون از من نيست وازآن نميدا
  .تحقيق کننده گان افغان را خواست ومرا با پيپ سخت آب در پا وقف پاهايم شروع به زدن نمودند

به شکنجه {آنها مرا زدند وتهديد . روز بعدی، دوباره تحقيق را شروع کردند وهمان سوالها را پرسيدند
ومرا دوباره . درا باالی ورقی بگذارمدر اين مدت تحقيق از من خواسته نشد تا شصست خو. کردند} زيادتر

  .به اطاقم بردند

  }توقيف شده عمل شکنجه را در روزهای مختلف توصيف کرد که شامل يک عمل شوک برقی بود{ 

. لباس های مرا کشيدند ويکنفرآن خصيه های مرا در دست گرفت وچند بارکش نمود تا اينکه من ازخود رفتم
رارنمايم، زيرا من درد را تحمل کرده نتوانستم ومن نميخواستم متحمل بعد از بخود آمدن من مجبورشدم اق

من مجبورشدم که } توقيف شده اقراررسمی نمود{ .چنين درد شديد وطاقت فرسا شوم که دو باره بمن رخ دهد
بعد از اين که من اقرارکردم اينکه طالب هستم وبا طالبان .....اين کار رابخاطردوری ازتمام درد بکنم 

  60.اری نمودم، به اطاق خود برگشتم وديگرهيچ دوباره مورد تحقيق وبدرفتاری قرارنگرفتمهمک

   ٢٠١١اپريل  ، ٢۴٣شماره توقيف شده

  لت وکوب

نگهداری شده بودند پانزده نفرآن راپوردادند که لت وکوب  90/124نفرتوقيف شده گان که در اداره  26از هفده نفر
وبيشتر ازآن راپور داده شده که . 62اده از مشت لگد ويا هردو را نشان ميدهدبعض از آن راپور ها استف 61شده اند

  .  63توسط لوله پالستيکی ، پيپ پالستيکی، پيپ آهنی و شاخه های چوبی زده شده اند

 64،پشت، شکم،وشانه های) به شمول قف(آنهايکه زده شده بودند ياد آورشدند که لت وکوب را در بند پاها، پاهيشان  
  .همه راپور داده اند که لت وکوب آنها بمنظورحصول اقراربوده است. متحمل شدندايشان 

من کارمند امنيت ملی را " توقيف شده گان راپور دادند که حين زدن از دادن آب برای وضوء به اشان ابا ورزيدند، 
گفت کارمند امنيت تا  توقيف شده{" گفتم که بخاطرخدا وقرآن آب برايم بدهيد او گفت که اينجا هيچ چيزی نيست

   65}اقرارنکردم آب نداد

  تعليق 

آنهايکه در مورد توضحيات . 66راپوردادند که تعليق شده اند ناش رفن 10 90/124توقيف شده گان اداره  26 هلمج از
بيشتردادند اشاره کردند که ازبند دستان با آهن که در دهليز مرکز و يا درميلۀ باالی دروازه موقعيت داشت آويزان 

  :يکی از توقيف شده گان گفت.67شده اند

                                                 
  .تسا هدش لقن ريغت یکدنا اب تسا هدش هتشون جک فورح هب هکيياه تمسقرد یفيقوت تانايب ،تيمرحم ظفح روظنمب  60
  .347 و 345 ،335 ،334 ،333 ،332 ،331 ،293 ،286 ،260 ،259 ،255 ،253 ،247 ،245 ،244 ،243 توقيف شده گان نمبر  61
  .331 و 293 ،259 ،245 ،244 ،243 ف شده گان نمبرتوقي  62
، 247 ناگ توقيف شده. 347 و 345 ،335 ،334 ،333 ،332 ،331 ،293 ،259 ،253 ،247 ،244 ،243 توقيف شده گان نمبر  63

راپور  331 و 253 ،244 ،243 گزارش دادند که با پيپ رابری لت وکوب شدند وتوقيف شده نمبر 347و  345، 335، 334، 333، 332
ومالحظه شود که در پشتو اصطالحات کلمات آن بنام پيپ پالستکی واوبو پيپ واصطالحات ( ا پيپ پالستيکی اب رده شده انددادند ب

استعمال شده برای پيپ که لوله دارد نل گفته ميشود ودر بعض حاالت شايد به پيپ که تبديل شده باشد وممکن است توقيف شده کسيکه 
 259وتوقيف شماره "  پيپ آهنی" گفت که با 293توقيف شده ") در حقيقت بوده باشد ونيز به پيپ رابری "پيپ پالستيکی"ترجمه نموده به 

  گفت که با شاخه چوب زده شده است
گفتند که به  334و 333و 332و 247، گفتند که در قف پاها زده شدند وتوقيف شده 345، 335، 331، 244، 243توقيف شده شماره   64

توقيف . اضافه نمود که در شانه وشکم زده شده اند 247گفتند که در پشت زده شدند وتوقيفی 332و 247توقيف شده . اندپاها زده زده شده 
  .مشخص نشاختند که چگونه زده شدند 347و 260 259 253شده 
  65 356توقيف شده  
.335 و 334 ،331 ،293 ،253، 245،247 ،244، 243 ناگ توقيف شده  66  
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من تا شام آويزان . مرا از آهن بسته دروازه آويزان نمودند -نميدانم چه مدت بود - بعد از لت وکوب زياد من
دروازه در دهليز قرارداشت، من به نماز شام رها شدم، . بودم وروی پوش برسرم در آن وقت انداخته شده بود

ی نماز خفتن رها شدم وبعد بسته شدم باز برای نان شب رها شدم وبعد تا وبعدا مرا آويزان نمودند، وبرای ادا
وقتيکه بسته بودم صرف ميشنويدم که کسی ميگويد بدتر وبدترکه من راست . شب آويزان بودم 10ساعت 
  .نگفتم

  2011ماه اپريل  331نمبر توقيف شده

منيت ملی روش تعليق را جهت حصول اقرار گران که در مورد معلومات زياد ارائه داشتند گفتند کارمندان اودي
  .ومعلومات استفاده ميکنند

آنها مرا آويزان ميکردند، بعد از آنکه مرا باپيپ رابری ميزدند ، بعد مرا آويزان ميکردند، وبعد مپرسيدند که 
  .آيا من اتهام را قبول کردم ويانه، سپس مرا ميزدند

  2011ماه می  253توقيفی نمبر

يکی از توقيف شده گان گفت که من در حالت درد شديد . ق که توصيف شده بسيار دردناک استبه اينصورت تعلي
  68.بودم وقتيکه از درد فرياد ميزدم، آنها مرا با پيپ ميزدند تا که خاموش باشم

  تاب دادن آلت تناسلی توقيف شده گان 

ده شده وفشرده شده وخصيه های ايشان توقيف شده گان گزارش داده اند که آلت تناسلی شان تاب دا 25چهارنفر از
ودو توقيف شده گان گفتند . کسانيکه به اين عمل روبروشده اند آنرا خيلی درد آورتوصيف کرده اند. 69کش شده است

  .70که به اثرآن هوش خود را از دست داده بودند

  رياست امنيت ملی  90/124انتقال به رياست 

ور داده اند که ابتداء توسط نيروهای بين المللی ونيروهای امنيتی افغان نفر توقيف شده گان که راپ 17يوناما با 
)ANSF  ( ويوناما شواهد کافی را . انتقال داده شده بودند مصاحبه نمود 90/124دستگيرشده بودند وبه رياست

 .امنيت ملی مورد شکنجه قرارگرفته اند 90/124دريافت نمود که آنها بعد از انتقال در رياست 

  امنيت ملی ميباشد 90/124گر انتقال جهت تحقيق به رياست يانمونه از مورد توقيف شده بيک ن

گرفتار ...مرکز .. شام، توسط نيروهای امريکائی در ولسوالی  8.30، تقريبا 2011ماه مارچ ....بتاريخ 
ار روز درهمان وبرای چه... دستان ما وروی ما بسته شد وبا هليکوپتر به مرکز امريکائی برده شديم . شدم

آنها مرا متهم به همکاری با ...در سه روز اول توسط تحقيق کننده در آنجا تحقيق شدم. مرکز باقی مانديم
بعد ازگذشت چهار روز مرا توسط . تحقيقات بصورت خوب انجام شد. طالبان وعضويت طالبان ميکردند

آنجا هم . تم کجا بود، اکثرا سرم پوشيده بودنميدانس. ساعت پرواز در جای ديگر انتقال دادند...هليکوپتر به 
صرف برای يک روز آنجا نگهداری شدم و بعدا توسط هليکوپتر به رياست امنيت ملی . امريکائی ها بود

وتوسط آنها هيچ تحقيق نشدم، بعد از يک روز به . انتقال شدم وتحويل رياست امنيت ملی آن واليت شدم
بعد . صرف دوبار آنجا از من تحقيق شد. ر آنجا سپری نمودم انتقال شدمروز د 15که .... رياست امنيت ملی 

                                                                                                                                                   
توقيف شده . يا از حصه که باالی دهليز موقعيت دارد( گزارش دادند که از آهن دروازه تعليق شدند331،و245،247، 244توقيف شده    67 

گفت  293توقيف شده " گفت دستانش بند به اهن سقف پيوست بود تعليق شد 335توقيفی " دستانش بند شده وبه سقف آويزان شد" گفت  334
  "از دستان بسته شد" گفت 253وتوقيفی " هايم بزمين تماس نداشتاو مرا از دستانم آويزان کرده وپا" 
  68 244و 243توقيفی  
که آنها با دستان در خصيه هايم " گزارش داد که  253توقيفی . گزارش دادند که خصيه هايشان چرخ داده شد 247و 244، 243توقيفی   69

ستی که متهم شده ام دخيل بودم آنها دوبار ان کار را کردند وخيلی من فشار وارد نمودند که من اعتراف کنم که در همه حمالت تروري
  "  دردناک بود

  .٢۴۴و  ٢۴٣توقيف شده ګان شماره   70
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رسيدم توسط يک تحقيق کننده کسيکه سرم  90وقتيکه به رياست . انتقال شدم 90از آن توسط موتر برياست 
من بايد . در چهار اول روزانه تحقيق ميشدم. را داشت بر ديوار ميزد وميگفت که اقرارکنم که من طالب بودم

اکثرا مرا با پيپ رابری . اقرارميکردم چراکه هرروز توسط تحقيق کننده گان لت وکوب ميشدم ودرد داشتم
  . 71لت وکوب ميکردند

  2011، ماه می 347نمبر  توقيف شده

  رياست امنيت ملی  90/124شکنجه اطفال در رياست 

همين روش ها نيز در : جه ميرسدامنيت ملی روش های مختلف را استفاده نموده که به حد شکن 90/124رياست 
توقيف شده بودند  90/124يوناما با شش طفل که در رياست . استفاده شده است)  17-14بين سن (مقابل اطفال  
يوناما دريافت که شکنجه پنج تن در جريان  72.پنج تن آنها از اينکه شکنجه شده اند راپور داده اند . مصاحبه نمود

  .يک طفل شکنجه نشده اما تهديد به شکنجه شده بود 73. شان بوده است تحقيقات جهت اخذ اعترافات

پنج . 74همان پنج طفل گفتند که بخاطر جلوگيری ازشکنجه اعتراف غلط نمودند که در قضايای امنيتی دخيل بوده اند
ی در يکی با پيپ سخت پالستيکی ولين برقی ، يکی با لين برق. طفل با پيپ سخت پالستيکی لت وکوب شده اند

يک  76.از پنج طفل چهار آن مواجه به تعليق شدن اند 75.پشتش و سه نفر ديگر در کف پاهايشان لت وکوب شده اند
يکی گفت که تحقيق کننده گان رياست امنيت ملی خصيه هايش را فشار .77طفل تا زمان اعتراف شوک برقی ديده بود

  .جه شده استداده، وديگر با تهديد جنسی توسط کارمندان امنيت ملی موا

  شکنجه در رياست امنيت ملی قندهار . ت

  نظر کلی 

ودر . توقيف شده گان منازعات مسلحانه در مرکز توقيف خانه رياست امنيت ملی واليت کندهار 35يوناما با 
قومندانی امنيه واليت قندهار، ودر محبس مرکزی سرپوزه وزارت عدليه بعد از انتقال از رياست امنيت ملی 

  . 78نمودمصاحبه 

نفر توقيف شده گان بطور سيستماتيک توسط  35از )  دوبرسه(  25يوناما شواهد کافی را دريافت مبنی براينکه 
کارمندان امنيت ملی بخاطر حصول اعترافات ومعلومات در توقيف خانه رياست امنيت ملی واليت قندهار و ديگر 

ن معلومات مفصل وتشريحات يکسان را در مورد روش توقيف شده گا  79.مراکز رياست امنيت ملی شکنجه شده اند
استفاده از تعليق ويا آوزيان نمودن تا مدت چهار روز، ارائه داشتند، لت وکوب باسر کيبل ، لت وکوب با لين برق، 
لين آهنی، لگد زدن در سر وموجب بی هوش شدن توقيف شده ، لت وکوب در کف های پای ، شوک برقی در 

خاطر بند کردن بازوهای اشخاص بطور شديدا درد آور، شامل دور دادن شانه بخاطر بند نمودن خصيه ها، دستبند ب
يکی از توقيف شده گان راپور داده است که کارمندان امنيت . آن بشانه ديگردرعقب در بعض حاالت تا چهار روز

  .بر دادندتوقيف شده گان از روپوشی دوامدار نيز خ. ملی ناخن های ويرا با کارد کشيده اند

توقيف شده گان مثال های مشابه را گزارش داده اند در محالتی که گرفتار شده اند، و بعد ، به  رياست امنيت ملی و 
ولسوالی مشخصی از شهر کندهار انتقال يافته، جايکه در انجا بمنظور حصول اعتراف ومعلومات شديدا شکنجه 

                                                 
. 244و 243توقيفی   71  

تاريخ ووقت  وموقعيت بخاطر حفظ توقيفی ودالئل امنيتی محو شده است    72  
  .٣۵۶و  ٣۵۴، ٣۵١، ٣۵٠، ٢۴۴نوقيفی   73
  74  356، و354، 352، 351، 244،350توقيفی   
  75 356و 351،354، 350، 244توقيفی  
  .٣۵۶و  ٣۵١، ٣۵٠، ٢۴۴توقيفی   76
ماخذ قبلی  77  
  78 ماخد قبلی 
  79 356و 351و  350، 244توقيفی  
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ز اينکه به محبس سرپوزه مربوط وزارت عدليه انتقال شود، به واقع شده است، و در جريان دو تا هفت روز پيش ا
 80. مرکز توقيف خانه رياست امنيت ملی منتقل شده جايکه زيادتر شکنجه بخاطر تعقيب وتحقيقات واقع شده

  .روز را در توقيف خانه رياست امنيت ملی سپری نموده اند انجام شد 22مصاحبه با توقيف شده گان که تقريبا 

 وتعليق  لت وکوب

يک مورد از قضيه توقيف شده منازعات مسلحانه ميرساند که چگونه کارمندان رياست امنيت ملی با توقيف شده گان 
  .در قندهار حين تحقيق رفتار نموده اند

حين برگشت به افغانستان، کارمندان رياست امنيت ملی . من از يک مدرسه دينی در پاکستان فارغ شدم
توقيف خانه رياست امنيت (تحقيقات فورا زمانيکه به توقيف خانه  . را گرفتار نمودنددرسرحد دريک پوسته م

  .رسيديم آغاز شد) ملی شهر قندهار

تهديدم . يک تعداد از کارمندان امنيت ملی از من پرسيدند که کدام فعاليت ها را بحيث يک طالب انجام ميدادم
من يک فرد ملکی هستم درس  - تم که من طالب نيستممن گف. نمودند اگر پاسخ مثبت ندهم مرا خواهد کشت

من ديده نتوانستم که چند نفردر لت وکوب .آنها يقين نکرده شروع به زدن نمودند. دينی در پاکستان ميخواندم
آنها يک لين برقی داشتند که با آن در کف پا هايم  و . من دخيل بودند اما اضافتر از دو نفر زيادتر بودند

  .درپشتم ميزدند

لت وکوب وبد رفتاری سه روز دوام کرد، از من سه بار در روز ودوبار درشب تحقيقات نمودند، ومرا بعد 
فکر . دستانم را با سينه ام با دستارم محکم بسته نمودند ومرا در چت بسته نمودند. از ظهر آويزان ميکردند

مرانميزدند زمانيکه آويزان . م کرددقيقه دوا 25- 20ومدت . ميکنم که جای پکه بود که مرا آويزان کردند
من داشتم ميگريستم اما کسی بمن گوش . اطراف سينه ام درد دارد. وبسيار محکم بسته شده بودم. ميکردند
  .نميکرد

در روز سوم، کارمندان امنيت ملی بمن گفتند که چوب را بعد از آلودن با مرچ در سوراخ مقعد تو داخل 
دونفر آن بااليم نشست . ارمند آمد ومرا به سينه ام بر زمين خواباندنددر همان روز سه ک. خواهيم کرد

لت وکوب . ودر لت وکوب از لين برقی استفاده ميکرد، وخيلی دردناک بود. ونفرسوم در آخرپاهايم مرا ميزد
بعد از اينکه در روز سوم نتوانستم در مقابل لت وکوب وشکنجه آنها تاب . تقريبا در يک ساعت خالص شد

  .ياورم اعتراف نمودم که من طالب هستمب

دستانم حتی در وقت نان خوردن بند بود، رو پوش را از . آنها بمن اجازه خواندن نماز را در سه روز ندادند
  .سرم تنها در وقتيکه تشناب ميرفتم دورميکردند

ی سه بار ازمن تحقيق سه تحقيق کننده کارمندان امنيت مل. بعد مرا به مرکز رياست امنيت ملی انتقال دادند
دستانم . وقتيکه من انکارکردم شروع به لت وکوب نمودند. ومرا مالمت ميکردند که من طالب هستم. کردند

تعدادی از آنها مرا بغل کرده يکی ويا دونفر مرا . را به عقب بسته کردند وبا کيبل برق مرا لت وکوب نمودند
کيبل برقی تقريبا يک متر بود واز يک . ا لت وکوب مينمودندميزدند در قف پای، پاهايم، پشتم وسينه ام مر

ليکن . من در تحقيقات قبلی قبول کرده بودم که طالب هستم.زدن خيلی سخت بود. طرف باريک بود
آنها . ميخواستند که معلومات در رابطه به فعاليت ها وعمليات که انجام داده ام زمانيکه طالب بودم ارائه نمايم

از تاريخ های مختلف داشتند واز من خواستند که اعتراف نمايم که در عقب آن همه من دست حوادث مختلف 
  .من داکتر خواستم اما برايم اجازه نداند. من مريض بودم نميتوانستم استاده بمانم ودر ماحول قدم بزنم. داشتم

جورشده زخم در پای توقيف شده بنداژ روی سينه اش را که بخاطرآويزان نمودن درد داشت وچهار اثر {
  .چپ و پنج اثر درپای راست که نشان دهنده اثرات کيبل بود نشان داد

                                                 
  80 244توقيفی  
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      2011، جوالی 379توقيف شده 

توقيف شده گان ديگر که مصاحبه شدند حتی زمانيکه توقيفی زخمی شده بود در مورد لت وکوب ، و در مورد  
  .رداين است مثال در اين مو. تالش برای اخذ اعتراف گفتند

چشمانم بسته بود، )  دريکی از توقيف خانه های رياست امنيت ملی قندهار( از من تحقيقات صورت گرفت  
من گفتم " که توطالب هستی؟"برايم گفتند . از صدای ايشان فهميدم که سه ويا چهار نفر ازمن تحقيق ميکنند

خودرا تا بعد ازظهر از دست دادم  بسيارمحکم در سرم با لگد زد، من هوش. نه جنگجو" نه من طالب هستم"
بعد از ظهر به سوالهايشان جواب دادم وتوانائی نداشتم بدانم  3بعد از ظهر حوالی . وتا آن وقت چيزی ندانستم

من فرق کرده . من بياد ندارم که چی پرسيدند وچی جواب دادم. من کامال بی هوش نبودم. چی ميگويند
  ه زمين دور ميزند به اثر لگد که قبال در اول روز درسرم زده بودند  احساس ميکردم مثل اينک. نميتوانستم

صبح روز بعدی آنها در پاهايم مرا زدند، من آنها را بياد ندارم به پاهايم و کف پاهايم مرا ميزدند، وقتيکه بلند 
  .شدم دانستم که در پاهايم مرا زده اند

ازمن همان سوالها را . مثل قبل کمی مرا زدند.پرسيدندصبح روز بعد آنها دوباره آمدند وازمن سوال های را 
برايم گفتند که روز . من گفتم نه وآنها داشتند اصرارميورزديند" تو طالب هستی"پرسيدند، آنها برايم گفتند که 

  .قبل بعد از ظهر تو گفتی که طالب هستی، ليکن من گفتم که من نميدانم بخاطريکه از آنوقت هيچ به ياد ندارم

هر دو پاهايم را يکجا محکم . زيادتر مرا در کف پا و در اطراف پايم مرا زدند. دقيقه مرا زدند 25- 20ا آنه
نمودند، دونفر پاهايم را باال گرفت، آنها در کف پاهايم مرا زدند، پاهايم در هوا بود وخيلی درد دهنده بود، 

  .ومن از روز قبل زخمی برداشته بودم

من گفتم . زدند، سوالهای ميکردند، همان را تکرار ميکردند که من گفتم طالب هستموقتيکه مرا به اينحالت مي
فقط بگو که " برايم گفتند . که نميدانم که گفته ام من طالب هستم، من گفتم نميدانستم که گفته ام طالب هستم

  " توطالب هستی

کيبل پنج سانتی متر . ا به اندازه يک مترآنها از کيبل برای زدنم استفاده ميکردند، به اندازه شانه بود، وتقريب
اشاره به يک { به اندازه آن بود . بود وچند ميليمتربرداشت، از سيم ساخته شده وبا چرم پوشانده شده بود

وقتيکه تحقيق ميکردند برايم يک . ، تقريبا سه انگشت يکجا شدۀ آدم کالن}چپرکت پنج سانتی متر بود داشت
وقتيکه برايم نشان داده ميشد روی پوش سرم را . ميکردند من نوشتم نشان ميدادند ورق نوشته شده را که ادعا

وبرايم آن ورق نوشته شده را ميخواندند . بسرعت دور ميکردند، ومن توانستم کيبل را ببينم که کدام اندازه بود
  ".حرف های تو ميباشد"وميگفتند که تو اينرا گفتی 

در آنجا يک تحقيق کننده . وشاندند وبه مرکزرياست امنيت ملی انتقال دادنددستانم را درعقب بستند، وسرم را پ
اين توقيف {.من گفتم نميدانستم در آن وقت چی گفتم، من بی خود بودم" اينها حرف های تو ميباشد" گفت که 

ل روز قبل از اينکه به توقيف رياست امنيت ملی قندهار برسد نق 15شده تحقيق خشونت آميز را در مدت 
  }.ميکند

  2011، مارچ 365توقيف شده 
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  ممانعت از دسترسی به خدمات صحی وفوت در توقيف

قضايای ديگری که که توجه يوناما را در داخل و يا خارج توقيف از رياست امنيت ملی، جلب کرده است، ممانعت 
 81.حد اقل يک مثال، فوت يک شخص وجود دارد. از دسترسی خدمات صحی ميباشد

ضيه تعداد اشخاص از کسانيکه توسط پوليس ملی افغان در پوسته های پوليس ملی در شهر قندهار در ماه دراين ق
نزديکی يک مرکز پوليس توقيف شده بودند دخيل ميباشند،  که مواجه به بد رفتاری حين تحقيق شده  2011اپريل 

را لت وکوب شده اند در حاليکه زيرکمپل تکرا. افسران پوليس اشخاص را روز ها حين تحقيق شکنجه نموده اند. اند
گرفته شده بودند وخيز زدن باالی آنها دربين کمپل ، زدن آنها در بين کمپل ودرخواست که اعتراف کنند که پالن 

روش ديگر . کننده گان مواد منفجرشده اند، تالش نامهای ديگران که متهم به طالب شده وداشتن تفنکچه ومرمی ها
يک توقيف شده گفته است که چند باردر ران . ديده اند تعليق وانداختن آب در دهن، بينی، گوش که توقيف شده گان

  . خود حين تعليق پيچکاری شده است

روز در توقيف پوليس ملی افغان، پوليس ملی افغان توقيف شده را به توقيف خانه امنيت ملی تحويل داده  14بعد از 
( است امنيت ملی، يک توقيفی شديدا در يک طرف بدنش که سياه معلوم ميشد در وقت رسيدن به توقيف خانه ري. اند

در حاليکه حالت بد داشت وعالمات بد رفتاری ديده ميشد، . زخمی شده بود) ممکن از زخم وخونريزی داخلی بوده
نکه خون روز را رد کرد، تا اي 13رياست امنيت ملی درخواست مکرر توقيف شده برای دسترسی به داکتر در مدت 

  . 82رياست امنيت ملی وی را به شفاخانه فرستاد اما قبل از رسيدن به آن جا جان داد. قی کند

  نظر رياست امنيت ملی قندهار

مالقات کرد وی ابراز داشت که بحيث مسول  2011يوناما با معاون رياست امنيت ملی قندهار در ماه اگست 
کارمندان اداره رياست امنيت ملی هر   .را دريافت نکرده است عملياتی هيچ شکايت مبنی بر شکنجه وبد رفتاری

نوع ادعای بد رفتاری تحقيق خواهد کرد واظهار نمود که تمام تحقيق کننده گان هدايات واضح را جهت برخورد با 
  .83توقيف شده گان در مطابقت با قانون وطرزالعمل ها دريافت نموده اند

يوناما گفت که تحقيق کننده گان در رياست امنيت ملی قندهار شورشيان را  مسول تحقيقات در واليت قندهار برای
برای يوناما . 84بطور عادی مجازات نموده ومعلومات را از کسانيکه در واليت قندهار کارنميکنند حاصل مينمايند
ر ما بدانيم که گفته شده ميتوانيد توقيف شده گان را ازبرخورد کارمندان امنيت ملی پرسان کنيد واضافه کرد اگ

کارمند امنيت ملی گفت از وضعيت قندهار با فعاليت های تروريستی وفرهنگ . شورشی است مجازات ميکنيم
افغانی خيلی مشکل است برای رياست امنيت ملی تا معلومات را از يک تروريست حاصل کند  بدون اينکه مجازات 

. اده کنيم تا معلومات را برای ما بدهند که آنها چه ميکنندکند وما بايد برای اعتراف تروريست ها روش های را استف
  :وعالوه نمود

شکنجه وبد رفتاری منع . قانون اجراات جزائی موقت 275من بسيار خوب ميدانم در رابطه به فصل 
قرارداده شده وهمچنان کسانيکه امر ميکنند تا از شکنجه جهت حصول معلومات کار گرفته شود مجازات 

وضعيت اينجا از . ميخواهد که وظيفه خودرا مطابق قانون پيش ببرد اما قندهار خاص است هر يک. شوند
  .85جاهای ديگرتفاوت دارد

                                                 
  . تمام نامها، تاريخ های دقيق وديگر معلومات شناخت بخاطر حفظ اعتماد وامنيت آورده نشده است 81
کارمندان شفاخانه راپور دادند که وی قبل از اينکه به . اس گفته رياست امنيت ملی شخص بعد ازاينکه به شفاخانه رسيد فوت نمودبه اس 82

  .شفاخانه برسد جان داد
   2011اگست  21 وهاب،جلسه يوناما با معاون توقيف رياست امنيت ملی قندهار دگرمن عبد ال 83
  .قندهار 2011 اگست 16 الحميد، عبد دگرمن قيق،تح عملياتی مسول با يوناما جلسه  84
  .ماخذ قبلی  85
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څارنواالن رياست امنيت ملی قندهار برای يوناما اظهار داشتند که خيلی کم قضايای است که شکايت از شکنجه 
څارنواالن  قضيه را  86رياست امنيت ملی . مينمايندوبدرفتاری توقيف شده گان توسط کارمندان امنيت ملی دريافت 

  .به شفاخانه پوليس ارجاع کرده اند، ليکن نميدانند چه شد وتعقيب نشده است

در جواب نگرانی های که دررابطه به شکنجه وبد رفتاری توقيف شده گان توسط کارمندان امنيت ملی  اظهار شد 
يوناما وکميسون مستقل حقوق بشر (  2011جوالی  26خ مورخ رئيس امنيت ملی مکتوب عنوانی کميته صليب سر

را نشان داد که يک هيئت از کارمندان امنيت ملی بخاطر نظارت از وضعيت توقيف شده گان ) افغانستان کاپی بود
واين هيئت . در قندهار فرستاده شده بود وبايد گزارش ميداد اما هيچ مورد شکايت وبد رفتاری را دريافت نکردند

  .87رايجاد يک کلنيک صحی سفارش نمودندب

  تعليق انتقال نيروهای امريکائی به رياست امنيت ملی وپوليس ملی قندهار 

، اياالت متحده امريکا ونيروهای ايساف انتقال توقيف شده گان را به رياست امنيت ملی 2011در ماه جوالی 
ندان ايساف بخاطر اعمال شکنجه وبد رفتاری توقيف وپوليس ملی در دايکندی، کندهار،ارزگان وزابل به اثرامر قوم

  .اين راپور ديده شود vفصل .متوقف نمود88شده گان 

  شکنجه در رياست امنيت ملی هرات . د

  نظرکلی 

توقيف شده بودند مصاحبه انجام  89نفر از توقيف شده گان که توسط رياست امنيت ملی واليت هرات 16يوناما با 
روز را  28توقيف شده نگهداری ميشدند، وبرای مدت حد اوسط  33الی  13اين مرکز،  با نظارت يوناما از. داد

آن  91نفررا که يوناما مصاحبه انجام داد گرفتارنموده بود 16پوليس ملی افغان چهار نفر از . 90 سپری کرده بودند
دفاتر شان متصل به همان توقيف شده گان در مرکز رياست امنيت ملی با قناعت څارنواالن رياست امنيت ملی ، که 

نه توسط کارمندان امنيت -ان چهارنفرتوسط څارنواالن امنيت ملی يا کارمندان شان. مرکز بود نگهداری ميشدند
  .راپور در رابطه به بد رفتاری فيزيکی حين نگهداری در آن مرکز گزارش ندادند - ملی

بشمول  92از بد رفتاری که به ميزان شکنجه ميرسد نفر توقيف شده گان را که نه نفر آن 12رياست امنيت ملی باقی 
  .گرفتار وتحقيق نموده بود93ساله  16يک طفل 

  لت وکوب در کف پاها با پيپ رابری 

يوناما شواهد اثباتيه را دريافت کرده که کارمندان رياست امنيت ملی در هرات بطورسيتماتيک توقيف شده گان را 
دريافت نشان ميدهد که شکنجه بطور بسيار منظم .  جه نموده اندبخاطرحصول معلومات و ممکن اعتراف شکن

از همان موارد، تصوير کلی معلوم ميشود که . و بسياری اظهارات توقيف شده گان مشابه ومفصل بود. ميباشد
درهنگام شب يک کارمند رياست امنيت ملی توقيف شده را از سلولش، چشمان . تحقيقات ابتدائی شان عام است

                                                 
  .، کندهار2010دسمبر  28مالقات يوناما با څارنوال  رياست امنيت،   86
2011جوالی  26مکتوب رياست امنيت ملی به صليب سرخ    87  
  88 2011جلسه يوناما با ايساف در کندهار وکابل اگست  
  89 2011وفبروری  2010ای توقيف شده گان هرات را شامل نمود بين اکتوبربرای اين راپور يونام مصاحبه ه 
توقيفی امنيت ملی که در  13اين اشخاص به اساس گرفتاری رسمی بودوتاريخ انتقال از راجستر خارنوال وقاضی جمع شد بشمول   90

  هرات نگهداری ميشد يوناما معلومات مهم را جمع آوری کرد
  91 203و ،201، 200، 193توقيفی   
گفتند  204،و180،182،183،185،186،190،201،202توقيفی .204،و 180،181،183،184،185،186،190،191،202توقيفی   92

گفتند که بد  191،و 181توقيفی .از ارائه معلومات خود داری کرد   192،و 184از همان توقيف شده گان . آنها جسمی شکنجه شدند
  رفتاری جسمی نشده اند

190توقيفی   93  



23 
 

در همان اطاق او مورد بازجوئی . 94ستبند شده وبا پا در يک اطاق نزديک همان مرکز نقل ميدهدبسته، د
. 95قرارگرفته، درهمان وقت تحقيق کننده تهديد به لت وکوب ميکند اگرشروع به ارائه معلومات خواسته شده نکند

در کف پاهايشان لت . 96اده ميشدبعد گفته ميشد که به روی در روی زمين بخوابد ويا به آن موقعيت برده فشار د
توقيف شده گان موارد مختلف را دادند که چند بار زده . 97وکوب شده همه به اين باور هستند که کيبل برق بود است

بعد   98.يکی از توقيف شده گان به يوناما گفت که ضروراست تا ببينی، تنها فرياد وگريه ميکنی نه حساب. ميشدند
  .99يشد تا چند دقيقه استاده ويا قدم بزند باالی کانکرت  ويا ريگ وبعد به سلولش برميگشتتوقيف شده بيرون برده م

  يک نمونه از مورد واقعۀ شکنجه در رياست امنيت ملی هرات

. هنگام تحقيقات اولم من لت وکوب شدم، من از سلول خود همان شب برده شدم، چشمانم با پتو بسته شده بود
اين دردهليز که سلول ها  - بود، دستانم در عقب بسته بودبه اطاق ديگربرده شدم سرم را از بينی باال بسته

  .درحاليکه دونفر از شانه هايم گرفته بود -است نبود من يقين ندارم کدام اطاق بود

، فکر ميکنی ) با معذرت{از من پرسيدند. درهمان اطاق من در سر فرش نشستم وقتيکه از من تحقيقات ميشد
افراد رياست امنيت ملی معلوم . }اتهام همکاری{من داشتم جواب ميدادم. مالت بوده باشدکه کی مسول ح

" اما يقين نميکردند وميگفتند ....ميشد که ميدانستند که من دخيل در حمالت نبوده از من معلومات ميخواستند
  ." اگرراست را نگويی تو را خواهم لت وکوب کرد

آنها مرا بروی هموار خواباندند ودستانم در عقب بسته بود، زانوهايم  قبل از اينکه مرا لت وکوب نمايند،
زمانيکه در آن حالت بودم دوبار در عقب من زدند مثل چيزی مانند کيبل و . دورداده شد پاهايم باال استاده ماند

که بود خيلی هرچيزي} که کيبل بود{اين هنگام شب بود وچشمانم بسته بود، من مطمين نيستم .... بعد در پاهايم
سخت بود من فکر ميکنم که کيبل بود زيرا سوراخ های در پايم مانده بود که از اثر سيمهای خارج شده آن 

آنها شروع به زدن نمودن وسوالهای مينمودند، وبعد شروع به زدن مينمودند وقتيکه مرا لت ... بوده ميتواند
مينمودند وباز به صحن حويلی برده ميشدم ومرا  وکوب مينمودند من از درد فرياد ميزدم وبعد مرا استاده

  100باالی سيمنت پنج دقيقه استاده مينمودند 

  .مرا به دهليز بردند، چشمانم را بازکردند، من نمازخواندم وبعد مرا به اطاقم بردند...بعد 

 2010ماه نومبر185توقيف شده نمبر

ميشدند تا مقاومت شان بشکند تا در تحقيقات آينده از اين نمونه بدرفتاری ميرساند که تحقيق کننده گان لت و کوب 
درحاليکه شواهد نشان ميدهد که محرک تصاميم بخاطر لت وکوب توقيف شده آنست . 101.ل معلومات شود.آنها حص

که توقيفی از ارائه معلومات خواسته شده ابا ورزد، اساسًا هدف آن اين نبوده که در هنگام لت و کوب از وی 
زمانيکه از تحقيق کننده گان سوالها را ميپرسند لت و کوب نميباشد و صرف توقيف شده گان . گردد معلومات حاصل

هيچ يک از آنها راپور نداده . با يک بد رفتاری شفاهی مواجه ميشوند و هدف آن حصول معلومات مشخص نميباشد

                                                 
گفت از  204و 186،190 180،185توقيفی . گفت شکنجه در شب اجراء ميشد 204و  190، 186، 185، 183 182، 180توقيفی   94

آن سه توقيفی گفتند که . گفت چشمانشان بسته بود 204و 190، 185،186، 180،183توقيفی . اطاق برده ميشدند توسط يک کارمند
توقيفی . که داستانشان بسته بود 204و  190، 186،  185، 180توقيفی . ز بينی باالچشمانشان توسط پتو بسته شده بود ا

  .که کارمند به قدم به تعمير ديگر برد ايشانرا 204و  190،202، 180،182،185،186
  95 204و 186،  185توقيفی  

تعريف  183، 182توقيفی . دند به موقعيت گفت که آنها پيش کرده ش 190و 180توقيفی . تعريف کرد مختلف موقعيت را 202توقيفی  96.
  204و    186،190، ، 185،185توقيفی    مشخص نمودند که زمين فرش بود202و 180،185،186،190از زدن نکردند که چگونه بود وتوقيفی 

که چشمانشان گفت که در قف پاها لت خوردند ومطمين نيستند که با چه بود بخاطري 202،و180،182،183،185،186،190توقيفی   97
  .بسته بود
  .گفت که پيپ پالستيکی بود 204توقيفی .گفتند که کيبل برق بود 186،  و185، 182، 180توقيفی 

   18698توقيفی  
همچنان گفت که آب باالی پاهايش انداخته شده درآن وقت  180توقيفی . گفتند اين واقع شده 186،  180توقيفی   99  

  نيامده  اين بخش بخاطرعدم افشای توقيفی 100
   204و 180،182،183،185،186،190توقيفی  101
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بطور عموم، توقيف شده گان در اثناء . اند که بعد از لت وکوب فورا به طور وسيع مورد بازجوئی قرارگرفته باشند
تحقيقات اولی وگاهی چند بار بازجوئی پيهم از لت وکوب رنج ميبرند ولی بطور مشهود بعد از لت و کوب زمانيکه 

  .رياست امنيت ملی تحقيقات را انجام ميدهند بدون لت وکوب وبد رفتاری جسمی آنها توقيف شده گان شکسته بودند

  نيت ملی خوستشکنجه در رياست ام. د

  نظرکلی

نفر از توقيف شده گان که توسط رياست امنيت ملی واليت خوست توقيف شده بودند مصاحبه انجام  31يوناما با 
 16توقيف شده نگهدداری ميشدند، وبرای مدت حد اوسط  23الی  19هنگام نظارت يوناما از اين مرکز، . 102داد

ی نظامی بين المللی ، در يک عمليات مشترک بين نيروهای نفر توسط نيروها 103.18روز را سپری کرده بودند
که عموما با نيروهای بين المللی و يا افراد خارجی همراهی ميشود، " نيروهای مشترک "امنيتی نظامی افغان ويا با 

   104گرفتارشده بودند

ندان امنيت ملی در براساس مصاحبه های که در خوست انجام شد، يوناما شواهد اثباتيه را دريافت کرد که کارم
. واليت خوست شکنجه را بطور سيتماتيک جهت حصول اعترافات ومعلومات از توقيف شده گان استفاده ميکردند

که اين شامل بی خوابی ومحروميت های حواسی (رياست امنيت ملی خوست ابتداء از استاده شدن طوالنی جبری 
عموما وقت رسيدن وقبل ازاينکه آنها به . فاده نموده بودند، تعليق، لت وکوب بصورت شکنجه های اولی است) ميشود

زمانيکه توقيف شده بجرم نسبت داده شده . سلول نقل شوند يک تحقيقات مختصراز توقيف شده گان صورت ميگرفت
اعتراف نميکرد، کارمندان امنيت ملی اظهارميداشتند که وی دروغ ميگويد وبه گاردها امرداده ميشد تا وی را 

بعدا تحقيق کننده گان به تعليق ، لت وکوب، و ماندن برای وقت زياد در  .برده ومجبور به استاده شدن نمايند بيرون
زمانيکه توقيف شده گان شصت خودرا در ورق که اعتراف پنداشته ميشد ميگذاشت، رياست . سلول ميپرداختند

موال روز های زيادی ديگری را در رياست امنيت ملی دوباره نه از وی تحقيق ونه شکنجه ميکرد، ليکن آنها مع
 .امنيت ملی سپری ميکردند

راپور توقيف شده بيانگر اينست که چگونه استاده شدن جبری ولت وکوب بخاطرحصول اعتراف توسط کارمندان 
  .رياست امنيت ملی در خوست استفاده ميشد

بسيار زياد استاده شوم، من بياد ندارم من آنجا آورده شدم که . شب اول من در بيرون چشم بسته، استاده شدم 
در بين تحقيق ميشدم ولت . چه مدت آنجا ماندم، ليکن من بايد ساعت ها در شب و در روز استاده ميشدم

من بايد استاده ميشدم وهميشه بديوار پيش روی خود نگاه . وکوب ميشدم وبعد بايد دوباره استاده ميشدم
گاهی . گاهی من در روز درسايه وگاهی در آفتاب استاده ميشدم. ه ميشدممن نزديک ديوار بايد استاد. ميکردم

  .من می افتيدم وبی خود ميشدم، پس اين برايم دشواراست که به ياد آورم دقيقا وقتيکه بيرون استاده ميشدم

. بودوقتيکه بيرون استاده ميشدم برايم هرگز آب نميدادند که بنوشم، وگارد که بمن نگاه ميکرد خيلی خوش ن
اين خيلی جدی بود، گاهی ساعتی، گاهی پنج . همه وهمه، من تقريبا برای دو روز وشب مکمل استاده ميشدم

ساعت، گاهی بايد استاده ميشدم وگاهی مينشستم ودوباره استاده ميشدم وقتيکه من خسته ميشدم مرا ميزدند که 
  .در بين استاده شدن تحقيقات ميشدم. استاده شوم

يک تحقيق {يق من صبح بعد ازشب که استاده بودم شد، درهمان باراول، من توسط اولين بار تحق
روز اول سه بار . مصاحبه شدم در روزهای بعدی شخص ديگری مرا بازجوئی ولت وکوب نمود.}کننده

                                                 
بسر ميبردند درين راپور شامل  خوست در رياست امنيت ملی 2011الی می  2010گست از آ که توقيفيانی را يوناما مصاحبه های را  102

  .نموده است
اين  .است گزارش شدهياست امنيت خوست اين احصائيه مبتنی بر ارقامی است که از طرف توقيف شده گان در دوره توقيف شان در ر 103

  .در رياست امنيت ملی خوست تحت توقيف بودند ارائه شده است توقيفی که قبال 14معلومات توسط 
اطالق ميشود، بعضی از توقيفيان آنها را به صورت مشخص " نيرو های جنگی"نيرو های محافظتی خوست معموًال  به در خوست،   104

  .يه اين نام ميشناختند
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وازمن نام های مشخص از . نمود} شورشيان{او مرا متهم به ارتباط با . همان شخص اول از من تحقيق کرد
اومرا با . من نميشناختم برای دوساعت تحقيق شدم باز مرا لت وکوب نمودند...ان طالب را پرسيد قومندان

آنجا سه . اول از پيب زرد اب که تقريبا يک متردراز بود ، لين ها داشت به اندازه سربوتل بود. دوچيزميزد
آن از جندی لين  .تفاده کردبعد از لين برق هم اس. پيپ آب ديگری وجود داشت واو از زردش استفاده ميکرد
ليکن . ويکی آن با پالستيک سرخ پوشانده شده بود. با هم که با پالستيک سياه پوشانده شده بود ساخته شده بود

  .همه به اندازه انگشت خورد بودند. ديگرانش با پالستيک سياه پوشانده شده بود

وقتيکه در کف پای من زده ميشد من در . من به کف پا وران ها، درعقب، وباالی بازوی چپ ام زده شدم
و وقتيکه درپشت، وپاها، ورانم زده ميشد، من هموار باالی . زمين خوابانده شده بودم وپاهايم سرچوکی بود

  .شکم خوابيده بودم

من . اخيراوقتيکه اعتراف کردم زدن پايان يافت، آنها چيزی درورق نوشته کردند ومن شصتم را گذاشتم
  .ف کنم، ومن در روزهای قبل رد کردم، بعد از مدت نميتوانستم ادامه بدهمنميخواستم اعترا

بعد از اعتراف من مرا ديگر نزدند، حاال عالمات زخم ها سبز وسياه که من داشتم، به مشکل حاال ديده ميشود 
 ، من خيلی درد در شکم خود دارم که راه رفتن مرا مشکل ساخته است

   2011ماه اپريل  100توقيف شده نمبر

  ايستاده شدن طوالنی جبری

توقيف شده گفت که آنها مجبور به  11از همان توقيف شده گان که بد رفتاری فزيکی را راپور دادند، شش تن از
يک بار از استاده شدن مدت طوالنی زمانی شروع شد بعد از اينکه تصميم . 105استاده شدن مدت طوالنی شدند

يک توقيف  106نميکند، وتحقيق کننده به گارد امر کرد که وی را بيرون ببردگرفتند که توقيف شده کامال همکاری 
  107".اگراو ابرازواعتراف نکند بگذار که تمام شب را استاده باشد"شده نقل قول از تحقيق کننده ميکرد 

وقتيکه  توقيف شده گان راپور دادند که کارمندان امنيت ملی توقيف شده گان را به حويلی بخش همان تعمير ميبردند
  108استاده ميشدند رو پوش باالی آنها انداخته شده ، دستانشان ، وپاهايشان بسته ميشد

وقتيکه پائين ميشدند معموال منع ميشد، کارمندان رياست امنيت ملی گاهی توقيف شده گان را مجبورمينمودند تا چند 
بودند گفتند که مقدار کمی، ويا هيچ آب با  اکثرتوقيف شده گان که به استاده شدن مجبورشده. 109بار استاده وبنيشنند

مدت زمان استادن بطورقابل مالحظه مختلف بود، .110اينکه در زيرآفتاب مدت طوالنی استاده ميشدند داده نميشد
  .وهمه توقيف شده گان نتوانستند مدت زمان آنرا محاسبه کنند

د بی خوابی، و محروميت حواسی يکجا اين نوع تخنيک شکنجه باعناصر ديگر در وضعيت فشار قرار دادن مانن
يکی از توقيف شده گان که مجبوربه استاد شدن روزها . شده ميشود واثرات آن باالی توقيف شده گان خيلی شديد بود

من درپشت خود درد دارم، . وقتيکه مرا به سلول بردند، نميتوانستم برای دو ويا سه روز حرکت کنم" شده بود گفت 
  111ده نميتوانم که من پای دارمو تا حال احساس کر

 

  
                                                 

  100، و82،84،87،90،91توقيف شده   105
  ادعا شد 90، و82،87اين بطورمشخص توسط توقيفی  106
   87توقيفی   107
  .تعريف نمودند را اجراات 91و 90و 90 87، 84، 82توقيفی . حويلی نزديک را تعريف کردند 100، و90، 87، 84توقيفی   108
  100و 82توقيفی   109
  .خواستم برايم داده شد وقتيکه آب :گفت 87 توقيفیيگنه مورد استثنايی آنست که   110
  111 90توقيفی  
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  تعليق 

که به  112دوبرسه ازتوقيف شده گان در خوست که ازبد رفتاری جسمی راپورداده بودند گفتند که آنها آويزان شده اند
دو شکل با اندکی تفاوت ازتعليق توصيف شد، سه توقيف شده گفتند دو سيت از دستبند بخاطرتعليق آنها از يک 

کارمندان امنيت ملی دستانشان از بند با يک سيت بسته کرد سيت ديگر . 113استفاده شدچوکات آهنی کلکين 
سه توقيف شده ازاستفاده مختلف اين . 114ازيکطرف به زنجيرهمان سيت وبطرف ديگردر چوکات کلکين بسته ميشد

که  بديوارشده بود  حلقهبند دستانشان بسته بود با سيت دستبندها ويک زنجيرنصب شده : روش توصيف کردند
   115.زنجير به دستبند وصل ميشد

بدون درنظرداشت چگونگی تطبيق اين روش، در نتيجۀ تعليق بازوهای توقيف شده گان باال تر از سرشان قرار 
شايد غيرمستقيم بخاطر  هدف تعليق116.درعقب ديوار، و اکثرا، انگشت پای تماس با سطح زمين داشت. ميگرفت

دو . هيچ توقيف شده از تحقيق در هنگام تعليق راپور نداده است.راف رسمی باشدسخن گفتن توقيف شده وحصول اعت
بعد کارمندان امنيت ملی . توقيف شده گفت که تحقيق کننده گان آنها را تنها گذاشتند تا اينکه پائين آورده شدند

که تحقيق کننده آنها  سه توقيف شده گزارش دادند. 117ميپرسيدند که اعتراف کند ويا شصست خودرا دراوراق بگذارد
را تنها گذاشت، اما در اثناء تعليق هربار می آمد وميگفت که آمده است تا اعتراف بگيرد و باز دوباره ترک 

  .118ميکرد

  ضرب و شتم با لوله های السيتکی و سيم های برقی

ه با لوله های الستيکی تقريبًا تمام افراد تحت توقيف در توقيف خانه امنيت ملی در واليت خوست گزارش داده اند ک
تعداد زياِد از  119. و سيم های برقی  و در بعضی موارد توسط هردو ابزار مورد ضرب و شتم قرار گرفته است

. افراد تحت توقيف اظهار داشته است که هدف ضرب و شتم همانا بدست آوردن معلومات و حصول اقرار می باشد
  :ه استچنانچه يکی از افراد تحت توقيف چنين فرمود 120

نه، به ما : آنها گفتند. من گفتم که همه چيز را قبًال گفته ام. آنها به من گفتند که واقعيت را برای شان بگويم" 
آنچه واقعيت هست را بگوی، در باره فعاليت های تروريستی خود بگوی، وقتی که من گفتم ديگر چيزی 

  ." مودندبرای گفتن ندارم، آنها توسط سيم به ضرب و شتم من شروع ن

  .2011، ماه می سال 90فرد توقيف شده ای نمبر 

آنها گفته اند که طول .  افراد تحت توقيف، از ضرب و شتم توسط لوله های الستيکی و سيمهای برقی رنج می برند
حد   121. سانتی ميتر می رسد 2.5الی  2لوله های الستيکی در حدود يک ميتر بوده و قطر و ضخامت آن لوله ها به 

ثر آن لوله ها زرد رنگ گزارش داده شده است اما بر اساس گفته های بعضی از افراد تحت توقيف، لوله های اک

                                                 
10و 91، 90، 87، 84وقيفی    112  
  113 101، و87، 84توقيفی  
آنجا يک چوکات آهنی نازک چهارکنج بوده تقريبا پنج مليمتر  مربع در سلول  وديگر اطاق ها ی رياست امنيت ملی  که توسط يوناما  114

   .ديده شد
فرقی که احتمال دارد وجود داشته باشد آنست که جوره ديگر دستبند  يگانهتوقيف شده گان دقيق نبودند، اين  ،91و 90و 82 انتوقيفي  115

به اساس بازديد يوناما ازين توقيف خانه، چنين نتيجه گيری شده ميتواند که دو اطاق جدا گانه برای تعليق . قبًال به چوکات بسته شده بود
  .ای استفاده شده درين اطاق از هم متفاوت بودندنمودن وجود داشت و تکتيک ه

واضح نکرد که ميتوانستند بزمين برسند   91و 87گفت که نميتوانست کامال به زمين برسد وتوقيف شده شماره  82توقيف شده   116  
  117 91و 90توقيفی شماره  

   118تذکرنرفته است 101اين موضوع درمصاحبه توقيفی شماره 87و  82،84توقيفی  
  . 257و  101، 100، 91، 90، 84، 81فراد تحت توقيِف نمبر ا 119
  . 257و  101، 100، 91، 90، 84افراد تحت توقيِف نمبر  120
  . 101و  100، 91، 90، 84، 80افراد تحت توقيِف نمبر .  121
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سبز و سرخ رنگ نيز مشاهده شده و نيز يک يا بيشتر از يک دانه سيم های برقی که از چندين سيم مشابه ترکيب 
   123. 122. شده و باهم پيچانده شده است، گزارش داده شده است

حبت های افراد تحت توقيف، بخش های متعدِد از وجود آنها مورِد ضرب قرارگرفته است، اما تقريبًا تمام بنابر ص
بعضی از افراد تحت توقيف تذکر داده اند  124. آنها گفته اند که از ناحيه پشت و کف پا مورد ضرب قرار گرفته است

زماِن که پاهای   125. مين خوابيده می شدنداين ضرب و شتم زماِن صورت می گرفت که آنها با صورتش به ز: که
شان محل ضرب بودند، گفته شده است که آنها يا بايد می نشستند و مقامات امنيت ملی ساق پای شان را بلند می 

صرف نظر از روش شکنجه، افراد  126. گرفتند يا اينکه آنها خوابيده شده و پاهای شان بر چوکی گذاشته می شدند
ده اند که در جريان اين پروسه در دست های آنها دست بند زده شده و به پاهای شان نيز تحت توقيف گزارش دا
   128. آنها در جريان شکنجه صورت و سر شان پوشانيده نشده اند 127. زوالنه زده می شدند

. ندافراد تحت توقيف در مورد درجه درِد شديِد که توسط اين روش شکنجه بر آنها تحميل می شوند، تأکيد نموده ا
 129."من کفش هايم را پوشيده نمی توانستم، پای من بسيار متورم شده بود:" يکی از افراد تحت توقيف گفته است که

  130."من برای پنج روز حتی زماِن که نماز می خواندم، ايستاد شده نمی توانستم:" يکی ديگر از آنها گفت که

  شکنجه اطفال در توقيف خانه های امنيت ملی واليت خوست

ميان آن افراِد تحت توقيف در توقيفخانه امنيت ملی واليت خوست که معلوماِت معتبر و مؤثِق را در مورد  در
آن اطفال رفتار توهين آميِز را که . شکنجه توسط مقامات مسؤل آنجا فراهم نموده اند، اطفال را نيز شامل می شدند

سال قرار  18يوناما با شش فرد که تحت سن . اده انددر جريان بازجويی از آن متأثر شده بودند، به تفصيل شرح د
) . ساله بودند 17سال سن داشتند و دو تا طفل  16ساله بود، سه تا طفل  15يکی از اطفال ( داشتند مصاحبه نمودند 

   131.بنابر گفته های چهار تن آنها، آنها به اجبار وادار شده بودند که به دروغ اقرار نمايند

تن از اطفال، آنها تا آن وقت توسط سيم مورد ضرب و شتم قرار می گرفتند که معلوماِت را  بنابر صحبت های سه
دو فرد ديگری از آنها گفتند که آنها شوک برقی داده شدند تا   132. که مستنطقين شان خواسته بودند، ارايه می کردند

. ار گرفت که  تا اينکه از هوش رفتيک طفل ديگر گفت که او از ناحيه سر مورد ضرب قر 133. اينکه اقرار نمايند
عالوتًا اين طفل گزارش داده است که دو نفر از مقامات امنيت ملی يک چوب را جهت آسيب رسانيدن به بيضه  134

  . اش استفاده کرد و سپس مورد تحديد قرار گرفت که اگر اقرار نکند ازش سوء استفاده جنسی صورت خواهد گرفت

                                                 
شتم قرار گرفته اند، فرد  گفته اند که آنها با لوله های زرد رنگ مورد ضرب و 101و  100، 84، 82، 80افراد تحت توقيِف نمبر .  122

آنجا  سه تا لوله " گفته است که  100فرد تحت توقيف نمبر . با لوله ای سبز رنگ 91با لوله ای سرخ رنگ و نمبر  90تحت توقيِف نمبر 
واليت خوست، در يکی از ديدارهای يوناما از بازداشتگاه امنيت ملی در " ای آب بود و ضارب زرد رنگش را برای لد و کوب استفاده کرد

  . يوناما دو تا از همان لوله های زرد رنگ متذکره را در دفتر امنيت ملی مشاهده نمودند
تمام آنها به اين . گزارش داده اند که با سيم های برقی مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند 100و  91، 90، 80افراد تحت توقيِف نمبر .  123

  . تشريحات مفصل تری را فراهم نموده است 91مبر موضوع اشاره نموده اما فرد تحت توقيف ن
گزارش داده اند که که از ناحيه کف پا مورد ضرب قرار گرفته اند و افراد تحت  101و  100، 91، 90، 84افراد تحت توقيِف نمبر.  124

افراد تحت توقيف . معلومات دهدگفته اند که محل ضرب و شتم پاهای ايشان بوده ، بدون اينکه بيشتر و دقيقتر  257و  80توقيِف نمبر 
محل ضرب را پشت ايشان نشان داده، در بعضی از موارد  ضرب زدن بر ران و کپل يک شخص  101و  100، 91، 90، 84، 81نمبر

  .را نيز شامل می گردد
  .101و  91، 90افراد تحت توقيِف نمبر .  125
  . 100و  84، 80افراد تحت توقيِف نمبر.  126
 257و  101، 100، 91چنين گفته اند، اين موضوع در مصاحبه با افراد تحت توقيِف نمبر  90و  84، 80ِف نمبر افراد تحت توقي.  127

  . واضح نشده است
  . تذکر داده شده يا قويًا بدان اشاره شده است 101و  100، 91، 90، 84، 81اين موضوع توسط افراد تحت توقيِف نمبر .  128
  . 84فرد تحت توقيِف نمبر .  129
  . 80فرد تحت توقيِف نمبر .  130
از  355و  350 84، 82مصاحبه شده بودند که افراد تحت  توقيِف نمبر  356و  355، 350، 84، 83، 82افراد تحت توقيِف نمبر .  131

  . اقرار با اجبار و اکراه صحبت نموده بودند
  . 350و  84، 82افراد تحت توقيِف نمبر .  132
  . 335و  82افراد تحت توقيِف نمبر .  133
  . 355فرد تحت توقيِف نمبر .  134
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هردوی آنها   135. طفل به ايستاد شدن اکراهی برای مدت طوالنی امر شده بودندبر اساس کشفيات يوناما، دو 
گزارش دادند که بنابر اجبار با دستها و پاهای بسته شده در بيرون و در زير آفتاب برای مدت طوالنی ايستاد شده 

ت بند قفل نموده بودند در آنها هم چنان گفته بودند که مقامات امنيت ملی، مچ های دست آنها را با يک تا دس. بودند
حاليکه بسته دومِی از دست بند را ضميمه کرده بود که از يک طرف به زنجير دسته اولی و از طرف ديگر به يک 

اين موضوع کشفيات مربوطه را تقويت بخشيده که مسؤلين امنيت ملی در واليت . ميله فلزی ارتباط می گرفت
در قالب شکنجه جهت بدست آوردن اقرار در جريان بازجويی استفاده خوست تاکتيک های توهين آميز مشابهی را 

 . می کنند

  شکنجه در توقيفخانهای امنيت ملی در واليت لغمان. ر

. فرِد که در توقيفخانهای واليتی امنيت ملی در واليت لغمان تحت توقيف قرارداشتند، مصاحبه نمودند 21يوناما با 
اد تحت توقيف در اين توقيفخانها به شکل متوسط به مدت ده روز نگهداری می بر اساس دريافت های يوناما، افر 136
نفر آنها از سؤ رفتاِر مستنطقين امنيت ملی گزارش  14فرد تحت توقيِف که مصاحبه گرفته شده،  21از  137. شوند

که آنها در ابتدا  چهارده فرد اظهار داشتند 138.ساله را نيز شامل ميگردد 14داده است که در بين اين رقم يک طفل  
  139. توسط امنيت ملی دستگير گرديدند در حاليکه چهار ديگر گفتند که پوليس ملی آنها را دستگير نمودند

بنابر گزارش بعضی از افراد تحت توقيف در هنگام ديدار نظارتی يوناما از توقيفخانه توسط مقامات مسؤل پنهان 
جوديت ترس غير معمول در نزد افراد تحت توقيف در مورد صحبت همچون ادعا ها با توجه به مو. کرده شده بودند

از نوع رفتاِر مقامات مسؤل با مصاحبه کننده گان يوناما  دوچند گرديدند که اين موضوع مستند سازی بعضی از 
  . روش های شکنجه را در توقيفخانه امنيت ملی واليت لغمان مشکل ساخت

اما مدرک وادار کننده و خيلی محکِم را دريافتند که کارمندان امنيت ملی با توجه به موجوديت همچون مشکالت، يون
بر . در واليت لغمان به شکل سيستماتيک از شکنجه به منظور حصول اقرار از افراد تحت توقيف استفاده می نمايد

بر ناحيه ای مبنای صحبت های زندانی ها، مستنطقين از شاخه های چوبی و لوله های الستيکی  برای ضرب و شتم 
افراِد نيز بودند که می گفتند مستنطقين ايشان را با سيلی،   140. پا، پشت و سر افراد تحت توقيف استفاده می نمايند

يک فرد تحت توقيف، به شکل نمايندگی   141.مشت و لگد زده و هم چنان بيضه های شان را با فشار کش می کند
ادی از افراد تحت توقيف در جريان بازجويی در توقيفخانه امنيت ملی گونه معلومات را در مورد رفتاِر که تعداد زي

  . واليت لغمان در معرض آن قرار می گيرد، فراهم نمود

در روزهای دوم و . در شب دوم، در صبح روزهای سوم و چهارم -من سه بار مورد بازجويی قرار گرفتم" 
در جريان بازجويی، آنها پرسيدند که ..... .سوم، من توسط يک شاخۀ چوبی مورد ضرب و شتم قرار گرفتم

                                                 
  . 84و  82افراد تحت توقيفِ نمبر .  135
، 146، 145، 143، 142، 135، 134، 133، 128، 127، 126، 125، 124، 123، 115، 114، 109افراد تحت توقيِف نمبر .  136
را شامل نموده اند که بين ماه جنوری تا ماه  برای اين گزارش، يوناما مصاحبه های آن توقيف شده گان. 151و  150، 149، 148، 147

  . در بازداشتگاه امنيت ملی در واليت لغمان نگهداری می شدند 2011می سال 
اين رقم مبتنی بر تاريخ رسمی توقيف و انتقال افراد تحت توقيف که از دفتر ثبت اسناد يعنی محضر توقيف شده گان، مدعی العموم و .  137

فرد تحت توقيف را که در بازداشتگاه امنيت ملی در لغمان نگهداری می شدند، تحت پوشش  13است، می باشد و قاضی ها جمع آوری شده 
  . قرار می دهد و بر اين اساس يوناما معلومات ضروری را جمع آوری نموده است

فرد تحت توقيِف . 149و  147، 146، 143، 135، 134، 133، 128، 127، 126، 125، 123، 115، 114افراد تحت توقيِف نمبر .  138
از استراق سمع توسط يک محافظ، بيم صحبت هايش را متوقف کرد چون  134به تفصيل صحبت ننموده و فرد تحت توقيِف نمبر 146نمبر 

  . ناک به نظر می رسيد
توسط نيروهای  151و  150، 148، 146، 145، 143، 142، 128، 127، 125، 124، 115، 114، 109افراد تحت توقيِف نمبر .  139

  . توسط پوليس ملی دستگير شده اند 147و  133، 126، 123امنيت ملی دستگير گرديده اند و افراد تحت توقيِف نمبر
گفته اند که مستنطقين از عصاهای  149و  147، 143، 135، 134، 133، 128، 127، 125، 115، 114افراد تحت توقيِف نمبر .  140

آنهای که از ايشان تقاضا به عمل آمدند که در مورد عصاهای که توسطش مورد ضرب و شتم . اده کرده اندچوبی و لوله های الستيکی استف
افراد . قرار گرفته شرح دهند، گفتند که عصای چوبی تقريبًا در حدود يک ميتر طول داشته و يک تا سه سانتی ميتر قطر يا ضخامت داشتند

در مورد اينکه کدام بخِش از بدن آنها مورد ضرب قرار  149و  147، 143، 135 ،134، 133، 125، 115، 114تحت توقيِف نمبر 
آن توقيف شده گاِن که به حد گسترده تفصيل ارايه نمودند، از چگونگی ضربه زدن بر کف پای شان نيز شرح . گرفته اند را توضيح دادند

  . دادند
  .114و فرد تحت توقيِف نمبر   -135و  133، 115توقيِف نمبر  افراد تحت - 135و  126، 123، 114افراد تحت توقيِف نمبر .  141
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هم چنان در مورد خيلی } عمل منتسب را مرتکب شدم يعنی عمِل که آن فرد متهم قلمداد شده است{چرا من 
آنها می خواستند چند سوال محدود از من بپرسد و وقتی که آنها را از .... از حادثات برمن انتقاد می کردند

فرد توقيف {. آنها با شاخۀ چوبی و مشت من را می زدند. آنها من را می زدند پاسخ های من خوشش نميامد،
شده با دست ها و انگشتان شان طوری وانمود می کرد که عصای چوبی تقريبًا در حدود يک ميتر طول داشته 

ی من فقط در کف پاهايم مورد ضرب قرار می گرفتم، پشتم باال} .و يک سانتی ميتر قطر را دارا بوده است
در جريان سواالت، با دو يا سه . فرش بود و پايم زوالنه زده شده بود و در باالی چوکی قرار داده شده بود

و ... باری از ضرب و شتم مواجه می شدم و در جريان هر بار زدن من چندين بار مورد ضرب قرار گرفتم
  ."اثر انگشتم را بر اسناد در روزهای دوم، سوم و چهارم گذاشتم

  2011، ماه مارچ سال 133حت توقيِف نمبر فرد ت

تمام سوِء رفتارها در هنگام بازجويی صورت گرفته است که منظور اصلی آن همانا حصول اقرارهای رسمی بوده 
يک فرد تحت توقيف گفت که اگر آنها فکر می کردند که من چيزهای دروغی را می گويم، آنها مرا می   142. است
يکی   143." قبول کن که تو اين کار را انجام داده ای:" ، مستنطقين می گفتند کهدر جريان ضرب و شتم. زدند

فقط اقرار . من تو را تا زماِن می زنم که اقرار کنی:" ديگری از آنها گفته های مستنطيقينش را چنين تعريف می کرد
  144"کن و ما ضرب و شتم را متوقف می کنيم

  ینوع رفتار در ساير توقيفگاهای امنيت مل. ز

عالوه بر ای اين پنج توقيفگاه امنيت ملی که يوناما مدرک وادار کننده ای را مبنی بر موجوديت شکنجه به شکل 
توقيفخانه ديگِر امنيت ملی نگهداری می شدند، مصاحبه  17سيستماتيک بدست آورده است، يوناما با افراد که در 

يسا و تخار اظهارات متعدد و معتبِر را در مورد موجوديت يوناما از دوتن اين توقيفخانه در واليت کاپ. نموده است
در هنگام نگاشتن اين گزارش، يوناما نمی تواند نتيجه گيری نمايد که شکنجه . شکنجه دريافت نموده است

  . سيستماتيک در اين توقيفخانها اتفاق می افتد و اين وضعيت را بطور متداوم مورد تحقيق قرار می دهد

  واليت کاپيسا

فرد تحت توقيف در محبس وزارت عدليه در واليت کاپيسا مصاحبه نموده است يعنی آنهای که توسط  16ناما با يو
 16نفر از مجموع   4يوناما شواهد معتبِر را حصول نموده که    145.امنيت ملی در واليت کاپيسا بازداشت شده بودند

نه امنيت ملی نگهداری می شدند، شکنجه گرديده فرد تحت توقيِف که مصاحبه شده اند، در زمان که در توقيفخا
محبوسين از اشکال شديد سوِء رفتار که شامل ضرب و شتم با شاخۀ چوبی بر ساق پای آنها می گرديد،   146.اند

يک فرد تحت توقيف گزارش داده است که او هم چنان در معرض شوک برقی قرار گرفته  147.تعريف می کردند
فرد تحت توقيِف که همرای شان مصاحبه  16نفر از مجموع  12می سازد که يوناما خاطر نشان {  148.است

  }.صورت گرفتند، گفتند که آنها زمان که در توقيفخانه امنيت ملی بودند، مورد بد رفتاری قرار نگرفتند

  

  

                                                 
در اين مورد هيج . بيان گرديده است 149و  143، 135، 133، 127، 123، 115، 114اين موضوع توسط افراد تحت توقيِف نمبر .  142

  . گونه معلومات متناقض توسط ساير افراد تحت توقيف بيان نگرديده است
  . 133بر فرد تحت توقيف نم.  143
  . 115فرد تحت توقيِف نمبر.  144
با . 274و  272، 271، 270، 269، 268، 267، 266، 265، 242، 241، 240، 239، 238، 237، 236افراد تحت توقيِف نمبر .  145

به يوناما دست  وجود تقاضاهای مکرر يوناما از امنيت ملی واليت کاپيسا، مقامات امنيت ملی در بازداشتگاهای امنيت ملی واليت کاپيسا
  .  رسی ندادند تا از بازداشتگاه ديدن نمايد

  .271و  270، 242، 238افراد تحت توقيِف نمبر .  146
  . 271و  237افراد تحت توقيِف نمبر .  147
  . 271فرد تحت توقيِف نمبر .  148
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  واليت تخار

در جريان مصاحبه فرد تحت توقيف در توقيفخانه امنيت ملی در واليت تخار مصاحبه نموده است که  9يوناما با 
 5فرِد که مصاحبه شده بودند، مورد شکنجه و بد رفتاری قرار گرفته بودند که اين  9نفر از مجموع  5دريافتند که 

در يک نمونه، رفتاِر معمول يک مستنطيق ضربه زدن در پای   149.ساله را نيز شامل می شدند 17تا طفل  2نفر 
ارش داد که به اکراه در زمين دراز بايد می کشيد و پای شان از زمين ساله گز 17يک بچه ای . فرد تحت توقيف بود

در  150.بايد بلند نگهداشته می شد و در آن زمان کارمند امنيت ملی با لوله ای الستيکی در کف پايش ضربه می زد
ش داده شده حاليکه اين گزارش ها مشابه با آن رفتارهای معمولی هست که از ساير توقيفخانه های امنيت ملی گزار

يوناما نتوانسته است که به نتايج محکِم مبنی بر موجوديت شکنجه به شکل سيستماتيک در واليت . و بدست آمده بود
  .تخار دست پيدا نمايد

 واليت پکتيا و ارزگان

دارش به يوناما با تعداِد زياد از افراد تحت توقيف در اين دو توقيفگاه امنيت ملی مصاحبه نموده است و در جريان دي
اين ارزيابی مبتنی بر مصاحبه های می . اين واقعيت پی برد که در اين دو توقيفگاه شکنجه ای اتفاق نيفتاده است

ممکن خيلی به ندرت شکنجه و ساير اشکال بد . باشد که در دوره های مشخص در اين توقيفگاها انجام يافته است
  . رفتاری را به اينها نسبت داد

يکی  151. تحت توقيف در توقيفخانه های واليتی امنيت ملی در واليت پکتيا مصاحبه نمود فرد 16يوناما به  •
افراد تحت توقيف که در آن توقيفخانه . از افراد تحت توقيف گفت که مورد شکنجه قرار گرفته است

 . مصاحبه گرديده است 2011و ماه می  2010نگهداری می شد در مدت های متعدد بين ماه اگست 

فرد تحت توقيف که در توقيفخانه واليتی امنيت ملی در واليت ارزگان  نگهداری می شدند،  23با  يوناما •
هيچ يکی از افراد تحت توقيف زمان که در توقيفخانه بسر می بردند، بين ماه   152.مصاحبه نموده است

 . از بد رفتاری گزارش نداده است 2011و ماه می سال  2010اگست سال 

بر عدم يا نمونه های اندِک از حادثات شکنجه در اين توقيفخانها قطعٌا امکان موجوديت شکنجه را دريافتهای مبنی 
اين کشفيات ممکن نشان دهنده نمونه ای از افراد تحت توقيف مرتبط به منازعات . در اين توقيفخانها نفی نمی کند

  . ت گرفته استمسلحانه ای باشد که در مدت ديدار از توقيفخانه با ايشان مصاحبه صور

  ساير توقيفخانه های امنيت ملی

توقيفگاه امنيت ملی را  17موقعيت ديگر که به تعداد  15يوناما ادعاهايی زيادی را در مورد موجوديت شکنجه در 
اينها توقيفخانهای واليتی امنيت ملی را در بدخشان، بادغيس، . تحت پوشش قرار می دهد، دريافت نموده است

، 17/40يکندی، فراه، هلمند، کنر، کندز، ننگرهار، سمنگان، سرپل، وردک، زابل و کابل يعنی اداره بغالن، بلخ، دا
توقيفخانه مصاحبه  17فرد تحت توقيف در اين  126در مجموع به تعداد . را شامل می گردد 1و اداره  18/34اداره 

در . وقيفخانها مورد شکنجه قرار گرفته استادعا داشتند که در يکی از اين ت)  درصد 25(تن آنها  34. گرديده اند
هنگام نگاشتن اين گزارش، يوناما اعتبار اين ادعاها را بر اساس تعداد مصاحبه های که انجام يافته تصديق نکرده 

                                                 
، 42، 37فراد تحت توقيِف نمبر مصاحبه صورت گرفت و ا 45و  44، 43، 42، 41، 39، 38، 37، 36با افراد تحت توقيف نمبر .  149
  .  مورد شکنجه يا بد رفتاری قرار گرفته بودند 45و  44، 43

  . 43فرد تحت توقيف نمبر .  150
  . 352و  331، 330، 329، 328، 77، 76، 75، 71، 70، 69، 68، 67، 66، 65، 64افراد تحت توقيِف نمبر .  151
قبل از ماه اکتبر مصاحبه گرديده است، زمان که يوناما  برنامه سرتاسِر خود را در فرد تحت توقيِف می شوند که  13اين رقم شامل .  152

و ماه جون سال  2010آنها شامل آن تعداد افراد تحت توقيِف که بين ماه اکتوبر سال . مورد نظارت سيستماتيک از توقيفگاها  شروع نمودند
شروع نموده  2010يک از توقيفگاها را در واليت ارزگان از ماه جون سال يوناما نظارت سيستمات. مصاحبه گرديده اند، نمی گردد 2011
شروع گرديده بود  2010فرد تحت توقيف مصاحبه شده به حيث بخِش از تالش های نظارت سرتاسری بوده که از ماه اکتوبر سال  10. بود

  . می باشند 326و  324، 306، 303، 302، 301، 300، 299، 298، 296و شامل افراد تحت توقيِف نمبر 
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يوناما به شکل مداوم .  است و نيز اين که ضرورت است اين ادعا ها به شکل رضايت بخش مورد تأييد قرار بگيرد
  . تحقيق و بررسی می کنداين ادعا را 

  شکنجه و رفتار ظالمانه، غير انسانی يا تحقير آميز توسط پوليس ملی افغان  -۴

واليت مختلف  19فرد تحت توقيِف مرتبط به منازعات مسلحانه که در تحت توقيف پوليس در  117يوناما با تعداِد 
يوناما مدرک معتبِر  153. مصاحبه نموده استتوقيفگاه را تحت پوشيش قرار می داد،  22افغانستان که به تعداد 

درصد توسط پوليس ملی افغان يا پوليس سرحدی در بعضی از توقيفگاها  35فرد تحت توقيف يعنی  41دريافته که 
يوناما هم چنان ادعاهای بی شماری در  154. واليت افغانستان شکنجه و يا مورد بد رفتاری قرار گرفته اند 22در 

در هنگام نگاشتن . و بد رفتاری در چندين توقيفخانهای ديگِر پوليس ملی دريافت نموده است مورد موجوديت شکنجه
تحقيقات يوناما تا اين . اين گزارش، يوناما بر اعتبار اين ادعاها اطمينان نداشته و به تحقيقات خود دوام می دهد

ستگيری و استنطاق از شکنجه و هم تاريخ، نشان می دهد که مقامات پوليس ملی در بعضی از ساحات در جريان د
پوليس ملی افغان چنين معلوم می گردد که به . چنان از رفتارهای ظالمانه، غير انسانی و تحقير آميز استفاده می کنند

درصد گفته است که بد  31از آنهای که ادعای بد رفتاری شنيده شده است، . پيمانه گسترده  اين انگيزه را دارد
در صد، مرکز ولسوالی ها را عامل بد  23دستگيری و يا در پوسته های امنيتی صورت گرفته، رفتاری در جريان 

درصِد از مصاحبه  60فقط . درصد مرکز اصلی واليت را سبب بد رفتاری تلقی نموده است  25رفتاری دانسته، 
داشته باشيد که اين ارقام بخاطر { . شوندگان ادعا نموده که در جريان بازجويی مورد بد رفتاری قرار گرفته اند

درصد را تشکيل می دهد، بخاطريکه عين افراد در موقعيت های متعدد ادعای بد رفتاری  100درصدی بيشتر از 
  }. نموده است

يوناما مدرک وادار کننده ای در مورد موجوديت بد رفتاری و شکنجه توسط افسر های پوليس ملی افغان در چندين 
قضيه ذيل يکی از نمونه های تجربيات افراد تحت توقيف هست که در جريان . ريافته استولسوالی واليت کندهار د

  .مصاحبه شرح دادند

قبل از ظهر من را  11روز قبل يک گروپ از پوليس در خانه ای ما آمدند و در حدود ساعت  35درحدود " 
در دفتر ايشان يک . بردند آنها دستانم را ولچک زده و من را با خودش در دفتر پوليس. دستگير نمودند

آنها نام {گروِپ از پوليس از من سوال کردند که اگر من در روزهای نزديک کدام شخصی را کشته باشم 
من گفتم که } مردی را بمن گفتند که من آن را نمی شناختم و هيچ کاری بدی را در حق آن انجام نداده بودم

اگر شما اقرار نکنيد، ما تو را می " نها بمن گفتند که آ. هيچ شخصی را نکشتم و هميش در خانه ام بودم
. آنها هم چنان تقاضا نمودند که مسؤليت قتل را به عهده بگيرم و آن وقت آنها به من ضرر نمی رساند" کشيم

آنها دو دستم را به طرف پشت چرخاندند، دست چپم را از قسمت شانه  . من  گفتم که من آن شخص را نکشتم
. آنها با يک سيم برقی مرا می زدند. ا از ميان تنه به پشت گره زده و شروع به زدن نمودندو دست راست ر

به قتل  Xدر جريان ضرب و شتم آنها از من تقاضا نمودند که اقرار نمايد که يک شخص را در ولسوالی 
ی راست فرد تحت توقيف چهار عالمت جرِح قابل رويت را در قسمت ماهيچه ساق پا{ .....رسانده است

سانتی ميتر  15هر کدام آن تقريبًا . شان، پيش روی ساق پای شان و در قسمت های پشت شان نشان دادند
سانتی ميتر عرض داشت که بنابر گفته فرد تحت توقيف بر اثر ضرب و شتم بواسطه سيمهای  2طول و 

وليس ضرب و شتم را در بعد از مدتی افسر پ. من به ارتکاب جرم اقرار نکردم} .برقی بوجود آمده است
آنها در حدود بيست دقيقه بر پاهايم ضربه . آن بسيار درد ناک بود. ناحيه پايم توسط شاخۀ چوبی شروع نمود

فرد تحت توقيف عالمت های قابل رويت ناشی از ضربه را بر کف های پای شان که شکل رنگ { . زدند
اساس گفته های آن فرد ضرب و شتم بسيار طاقت  بر} .سرخ مايل به آبی را بخود گرفته بود، نشان دادند

با . آنها لباسم را کشيدند و تحديد نمودند که اگر اقرار نکنم آنها آلت تناسلی ام را قطع خواهد کرد. فرسا بود
                                                 

بدخشان، بادغيس، بغالن، بلخ، دای کندی، فراه، هرات، کابل، کندهار، کاپيسا، خوست، کنر، کندز، لغمان، ننگرهار،  - اين واليات.  153
  . پکتيا، تخار، ارزگان و زابل را شامل می گردد

، 178، 176، 170، 133، 131، 106، 94، 93، 82، 58، 57، 56، 55، 54، 23، 21، 18، 16، 2، 1افراد تحت توقيِف نمبر .  154
  . 374و  372، 369، 368، 362، 361، 359، 357، 355، 349، 344، 325، 323، 304، 303، 296، 290، 289، 288، 265، 230
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ديدن يک کارد من فکر کردم که آنها ممکن آلت تناسلی ام را قطع نمايد، من اقرار کردم که جرم را مرتکب 
من در . من اقرار کردم آنها ديگر مرا نزدند مگر در تمام روز با دستان بسته نگهم داشتوقتی که . شدم

توقيفگاه آنها برای مدت چهار روز ديگر قبل از اينکه در توقيفخانه امنيت ملی در کندهار انتقال پيدا نمايم، 
  "155.نگهداشته شدم

  2011، ماه جوالی 374فرد تحت توقيِف نمبر 

های متعدِد از  مصاحبه های که با توقيف شده گان صورت گرفته، برگسترده گی شکنجه و بد با توجه به نمونه 
  . رفتاری توسط پوليس ملی افغان در ساحات ديگر داللت می کند

در مرکز توقيف خانه پوليس ملی افغان در ولسوالی ارغنداب واليت کندهار سه تا از افسر های پوليس به  •
يک شده و يک دانه پارچه بر دهانش انداختند، با ناخن هايش  سوراخ بينی طرف يک فرد تحت توقيف نزد

آنها می . فرد تحت توقيف را محکم گرفته و با دستانش بر پشت و شانه های موصوف ضربه می زدند
آنها اين . پرسيدند که آيا آن يک فرمانده طالبان بود و آيا آن مسؤل حمالت باالی پوسته های شان بوده است

 ) 2011فبروری ( 156.را ادامه می دادند وقتی که فرد تحت توقيف از اتهام وارده انکار می کردندزدن 

در ولسوالی دامان واليت کندهارافسران پوليس يک فرد را دستگير و در جريان بازجويی شکنجه نموده  •
قامات پوليس در م. آنها صورت فرد تحت توقيف را پوشانيده و دستانش را برپشت دست بند زده بود. بودند

نهايت فرد تحت توقيف را از سقف يک بيت الخالء آويزان نموده و يک ريسمان در ولچک های شان 
بعد از يک ساعت فرد تحت توقيف در اثر اکراه مجبور شد که اقرار نمايد يک طالب بوده . الحاق شده بود

يس کندهار انتقال داد يعنی جايی که مقامات پوليس ملی فرد تحت توقيف را به توقيفخانه واليتی پول. است
 ) 2011ماه مارچ ( 157.فرد دو روز را با صورت پوشيده در بيت الخالء توقيف شده بود

در جريان يک سلسله بازجويی ها، مقامات پوليس ملی افغان در مرکز واليت کندز کف پاهای فرد تحت  •
صورت شان زده و به شکل مکرر ناحيه توقيف را با سيم مورد ضرب و شتم قرار داده بود، با سيلی در 

مقامات پوليس ملی از فرد تحت توقيف خواسته بود که يا اقرار بر . پشت فرد را با ميله فلزی زده بود
 ) 2011ماه اپريل (  158.کشتن يک فرمانده محلی می کند و يا مبلغ زيادی رشوت می پردازد

ارچی واليت کندز يک فرد تحت توقيف را  مقامات پوليس ملی و پوليس محلی افغان در ولسوالی دشت •
ولچک زده، با تفنگ و با آر پی جی يا راکت انداز در شانه ها، ساق پاها و پشت فرد ضربه وارد نموده و 

ماه (  159.آنها می خواستند که محل سالح را فرد تحت توقيف نشان دهد. بيضه هايش را فشار داده بوده اند
 ) 2011می 

توقيفخانه واليتی پوليس ملی در ترينکوت واليت ارزگان، يک فرد تحت توقيف را  مقامات پوليس ملی در •
. شديدًا مورد ضرب و شتم قرار داده، آب داغ بر سرش انداخته و دست چپش را با سيگار سوختانده بودند

تا  6ا مشاهده کننده گان يونام. آن شخص برای کارگذاشتن و انفجار مواد انفجاری تعبيه شده متهم شده بود
 ) 2010نومبر (  160.عالمت سوختگی را در دست چپ فرد تحت توقيف مشاهده نموده بودند

 

  

                                                 
  .نام ولسوالی بنابر حفظ هويت فرد تحت توقيف و مسايل امنيتی حذف شده است.  155
  . 230فرد تحت توقيِف نمبر.  156
  290حت توقيِف نمبر فرد ت.  157
  . 57فرد تحت توقيِف نمبر .   158
  . 54فرد تحت توقيِف نمبر .  159
  . 323فرد تحت توقيِف نمبر.  160
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  شکنجه اطفال توسط پوليس ملی

براساس يافته های يوناما با توجه به مصاحبه های که با چندين طفل صورت گرفته، آنها از شکنجه و بدرفتاری 
يل نمونه های بد رفتاری های را که گزارش داده شده است، قضايای ذ. توسط پوليس ملی افغان گزارش داده اند

 . توضيح می دهد

ساله از  16در يکی از دفتر های مرکزی پوليس ملی افغان در واليت خوست، بعد از اينکه يک پسر  •
عضويتش در گروه طالبان انکار نموده بود، با فشار بر روی زمين قرار داده شده وهم چنان يک پوليس 

ه پشت ران، قسمت های پايينی پشت و سرش را با شاخۀ چوبی، سپس با لوله الستيکی و سيم بازجو ناحي
 .برقی مورد ضرب و شتم قرار داده اند، اثر انگشت آن پسر به عنوان اقرار گرفته شده بود

ساله را در جريان  16هم چنان در دفتر مرکزی پوليس ملی در واليت خوست، افسران پوليس يک پسر  •
يک چوب در ميان ساق پاهای شان بسته شده بود و  161. در مدت سه روز شکنجه نموده بودند بازجويی

او هم چنان در معرض شوک برقی از . ناحيه کف پای شان با سيم و لوله  مورد ضرب قرار گرفته بود
آن پسر به شکل اکراهی مجبور شده بود که اثر انگشتش را بر . ناحيه شصت های شان واقع شده بود

 . وسيه ای که نمايندگی از اقرار در ارتکاب جرم نمايد، بجا بگذاردد

يک افسر  162.ساله شکنجه شده بود 16در دفتر مرکزی واليتی پوليس ملی در واليت کندز، يک پسر  •
پوليس از آن بازجويی کرده و سوال می کرد که اگر آن يک طالب بوده و نيز برايش گفته شده بود که بايد 

پسر اين تقاضا را رد نموده و اين رد تقاضا با سيلی و لگد زدن مکرر پاسخ . ره اقرار نمايدبه اتهام متذک
افسر پوليس به شکل اکراهی پسر را وادار کرده بود که بر ورق کاغذ اثر انگشتش را . داده شده بود

 . بگذارد

انتقال افراد تحت توقيف به توقيفگاهای امنيت ملی و پوليس ملی توسط   -۵
  ای بين المللینيروه

آنها . ماه قبل دستگير شده بودم xxxمن توسط پوليس سرحدی در سرحد بين افغانستان و پاکستان در حدود " 
پوليس . من با يک موتر تجاری در حال سفر بودم. مشغول انجام عمليات های تالشی و تصفيوی بودند

ن موترها بودند نيز مورد تالشی سرحدی هريکی از موتر ها را بازرسی می کردند و هرشخصی که در آ
آنها بدن مرا تالشی کردند و نامه ای را يافت که آن نامه توسط فردی نوشته شده بود که بايد . قرار ميگرفتند

آنها مرا دستگير نموده و در يک اتاِق . من آن نامه را انتقال می دادم. به دوستش در کندهار تسليم ميگرديد
آنها از من سوال . دو تا از افسر های پوليس آمدند و از من بازجويی می کردنددر شب هنگام . نگه ام داشت

آن دو تا افسر مرا با قفسه ای . من گفتم که نمی دانم. کردند که در باره نامه و فعاليت های طالبان توضيح دهم
. ه مربوط من هستآنها پرسيدند که اگر آن نام. سينه ام خواباند و با کفش هايش مورد ضرب و شتم قرار داد

  . آنها روز بعدی من را به دفتر مرکزی امنيت ملی در کندهار انتقال دادند

 9در روز چهارم در موقع شب، در حدود ساعت . من سه روز را در بالکن توقيفگاه امنيت ملی سپری نمودم
زدند که دست چپم آنها دستانم را طوری پيچاند و گره . شب، مقامات امنيت ملی مرا برای بازجويی خواست

. آنجا سه تا افسر پوليس بودند. را از باالی شانه ام و دست راستم را از نيم تنه ام به طرف پشتم بسته نمود
آن افسر يک سيم برقی داشت که ضخامتش به اندازه يک . دوتای آنها مرا نگه داشت و سومی لت و کوبم کرد

جريان ضرب و شتم تقريبًا سه . ورد ضرب قرار دادناخن شصت بود و ناحيه ای دستها، پشت و سرم را م
در جريان زدن ، آنها از من می خواستند تا اقرار کنم که نامه های طالبان را از . ساعت را در برگرفت

  .من آن ادعا ها را انکار می کردم. پاکستان به افغانستان و برعکس انتقال می دادم
                                                 

  . 355فرد تحت توقيِف .  161
  . 58فرد تحت توقيِف نمبر .  162
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آنها ديگر مرا مورد . رای چهار روز ديگر در بالکن گزاشتندبعد از بازجويی و ضرب و شتم، آنها من را ب
. در روز هشتِم بعد از رسيدن من در آنجا، آنها من را در توقيفگاه خود شان انتقال دادند. بازجويی قرار ندادند

ال مقامات امنيت ملی آنهارا يک به يک در داخل انتق. در بالکن تعداِد زيادی از افراد تحت توقيف وجود داشت
  . می دادند و در جريان بازجويی مورد ضرب و شتم قرار می دادند

من هرگز يک مستنطيق امنيت ملی . روز را در توقيفگاه امنيت ملی بسر بردم 20من در مجموع دو ماه و 
  .يک ماه قبل، من در محکمه برده شدم و به اتهام انتقال نامه طالبان به دو سال حبس محکوم شدم. را نديدم

ستثنای آنها که توسط کانادايی ها دستگير شده اند، هر فرد که توسط نيروهای امنيت ملی دستگير شده به ا
حتی توقيف شده گاِن که توسط نيروهای امريکايی به . است بايد تجربه مشابهی که من ديدم را تجربه نمايد

برای آنهای که توسط . شده بودندمقامات افغانی تسليم شده بود، توسط نيروهای امنيت ملی بازجويی و شکنجه 
کانادايی ها دستگير شده بودند، دو نفر از مقامات امنيت ملی فقط برای بازجويی بيشتر از آنها اختصاص يافته 
بودند و آنهای که توسط آنها بازجويی شده بود هرگز در باره بد رفتاری ها توسط مقامات امنيت ملی شکايت 

  ."نکرده بود

  2011، مارچ 372مبر فرد تحت توقيِف ن

فرد تحت توقيِف که توسط نيروهای بين المللی به تنهايی يا  89نظارت يوناما  بر توقيفگاها، مصاحبه های را با  
همراه با نيروهای امنيتی افغان دستگير شده بودند و به توقيفگاهای امنيت ملی يا پوليس ملی انتقال يافته بودند، نيز 

  .شامل ميگردد

فرد تحت توقيف در توقيفخانهای امنيت ملی شکنجه  89فرد از  19ک وادار کننده ای دريافت نموده که يوناما مدر
نفر آن در توقيف پوليس ملی  3و امنيت ملی لغمان و  90/124به طور نام نهاد در امنيت ملی دپارتمنت . شده اند

ر مورد انتقال افراد تحت توقيف به اين وضعيت، نظارت و بررسی قوِی را د) . پوليس ملی کندز و ترينکوت(
توقيفگاهای امنيت ملی و پوليس ملی می طلبد  و نيز به تعويق انداختن احتمالی پروسه انتقال در جاييکه  گزارش 

  . های معتبِر مبنی بر شکنجه وجود دارد

ای ضد تروريزم نورمهای جنگی آيساف  اين اجازه را می دهد تا افراد که در صحنه ای جنگ و يا در عمليات ه
بنابر   163.ساعت به توقيفگاهای مقامات افغان انتقال پيدا نمايند 90دستگير شده اند، بايد آزاد شوند و يا در خالل 

کانادا، انگاستان و امريکا ياد داشت های رسمی را اعالم نموده که  برای آنها اجازه می دهد که افراد تحت  -گزارش
در مطابقت با حقوق بين " نورم های آيساف هم چنان بيان می دارد که.  دهند روز انتقال 14توقيف را در مدت 

المللی، انتقال اشخاِص زمان که اين خطر وجود دارد که در صورت انتقال، آنها در معرض شکنجه و يا بد رفتاری 
توافق نامه های دو ، 2007در سپتمبر سال   164.قرار می گيرند، در تحت هيچ نوع شرايطی آنها نبايد انتقال نمايند

به دولت های " با تبادله مکتوب های رسمی" جانبه و چند جانبه بين حکومت افغانستان و دولت های عضو آيساف
عضو آيساف اجازه می داد تا  در آن توقيفخانه های امنيت ملی که  توقيف شده گان را انتقال داده است، جهت 

  165.باشندنظارت بر نوع رفتار با آنها دست رسی داشته 

                                                 
163  .Department of Defence Bloggers Roundtable with Robert Harward, Commander, Joint Task Force 435, 

(27 Jan 2010) www.dodlive.mil/ 
 ipt.pdfhttp://www.defence.gov/Blog_files/Blog_assets/20100127. Harward. transcrAvailable at  

معيارهای بين المللی و آموزه های از : نظارت اياالت متحده امريکا از افراد تحت توقيف که به افغانستان انتقال می نمايند" به .  164
  :قابل دريافت در آدرس ذيل. مراجعه گردد 6، صفحه 2010مؤسسه حقوق بشر، آموزشگاه حقوقی کلمبيا، دسمبر " انگلستان و کانادا

. www.law.columbia.edu/ipimages/.../AfghanBriefingPaper%20FINAL.pdf 
  . 2007ر سپتمب 6تبادله مکتوب های رسمی در مورد دست رسی به افراد تحت توقيف که به حکومت افغانستان انتقال يافته است، .  165

  :قابل دريافت در آدرس ذيل
www.afghanistan.gc.ca/canada- afghanistan/documents/detainee-detenu.aspx?lang=eng.  
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نيروهای اياالت متحده امريکا و ساير نيروهای مربوط به آيساف که شامل کانادا و انگاستان می گردد بنابر گزارش 
   166.انتقال داده است 2011و  2010فرد را در توقيفگاهای حکومت افغانستان در جريان سال  2000در حدود 

تقال افراد تحت توقيف توسط نيروهای نظامی آن کشورها به رويه قضايی در کانادا و انگاستان منجر به تعويق ان
در هردو قضيه  تصاميم محکمه مبتنی  167.توقيفخانهای امنيت ملی در دوره های مختلفه زمانی گرديده است

بد رفتاری و شکنجه )  کابل و کندهار(اطالعات معتبِر بود که امنيت ملی افراد تحت توقيف را در ساحات مشخص 
کشور کانادا . انگلستان پروسه انتقال را در توقيفخانهای امنيت ملی در کندهار و کابل متوقف نمودند .می نمودند

پروسه انتقال را در تمام توقيفخانهای امنيت ملی در کابل متوقف نمود اما انتقال را در زندان سرپوزه کندهار که 
دا و انگلستان هم چنان برنامه نظارتی را در کشور کانا. مربوط وزارت عدليه افغانستان می گردد، ادامه داد

  . توقيفخانهای که افراد تحت توقيف را به مقامات افغان سپرده بودند، تطبيق نموده است

. اياالت متحد امريکا برنامه نظارتی را بر افراد تحت توقيف که به مقامات افغان تسليم می گردد، عملی نساخته است
ناما اطالع داده است که سفارت امريکا طرِح را برای برنامه نظارتی قبل از انتقال يک مقام حکومتی امريکا به يو

سفارت امريکا . افراد تحت توقيف نهايی ساخته و پيشنهاد جهت مالحظه حکومت افغانستان به آنها تسليم شده است
به حيث يک روش مثبت  بيان داشته است که برنامه مطرح شده را برای ادامه کار امريکا با حکومت افغانستان 

  168. تلقی نموده تا اطمينان حاصل گردد که سيستم توقيف يک سيستم مطمين، امن و انسانی هست

، نيروهای نظامی امريکا پروسه انتقال افراد تحت توقيف را به مقامات امنيت ملی و 2011در اوايل ماه جوالی سال 
بنابر گزارش های معتبِر مبنی بر موجوديت شکنجه و  پوليس ملی در واليت دايکندی، کندهار، ارزگان و زابل

رفتارهای سوء عليه افراد تحت توقيف در توقيفخانهای امنيت ملی و پوليس ملی  در اين مناطق ، متوقف نموده 
آيساف به يوناما تذکر داده است که از حکومت افغانستان خواسته شده که در اين مورد تحقيق صورت بگيرد  169.بود

اره نموده که پروسه انتقال توقيف شده گان تا اينکه وضعيت به شکل رضايتمندانه تغيير نخورد، ادامه و نيز اش
  . نخواهد داشت

، در پاسخ به دريافتهای اين گزارش، آيساف بيان داشت که به عنوان يک معيار 2011در اوايل ماه سپتمبر 
  170.های مشخص متوقف نموده استاحتياطی، آنها پروسه انتقال توقيف شده گان را به توقيفگا

تصاميم  اخير آيساف و نيروهای نظامی امريکا بر اينکه پروسه انتقال افراد تحت توقيف را به توقيفخانه امنيت ملی 
و پوليس ملی به تعويق اندازد هم چنان ارتباط می گيرد به محدوديت های قانونی که بر نيروهای کمکی امريکا بر 

اين مقررات بر اساس قانون تخصيصات خارجی اياالت متحده و قانون . حميل می گرددت)  Leahy(اساس قانون 
صيصات وزارت دفاع امريکا را منع می کند از اينکه نيروهای امنيتی کشور خارجی ای را در صورت که تخ

وزارت خارجۀ امريکا مدرک معتبِر داشته باشد که نيروهای امنيتی خارجی نقض حقوق بشر می نمايند، تمويل 
خارجه اين را دريابد که حکومت  نمايد، يا سالح در اختيارش قرار دهد و يا هم آموزش دهند، مگر اينکه وزارت

                                                 
166  .Department of Defence Bloggers Roundtable with Robert Harward, Commander, Joint Task Force 435,  

(27 Jan 2010) www.dodlive.mil/ 
  F.C. 162(Can) 85-87 and Queen in 2008 .رييس کارمندان دفاع .BCCLA vعفو بين الملل و . 167

  :مراجعه شود به
Maya Evans v. {2010} ,منشی امور دفاعی EWHC 1445(Q.B.) (UK) 43.  محکمه استيناف کانادا ادعاهای خيلی معتبِر سوء

محکمه . رد آن توقيف شده ګان که توسط کانادا به بازداشتګاهای امنيت ملی افغانتستان انتقال نموده بود، دريافت نموده بودرفتار را در مو
تا . عالی انگاستان رأی دادند که انگاستان می تواند انتقال افراد تحت توقيف را در مناطق هلمند و کندهار به مقامات امنيت ملی ادامه دهد

اما نه در کابل جاييکه که انتقال متوقف شده بود، چون خطر شکنجه خيلی جدی . تحت توقيف به شکل مطلوب نظارت ميشوندجای که افراد 
  . بود و بر اساس کنوانسيون حقوق بشر اروپايی در همچون حاالت انتقال شکل غير قانونی رابخود می گيرد

  ، کابل 2011ت اگس 29مصاحبه يوناما با مقامات حکومت امريکا، تاريخ .  168
تعويق انتقال توقيف . 2011اگست  21گل عبدالوهاب  -و معاون امنيت ملی کندهار 2011جلسات يوناما با افسرهای آيساف ماه اگست . 169

  . دستور داده شد 2011جوالی  12شده گان به تعقيب پاراگو به تاريخ 
ما " بيانيه عمومی سخن گويی آيساف جنرال کارسن جاکوبسن 2011 سپتمبر 7، کابل و 2011جلسات يوناما با مقامات آيساف، سپتمبر  170

ما انتقال افراد تحت توقيف را متوقف نمی کنيم اما در . مطلع هستيم که گزارش يوناما نشر خواهد شد و ما ان گزارش را خواهد ديديم
  .    مراجعه گردد 24هم چنان به مأخذ ." بعضی از بازداشتگاهای مشخص چرا
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در وضعيت افغانستان به جرأت می توان گفت که  171. مربوطه معيار های اصالحی مؤثِر را روی دست گرفته است
برای امريکا ضرور هست که انتقال افراد تحت توقيف زمانی از سر گرفته شود که دولت افغانستان معيارهای 

يارهای اصالحی آوردن مقامات امنيت ملی و پوليس ملی مسؤل شکنجه و اين مع.  اصالحی مناسب را تطبيق کند
  . سِؤ رفتار را در پيشگاه محکمه شامل می گردد

حسابدهی امنيت ملی و پوليس ملی در موارد شکنجه و سوء رفتار با توقيف   -۶
  شده گان

عيف و غير علنی بوده و حسابدهی در موارد شکنجه و سوء رفتار برای هردو امنيت ملی و پوليس ملی خيلی ض
نظارت عدلی يا بيرونی محدودی بر ادارات امنيت ملی و پوليس ملی و اتهامات جرايمی که . ندرتًا عملی ميگردد

  .کارمندان امنيت ملی و پوليس ملی مرتکب ميگردند و شامل شکنجه و رفتار سوء ميباشد، وجود دارد

در (فتار سوء و غير مسلکی بطور داخلی رسيده گی شده و ندرتًا در عمل، به اکثر موارد ادعا های اعمال جنايی، ر
ارنوال بخاطر څمنتج به فرستادن قضيه به ) در خصوص پوليس ملی(و يا بطور نا ثابت ) خصوص امنيت ملی

در حاالتيکه قضيه متقاضی تحقيقات جنايی باشد، پروسۀ رجعت آن به کدام مرجع جنايی . تحقيقات جنايی ميگردد
  .غير واضح بوده و در واقعات کمی در عملی ميگرددبيرونی 

  اقدامات حسابدهی برای کارمندان امنيت ملی .الف

  نظارت قانونی و ميکانيزم های تعقيب عدلی جرايم و عملکرد انظباطی

با آنکه قانون اساسی کشور توضيح ميدارد که تحقيق اعمال جرمی توسط پوليس، نيروهای مسلحف و کارمندان 
تنظيم و پيگيری گردد، مبنای قانونی چارچوب داخلی احتساب در مورد " قانون خاصی"ت بايد توسط استخبارا

در حاليکه قسمت عمدۀ مأموريت امنيت ملی در قانون امنيت ملی توضيح شده است،  172.امنيت ملی معلوم نميباشد
يا کدام فرمان محرم جداگانۀ متمم معلوم نيست که آ. تدابير نظارتی و احتساب در آن قانون مشخص ساخته نشده است

چارچوب قانونی برای امنيت ملی موجود است يا خير؛ در ساحۀ عمل، بعضی پروسيجر ها برای نظارت امنيت 
  .ملی پيش بينی شده اند

هر گونه اتهام شکنجه، سوء رفتار و يا نقض طی مراحل قانونی بايد به يک مرجع تحقيق کنندۀ داخلی امنيت ملی 
اگر ادعا مستلزم . که اين مرجع در همکاری با معاينه کنندۀ طب عدلی چنين ادعا ها را ارزيابی مينمايد راجع گردد

ارنوال امنيت ملی راجع بخاطر تحقيقات بعدی و محاکمۀ کارمند متهم محول څاقدام باشد، قضيه بايد به يک 
به اساس اظهارات کارمندان . د ندارددرين مرحله در رابطه با چگونگی رسيده گی به قضايا وضاحت وجو 173.گردد

بلند رتبۀ امنيت ملی، يک ادعای جدی شکنجه و سوء رفتار قبل از آنکه برای محاکمه فرستاده شود، از طرف يک 
. که يک ساختار داخلی است که از کارمندان امنيت تشکيل ميگردد –امنيت ملی بررسی ميگردد " خاص"محکمۀ 

يک فيصله صادر ميکند، در مورد تصميم آن به حضور يک ديوان ديگر قضايی  بعد ازينکه اين محکمۀ ابتدايی
يک مورد صرف زمانی به ديوان امنيت عامه ستره محکمه راجع ميگردد که به . ممکن است استيناف طلبی شود
ت به اساس اين پروسيجر هيئت قضايی با ضابطه ای قانون اجراآت جزايی مؤق. مرحلۀ فرجام خواهی رسيده باشد

  .را تطبيق مينمايد، در حاليکه اعمال جرمی به اساس قانون جزای عسکری يا قانون جزاء مجازات ميگردد

برعالوۀ اين ميکانيزم ابتدايی احتساب، يک سلسلۀ ديگر تحقيقات و تعقيب ديگر در موارد سوء رفتار کارمندان 
رنوال مبارزه با فساد اداری ممکن څابرای يک ارنوالی، څبه اساس اظهارات دفتر لويه . امنيت ملی نيز وجود دارد

                                                 
  .مراجعه گردد 28خذ به مأ.  171
  .قانون اساسی افغانستان 134مادۀ .  172
ارنوالی قضايی و نظارت قضايی، رياست څمصاحبۀ يوناما با سيد نوراهللا سادات، رئيس استيناف، محب اهللا محب، رئيس عمومی  .173
  .2011جوالی  5رنوالی افغانستان، څاارنوالی قضايی، لويه څ
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درينصورت، کارمندان . است که تحقيقات جنايی و تعقيب عدلی را در يک محکمۀ مبارزه با فساد نيز انجام دهد
  .امنيت ملی به اساس قانون اجراآت جزايی مؤقت، قانون مبارزه با فساد و قانون جزاء محاکمه ميشوند

در حصۀ پروسيجر . موارد کوچکی باشنداحتساب جرايم بکار رفته است بنظر ميرسد که در مواردی که اين تدابير 
های امنيت ملی و استفاده از محاکم امنيت ملی، بنظر ميرسد که هيچگاهی چنان ادعای از شکنجه و سوء رفتار 

ما اظهار داشتند که آنها کارمندان بلند رتبۀ امنيت ملی به يونا. نبوده است که به آن مرحلۀ پروسيجر ياد شده برسد
صرف دو ادعای شکنجه را در سالهای اخير بررسی و تحقيق کرده اند که هيچکدام آن منتج به تعقيب عدلی و 

با وجود مطالبه های مکرر، امنيت ملی در مورد کدام اقدام   174.جزای کارمند متهم امنيت ملی نگرديده است
  .بخاطر شکنجه و سوء رفتار هيچ معلوماتی ارائه نکردانظباطی يا جزايی عليه کارمندان امنيت ملی 

بعضی منابع . بررسی های مبارزه با فساد باعث اجرای تحقيقات جنايی و تعقيب عدلی کارمندان امنيت گرديده است
قضيۀ منتج به تحقيقات جنايی، تعقيب عدلی و در اخير  9در دفتر لويه څارنوالی اشاره نمودند که در دو سال اخير 

يکی ازين قضايا شامل ادعای . کوم ساختن کارمندان امنيت ملی در بررسی های مبارزه با فساد گرديده استمح
شکنجه بود که واضح ميسازد که سيستم نظارت امنيت ملی از طريق پروسيجر های مبارزه با فساد نسبت به 

ميکانيزم ها عليه شکنجه اسباب مؤثری ولی هيچکدام ازين   175.ميکانيزم های داخلی امنيت ملی بيشتر نيرومند باشد
نيستند بخاطريکه صرف در وقايع محدودی از طرف سيستم داخلی يا کدام سيستم خارجی در موارد آن تحقيقات 

  .صورت ميگيرد

  کميسيون نظارتی امنيت ملی

ه منظور ، رئيس روابط خارجی امنيت ملی تشکيل يک کميسيونی را اعالن کرد که ب2010نومبر سال  28بتاريخ 
نظارتخانه های امنيت ملی بخاطر تمام موضوعات مربوط به سوء رفتار با توقيف شده گان و "تأمين نظارت بر 

اين کميسيون متشکل از نماينده های سه ادارۀ جداگانۀ امنيت ملی   176.وضعيت عمومی نظارتخانه ها ايجاد شده است
به اساس اظهارات امنيت ملی، اليحۀ . منيت ملی ميباشدو دفتر مشاوريت حقوقی و رياست دفتر ا) 33و  24، 18(

کميسيون نماينده ها را مکلف مينمايد تا بازديد های غير اخبار شده به تسهيالت صلب آزادی در واليات در سرتاسر 
ل در طی اين نماينده ها بايد دوسيه ها را در امنيت ملی ارزيابی مينمودند تا دريابند که مشک. افغانستان داشته باشند

مراحل قانونی وجود دارد يا خير و با توقيف شده گان روی ادعا های  سوء رفتار و سوء استفاده عليه کارمندان 
اين نماينده ها بعد از تکميل نظارت از يک واليت بايد يک گزارش به رئيس   177.امنيت ملی مصاحبه مينمودند

  .عمومی امنيت ملی پيش مينمودند

ون نظارتی را هنگام بازديد شان از تسهيالت صلب آزادی در هرات، کندهار و ننگرهار در يوناما کار اين کميسي
يوناما مشکالتی را در رابطه با ساحۀ ديد و کيفيت اين تحقيقات . تعقيب نمود 2011جنوری و اوايل فبروری سال 

علومات در بارۀ نتايج و سفارشان اين با آنکه يوناما مکررًا تقاضا نمود، امنيت ملی از ارائۀ هر گونه م. مشاهده نمود
کميسيون نظارتی خودداری نمود تا دريافت که آيا اين نماينده گان کدام زمينه ای برای اتخاذ اقدامات جنايی يا 
انظباطی عليه کارمندان امنيت ملی يافتند يا خير و يا هم در کدام مورد سوء رفتار و سوء استفاده کدام سفارشی 

  .مچنان معلوم نيست که آيا اين کميسيون هنوز هم فعال است يا خيره. کردند يا خير

  اقدامات حسابدهی برای کارمندان پوليس. ب

پوليس ملی هر دو ميکانيزم داخلی و خارجی احتساب را برای سوء رفتار دارا ميباشد که بيشتر قضايا عليه 
نظارت محدود خارجی قضايای سوء . ددکارمندان پوليس ملی بطور داخلی از طريق وزارت داخله بررسی ميگر

                                                 
  .، کابل2011جنوری  18امنيت ملی، جنرال سيد ظهور رسولی،  مصاحبۀ يوناما با مشاور حقوقی.  174
ارنوالی قضايی و نظارت قضايی، رياست څمصاحبۀ يوناما با سيد نوراهللا سادات، رئيس استيناف، محب اهللا محب، رئيس عمومی .  175
  .2011جوالی  5رنوالی افغانستان، څاارنوالی قضايی، لويه څ

. 2010دسمبر سال  28خارجی امنيت ملی، احمد ضياء سراج، به کميتۀ بين المللی صليب سرخ، نامه ای از جانب رئيس روابط .  176
  .يوناما و بخش سياسی سفارتخانه های آستراليا، کانادا و بريتانيا نيز درين مکاتبه کاپی گرفته شده بودند

  .، کابل2011جنوری  18مصاحبۀ يوناما با مشاور حقوقی امنيت ملی، جنرال سيد ظهور رسولی، .  177
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رفتار و جرايم پوليس نيز موجود است، ولی جرايم کارمندان پوليس بايد به رياست امور نظامی در داخل لويه 
در مورد اينکه که وزارت   178.څارنوالی بخاطر تحقيقات و رسيده گی توسط څارنوال نظامی راجع ساخته شود

  .يستم عدلی محول مينمايد يا خير، معلومات کمی در دست اسداخله موارد جرايم پوليس را به س

نظارت خارجی پوليس در حال حاضر از طريق يک ميکانيزم نظارتی که در کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان 
تا هنوز بايد روشن نيست . ايجاد شده است تا منحيث يک ناظر مستقل بر کارکرد پوليس عمل نمايد، صورت ميگيرد

مندان آن چگونه استخدام خواهد شد و تا چه حد دسترسی آزاد به پوليس، دفاتر آنها، دوسيه های موارد، و که کار
يوناما به اين عقيده است که اگر بطور درست طرح و منابع در اختيار آن قرار داده . تسهيالت آنها خواهد داشت

  .به پيش ببرد شود، اين ميکانيزم ميتواند حسابدهی ملکی را در داخل پوليس ملی

ميکانيزم های حسابدهی داخلی در وزارت داخله نسبت به امنيت ملی زياد بوده و خوب انکشاف داده شده است در 
پاليسی های موجود وزارت داخله کارمندان پوليس را مکلف ميسازد که . حاليکه هنوز هم هماهنگ و همگام نيستند

شهروندان عادی نيز ميتوانند که . ميگردد بايد گزارش بدهند از سوء رفتار و جرايم که هم قطاران شان مرتکب
دفتر مرکزی (چنين تخطی ها و سوء رفتار ها را از طريق يک دفتر خاص که در وزارت داخله تشکيل شده است 

اين دفتر موارد را بازنگری کرده و در مورد اعتبار آن تصميم ميگيرند که بايد تعقيب شوند يا . گزارش دهند) 119
اگر يک مورد ايجاب کند که تعقيب گردد، به يکی از ادارات سه گانۀ وزارت داخله با صالحيت تحقيق سوء . يرخ

رفتار پوليس فرستاده ميشود که عبارتند از دفتر تفتيش عمومی، ديپارتمنت جندر، حقوق بشر و حقوق اطفال، و 
هر سره واحد ذکر شده ميتوانند گزارش ها،  ،119عالوه بر ميکانيزم مراجعه به ادارۀ . رياست تحقيقات جنايی

شکايات و قضايا را مستقيمًا از افراد بدست آرند که آنها کارمندان پوليس را به تخطی از قانون، سوء رفتار و يا 
  .نقض حقوق افراد متهم مينمايد

ايات و يا سوء رفتار اينکه اين سه رياست چگونه تعاملی با هم دارند و تا چه حد با هم در تسليم دهی موارد شک
عالوتًا، معيارات دقيق که نشان دهد که چه وقت . همکاری دارند، و همچنان نحوۀ فعاليت های شان، واضح نيست

. بايد به يک قضيه بطور داخلی رسيده گی شود تا اينکه به به څارنوال نظامی فرستاده شود، وضاحت ندارد
جدی و نقض حقوق بشر مانند شکنجه به تحقيقات داخلی محول گردد دوگانگی تالش ها و امکان اينکه موارد جرايم 

در مورد اينکه در موارد جرايم جدی چگونه عملی ميشود، نگرانی های . تا اينکه به څارنوالی، خيلی زياد است
ارد جدی وجود دارد بخاطريکه بنظر ميرسد که کدام معيار يا پاليسی های برای رسيده گی و تحقيقات داخلی وجود ند

  .که بتواند محرميت شکايات، قربانيان و يا شهود را در موارد سوء رفتار پوليس حفظ نمايد

  نقض طی مراحل قانونی و توقيف های خود سرانه  -٧

روز را در نظارت قبل از  20در صد توقيف شده گان وابسته به منازعۀ مسلحانه طور اوسط  93يوناما دريافت که 
شان و انتقال شان به تسهيالت صلب آزادی وزارت عدليه مانده اند که به مراتب از ميعاد وارد شدن اتهام جرم عليه 

مشاهدات يوناما همچنان معلوماتی را ارائه مينمايد که ميعادی   179.ساعت حد تعيين شده در قانون بيشتر ميباشد 72
  .شان ميدهدرا که کدام اداره بايد بخاطر تحقيقات برای چقدر مدت توقيفی را نگاه کند، ن

در صد  92روز نگهداری شده بودند که  15توقيف شده گان در توقيفخانه های امنيت ملی برای حد اوسط  •
 .ساعت حد تعيين شده را در نخستين مرجع توقيف سپری کرده بودند 72شان بيش از 

                                                 
در واقعات جرمی روش های ديگر نظارت خارجی نيز موجود است که شامل واحد مبارزه با فساد گروپ کاری جرايم بزرگ و .  178

معلوم نيست که . موارد فساد به سطح بلند پوليس توسط اين اداره بررسی گرديده است. ارگان عالی نظارت در دفتر رئيس جمهور ميباشند
اين ارگان ها بررسی شده است از طرف وزارت داخله به آنها راجع ساخته است و يا نتيجۀ تحقيقات مستقل خود آنها  مواردی که توسط

  .بوده است
اين ارقام از روی تاريخ گرفتاری و انتقال توقيفی به توقيف خانه بدست آمده است که از توقيفيان، کتاب های راجستر، څارنوال و .  179

  .مورد جرايم وابسته به منازعۀ مسلحانه ميباشد که يوناما توانسته است در مورد آن معلومات بدست بياورد 116 قضات گرفته شده وشامل
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. بودند روز نگهداری شده 15حد اوسط  124/90توقيف شده گان در توقيف خانه ملی رياست امنيت ملی  •
روز،  15در صد شان برای بيش از  24ساعت،  72در صد شان برای بيش از  100از جملۀ اين توقيفيان 

اين توقيفيان حد اوسط قبل از انتقال به . روز نگهداری شده بودند 30در صد شان برای بيش از  6و 
 180.روز مانده بودند 4در توقيف خانه های واليتی  124/90

  181.روز نگهداری شده بودند 126حد اوسط  40/17توقيف خانه رياست امنيت ملی توقيف شده گان در  •
در حاليکه اين توقيفخانه رسمًا توقيف خانه نيست، در عمل به اساس قوانين وضع شده اين نقش را ايفاء 

 .ميکند

اری شده روز نگهد 7توقيفيان وابسته به منازعات مسلحانه در نظارتخانه های پوليس ملی برای حد اوسط  •
 182.ساعت قبل از وارد شدن اتهام در توقيف مانده اند 72در صد شان برای بيش از  55بودند که 

روز را قبل از انتقال شان  11توقيف شده گانی که توسط نيروهای بين المللی گرفتار شده بودند حد اوسط  •
 183.به توقيف خانه های امنيت ملی يا پوليس ملی در نظارتخانه مانده اند

توقيف شده گان خود را در دست های کارمندانی مييابند که آنها مسئول تحقيقات جرايم نيز "اين ترتيب زمانی که  به
اين " ميباشند و به اين دليل مفاد شان را در بدست آوردن اعتراف و ساير معلومات الزم برای حل قضيه ميبينند

درصد توقيف شده  46در حاليکه   184.ا تشديد ميکندرطوالنی شدن دوران توقيف دريافت ها مفکورۀ نگران بودن 
گان وابسته به منازعات مسلحانه را که يوناما با آنها مصاحبه نمود در مواقعی هنگام توقيف قبل از محاکمۀ شان با 

در صد آنها از سوء رفتار با آنها در محابس وزارت عدليه، زندان ها يا مراکز  1شکنجه مواجه شده بودند، صرف 
دريافت های يوناما نشان ميدهد که عدم مراعات ميعاد مشخص شده در هنگامی که   185.ح اطفال کزارش دادنداصال

توقيفی نزد پوليس ملی و امنيت ملی است منتج به توقيف خودسرانه و زياد شدن آسيب پذيری توقيفی در برابر 
  .شکنجه ميگردد

ت های زيادی را از نگاه طی مراحل قانونی احتوا ميکند، قانون اساسی افغانستان و قوانين جزايی با انکه مصؤني
قانون . شامل اهتماماتی برای جلوگيری از شکنجه، سوء رفتار و توقيف غير قانونی د سيستم عدلی جزايی ميباشد

اساسی و قانون اجراآت جزايی مؤقت به محاکم هدايت ميدهد که هرگونه شواهد را، به شمول اقرار، که به جبر و 
څارنوال بايد محدودۀ زمانی ارائه شده در قانون اجراات جزايی مؤقت پوليس و  186.ه گرفته شده باشد رد نمايدشکنج

در مورد تحقيقات عاجل در صورت عمل جرمی و توقيف مظنونين صرف در حالتی که نياز باشد، را دقيقًا مراعات 
  187.را در قضيه دخيل بسازد يک توقيفی حق دارد که از لحظۀ بازداشت خود وکيل مدافع. نمايند

 

  

                                                 
  .ارائه نموده اند 124/90اين ارقام از روی معلوماتی تهيه شده که توقيفيان در توقيف خانۀ .  180
  .ارائه نموده اند 40/17اين ارقام از روی معلوماتی تهيه شده که توقيفيان در توقيف خانۀ .  181
مورد وابسته به منازعات  38اين ارقام از روی احصائيۀ رسمی که از کتاب های راجستر، څارنواالن وقضات تهيه شده که شامل .  182

  .مسلحانه است که توسط پوليس توقيف شده و يوناما توانسته است معلومات الزم را در مورد آن بدست آورد
ارائه نموده ) اساسًا توقيف خانه های ساحوی(علوماتی تهيه شده که توقيفيان در توقيف خانه های نيروهای خارجی اين ارقام از روی م.  183
  .تن از چنين توقيفيان مصاحبه نموده که معلومات ارائه نموده اند 49يوناما با . اند

184 .A/HRC/13/39/Add.5, para. 88  
  .ن وی را لت و کوب کرده استادعا داشت که رئيس زندا 104زندانی شماره .  185
بيان، اعتراف و يا تصديقی که از توقيفی که متهم است و يا ديگر افراد که به زور و اکراه گرفته شده باشد "به اساس قانون اساسی، .  186

." سالم ميباشد اعتراف به جرم يک اعتراف اختياری دربرابر يک محکمۀ با صالحيت توسط يک متهم با عقل. بايد از اعتبار ساقط باشد
مظنون و متهم نبايد به هيچگونه تهديد يا "قانون اجراات جزايی مؤقت پيش بينی مينمايد که  7و ) 5( –) 4(5مواد ) قانون اساسی 30مادۀ (

زامات شواهدی که بدون احترام به ال"و اينکه ". بيان شان بايد در وضعيت آزادی مطلق ارائه شود"و " فشار فزيکی و روانی مواجه شود
  ".قانونی که در قانون ذکر شده است بدست می آيد، بی اعتبار شمرده ميشود و محکمه نميتواند آنرا اساس قضاوت خود قرار دهد

  .38و ) 3( 32؛ قانون اجراآت جزايی مؤقت مادۀ 31ماده : قانون اساسی.  187
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  )جرم(استفاده از اعتراف اجباری برای اثبات گناه 

با وجود آنچه ذکر شد و ساير تحفظ ها قانونی، تضمينات طی مراحل قانونی، دريافته های اين گزارش نشان ميدهد 
ون و څارنواالن کًال بر تطبيق کننده گان قان. که اينها بطور معمول در سيستم عدلی جزايی از نظر انداخته ميشوند
درين موارد، محکمه ندرتًا ارزيابی مينمايد . اعتراف مجرم بحيث مبنی تعقيب عدلی شان در محکمه اتکاء مينمايند

که آيا اعتراف به جبر و اکراه گرفته شده است و يا اختياری بوده، حتی زمانيکه مدافعه کننده يا وکيل مدافع بطور 
نه پوليس و نه هم امنيت ملی، نه څارنوال و نه هم قضات اعتبار چنين معلومات . ريندمشخص آنرا به چالش هم بگي

را بحيث مبنای اتهام، اقامۀ دعوا و حکم شان مورد سوال قرار ميدهند که شايد بطور مشهود از طرق غير قانونی 
  .گرفته شده باشد

للی حقوق بشری بوده و در مغايرت با اين مفکورۀ اين چنين اعمال نقض قوانين افغانستان، قوانين و معيارات بين الم
واحد مسلکی است که ميگويد که معلوماتی که از طريق شکنجه بدست می آيد، واضحًا بی اعتبار بوده و ثابت کنندۀ 

  .مجرم بودن و يا بيگناهی فرد نميباشد

  عدم رعايت ميعاد زمانی قانونی و تحفظ در پروسيجر ها

مچنان ميعاد تعيين شدۀ قانونی طی مراحل و توضيحات قانونی را در محالتی که توقيفی پوليس ملی و امنيت ملی ه
نگهداری ميشود نظر انداز مينمايند که قانونی بودن توقيف را زير سوال برده و حاالتی را بوجود می آورد که در 

وسۀ طی مراحل قانونی همزمان با آنکه پر. آن استفاده از فشار برای بدست آوردن اعتراف خيلی معمول است
جريان پيدا ميکند، قانون حکم ميکند که مظنون، متهم يا مجرم محکوم شده بايد از يک محل صلب آزادی به محل 

  .يعنی از توقيف خانه های پوليس ملی و امنيت ملی به يکی از زندان ها –ديگری منتقل ساخته شود 

ساعت، در جريانی که تحقيقات ابتدايی را  72فی را بيش از به اساس قانون اجراات جزايی مؤقت پوليس نبايد توقي
انجام ميدهند، اتهام عليه فرد وارد ميکنند و به څارنوال ابتدايی ميسپارند که وی اتهام وارده را برای توقيف شخص 

وز از ر 30زمانيکه اتهام عليه توقيف شده وارد ميشود، څارنوال حد اکثر  188.تصديق مينمايد، با خود نگاه کنند
درين مرحله توقيفی بايد به يک   189.زمان بازداشت وقت دارد که تحقيقات نمايد و عليه مظنون اقامۀ دعوا نمايد

  190.که تحت ادارۀ وزارت عدليه ميباشد منتقل گردد" محبس"

مقصد از جدا کردن صالحيت توقيف اينست که اطمينانی سازد که توقيفی برای مدت طوالنی تحت توقيف افرادی 
باشد که مسؤليت تحقيق را داردند، که اين بنوبۀ خود منحيث يک تحفظی است که توقيفی را از زور و سوء رفتار ن

اين تحفظ خيلی حياتی بوده بخاطريکه در قانون اجراات جزايی مؤقت برای بازنگری عدلی . محافظت مينمايد
در عوض، څارنوال . ش بينی نشده استقانونی بودن توقيف در مراحل اولی تحقيقات بعد از بازداشت شخص پي

تحت نظارت خيلی ناچيز صالحيت دارد تا زمان توقيف را که در آن اتهام وارد شده الی زمان محاکمه تمديد نمايد و 
  191.يا از آن بکاهد

                                                 
ليس عدلی اجازه ميدهد که تحقيقات نمايند و مظنون را از قانون اجراات جزايی مؤقت به پو 31مادۀ . 25و  15قانون پوليس، مادۀ .  188

ساعت وقت دارد تا موضوع  48، څارنوال 34به اين ترتيب، به اساس مادۀ . ساعت اول گرفتاری مطلع سازد 24دليل توقيف اش مطلع در 
  .را تصديق کند و تحقيقات پوليس را بازنگری نمايد

ساعت از طرف ادارۀ گرفتار کننده  72نون اجراات جزايی شامل دورۀ ابتدايی گرفتاری تا قا 34و  31روز به اساس مادۀ  30اين .  189
روز ديگر تمديد وقت توقيف را  15څارنوال ميتواند برای . روز از زمان گرفتاری وقت دارد تا تحقيقات نمايد 15بعدًا څارنوال . ميشود

تيب داده و اقامۀ دعوا نمايد و يا مظنون را رها کرده و اتهام وارده را عليه شخص مطالبه نمايد، تا تحقيقات خود را تکميل کرده و دوسيه تر
اگر دعوا اقامه شود، محکمه بايد يک کاپی از دعوای اقامه شده را به دفاع کننده بدهد و ). قانون اجراات جزايی مؤقت 36مادۀ (رد نمايد 

  . حکمه اقامۀ دعوا را ميپذيرد، اعالن نمايديک تاريخ را برای محاکمه در جريان دو ماه از تاريخ که م
ذکر نکرده است که از " محبس"بطور عموم اين عقيدۀ عام کارمندان سکتور عدلی بوده و قانو کدام اصطالح خاصی را به عنوان .  190

در هنگام تحرير . 7، مادۀ )2007جوالی  1) ( 923قانون محابس و مراکز صلب آزادی، جريدۀ رسمی شمارۀ . محل توقيف متفاوت باشد
به وزارت داخله محول نموده، و ) به استثنای مراکز اصالح اطفال(اين گزارش، شورای وزيران تصميم گرفت که صالحيت محابس را 

  .2011جون  7مصاحبۀ يوناما با رئيس محبس مرکزی وزارت عدليه، {. تغييرات ساختاری و تجديد نظر روی دست بود
  .قانون اجراات جزايی مؤقت) b) (3( 53و  6مادۀ .  191
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بسياری از څارنواالن در موارد قضيه های امنيت ملی صالحيت تحقيقی خود را به منسوبين امنيت ملی واگذار 
ند و انتظار ميشکند که با توقيفی زمانی صحبت کنند که تحقيقات اوليه امنيت ملی به پايان رسيده باشد و ميگرد

در بعضی حاالت، څارنواالن . توقيفی به محبس وزارت عدليه منتقل شده باشد که ميتواند چندين ماه را بگيرد
اين سيستم واگذاری صالحيت تحقيقی به . ينداتهامنامه را به اساس معلومات جمع شده توسط امنيت ملی طرح مينما

معنی آنست که بعضی از توقيف شده گان تا زمانی که به محاکمه پيش ميشوند نه قاضی و نه هم څارنوال را ديده 
در عدم موجوديت ميکانيزمی که برای   192.ماه از زمان گرفتاری طول بکشد 3مدت زمانی که ميتواند تا –ميتوانند 

انی سازد که توقيفی به يک محکمۀ معتبر درخواست نمايد تا قانونيت توقيف اش را بازنگری توقيف شده اطمين
يعنی تأمين  –نمايد، اين وضعيت مخالف مکلفيت افغانستان به اساس کنوانسيون بين المللی حقوق سياسی و مدنی 

ضی يا کارمند ديگر عدلی حضور اينکه تمام افغان های که توقيف يا بازداشت ميشوند بدون تأخير بايد در حضور قا
  193.و قانون اساسی افغانستان که افراد را از توقيف خودسرانه محفوظ ميداند، ميباشد –يابد 

ساعت را  72بسياری از کارمندان پوليس و امنيت ملی به يوناما گفتند که دليل ناتوانی آنها در ينکه مدت زمانی 
ناکافی است تا تحقيقات الزم جهت تطبيق قانون صورت گرفته و عليه مراعات نمايند اينست که اين مدت خيلی کم و 

آنها همچنان به چالش های لوژستيکی مربوط به . توقيف شده اتهام وارد گردد، بخصوص در وضعيت امنيتی کنونی
نياز افراد توقيف شده در ساحاتی با سرک های خراب، نا امن، دوری فاصله بين محل بازداشت و تحويل دهی 

ساعت اشاره  72ص به محل توقيف، نبود طب عدلی و محدود بودن منابع بشری منحيث داليل برای نقض قاعدۀ شخ
  .نمودند

هرگونه بازنگری ايکه در رابطه با ميعاد زمانی در قانون اجراات جزايی مؤقت بخاطر بررسی و تحقيقات افرادی 
ايد تحفظ قانونی و تضيمنات حقوق توقيف شده گان را که متهم به جرايم وابسته به امنيت ملی اند صورت ميگيرد ب

بهبود بخشيده و دسترسی شانرا به وکيل مدافع از نقطۀ گرفتاری و حق اين را که بدون تأخير بايد به حضور يک 
  .محکمۀ با اعتبار بخاطر به چالش کشيدن قانونيت توقيف خود حضور ياب گردند، تأمين نمايد

  عدسترسی محدود به وکيل مداف

يک علت عمدۀ ديگری که باعث ميشود که امنيت ملی و پوليس ملی به منع اعتراف اجباری و شکنجه، مراحل 
با وجود حق . توقيف و محدوديت های زمانی احترام نميگذارند، عدم دسترسی توقيف شده ها به مشورۀ قانونی است

توقيفی ای يوناما با  324ون افغانستان از جملۀ توقيف شده به داشتن وکيل مدافع در تمام مراحل توقيف به اساس قان
آنها در توقيف خانه های پوليس ملی و امنيت ملی مصاحبه نمود، صرف يک نفر شان دسترسی به آن را گزارش 

تقريبًا تمام وکالی مدافع و عرضه کننده های مشورۀ حقوقی به يوناما گفتند که آنها دسترسی محدود به تسهيالت . داد
يت ملی دارند چونکه کارمندان امنيت ملی در بسياری موارد عمدًا دسترسی وکالی مدافع را محدود توقيف امن

نظريۀ يکی از کارمندان امنيت ملی واليتی در . ميسازند از ترس آنکه باعث تآخير در تحقيقات امنيت ملی ميگردد
گی از مفکورۀ عمومی کارمندان امنيت پاسخ به سوال يوناما در بارۀ دسترسی توقيفيان به وکيل مدافع نماينده 

  :مينمايد

اين يک اصل : وکالی مدافع در دوران قبل از محاکمه به تسهيالت توقيف دسترسی ندارند! البته که نی
اگر ما به . وکالء ميتوانند مؤکل شانرا تحت تأثير آورده و تحقيقات شانرا متأثر بسازند... امنيت ملی است

. توقيفی های ما تماس و رابطه برقرار کنند، آنها کار ما را تخريب خواهند کرد وکالء اجازه بدهيم که با
  194.تحقيقات شخص توقيف شده بايد در غياب شخص بيرونی صورت بگيرد

                                                 
  .مأخذ باال.  192
و مادۀ ) 1( 24، مادۀ )3(و ) 1( 23و قانون اساسی افغانستان، مادۀ ) 3(و ) 1( 9کنوانسيون بين المللی حقوق سياسی و مدنی، مادۀ .  193
حيت که در مورد قانونی تحت اثر شورای حقوق بشر سازمان ملل، يک څارنوال يک کارمند کل مختار عدلی و با صال). 2(و ) 1( 27

  .بودن توقيف حکم کند، نميباشد
  .2011اپريل  17مصاحبه با رئيس امنيت ملی واليتی، .  194
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در دو سال اخير که من درين واليت "څارنوال امنيت ملی در عين واليت اين مشکالت را تأئيد نمود و گفت که 
يده ام که در آن وکيل مدافع توانسته باشد که با توقيفی در توقيف خانۀ امنيت ملی استم، من يک قضيه را هم ند

   195."ببيند

. در عمل توقيف شده گان نميتوانند در هنگام تحقيقات يا در جريان ساير جهات مراحل تحقيق نماينده گی داشته باشند
يوناما با وی مصاحبه شد، هنگاميکه در توقيفی وابسته به منازعۀ مسلحانه که توسط  324صرف يک نفر از جملۀ 

در صد توقيف شده گان منازعات مسلحانه و محبوسينی  40. توقيف پوليس ملی و امنيت ملی بود وکيل مدافع داشت
را که يوناما بعد از انتقال شان به محبس تحت ادارۀ وزارت عدليه با آنها مصاحبه نمودند، گزارش دادند که وکيل 

ر عموم، توقيف شده گانی که نماينده گی داشتند گفتند که يک وکيل در زمان يا بعد از محاکمۀ اول بطو. مدافع داشتند
  .شان استخدام شده است

  پاسخ حکومت و شرکای بين المللی  -٨

  حکومت افغانستان

 اولويت ها حکومت در رابطه با اصالح و انکشاف سکتور عدلی ضعف سيستم عدلی را به شمول نياز به هدف قرار
دادن توقيف های خودسرانه و بهتر ساختن مصونيت حقوق محبوسين از طريق استفادۀ استراتيژيک از کمک های 

استراتيژی ملی انکشاف و برنامه اولويت ملی قانون و عدالت برای همه . دونر ها و سرمايه گذاری ملی تأئيد مينمايد
ف ادارات دولتی را در سکتور حاکميت قانو و عدلی که اهداف کليدی را تعيين مينمايد که مساعدت دونر ها و انکشا

  .را در بر ميگيرد، جهت ميدهد 2013تا جوالی سال  2010از آگست سال 

باور افغانها "در مورد حقوق محبوسين، اين برنامۀ اولويت ملی قانون و عدالت برای همه هدف کليدی خود را اعادۀ 
بهتر شدن وضع حقوق بشری . تعيين مينمايد" وع ملت را حفظ مينمايدبر توانايی قانون که منافع افراد و در مجم

اين تدابير . محبوسين از طريق پيش بينی تدابير بيشتر مسئوالنه به ارتباط توقيف يکی از نتايج متوقع آن ميباشد
تعقيب  شامل معرفی وسايل و ابزار برای نظارت بهتر و تنظيم بيشتر شفاف توقيف شده گان و منجمله يک سيستم

قضايا، انتقال يک مجموعۀ جامع معلوماتی در مورد توقيف شده گان به رياست محبس مرکزی، ايجاد مجموعه 
شواهد طب عدلی و ميکانيزم های حفظ آن، و ايجاد تدابير جبران برای توقيف غير قانونی محبوسين به شمول موارد 

ر بدرستی تطبيق گردد ميتواند بحيث مصئونيت از در صورتيکه تمام اين تدابي. توقيف های خودسرانه، ميباشد
شکنجه و سوء رفتار عمل کند و هدف ايجاد آن پائين آوردن اتکای سيستم عدلی جزايی باالی اعتراف منحيث منبع 

  196.اوليۀ شواهد برای محاکمه ميگردد

فساد و سوء استفاده از اصالحات در حاکميت قانون توسط شرکای بين المللی و حکومت نيز بر نياز به مبارزه با 
قدرت کارمندان دولتی مينمايد و تدابير خاص عدلی ای را معرفی نموده است تا نظارت خارجی اين ساختار ها را 

اصالحات قانون سازی در سيستم عدلی متمرکز بر تقويۀ تضمينات پروسۀ طی مراحل قانونی و . تأمين نمايد
  .اين گزارش نتايج مختلط موفق و غير موفق را نشان ميدهدمصئونيت های قانونی ميباشد که دريافت های 

در رابطه به اطفال، حکومت افغانستان و ملل متحد يک پالن کاری را برای منع جذب اطفال و استفاده از آنها را 
اين پالن کاری شامل فعاليت   197.به امضاء رسانيد 2011جنوری سال  30توسط نيروهای مسلح کشور به تاريخ 

ت که اطمينانی ميسازد که تمام اطفال که گمان ميشود با نيرو های نظامی و گروه های مسلح وابستگی داشته های اس
باشد، با آنها در مطابقت با معيارات بين المللی عدلی اطفال برخورد ميشود، که وزارت داخله، امنيت ملی و وزارت 

هی خاص اطفال که وابسته با منازعۀ مسلحانه يا دفاع تريننگ و پروسيجر های مشخصی را در رابطه با تسليم د

                                                 
مصاحبه با . (کارمندان امنيت ملی در سه واليت به يوناما گفتند که وکالی مدافع اجازه ندارند به توقيف خانۀ امنيت ملی داخل شوند.  195

  .2011و اپريل سال  2010در سه واليت در اکتوبر و نومبر سال  40/17است رئسای واليتی امنيت ملی يا ري
  .2011، جون سال )5برنامۀ حکومت داری ( همه یقانون و عدالت برا یمل تيبرنامه اولو.  196
که با  پالن کاری که بين حکومت جمهوری اسالمی افغانستان و گروپ کاری سازمان ملل متحد برای نظارت و گزارشدهی اطفالی.  197

  ).به امضاء رسيد 2011جنوری سال  30به تاريخ (نيروهای امنيتی ملی در افغانستان بستگی دارند 
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گزارش قاعدۀ تطبيق اين پالن کاری نيز امنيت . گروه های مسلح ميباشد و تحت توقيف می آيند، آغاز نموده است
سال توسط کارمندان امنيت ملی  18ملی را مکلف ميسازد تا در موارد سوء رفتار با توقيف شده گان زير سن 

  .عاملين آنرا عزل نمايدتحقيقات نموده و 

  شرکای بين المللی

دونران و شرکای بين المللی افغانستان برای چندين سال در حمايت و مهيا ساختن مساعدت تخنيکی به سيستم عدلی 
جزايی افغانستان، بهتر ساختن قوانين و پروسيجر های عملی و عملکرد های مسلکی، به شمول امنيت ملی و پوليس 

ارنواالن امنيت ملی از طريق گروپ کاری بزرگ څوزارت عدليه و خارجۀ اياالت متحده به . اندملی، دخيل بوده 
و پروژه های مساعدتی وجهی تعليمات وسيعی را عرضه نموده  Major Crimes Taskforceبرای جرايم 

و پوليس ملی به عين ترتيب بسياری از قضات، څارنواالن و تحقيق کننده گان جرايم در وزارت داخله   198.است
تريننگ ها مسلکی، برنامه های ظرفيت سازی و انکشاف مهارت ها را به منظور باال بردن ظرفيت مسلکی و 

   199.مؤثريت شان در مبارزه با جرايم، بی ثباتی و تروريزم، گرفته اند

، جمع آوری سطح و نوعيت مساعدت و حمايت بين المللی برای پرسونل امنيت ملی و فعاليت های مربوط به توقيف
نماينده گان سفارتخانه های مختلف به يوناما توصيه . استخبارات و معلومات و تحقيقات علنًا قابل دسترسی نيست

نمودند که در بين مساعدت کننده گان بين المللی يک ميکانيزم هماهنگی وجود داشته تا مساعدت به امنيت ملی را 
دونر ها چنين معلوماتی را با وجود . های دوگانه جلوگيری نمايندتنظيم نموده و از فراهم کردن وجوه و پروژه 

  .اصرار مکرر شريک نساختند

گفته ميشود که امنيت ملی مساعدت تخنيکی و تريننگ از کشور های جرمنی، بريتانيا و اياالت متحده بدست می 
ت متحده کار مينمايند به مشاورين مختلف در سکتور عدلی که از طرف برنامه های وزارت عدليۀ اياال  200.آرد

  201.امنيت ملی از طريق گروپ کاری بزرگ برای جرايم مستقيمًا به بخش های مختلف آن مساعدت کرده اند
معلوم نيست که درين  –وزارت خارجۀ اياالت متحده پرسونل قراردادی را برای تربيۀ امنيت ملی استخدام مينمايد 

  .ش عمده تحت پوشش قرار داده ميشود يا خيرتريننگ ها حقوق بشر با جديت منحيث يک بخ

عملکرد های سوء رفتار در توقيف خانه های امنيت ملی و جمع آوری معلومات استخباراتی را ميتوان از طريق 
تالش های متمرکز برای تأمين احتساب، تطبيق نظارت، اصالح قوانين و پاليسی ها و بلند بردن ظرفيت کارمندان 

مصاحبات با توقيف شده گان که در آن شکنجه و حصول غير قانونی اعتراف با فشار نباشد، امنيت ملی در اجرای 
يوناما عقيده دارد که چنين حمايتی که از طريق برنامه های مشورتی و تعليمی با مساعدت بين المللی . هدف قرار داد

ميتواند که ) رضه شده استطوريکه به ساير ادارات حکومت ع(عرضه شده، و مساعدت برنامه ها و پروژه ها 
امنيت ملی را کمک نمايد که با جديت مسئلۀ شکنجه و سوء رفتار را هدف قرار دهد که بايد مترافق با تأمين تحفظ 

  .الزم و مناسب و احتياط الزم باشد

  نتيجه  -٩

رفتار را در با نظارت از توقيف خود، يوناما نمونه های غير قابل انکاری را اجرای سيستماتيک شکنجه و سوء 
در بسياری از توقيف خانه ها، يوناما عملکرد . يکتعدادی از تسهيالت توقيف امنيت ملی و پوليس ملی دريافت نمود

های دريافت و ادعا های از سوء رفتار را مستند کرد که باعث نگرانی های جدی در مورد احتمال استفاده از 
عا ها نيازمند تحقيقات و اقدامات جدی از جانب تمام جوانب ذيدخل اين اد. شکنجه و رفتار سوء را ايجاد نموده است

                                                 
: 2010فبروری  25، اعالميۀ مطبوعاتی، "برای گروپ کاری بزرگ برای جرايم تسهيل جديدی را افتتاح مينمايد FBIرئيس . " 198

http://kabul.usembassy.gov/pr‐02252010.html  
) : يو ان دی پی، افغانستان( 2010گزارش ساالنۀ سال : دوق وجهی قانون و نظم برای افغانستانصن.  199

http://www.undp.org.af/whoweare/undpafghanistan/Projects/sbgs/prj‐lotfa.htm.  
، اگست سال 143رش شماره مارک سدرا، مرکز برای کنترول ديموکراتيک نيروهای نظامی، تحول سکتور امنيتی در افغانستان، گزا.  200

2004 :www.dcaf.ch/_docs/WP143.pdf  
  .، کابل2011جوالی  21مصاحبۀ يوناما با مشاور حاکميت قانون پوليس اروپا، .  201
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استفاده از ميتود های تحقيق، به شمول آويزان کردن، لت و کوب، شاک برقی، قرار دادن در وضعيت های . ميباشند
يارات دشوار، و تحديد به تجاوز جنسی برای هيچ يک از قوانين و معيارات بين المللی، قوانين افغانستان و مع

بالخصوص، سوء رفتاری که عليه اطفال تحت نظارت بکار رفته . مسلکی برای نيرو های امنيتی قابل قبول نميباشند
واضحًا نشاندهندۀ آنست که پوليس ملی و امنيت ملی بايد عاجًال اصالحاتی را روی دست گيرند تا نظارت مؤثر و 

  .درست و احتساب را در سطوح مختلف آن تأمين نمايد

خاطر بهتر ساختن ريکارد حقوق بشری و اجرای مکلفيت های حقوق بشری شان، امنيت ملی و پوليس ملی بايد ب
برای تأمين انکه . اصالحات سيستميک جدی را عملی کرده و هر قسم استفاده از شکنجه و رفتار سوء را توقف دهند

ی است و کدام اعمال شکنجه شمرده ميشوند، و تمام کارمندان امنيت ملی و پوليس ملی بدانند که شکنجه به چی معن
اينکه استفاده ازين ميتود ها به اساس قانون اساسی و قوانين جرايم غير قانونی بوده و اينکه هر کارمندی که به اين 
اعمال متوسل ميشود و يا از آن اغماض مينمايد بايد تحت تعقيب عدلی و پيگرد انظباطی قرار گيرد، عرضۀ 

  .ی الزمی ميباشدتعليمات داخل

تصاميم در مورد کمک های دونران بايد مبنی بر اتخاذ . حمايت و مساعدت بين المللی ميتواند رول کليدی داشته باشد
. تدابير جدی برای توقف شکنجه و طرق انجام تحقيقات ناشايسته همراه با عملی نمودن تدابير مناسب مصونيت باشد

ير اجباری، مديريت و ادارۀ معاصر زندان ها و دانش مبانی قوانين و نورم عرضۀ تريننگ در شيوه های تحقيقات غ
های ملی و معيارات بين المللی مربوط به منع شکنجه و احترام به مصونيت های حقوقی و حقوق طی مراحل قانونی 

برود،  برای آنکه بتوان به امنيت ملی و پوليس ملی مساعدت کرد که بطرف عملی کردن اصالحات و عصری شدن
در وضعيت کنونی انتقال مسئوليت امنيتی از نيروهای بين المللی به نيروهای افغان، . ارزش خيلی اساسی دارد

حياتی است که اطمينانی ساخته شود که امنيت ملی و پوليس ملی با توقيف شده گان رفتار ناشايسته و سوء ننمايند و 
  .ی خودسرانه و رفتار نادرست نشوندباعث ايجاد نارضايتی های محلی به خاطر توقيف ها

يوناما منحيث يک تالش اصالحی، همکاری و بر وقت با مقامات ذيصالح افغان و همکاران بين المللی شان سفارش 
های مشخصی را به منظور کمک کردن به تالش های که هدف آن شکنجه و رفتار سوء و توقيف های خودسرانه 

  .ميباشد، پيشکش مينمايد
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  شاتارفس  -١٠

  به رياست عمومی امنيت ملی

اقدامات فوری جهت توقف و جلوگيری از شکنجه و سوِء رفتار در تماِم مراکز امنيت ملی، بخصوص  •
 . در آن توقيف گاهای  که از اين اعمال بصورت ميتود تحقيق استفاده ميشود

يک اولويت درتوقيف  در رابطه به تمام گزارش های شکنجه و سوء رفتار تحقيقات نموده، و منحيث •
خانه های امنيت ملی واليات هرات، خوست، کندهار، لغمان و اداره  مبارزه عليه تروريزم رياست 

 .تحقيقات شود) 90/ 124(امنيت ملی 

وظايف تمام کارمندان امنيت ملی و آمرين شان که مسئول ارتکاب، امر کردن و يا اجازه دادن چنين   •
تهمين مورد پيگرد عدلی قرارگرفته و کسانيکه مسؤل شناخته ميشوند اعمال باشند تعليق گرديده، م

 . مجازات گردد

به نظارت مستقل اين تحقيقات اجازه داده شده و نتائج و اقدامات اصالحی آن بدسترس همه قرار داده  •
  .شود

ارگرفته برای تمام کارمندان امنيت ملی هداياتی صادر شود تا درهيچ حالت از شکنجه و رفتارظالمانه ک •
برای کارمندان و آمرين مافوق شان اطالع داده شود که آنها در صورت ارتکاب رفتار سؤ و . شودن

 .دستور برای ارتکاب همچون رفتار بازجويی، تحقيق و از کار برکنار خواهد شدند

روشهای کاری کميسيون نظارت بر توقيفگاه ها بازنگری گردد، تا تشخيص شود که چرا اين کميسيون  •
ر زمان ديدارش از توقيفگاه ها نتوانسته موضوع شکنجه را دريابد، ميتود های مؤثر نظارت را عملی د

 .نمايد

يک ميکانيزم خارجی پاسخ دهی را تطبيق نمايد که اين تحقيقات شفاف و مستقِل را در مورد ادعاهای  •
 .سوِء رفتار در توقيفگاه های رياست امنيت ملی اجازه می دهد

کميسون مستقل حقوق بشر افغانستان و ديگر دفاتر مستقل نظارت کننده دست رسی کامل،  برای يوناما، •
بدون مزاحمت و منظم داده شود تا از توقيفگاه های رياست امنيت ملی ديدن نموده و ارزيابی جامِع از 
ی اوضاع توقيفگاه ها و روند تحقيق داشته و نيز بتواند با تمام افراد تحت توقيف به شکل خصوص

 مصاحبه نمايند 

اطمينانی سازد که تمام مستنطقين، و تحقيق کننده گان و آمری شان در مورد ميتود های استنطاق مؤثر،  •
و منع شکنجه و سوء رفتار در قوانين داخلی و خارجی ) مانند طب عدلی(روش های بديل بازجويی 

 .آموزش اجباری ببينند

و به  يابدسی توقيف شده گان به وکالی مدافع تغيير پاليسی ها وعملکرد های کنونی در مورد دستر •
وکالی مدافع اجازه داده شود تا تمام توقيفگاه ها را ببيند و خدمات شان را برای افراد تحت توقيف در هر 

 مرحله از محاکمه که قرار دارند بر اساس ضرورت های قانون افغانستان، عرضه بدارد

طه به دسترسی افراد تحت توقيف به خانواده های شان تغير درپاليسی ها وعملکرد ها در راب •
در صورتيکه رياست امنيت ملی نسبت داليل مقنع نميتواند فاميل وی را عاجل خبردهد، . ضروريست

اجازه دهد تا اعضای . ساعت اطالع دهد 18امنيت ملی از محل فرد توقيف شده خانواده اش را در خالل 
 . نمايد خانواده فرد توقيف شده را مالقات
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  به پوليس ملی افغان

 .در مورد تمام گزارش های شکنجه و ساير اشکال رفتار سوء در تمام تسهيالت پوليس تحقيقات نمايد •
تمام افسران پوليس و آمرين شان که مسئول ارتکاب، امر کردن و چشم پوشی از شکنجه باشند بايد  •

 .سبکدوش، مواجه با تدابير انظباطی شده و مجازات گردند
به نظارت مستقل اين تحقيقات اجازه داده شده و نتائج و اقدامات اصالحی آن بدسترس همه قرار داده  •

 .شود
برای تمام کارمندان پوليس ملی هداياتی  مبتنی بر منع شکنجه، اعمال ظالمانه و غير انسانی و توهين  •

به . ز آن کارگرفته نميتواندآميز و ساير اشکال سوء رفتار صادر شود که درهيچ حالِت پرسونل پوليس ا
تمام کارمندان و آمرين مافوق اطالع داده شود که در صورت ارتکاب و دستور، چشم پوشی از همچون 

 .اعمال، مرتکب مورد تعقيب عدلی قرار گرفته و از وظيفه اش عزل خواهد شد

منتخب با بخش مقرراِت وضع و تطبيق گردد که به پوليس هدايت دهد که تعداد محدودی از افسران  •
. تحقيقات جنايی، بخش مبارزه عليه تروريزم و ادارات مشابه با اينها پروسه تحقيق را انجام دهد

طرزالعمل معياری در مورد تحقيقات مؤثر و قانونی و مسؤليت های قانونی در زمينه منع شکنجه و 
  .ش داده شوندرفتار نامناسب برای اين افسران تهيه شده و مطابق با اين طرزالعمل آموز

  به حکومت افغانستان 

امنيت ملی را شفاف و عام ساخته، و اطمينانی  کارکردچارچوب حقوقی و پروسيجر های را بسازد که  •
سازد که مراحل قانونی به تحقيقات بيرونی و بررسی ادعا های اعمال جرمی جدی در سيستم عدلی ملکی 

 . وقيف شده گان از طرف کارمندان امنيت ملیميدهد، به شمول شکنجه و سوء رفتار با ت زه اجا

  به وزارت عدليه، وزارت داخله، ستره محکمه و پارلمان

توقيف شده را اطمينانی سازد تا به اسرع وقت فرد از طريق بازنگری قانون اجراات جزائی موقت، حقوق 
ند، وحق داشته باشند تا بخاطر ارزيابی ابتدائی وقانونی توقيف قبل از مرحله محاکمه نزد قاضی حضور ياب

  .قانونيت توقيف خودرابا تصميم عاجل محکمه به چالش بکشانند

  به ستره محکمه

به قضات محاکم ابتدائيه واستيناف هدايت داده شود تا تمام ادعاهای مبنی بر موجوديت شکنجه و اقرار  •
به ضرورت های قانون را با توجه اجباری را مورد بررسی قراردهند، استفاده از اقرار اجباری های 

اساسی افغانستان و قانون اجرأت جزايی مؤقت به شدت منع نمايد، مشخصًا آن اقرارهای که با شکنجه 
  .بدست آمده باشد

  به لوی څارنوالی 

ارنواالن به کارمندان رياست امنيت ملی اجازه څتوافق موجوده را که صالحيت سپردن تحقيق را از  •
ارنواالن صالحيت تحقيقات را څساعت مدت کشف،  72حاصل شود تا بعد از اطمينان . ميدهد، توقف بدهد

 .بدست گرفته و در تمام مراحل تحقيق و باز جويی حضورداشته باشند

  

  



47 
 

  به کشورهای فراهم کنندۀ نيروی نظامی و دولت های ذيدخل

ادعاهای مؤثق و انتقال توقيف شده گان را به توقيف گاهای ادارات رياست امنيت ملی و پوليس ملی که  •
از آن . راپورهای مبنی بر موجوديت شکنجه و رفتارظالمانه وجود دارند را به شکل فوری توقف دهند

  .مراکزامنيت ملی که توقيف شده گان در آن انتقال داده شده اند ارزيابی و نظارت صورت بگيرد
يس ملی بازنگری گردد تا پاليسی انتقال توقيف شده گان به توقيف خانه ای رياست امنيت ملی و پول •

اطمينان حاصل شود که تضمين کافی در پروسه انتقال وجود داشته ازعمليات های مشترک، تنظيم وجوه 
مالی، پروسه انتقال، همکاری در تبادل اطالعات استخباراتی و ابزارهای ديگر استفاده شود تا استفاده از 

 .پوليس ملی را تشويق نمايد شکنجه را برحذر داشته و اصالحات توسط امنيت ملی و
در توقيفگاهای امنيت ملی و پوليس ملی و در مورد کارمندان آنها ظرفيت سازی صورت بگيرد که اين   •

ظرفيت سازی می تواند شامل آموزش کارمندان در مورد حقوق بشر افراد تحت توقيف، رفتار مناسب با 
 . لمللی باشدافراد تحت توقيف با توجه به معيارهای حقوق بشر بين ا

تالش ها جهت حمايت از آموزش مستنطقين رياست امنيت ملی و پوليس ملی افغان جهت ميتودهای  •
 .افزايش يابد)مانند طب عدلی( تحقيقات و بازجويی مؤثر و قانونی و راههای بديل استنطاق  
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  قانون قابل تطبيق :١ ضميمه
  

 رتحقيرآميزقوانين منع شکنجه، رفتارظالمانه، غيرانسانی ورفتا .1

  مکلفيت های مبنی بر قانون بين المللی 

افغانستان به  تعهدات متعدد بين المللی که ملحق شده است  که شکنجه را ممنوع قرارداده است، منجمله کنوانسيون 
منع شکنجه، رفتارظالمانه، غيرانسانی ،رفتار و مجازات تحقيرآميز، ميثاق بين المللی حقوق مدنی و 

، کنواسيون حقوق a)(37ژنيف، منشورمحکمه جنايات بين المللی روم ماده  1949کنوانسيون  ،)ICCPR(سياسی
  CRC.(202(طفل 

مکلفيت دولت که بايد منع شکنجه را احترام گذارد غير قابل تخفيف بوده که بدين معنی است که هيچ گاهی توجيه 
هيچ وضعيت استثنائي، مانند جنگ و ."ی واقع شودشده نميتواند که تعليق گردد و يا در اجرا و استفاده از آن نارساي

يا تهديد به جنگ، بي ثباتي سياسي داخلي و يا هر گونه وضعيت اضطراري ديگر، مجوز و توجيه کننده بکار برد 
، که دولت )ICCPR(ميثاق بين المللی حقوق مدنی وسياسی ) 2(4برعالوه، به اساس ماده . 203"شکنجه شده نميتواند

اين ميثاق بين المللی حقوق  7در منع شکنجه رفتارظالمانه، غيرانسانی ورفتارتحقيرآميز را که در ماده ها نميتوانند 
  .آمده است، تخفيفی وارد آورند) ICCPR(مدنی وسياسی 

  مکلفيت ها به اساس قانون ملی

مي تواند حتي به هيچ شخص ن" قانون افغان همچنان شکنجه را در قانون اساسی ممنوع قرارداده وبيان داشته است
به تعذيب او   مقصد آشف حقايق از شخص ديگر، اگر چه تحت تعقيب، گرفتاري يا توقيف و يا محكوم به جزا باشد،

  205نيز مجازات شديد اطفال را منع ميدارد 2005قانون تخلفات اطفال سال  204". اقدام آند يا امر بدهد

بيان ميدارد هرگاه  275ماده . کنجه را جرم ميپنداردقانون افغانستان، و بطور مشخص قانون جزاء، همچنان ش
-5موظف خدمات عامه متهم را بمنظور گرفتن اعتراف شکنجه نمايد و يا به آن امر نمايد به حبس طويل، که درحد 

  206.سال است، محکوم ميگردد 15

  تعريف شکنجه 

  :اين راپور تعريف شکنجه را از کنوانسيون منع شکنجه ميگيرد

هر عمل عمدي که بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمي يا : کنوانسيون شکنجه چنين تعريف مي گردداز نظر اين 
. روحي عليه فردي به منظور کسب اطالعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال ميشود، شکنجه نام دارد

احتمال مي رود که انجام دهد، با مجازات فردي به عنوان عملي که او يا شخص سوم انجام داده است و يا ) همچنين(
تهديد و اجبار و بر مبناي تبعيض از هر نوع و هنگاميکه وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغيب و يا با 

  207"رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر، انجام گيرد شکنجه تلقي ميشود

                                                 
بين ورا تصويب نموده وميثاق  تحقيرآميزومجازات رفتارظاالمانه، غيرانسانی ورفتارکنواسيون منع شکنجه 1987حکومت افغانستان در ماه جون   202

) به استثناء دوپروتوکول اضافی(  1956وکنواسيون های جينف را در ماه سپتمبر  1983المللی حقوق مدنی وسياسی را در ماه اپريل 
  .تصويب نموده است 1994وکنوانسيون حقوق طفل در سال  2003ومنشور روم محکمه جنايات بين المللی در سال 

  ) 2(2کنوانسيون منع شکنجه ماده   203
  29نون اساسی افغانستان ماده قا  204
  7ماده  2005قانون تخلفات اطفال سال   205
   275قانون جزاء ماده   206
  1کنوانسيون منع شکنجه ماده   207
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به منظور کسب اطالعات يا گرفتن ) 3(عمل عمدي ) 2(رد يا رنج شديد عمل د) 1: (اين تعريف چهار عنصر دارد
) 4(اقرار از او و يا شخص سوم اعمال ميشود، شکنجه نام دارد با تهديد و اجبار و بر مبناي هر نوع تبعيض 

مستلزم ...عناصر قصد و هدف . متخلف مامور دولتي و يا هر شخص ديگری باشد که صاحب مقام رسمی ميباشد
  .208".م بازپرسی در رابطه به محرک شخص عامل نميباشد، بلکه بايد تحت آن شرايط فيصلۀ واقعی باشدکدا

هرگونه تدابير تقنينی، اداری، قضائی ويا ديگر اقدامات موثر را "مطابق کنوانسيون منع شکنجه دولتها مکلف اند که
  .بخاطر منع اعمال شکنجه در حوزه صالحيت های خود اتخاذ نمايد

  :نسيون منع شکنجه از دولتها اقدامات مختلف را بطور ذيل ميخواهدکنوا

تمام انواع شکنجه تحت قوانين جنائي، جرم محسوب گردد و براي کسي که مبادرت به انجام شکنجه : "جرم انگاری •
ائم و براي اين جر"و" ميکند و يا کسي که در انجام اين عمل با او مشارکت و همکاري مي نمايد، جرم شناخته شود

 ".با در نظر گرفتن نوع و اهميت آنها، کيفر مناسب تعيين خواهد کرد 

عاجل وبيطرف در تمام حاالتيکه داليل موجه وجود داشته "اجراء تحقيقات :  تحقيقات وشکايات قربانی شده گان •
ده هر شخصی که ادعا دارد که شکنجه ش"و اطمينان حاصل شود که حق " باشد که شکنجه صورت گرفته است

و " حق دارد که شکايت نمايد، و قضيه اش بطورعاجل وبيطرفانه توسط مقامات با صالحيت بررسی گردد...است
 . شاکی شهود درمقابل بد رفتاری وتهديد محافظت شوند

در حصۀ تمام افراد که در توقيف، تحقيقات و يا ..." آموزش و معلومات در رابطه به منع شکنجه "شامل : تريننگ •
 ".ا هر فردی که به نحوی گرفتار شده باشد، توقيف باشد و يا محبوس باشدبرخورد ب

منع شکنجه به اشخاصی در بازداشت، تحقيق و يا " قواعد و هدايات"برای آنکه در : قواعد، هدايات و پروسيجر ها •
ميگردند، همچنان قوانين تحقيق، هدايات و ميتود های که عملی "تعامل با توقيف شده گان دخيل اند، و برای اينکه 

ترتيبات تحت نظارت گرفتن و برخورد با توقيف شده گان، بازنگری و تجديد شود، که هدف آن جلوگيری از شکنجه 
 . " ميباشد

اينکه قربانی شده حق جبران کردن برای هرعمل شکنجه داشته "بخاطرحصول اطمينان از : جبران و احيای مجدد •
 " .احيا تا غرامت شفاف ومناسب را دريافت نمايدباشد، بشمول تمام وسائل ممکنه برای 

اينکه اطمينان حاصل شود هر بيانيه که به اساس شکنجه ساخته شده است نبايد "برای : قواعد مستثنی سازی •
 .دراجراات منحيث سند اعتبار داده شود

کنجه مواجه خواهد شد وقتيکه  دالئل قابل توجه بر باور داشتن براينکه آن شخص به خطر ش: " عدم منتقل ساختن •
وقتيکه يک شخص انتقال وفرستاده ميشود به يک " بيشتر اينکه . 209انتقال داده نشود" يک شخص به دولت ديگری

محل توقيف ويا کنترول اشخاص و يا دستگاه که در شکنجه و يا بد رفتاری دخيل است، يا اينکه اقدامات مناسب 
دارد، وکارمندان که امرداده اند، اجازه داده ويا در انتقال که مخالف محافظتی را تطبيق نکرده است، کشور مسوليت 

 210...."با تعهد کشور بود تا اقدامات موثر را جهت منع شکنجه اقدام ميکرد مجازات ميگردد

شکنجه، رفتار ظالمانه، غيرانسانی ورفتارتحقيرآميز ومجازات توسط کارمندان دولتها همچنان مکلفيت دارند تا از 
  211.ا منع بدارد، با آن که اين تعهدات نسبت به آن شکنجه کمتر وسعت داردخود ر

   
                                                 

پراگراف ) 2008جنوری 24(  CAT/C/GC2   ") توسط دولتهای عضو 2تبيطق ماده ( 2کميته منع شکنجه ، هدايات عمومی نمبر   208
9  

.14-10و 4-2ده های کنوانسيون منع شکنجه ما  209 
") توسط دولتهای عضو 2تبيطق ماده ( 2کميته منع شکنجه ، هدايات عمومی نمبر  210 

وکنوانسيون منع شکنجه  7و 16ماده  ميثاق بين المللی حقوق مدنی وسياسی    211 
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  ممانعت قانونی از توقيف های خود سرانه   .2

  تعهدات به اساس قوانين بين المللی

هر کس حق آزادی و امنيت  "ميثاق بين المللی حقوق مدنی وسياسی که افغانستان عضو آن است چنين بيان ميدارد
هيچ کس نبايد از آزادی خود محروم . نبايد تحت بازداشت و يا دستگيری خودسرانه قرار گيرد هيچکس. فردی دارد

  " شود مگر در صورتی که قانون و مقررات آئين دادرسی حکم کند

اجراات ضروری  9مادۀ ) ICCPR( حقوق مدنی وسياسی ميثاق بين المللیاين  14و  7همراه با ماده های  
هر کسی که دستگير ميشود بايد در زمان : يح مينمايد تا توقيف خودسرانه نباشدومطالبات محافظتی را توض

بازداشت، داليل دستگيری به اطالع او رسانده شود و نيز بايد بدون درنگ هر اتهامی که عليه او وجود دارد، به 
مقابل قاضی يا ديگر هر کسی که به اتهام جرمی دستگير و يا بازداشت ميگردد، بايد بی درنگ در . اطالعش رساند

مقام مجازی که بوسيله قانون، قدرت قضائی را اعمال ميکند، آورده شود و شايسته است که در مدت معقولی 
نبايد بازداشت و انتظار دادرسی افراد بصورت قاعده عمومی و کلی درآيد، ولی در . دادرسی شود و يا آزاد گردد

با تضمين آزادی جهت حضور در دادگاه و به اقتضای حکم  ممکن است) متهم(هر مرحله از رسيدگی قضائی، 
  .دادگاه موکول گردد

هر کسی که بموجب دستگيری و يا تصريح ميدارد که ) ICCPR( وهمچنان ميثاق بين المللی حقوق مدنی وسياسی
در مورد  بازداشت، از آزادی اش محروم ميگردد، حق دارد روند دادخواهی را بدين منظور که دادگاه بدون تاخير

دستور به آزادی ) قاضی(غير قانونی بودن بازداشتش تصميم گيرد، دنبال نمايد تا اگر بازداشت او غير قانونی است 
  .212هر کس که قربانی دستگيری و يا بازداشت غير قانونی شده است، حق جبران خسارت دارد. او دهد

مينمايد، مشمول براينکه توقيف بعنوان گزينه اخير ميثاق بين المللی حقوق حق اطفال را که توقيف ميشوند تضمين 
استفاده شده ودرمدت زمان کمی که ممکن باشد، وحق مالقات با خانواده، وحق برات الذمه، حق باخبری فوری 
ومستقيم از اتهام وارد شده، حق تشخيص موضوع بدون تاخير، وحق عدم خود مجرم شمردن و مجبور براينکه 

    213اعتراف نمايد

  ات مبنی بر قوانين ملی تعهد

اين موضوع بطور گسترده در پرنسيب . قا نون اساسی افغانستان بطور واضح  توقيف خود سرانه را منع کرده است
قا  3و  1فقره  23ماده .  کنوانسيون حقوق مدنی و سياسی باز تاب يافته است 1پاراگراف  9های عمومی در ماده 

قانون اساسی مشروط ميگرداند که آزادی فرد ميتواند " ق طبيعی انسان   استآزادی ح" نون اساسی بيان ميدارد که
و تنها در .  صدمه بزند" برآزادی ديگران و يا منافع عامه"محدود شود  در صورتيکه آزادی  زن و يا مردی 

بدون طی " بر عالوه قا نون اساسی بيان ميدارد که هيچ کسی را نميتوان. صورتيکه بواسطه قانون قانونمند شود
  214.توقيف نمود"  پروسه قانونی

سايرقوانين ملی افغانستان اين تضمينات قا نون اساسی را منعکس ساخته اند و ساحه تطبيق و نيز پروسيجر های  
قا نون . زمينه را برای توقيف وضع نموده است 1976قا نون جزای . حقوقی توقيف نمودن را تعريف کرده اند

  . ات عمومی شکلی برای توقيف قانونی را تهيه کرده استاجرات جزايی موقت چو ک

اين چارچوب قا نونی  در حاليکه برای افغانها حق اينکه درپيش قاضی بدون معطل برای ابتداء بعد برای دوره 
حقوقی توقيف قبل از محاکمه حضوريابد  ويا حق داشته باشد تا قانونيت توقيف خودرا درميعاد مناسب به چالش 

  . وقانون اساسی افغانستان درمخالفت قراردارد) ICCPR( ميثاق بين المللی حقوق مدنی وسياسی) 3(9ا ماده کشاند ب

                                                 
  212 )5(-)1(9ماده  ميثاق بين المللی حقوق مدنی وسياسی 
) ب)(2( 40و) ج)(ب( 37کنوانيسون حقوق طفل ماده   213  
).2)(1(27) .1(24قانون اساسی ماده   214  
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قانون محابس  215.قانون پوليس در مورد معيارهای برای پوليس واجراات وعملکرد پوليس وضاحت داده است
قانون اساسی  216.داشته است ومراکز توقيف خانه ها درمورد اجراات نظارتی وقانونيت ووضعيت توقيف بيان

اين حق توسط قانون وکالی مدافع  217.افغانستان حق داشتن وکيل مدافع را درحين گرفتاری تضمين نموده است
  218.بيشتر تشريح گرديده است

قانون تخلفات اطفال چارچوب حقوقی توقيف اطفال را واضح ميدارد، آنچه که از دولت ميطلبد اقدامات را برای 
اين . سال را تکميل نکرده باشد 18طفل تعريف شده است که سن . ومنافغ اطفال درنظرگرفته شودمحافظت حقوق 

وحق داشتن وکيل را تضمين نموده، وپوليس را مکلف ميدارد که برای وکيل . برای حد اقل مدت حجزبيان ميدارد
گ ساالن برخورد متفاوت شوند برعالوه، برسميت ميشناسد تا اطفال از بزر. قانونی وی از اتهام وارده خبر دهد

رنوال تقديم نمايد، څاساعت معلومات خودرا برای  24پوليس بايد در مدت . وکمترين ميعاد توقيف را تجويز ميدارد
اين دوران از توقيف ممکن . وی بايد در مدت يک هفته تحقيقات خودرا تکميل وصورت دعوی خودرا ترتيب دهد

  219.ارنوال تمديد يابدڅتحقيقات  است برای سه هفته ديگربخاطرتکميل

 2وماده  220.قانون محابس وتوقيف خانه ها تصريح نموده است که بايد اطفال از بزرگساالن جدا نگهداری شوند
قانون مراکز اصالح وتربيت اطفال تصريح داشته که اطفال تنها در مراکز اصالح وتربيت اطفال تحت حجز 

  221.قرارداده ميشوند

   

                                                 
)2005(862جريده رسمی شماره  215  

)2005(852جريده رسمی شماره   216  
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دولت افغانستان، رياست امنيت ملی و وزارت داخله در مورد نظريات : ٢ ضميمه
برخورد با توفيفيان منازعات مسلحانه در توقيف خانه های  "راپور يوناما 
   )فرستاده شده استيوناما به  دریبه زبان  آن اصلیکه متن ( " افغانستان

  

  و سفارشات درين مورد  ستاندر افغان) UNAMA(مطالعه و بررسی گزارش هيئت معاونيت سازمان ملل متحد

  2011ششم اکتوبر 

دولت جمهوری اسالمی افغانستان خود را ملزم ميداند تا کليه قوانين نافذۀ کشور ، ميثاق های بين المللی حقوق بشر، 
کنوانسيونهای منع شکنجه و تمامی اصول پذيرفته شدۀ بين المللی را به صورت کامل آن رعايت نمايد و در جهت 

طی ده سال گذشته در بهبود پروسۀ توقيف ، تحقيق ، محاکمه و .از انجام هيچ نوع مساعی دريغ نورزدتحقق آن 
حبس متهمين و مجرمين به مشوره های سالم نهاد های ملی و بين المللی حقوقی و مدافعان حقوق بشر ارج گذاشته 

مادۀ ( ين نافذۀ کشور به ويژه تحقق همچنان درين مورد احکام قوان. است و در تطبيق آن سعی به عمل آمده است
  .رعايت مينمايد) بيست و نهم فصل دوم قانون اساسی را که به منع تعذيب انسان حکم مينمايد

ا به تعهدات فوق متعهد است ولی به علت بروز و وجود مشکالت امنيتی و وجود مظاهر .ا.علی الرغم آنکه دولت ج
گزارشات که مبين حقايق در نحوۀ توقيف ، تحقيق .ه اين روند وجود داردمنفی فساد اداری هنوز هم چالشهای فرا را

، محاکمه و حبس متهمين و مجرمين باشد واز جانب از نهاد ملی و بين المللی به نشر برسد مورد استقبال دولت 
گرديده لذا گزارش اخير که توسط بررسی ها و نظر سنجی های مامورين يوناما تهيه . ا قرار خواهد گرفت .ا.ج

است علی الرغم آنکه در بسا موارد با حقيقت قرين نيست ولی ميتواند در جهت بهبود اين پروسه عطف توجۀ 
  .ارگانهای حراست از قانون را جلب نمايد

هيئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به   UNAMAبه همين ترتيب گزارش اخير که قرار است توسط   
که به صورت کل قرين به حقيقت نيست ولی ميتواند در قسمت رفع کاستی های موجود ممد نشر برسد ، با وجود آن

  .واقع گردد

ا قرارگرفت وزارت امور داخله و رياست عمومی امنيت .ا.بعد ازينکه مسودۀ گزارش به دسترس مقام های دولت ج
دند که نتايج بررسی هيئت ملی جهت تثبيت صحت و سقم گزارش به مامور نمودن هيئت های کاری مبادرت ورزي

  :های ارگانهای فوق  الذکر به شرح ذيل نگاشته ميشود

  نظر و پاسخ رياست عمومی امنيت ملی

  هئيت معاونت ملل متحد در افغانستان UNAMAبه ارتباط گزارش 

رياست عمومی امنيت ملی منحيث ارگان کشف و جلوگيری از جرايم عليه امنيت داخلی و خارجی کشور، تمامی 
قوانين نافذ کشور، ميثاقهای بين المللی حقوق بشر، کنوانسيون منع شکنجه وتمامی اصول پذيرفته شده بين المللی را 

  .اصل اساسی برای کار خويش قرار داده و در عملی نمودن آن خود را متعهد ميداند

ين المللی را در خصوص بخاطر ارج گزاری به اصل قانونيت در کشور، مشوره های سالم تمامی نهادهای ملی و ب
  .بهتر شدن وضعيت متهمين و اجرای اصل عدالت احترام گذاشته و در رفع نقايص ميپردازد

  :نقش سازمان های بين المللی در خشونت زدائی

مشخص است که سازمانهای بين المللی حقوق بشر، يوناما، صليب سرخ و ديگر نهادهای بين المللی بخاطر ساختن 
يده کمک های زيادی را برای مردم ما نموده اند و بمنظور ايجاد يک جامعه قانونمند از هيچ اين جامعه جنگ کش

نوع تالش دريغ نورزيده اند که مردم افغانستان مديون اين کمک های بشر دوستانه شان ميباشند، اين نهادها توانسته 
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در رابطه به حقوق بشر به نيروهای اند بخاطر تحقق قانونيت در کشور الگوها و اصول پذيرفته شده جهانی را 
امنيتی افغان پيشکش و نيروهای امنيتی و دستگاه های عدلی و قضائی کشور با کاربرد اين موازين به پيشرفت های 

با وجود پيشرفت های چشمگير، وظايف . زيادی در امر تطبيق حاکميت قانون و تأمين عدالت اجتماعی نايل شده اند
و بطور خاص امنيت ملی خاتمه نيافته و به خاطر نيل به اين آرمان شريف و انسانی  ادارات حراست از قانون
  .همواره جد و جهد مينمايد

  :دستگاه های امنيتی کشور

ارتکاب جرايم و جنايات سنگينی همچون انفجار، انتحار، قتل عام مردم بيگناه باعث ايجاد رعب و وحشت در بين 
ادی را ببار آورده و طبيعی است که در عقب اين اعمال يک تعداد جنايت مردم شده، خسارات جانی و مالی زي

  .کاران و تروريستان سازمان يافته که اکثرًا از کشورهای بيرونی حمايه و تمويل ميشوند، قرار دارند

را در نيروهای امنيتی کشور و از جمله امنيت ملی با وجود شقاوت و سنگدلی آنها رويه قانونمند و انسان دوستانه 
پيش گرفته، رفتاری که از آغاز دستگيری و تحقيق الی صدور حکم محکمه متکی بر اصول و موازين انسانی و 
اسالمی بوده و برای تحقق اين اهداف، نظارت خانه ها و مديريت های تحقيق امنيت ملی از طرف نهاد های ذيل 

  :مورد کنترول قرار گرفته و دسترسی کامل به آنها دارند

 ون سمع شکايات مشرانو جرگهکميسي .1
 کميسيون سمع شکايات ولسی جرگه .2
 ا.ا.هئيت نظارت لوی حارنوالی ج .3
 کميته بين المللی صليب سرخ .4
 يوناما .5
 هئيت نظارت بر محالت سلب آزادی رياست عمومی امنيت ملی .6
 کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان .7
 وکأل متهمين .8
 هيئت های قوت های ناتو .9

 .ين را به رياست امنيت ملی تسليم نموده وقتًا فوقتًا از متهمين ديدن مينمايندهر آن کشوری که متهم .10

نهاد های فوق از نحوه برخورد، وضع معيشت، وضعيت آفتاب گيری، دسترسی به وسائل صحی، برخورد 
و بعضًا مستنطقين، نحوه رسيدگی به قضايای متهمين کنترول بعمل آورده، در بيشترين حاالت رضايت نشان داده اند 
امنيت . دساتير الزم را در جهت اصالح و بهبود وضعيت متهمين و محالت سلب آزادی امنيت ملی صادر کرده اند

ملی همواره از برنامه های نظارتی ارگانهای فوق الذکر و از جمله يوناما در مرکز و واليات استقبال نموده و با آنها 
  .ا فراهم کرده استهمکاری کرده و دسترسی به همه مراکز توقيف ر

  :و اما در خصوص گزارش اخير يوناما

ميالدی تهيه نموده، به نکاتی ) 2011و  2010(هئيت معاونت سازمان ملل متحد طی گزارشی که در طول سالهای 
و اين گزارش بعد از . اشاره نموده است که دران ادعای خشونت عليه متهمين را در ارگان امنيت ملی نشان ميدهد

  .تن توقيف شدگان در امنيت ملی و پوليس ملی صورت گرفته است) 324(مالقاتها با تعداد انجام  

در ضمن در اين گزارش مطالبی نيز وجود دارد که با روال کاری امنيت ملی مطابق نبوده و پذيرفتن آن برای 
سی، تاب دادن آالت تناسلی شکنجه هايی چون استفاده از برق، تهديد بر تجاوز جن. امنيت ملی خيلی ها مشکل ميباشد

  .وغيره مواردی اند که نميتوان چنين موارد را در امنيت ملی سراغ نمود

قانونيت در يک کشور جنگ زده و معروض با حمالت انفجار، انتحار و عمليات ) 100(% شايد در تطبيق 
به نظر ما بعضی . وجود نداردتروريستی مشکالتی وجود داشته باشد و ادعا نداريم که در اجراآت ما اصًال کاستی 

از کاستی ها ناشی از عدم تجارب کافی کارمندان و عدم دسترسی آنها به وسائل تثبيت کننده دالئل مادی جرم بوده 
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يا اين اعمال ناشی از تخلفات فردی بوده، بطور . واسباب نقض قوانين را دربعضی از قضايا به وجود آورده است
شکل سيستماتيک و گسترده نداشته است و جای مسرت است که در بخشی از گزارش  خاص و استثنايی انجام شده و

  .شکنجه بطور سيستماتيک در تمام مراکز امنيت ملی صورت نگرفته استآمده است که 

  :به تفصيل اين موضوع قرار ذيل پرداخته ميشود

ی بين المللی را جلب نموده بود قبال در گزارش های متعدد، امنيت ملی به اين نکته عطف توجه سازمانها: 1س  
ا حين دستگيری و تحقيق از شکنجه مسئولين شاکی .ا.که دشمنان افغانستان با توجه به مخالفت شان با نظام ج

ميشوند، روی همين ملحوظ يوناما در گزارش خويش گفته است بخاطر اثبات ادعای مخالفين مسلح در کشور، از 
موده اند تا مشخص گردد اما مخالفين مسلح افغانستان چنين امکانات از قبل شيوه های نظارتی خاص که استفاده ن

طرح ريزی شده را سازمان نداده اند تا متهمين حين دستگيری قصدًا امنيت ملی را به شکنجه متهم ساخته باشد 
هم شکايات به عبارت ديگر مخالفين نمی توانند تمامی افراد خويش را طوری تفهيم نمايند که هر فرد ان مت((

روی همين ملحوظ در گزارش اظهارات )) مختلف را از امنيت ملی نسبت به شکنجه های مختلف  داشته باشد
 .متهمين را تائيد نموده است

مشخص است که مخالفين صلح و نظام جمهوری اسالمی افغانستان از هر فرصت و امکانی به خاطر تخريب  :1ج 
در همين راستا مخالفين بطور انفرادی نيز بخاطر بدنام ساختن نظام و . ميکنندو حتی سقوط نظام دولتی ما مضايقه ن

ادارات و کارمندان دولتی، به تالش های از قبيل مسخ و تحريف حقايق و ازجمله اظهارات مبنی بر شکنجه و بد 
ميدهد و  رفتاری متوسل ميشوند چون انها ميدانند که جامعه جهانی نسبت به اين موضوع حساسيت خاص نشان

امنيت ملی يکبار ديگر بطور آشکارا اعالم ميدارد . بدينوسيله ميخواهند پروسه تحقيق وتعقيب قضائی را بدنام سازند
  .که به قوانين بين المللی احترام کامل دارد و به رعايت و تطبيق موازين حقوق بشر تاکيد مينمايد

ر که با شکنجه ولت وکوب از وی اقرار اخذ گرديده درکندها 2011سال ) 371( درارتباط توقيفی شماره : 2س  
 .است

رياست عمومی امنيت ملی در نظر دارد تا بخاطر قطع کامل هرگونه بدرفتاری و اعمال شبيه شکنجه و تقويه  :2ج 
هرچه بيشتر قانون و عدالت برای اشخاص تحت تحقيق، و بمنظور تسريع و تقويه هرچه بيشتر يک سيستم شفاف و 

ی و برچيدن معافيت و مسئووليت و مکلفيت همه در امر حاکميت قانون در سرتاسر نظارت خانه های روشن عدل
امنيت ملی، ميتود تحقيق را هرچه بيشتر اصالح و قانونمند ساخته و با ايجاد سيمينارها هرچه عاجل با استفاده از 

غانستان مبنی بر عدم استفاده ابزاری از قانون اساسی کشور، ميثاق ها و کنوانسيون های حقوق بشر، و تعهدات اف
شکنجه تالش بخرچ داده و در اين سيمينار برای ادارات امنيت ملی هشدار داده ميشود که با متخلفين برخورد قانونی 
و جدی صورت خواهد گرفت، بايد متذکر گرديد با وجوديکه هيچگونه اسناد مشخصی بدسترس رياست امنيت ملی 

نگرفته در مورد رئيس و معاون رياست امنيت کندهار تصميم اتخاذ گرديد تا از وظايف فعلی از طرف يوناما قرار 
همچنان دريافت های هيئات نظارت امنيت ملی به . شان برطرف گردند و بجای آنها اشخاص ديگر توظيف گردند

  . ده است ساعت به تعليق وظيفوی درآور 24رئيس امنيت واليت فراه  را در ظرف  06/07/1390تاريخ 

در مورد شکنجه های مخالف کرامت و حرمت انسان از قبيل شکنجه های چون برق دادن، تهديد بر تجاوز : 3س  
 . . . . .جنسی، کش کردن خصيه های متهمين وغيره مسائل 

اين گونه شکنجه ها را که در گزارش آمده است بطور قطع امنيت ملی رد و تکذيب نموده و چنين ادعا ها  :3ج 
احکام قوانين کشوری و ارشادات اسالمی چنين اعمال را جرم و از جمله گناهان کبيره دانسته و بطور . حت نداردص

تعذيب انسان ممنوع ميباشد  29ماده ((خاص در ماده بيست و نهم قانون اساسی واضحًا ممنوع قرار داده شده است 
ه تحت تعقيب، گرفتاری يا توقيف و يا محکوم هيچ شخصی نمی تواند به مقصد کشف حقايق از شخص ديگر، اگرچ

مسئولين )) به جزا باشد، به تعذيب او اقدام کند يا امر دهد، تعين جزای که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است
  .امور خالف قانون اساسی کشور اقدام نمی ورزند و درصورت ارتکاب آن شديدًا مجازات ميگردند



55 
 

، کاپيسا، تخار از 124در دست دارد که درواليات هرات، کندهار، لغمان، اداره  گزارش هم چنان شواهدی: 4س  
 .طرف مسئولين امور ، متهمين مورد شکنجه و اذيت قرار گرفته اند

در اين خصوص هئيت با صالحيتی از طرف رياست عمومی امنيت ملی توظيف گرديد تا بدرفتاری های  :4ج 
ت عمومی امنيت ملی گزارش دهند تا در زمينه تصميم الزم اتخاذ گردد، در احتمالی را پی گيری و به مقام رياس

امنيت ملی تعداد زيادی از اعضای تحقيق آن سبکدوش گرديده و مسئوليت تحقيق به اعضای کامًال  124اداره 
ه گونه مسلکی سپرده شده و به آنان توصيه های جدی صورت گرفته تا احترام به حقوق بشر را در بخش تحقيقاتی ب

  .جدی رعايت و تطبيق نمايند

  .از عدم دسترسی به وکيل مدافع در توقيف خانه های رياست عمومی امنيت ملی شکايت بعمل امده است: 5س  
دسترسی به وکيل مدافع کدام مانع قانونی نداشته ورياست عمومی امنيت ملی هيچ نوع ممانعتی در خصوص  :5ج 

ده نبود وکيل مدافع است که تعداد وکالی مدافع محدود بوده ونمی توانند به همه مشکل عم. انتخاب وکيل مدافع ندارد
از جانبی وکالی مدافع در خصوص جرايم عليه امنيت داخلی وخارجی زياد دلچسپی نشان نمی . قضايا رسيدگی کنند

ی عمده فرا راه اين دهند واز طرف ديگر در واليات نا امن اصال وکالی مدافع حضور نمی يابند که يکی از چالشها
با اينهمه طی تفاهم اخيری که ميان انجمن  وکالی مدافع و رياست عمومی امنيت ملی صورت گرفته . پروسه ميباشد

است برای انها تسهيالت الزم درنظر گرفته شده تا بتوانند به تمامی متهمينی که در امنيت ملی تحت توقيف قرار 
  .شان دفاع نماينددارند دسترسی پيدا کنند واز موکلين 

توقيف های خود سرانه و شکنجه متهمين سبب ميشود که پروسه صلح را مورد سوال قرار دهد و به تعداد : 6س  
 .اشخاص مخالف دولت افزوده ميشود

توقيف های خود سرانه؟؟ هيچ توقيفی در امنيت ملی بدون اسناد و مدارک و بدون اوامر مقامات ذيصالح و  :6ج 
آنعده از اشخاص شرور که عليه حاکميت ملی در کشور اقدام به . قانونی آن صورت نميگيرد بدون طی مراحل

جرايم  ضد منافع ملی افغانستان می کنند ومظنون به چنين جنايات ميشوند، رياست عمومی امنيت ملی آنها را به جز 
رنوالی، پوليس وغيره دستگير در حاالت جرايم مشهود، در محضر نمايندگان ادارات حراست از قانون مانند ُحا

ساعت اسناد و مدارک الزام را عليه وی به حارنوالی جرايم عليه امنيت داخلی و خارجی  72مينمايد و در مدت 
در صد  21لذا تذکر اين مطلب که . ارائه مينمايد و در صورت تالشی منزل حکم و اجازۀ قضا را دريافت ميکنند

نميدانند، مورد تائيد ما نبوده و نظر به حکم قوانين نافذه کشور، به هر شخص توقيف شدگان، علت توقيفی شان را 
جرمش ابالغ ميگردد و ُحارنوالی بايد آن را تائيد و قرار توقيفی )) ساعت 72((بازداشت شده در ميعاد معين قانونی 

  .صادر نمايد

ر به حکم محکمه قانونی که قبل از هيچ عملی جرم پنداشته نميشود مگ((ماده بيست و هفتم قانون اساسی کشور 
)) ارتکاب آن نافذ گرديده باشد، هيچ شخصی را نميتوان تعقيب، گرفتار و يا توقيف نمود مگر برطبق احکام قانون

آغاز مرحله بررسی دعوای جزائی که در ((کشف جرم را تعريف مينمايد  3ماده دوم کشف و تحقيق جرائم فقره 
و )). اقدامات عاجل بمنظور تثبيت وقوع جرم و يافتن و دستگيری مجرم اجرأ گردداثنای آن آثار جرم تشخيص و 

 220اما درمورد ادغام مجدد بايد گفت که به اساس سعی و تالش منسوبين رياست عمومی امنيت ملی همين اکنون 
مخالفين در  افراد مسلح 4000تن از مخالفين دولت به پروسه ادغام مجدد و بيشتر از  2103گروپ مسلح شامل 

حالت گفتگو با رياست عمومی امنيت ملی ميباشند تا به پروسه ادغام مجدد بپيوندند و از جنگ دست بکشند که آنها 
  .موانع برای پيوستن شانرا دالئل ديگری ارائه نموده بودند

 .درمورد تاخير رسيدگی به قضايای متهمين که از واليات به کابل انتقال داده  ميشوند: 7س  
تعدادی از متهمين مربوط به جرايم عليه امنيت داخلی و خارجی نسبت صعب العبور بودن راه ها و مسائل  :7ج 

امنيتی و مشکالت ترانسپورتی، پروسه انتقال آنها به کندی انجام ميشود که خود پروسه تحقيق را طوالنی تر 
  .ميسازد

 .ون انها حق دارند با اعضای فاميل خود ديدن نمايندعدم اطالع دهی به خانواده های متهمين که از ديد قان: 8س  
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واضح است که تمامی متهمين در خانه هايشان و يا در محل شان از طرف هيئت مشترک امنيت ملی،  :8ج 
جرم آنها . ُحارنوالی و پوليس محل دستگير ميگردند و اقارب آنها ميدانند که از طرف کدام نهاد دستگير گرديده است

 40در اين اواخر برای اطمينان بيشتر يک بخش جديد در اداره . د معينه قانونی برای شان ابالغ ميگرددنيز در ميعا
فعال شده تا در صورت عدم اطالع خانواده ها به آنها اطالع دهد وقتی خانوادۀ متهم اطالع حاصل نمود بازديد از 

چون وقت مشخص برای ديدن و . ی نيستو سائر مراجع تحقيق امنيت ملی کار مشکل 40اقارب شان در اداره 
امنيت ملی بر . مالقات آنان مشخص شده است و تمامی اعضای فاميل متهم ميتوانند هر هفته با آنها مالقات نمايند

اهميت دسترسی اقارب و دوستان مظنونين و متهمين تاحد ممکنه به تمام توقيف خانه های امنيت ملی مکلف و متعهد 
  .رعايت مينمايد است و آن را کامًال

در عنوان شکنجه و بدرفتاری توقيف شدگان توسط امنيت ملی و پوليس ملی ذکر گرديده است که اين شکنجه  :9س  
بطور سيستماتيک در يکتعداد از توقيف خانه های امنيت ملی در سراسر افغانستان مورد استفاده قرار ميگيرد و در 

 .ور سيستماتيک در تمام مراکز امنيت ملی صورت نگرفته استآمده است شکنجه بط) نظارت ها(عنوان ديگر 
  

آمده است بهر )) شکنجه بطور سيستماتيک  وعدم شکنجه بطور سيستماتيک((در گزارش دوگفته ضد ونقيض  :9ج 
حال رياست عمومی امنيت ملی طی اوامر وهدايات مکررًا برای ادارات تحت امر خويش هر نوع شکنجه متهمين 

برای افراد متخلف هشدارهای جدی صادر گرديده و خود را مکلف ميداند که بر اساس قوانين نافذه ملی  را منع کرده
. و کنوانسيون منع شکنجه، همه تخلفات را بررسی و تحقيق جدی نموده و مسئوولين را به پنجه قانون بسپارد

) 048(امر شماره . تاکيد ميدارد طرزالعمل کنترول از محالت سلب آزادی در امنيت ملی واضحًا اين موضوع را
در مورد جمع آوری اسناد کافی الزاميت عليه مظنونين و متهمين قبل از گرفتاری و ايجاد  16/1/1390مورخ 

هماهنگی بمنظور رعايت قانون در عرصه گرفتاری و تحقيق متهمين بصورت عينی و همه جانبه و قانونی در 
مورخ ) 1560( 19/8/1389مورخ ) 1458(، 26/7/1389مورخ ) 1263( ادارات امنيت ملی در اوامر نمبر 

به ادارات  19/2/1389مورخ ) 150(و  6/10/1389مورخ ) 1926(، 29/1/1390مورخ ) 080(، 2/9/1389
که طرزالعمل امر مقام رئيس عمومی و پالن تطبيقی آن . مرکزی و واليتی اصدار يافته تصريح و تاکيد گرديده است

امنيت ملی تحت هيچ شرايط حتی حالت اضطرار، جنگ و نا امنی، اعمال شکنجه را توجيه . است ضم اين يادداشت
نميکند و به هيچ يک از کارمندان و مسئوولين اجازه توسل به بد رفتاری را نميدهد و در اين زمينه کامًال خود را 

  .پاسخگو ميشمارد

 14/06/1390مورخ ) 0548(و  26/06/1390خ مور) 0577(هم چنان در ارتباط گزارش يوناما اوامر نمبر 
اصدار يافته است ويک هئيت با صالحيت توظيف تا موارد مندرج در گزارش را بصورت شفاف بررسی و نتايج 

  .کار خود را به مقام رياست عمومی ارائه نمايند

  .حبه نمودندسال بودند، مصا 18فرد توقيف شده که در هنگام توقيف زير سن  37يونما جمعًا با : 10س 

در پهلوی استفاده سازمان دهندگان عمليات انتحاری و انفجاری از کودکان و نوجوانان، تعداد زيادی از  :10ج 
سال را برای امنيت  18مخالفين مسلح در کشور دارای تذکره تابعيت نبوده و اين موضوع شناخت افراد زير سن 

ز افراد سن و سال آنان مشخص نميباشد که چند سال دارد بنًا بنًا حين دستگيری تعدادی ا. ملی دشوار نموده است
ادارات امنيت ملی بخاطر تثبيت سن اين چنين اشخاص ضرورت دارد تا نظر طب عدلی را در مورد مطالبه کند و 
اين شناسائی ضرورت به وقت دارد همينکه مشخص گردد که شخص دستگير شده زير سن قانونی ميباشد فورًا به 

  .بيۀ اطفال ويا حارنوالی های اطفال جهت رسيدگی به قضيه اعزام ميشوندمراکز تر

 

  :پيشينۀ شکايات از وضعيت متهمين در امنيت ملی

رياست  ادعای هيئت رئيسۀ کميسيون حقوق بشر مبنی بر شکنجه و لت و کوب اشخاص معين در واليت بدخشان، .1
ت ملی و لوی حارنوالی را به ان واليت اعزام نموده عمومی امنيت ملی فورا هئيت با صالحيت رياست عمومی امني
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وموضوع را پيگيری نموده، نتايج آنرا به رياست عمومی امنيت ملی گزارش دادند  که به اساس اين گزارش ، 
محترمه سيما سمر رئيسۀ کميسيون حقوق بشر به آن واليت سفر نموده ومشخص گرديد که اين ادعا عاری از 

 .نيز اين موضوع را پذيرفته اندحقيقت بوده و ايشان 
 

 .نام) سردارمحمد(ادعای سفارت محترم بريتانيا مبنی بر بدرفتاری منسوبين امنيت ملی در برابر محبوس  .2

  :حسب هدايت مقام رياست عمومی امنيت ملی به چهار تن از نمايندگان با صالحيت سفارت انگلستان هريک

 .بخش محابس سکرتر دوم انگلستان در) بلوچی(خانم چمپا  •
 .آقای تامبون مشاور حقوقی •
 .توران وبس پوليس نظامی انگلستان •
 .گران ديوسن مشاور محکمه نظامی •

همچنان شخص . رفته، موضوع را کنترول نموده و با شخص متهم نيز مالقات نمايند 40اجازه داده شد تا به اداره 
. عاليم شکنجه در بدن شخص دريافت و تثبيت نشد در نتيجه آثار و. متذکره را معاينه بدنی وفزيکی نيز نمودند

  .نيز ديدن نموده و آثار شکنجه در وجود متهمين ديده نشده است 124همچنان آنها از نظارت خانه اداره 

و  20/7/1389مورخ ) 71(رياست عمومی امنيت ملی باالثر تقاضای نماينده محترم يوناما طی فکس های نمبر  .3
عموم ارگانهای مرکزی و واليتی خبر داده تا در دسترسی و بازديد کارمندان ساحوی به  6/2/1389مورخ ) 099(

مورخ ) 1795(يوناما از نظارت خانه ها همکاری جدی نمايند، که به ارتباط موضوع به اساس شفر نمبر 
يت مورخ امن11/10/1389مورخ ) 2823(شفر نمبر  29/10/1389رياست امنيت ملی کندز به تاريخ  2/11/1389

مورخ ) 1990(رياست امنيت ملی لغمان شفر نمبر  10/9/1389مورخ  ) 385/448(ملی واليت بلخ و شفر نمبر 
امنيت ملی پکتيا، شفر نمبر  18/8/1389مورخ ) 1186(رياست امنيت ملی جوزجان شفر نمبر  5/8/1389
ازديد بعمل آمده است که نتايج امنيت ملی سمنگان از طريق نمايندگان دفتر يوناما ب 12/8/1389مورخ ) 1931(

بازديد شان در کتاب مشاهدات نظارت خانه ثبت و موجود بوده و درتمامی بازديدهايی که صورت گرفته رضايت 
تا اکنون در هيچ ادارۀ مرکزی و واليتی به ارتباط بازديد نمايندگان نهاد های اجتماعی ممانعتی . نشان داده اند

. ی برمال نگرديده و اسناد موجود در نظارت خانه ها بيانگر اين ادعای ما ميباشدصورت نگرفته و کدام نقيصۀ جد
  )).پيام ها ضميمه  اين يادداشت ميباشد((

  :نظريات رياست عمومی امنيت ملی در خصوص گزارش يوناما

مللی پذيرفته واضح است که بخاطر قانونمند شدن يک نهاد بايد انتقادات سازنده ومشوره های نهاد های ملی وبين ال
بنًا رياست عمومی امنيت . شود وپذيرفتن انتقادات سبب پيشرفت وقانونمند شدن امور در ارگان امنيت ملی ميگردد

ملی انتقادات آن نهاد را مورد غور وبررسی جدی قرار داده وبخاطر تحکيم قانونيت از هيچ نوع سعی وتالش دريغ 
  :ه تالش های رياست عمومی امنيت ملی در موارد ذيل جلب مينماييمنخواهد ورزيد  که توجه ان نهاد محترم را ب

رياست عمومی امنيت ملی هيئت با صالحيتی را به والياتی که در گزارش ذکر گرديده است اعزام و از وضعيت  .1
 .رسيدگی به قضايای متهمين و وضعيت رفتار با متهمين کنترول جدی  بعمل آورد

دارد در زود ترين وقت ممکن يک سيمينار را در سطح ادارات کشفی و رياست عمومی امنيت ملی  درنظر  .2
در اين سيمينار مطالب و لکچرهای حقوقی در پرتو قانون اساسی کشور و تعهدات بين . تحقيقاتی امنيت ملی داير کند

قوانين  المللی ايراد خواهد شد و آگاهی و فهم حقوقی کارمندان خويش را در خصوص رعايت و تطبيق هرچه بيشتر
 .نافذه و جلوگيری از سؤ رفتار با متهمين ارتقأ خواهد بخشيد

رياست عمومی امنيت ملی از طريق رسانه های همگانی در جذب افراد تحصيل کرده بخصوص فارغان پوهنحی  .3
های شرعيات وحقوق تالش جدی بخرج داده و همين اکنون جذب افراد تحصيل کرده جريان دارد تا رفتار مسلکی و 



58 
 

نفر که به زودترين فرصت به همکاری کشور دوست بريتانيا در بخش های  80بيشتر از . وقی را تضمين نمايدحق
 .تحقيق تحت تعليمات قرار خواهند گرفت و بعدًا بحيث مستنطقين در واليات مختلف تقرر حاصل مينمايد

 :تعدادی از اعضای ولسی جرگه افغانستان شامل اشخاص ذيل 27/6/1390بتاريخ  .4
 رئيس هيئت    عبيداهللا بارکزی •
 عضو    اهللا گل مجاهد  •
 عضو    عبداهللا  وکيل •
 عضو    سليمان خيل •
 عضو  اميرجان دولت زی •

بصورت خصوصی و انفرادی بازديد بعمل آورده و مشاهدات شانرا  124و اداره  40از نظارت خانه های اداره 
ه اند و هيچ عالئمی از شکنجه بمشاهده نرسيده درج کتاب مشاهدات اداره نموده و کار آنها را خوب ارزيابی نمود

همچنان هيئت نيرو های ناتو متشکل از امريکا ، انگلستان و جرمنی از نظارتخانه بازديد بعمل آورده که . است
 .قناعت شان فراهم گرديد

تحقيقات در جنب مشاوريت حقوقی امنيت ملی يک بخش بنام حقوق بشر ايجاد ميگردد تا دسترسی دائمی در پروسه  .5
متهمين داشته ،  از حقوق آنها حراست نموده و در ضمن مالقات های نهادهای بين المللی را تنظيم نمايد اين بخش 
متشکل از تعداد حقوق دانان مجربی است که خارج از ارگان امنيت ملی جذب گرديده ومستقيما تحت امر رئيس 

 .عمومی امنيت ملی اجرای وظيفه مينمايند
اساس پيشنهاد رياست عمومی امنيت ملی و فيصله شورای عالی قضأ، قرار است محکمۀ جرايم عليه هم چنان بر  .6

امنيت داخلی و خارجی ايجاد گردد تا به زودترين فرصت به دوسيه های متهمين رسيدگی و محاکمه آنها بطور 
ر نموده که در آنصورت فعًال ستره محکمه باالی تشکيل آن کا. مسلکی، شفاف و عادالنه صورت گرفته بتواند

 .ممکن تمام توقيف خانه های واليات مسدود خواهد شد
رئيس عمومی امنيت ملی از واليات بررسی به عمل آمده رئيس و معاون  1926هيئت های قبلی که به اساس امر  .7

 .ه اندواليات کندهار، لغمان و خوست لزومًا تبديل و اشخاص ديگری بخاطر قانونيت به اين وظايف گماشته شد
بمنظور رعايت اکيد قانونيت در بخش های نظارتی و تحقيقاتی امنيت ملی، رياست عمومی امنيت ملی به ادارات  .8

مورخ ) 048(بطور خاص امر شماره . تحت امر خويش اوامر و دساتير و هدايات الزم را صادر نموده اند
قبل از گرفتاری و ايجاد هماهنگی بمنظور  در مورد جمع آوری اسناد کافی الزاميت عليه متهمين که 16/1/1390

رعايت قانون در عرصه گرفتاری و تحقيق متهمين بصورت عينی و همه جانبه و قانونی در ادارات امنيت ملی 
 19/8/1389مورخ ) 1458(، 26/7/1389مورخ ) 1263(درين خصوص، اوامر نمبر . صادر گرديده است

مورخ ) 150(و  6/10/1389مورخ ) 1926(، 29/1/1390مورخ ) 080(، 2/9/1389مورخ ) 1560(،
نيز به ادارات مرکزی و واليتی اصدار يافته که طرزالعمل امر رئيس عمومی و پالن تطبيقی آن ضم  19/2/1389

 .اين يادداشت است
 نظارت خانه جديد در واليات به همکاری دوستان بين المللی و بطور خاص کشورهای انگلستان و امريکا 13اعمار  .9

هم چنان منسوبين نظارت خانه ها طبق روحيۀ قوانين نافذه واصول پذيرفته شده بين المللی توسط . رويدست است
استادان انگليسی در مرکز تعليمات امنيت ملی تعليم و تربيه شده، بعدًا در نظارت خانه های مرکز و واليات توظيف 

 .خواهند گرديد
للی به جانب امنيت ملی طبق توافقات و پروتوکول های منعقده صورت تسليمی مظنونين از طرف نيروهای بين الم .10

نمايندگان سفارت های  کشورهای مذکور بدون وقفه بطور متداوم از متهمين تسليم داده شده بازديد بعمل . گرفته است
 مياورند که يک قضيه سفارت کبرای محترم انگلستان و يک موضوع سفارت محترم هالند ويک موضوع سفارت

محترم  کانادا مبنی برلت کوب بررسی گرديد اما هيچکدام تثبيت نگرديد که همزمان از نتايج بررسی ذريعه مکتوب 
 .به وزارت محترم امور خارجه رسمًا جواب ارائه گرديده است 17/8/1387مورخ ) 4693(شماره 
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اکيد ميدارد و به انجام آن متعهد در خاتمه رياست عمومی امنيت ملی بر اهميت اين نکات و مطالب يکبار ديگر ت
  :است

علی الرغم مسايلی که در گزارش آمده و پاسخ آنها تقديم گرديده است، رهبری امنيت ملی به اين باور است که  •
با وجود پاره يی از مشکالت، اصالحات ممکن است و همه اراکين امنيت ملی عالقمند به اصالح و بهبود در 

وناما اطمينان ميدهد که گزارش هيئت معاونت ملل متحد در افغانستان را با توجه و امور تحقيقاتی بوده و به ي
جديت الزم مطالعه کرده و برای رفع نگرانی های موجود يک پالن کاری را ترتيب و به عملی نمودن آن آغاز 

 .نموده است
مام گزارشهای سؤ رفتار، به همه سفارش های کليدی يوناما به ديده قدر و احترام نگريسته، در رابطه به ت •

تحقيقات الزم انجام داده، مسئوولين متخلف وظايف شان به حالت تعليق قرار داده شده، حتی مورد پيگرد عدلی 
 .قرار خواهند گرفت

امنيت ملی به اين اصل معتقد است که حقوق بشر و حاکميت قانون پايه های اساسی مبارزه با تروريزم است و  •
مکلفيت حقوقی و اخالقی خود ميداند و تحت هيچ بهانه ی از قبيل جنگ و نا امنی و  رعايت و تطبيق آن را

کشتار هموطنان، اعمال شکنجه را توجيه نميکند و به هيچ يک از کارمندان و مسئوولينش اجازۀ خشونت و 
 .بدرفتاری را نميدهد و در همه اين موارد خود را پاسخگو و مکلف ميداند

  :نهاد مينمايد کههمچنان امنيت ملی پيش

موضوع مشاهده شکنجه با داشتن ثبوت را هرچه عاجل به هستۀ نظارت برحقوق بشر رياست عمومی امنيت ملی 
  .جهت بررسی اطالع دهيد

قانون جزا تابع زمان و مکان بوده ميبائيست حين بررسی در صورت  21و  14از اينکه جرم مطابق به مواد  .1
حقوق بشر صورت گرفته باشد در کتاب مشاهدات اشاره و بصورت محرم  برخورد يا شکايات متهمين که نقض

به وقت و زمان رياست عمومی امنيت ملی را در جريان قرار داده  تا باشد موضوع حين مواصلت اطالع  ، 
در صورت تثبيت، متهم مورد . بررسی و فاعل جرم به ُحارنوالی معرفی و قضيه بيطرفانه بررسی گردد

. رفته ، به پنجۀ قانون سپرده شود وموضوع به ساير ادارات ابالغ گردد تا به سايرين پند گرددمجازات قرار گ
  .رياست عمومی امنيت ملی تضمين مينمايد که به متهم هيچ آسيب نرسد

هرگاه گرفتاری مظنون در ايام شب صورت گيرد، بمنظور کشف حقايق و گرفتاری شرکای جرمی آن مستنطق  .2
به ساير هموطنان آسيب نرسد و فرصت از دست نرود نبايد آن را بصورت عمومی و  مکلف است بخاطريکه

هميشگی و در جمله بيخوابی و بدرفتاری شمرد بلکه هدف اصلی و اساسی درين قضايا جلوگيری از خطرات 
 .احتمالی بيشتر تروريستان است 

  نظر و پاسخ  وزارت امور داخله

  UNAMA ملل متحد در افغانستان هئيت معاونت سازمانبه ارتباط گزارش 

بعد از دريافت گزارش يوناما در مورد نقض حقوق بشر در پروسۀ توقيف و تحقيق متهمين هيئتی از وزارت امور  
داخله به منظور دريافت صحت و سقم گزارش در ادارات مربوط وزارت امور داخله به واليات لغمان ، کندهار و  

ت از وضع حقوق بشر را در جزوتامها ، واحد ها  ،قطعات و فرماندهی های پوليس کندز اعزام گرديد ، همچنان هيئ
از نتايج بررسی ها روشن گرديد که بنابر مشکالت موجود گزارش موصوف را نميتوان به . مورد ارزيابی قرار داد

ا توقيف شدگان صورت کل رد نمود ، ولی آنچه قابل مکث است اينست که در بسا موارد از طريق انجام مصاحبه ب
شمار کسانيکه از شکنجه صحبت نموده اند به تناسب آنانيکه هرنوع شکنجه را در جريان تحقيق تکذيب نموده اند 

وزارت امور داخله به منظور تثبيت ناقضين حقوق بشر تالش مينمايد تا عاملين خشونت را . خيلی اندک است 
به  کيفر اعمال رسانده شوند وسبب پند به شخص و عبرت ديگران شناسايی نموده و مورد پيگرد قانونی قرار دهد تا 

جرايم عليه امنيت داخلی وخارجی طبق صراحت های " گرديده واينده برخورد خودرا دربرابر مظنونين خاصتا
قوانين نافذه ، اعالميه های جهانی حقوق بشر وسازمان ملل متحد وسفارشات کميسيون مستقل حقوق بشروفق داده 
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ورد های غير انسانی ، غيراخالقی ، خالف کرامت انسانی اجتناب و ازهرگونه رويه خشن ، ضد انسانی وازبرخ
  .،تعذيت و شکنجه جلوگيری شود

نکات تذکر يافته فوق را وزارت امورداخله شامل مفردات درسی دراکادمی پوليس ، مراکز تعليمی ، قطعات  
هزاران تن منسوب پوليس به همين روحيه تربيه وبه جامعه تقديم وجزوتامها  ، مراکز جلب وجذب نموده و ساالنه 

تا ازين طريق درروشنی مفردات  فوق الذکر منحيث حامی قانون تربيه و اجراات واقدام خودرا مطابق به . ميشوند 
  .قانون هماهنگ سازند

تعليم وتربيه اولويت داده   هکذا رياست عمومی حقوق پولييس وزارت امورداخله ازبدو تقرر وزير امورداخله که به
راه ....... اموزش های حقوقی را درقطعات وجزوتامهای سرحدی ، امنی ، نظم عامه ، کشفی " است مشخصا

نفر را به زيور حقوقی اراسته ساخته است که با ) 5000(اندازی نموده که درنيمه اول سال جاری حدود بيشتر از 
  .    ی ادامه داردتحقق اين روش اموزش حقوقی بصورت متوال

وهمچنان رياست جندر وحقوق بشر  بمنظور ارتقای سطح دانش مسلکی وحقوق بشری منسوبين پوليس درجريان 
نظارت از وضعيت حقوق بشری در تمام جزوتامها وقطعات پوليس درمرکز وواليات سيمينارهای رهنمودی 

ف و بهبودوضعيت حقوق بشری طی سال جاری واموزشی را تدوير وهم پيرامون حاکميت قانون ، ارتقا ، انکشا
وزير امورداخله را ترتيب و به تمام قطعات وجزوتامها  ، زون های ساحوی و قوماندانيهای امنيه  050و0112امر 

وهمچنان رياست جندر وحقوق بشر وواحدهای اداری ان درقوماندانی زون های ساحوی .واليات تکثير نموده است 
واليات جهت کاهش بخشيدن شکنجه لت وکوب درنظارتخانه های پوليس طبق پالن منظور  و قوماندانی های امنيه
تجاويزاتخاذ شده يقينآ سبب کاهش نقض حقوق بشر درجزوتامهای وزارت امورد اخله .  شده نظارت نموده است

     .                                                                       بوده ميتواند  

نفر دوتن از تعذيب وشکنجه درارگانهای ) 40(چنانچه دربررسی که اززندانيان  محبس مرکزی به عمل آمد از جمع 
نفر محکوم يک نفر وجود نداشت که از طرزبرخورد پوليس ) 21(درواليت لغمان از . پوليس شکوه داشتند 

ز رويه ناسالم پوليس داشتند واليت کندز از نفر شکوه ا) 13(نفر ) 476(ناراضی بوده باشد درواليت کندهار از 
تذکر بايد داد که زندانيان از طرز برخورد مسئولين اداری محابس راضی . نفر شاکی بودند ) 6(نفر صرف ) 82(

  .و در مورد شکايت موجود نبود .بودند

دهای پوليس به دالئل بناًء از نتيجه بررسی وکاوشها بااين برداشت متوصل ميشويم که تاحد نقض حقوق بشر درواح
  . ذيل کمتر مورد بحث قرار ميگيرد 

احيانًا درجريان عمليات ها اگر پوليس با مجرمين عليه امنيت داخلی و خارجی مواجه گردد به محض  -1
گرفتاری مکلفيتا قضايارا با مظنونين جهت اکمال پروسه  تحقيق ،تعقيب واقامه دعوی به رياست محترم 

 . ول وتسليم مينمايد امنيت ملی وڅارنوالی مح
اوامر وزيرامور داخله درخصوص جلوگيری از نقض حقوق بشر وقتًا فوقتًا صادر شده وواحد هارا مکلف  -2

 . به رعايت احکام قوانين ساخته است 
درواليات  به همه اتباع کشور ) 100(درمرکز وزارت امور داخله ونمبر )119(شماره تيليفون شکايت  -3

از طرز برخورد پوليس وجود داشته باشد آن را درميان گذارند که با اخذ شکايات  ميرساند که اگر شکايتی
 .ووارسی جدی برآن تاثيرات خوب خود را وارد نموده است ورضايت مردم فراهم گرديده است 

از نتيجه ارزيابی به اين نتيجه ميرسيم که نقض حقوق بشر درواحدها وفرماندهی  پوليس هم مورد بحث 
نيز برآن اشاره نموده وبه يقين گفته ميتوانيم UNAMAه باچنان گستردگی چنانچه گزارش بوده اما ن

تجاويز اتخاذ شده درجلوگيری از نقض حقوق بشر بی تأثير نبوده وتحقق پالنها و پروگرامهای اموزشی 
  . د مارا مطمئن  به رفع کليه موارد نقض حقوق بشر درسطح وزارت  امور داخله درآينده نزديک ميساز

رهبری دولت جمهوری اسالمی افغانستان به اين باور است که با پيگيری وشناسايی موارد نقض حقوق 
بشر در زندانها ، توقيف خانه ها و پروسۀ تحقيق مطابق قوانين نافذۀ کشور برخورد خواهد نمود و در 
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بشر با راه اندازی  راستای رفع تعذيب انسان مطابق قانون اساسی افغانستان و اعالميۀ جهانی حقوق
پروگرامهای بيشتر آموزشی و ازدياد کنترول و مراقبت ها  درين موارد  به اقدامات جدی متوصل خواهد 

  .شد

  

  بااحترام

  

  

 


