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  يونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمي

 يون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپاـفدراس
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  الميه عا
  ٢٠٠٧ نوامبر١٥ 

  !شکنجۀ زندانيان جنايت نابخشودنی است 
    .ملی، اين جنايت هرروز تکرارخواهدشدتغييرات اساسی در ادارۀ امنيت بدون 

 
  

 به اساس گزارشات که طی دو سال اخيراز وضع زندانيان )فارو ( فدراسيون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا 
صحت گزارش اخيرسازمان عفوه بين المللی درموردشکنجه زندانيان توسط ادارۀ امنيت ملی دردر فغانستان دارد، 

)NDS (رديد نداشته نشر اين گزارش را خدمت بزرگی به داعيۀ عدالت در افغانستان ومبارزه با هيچ شک وت
شکنجۀ زندانيان بر مبنای قانون اساسی افغانستان وقوانين بين المللی . رفتارخشونتبار مراجع رسمی با زندانيان ميداند

جنايات بصورت و خواستارآنست که به اين کميتۀ حقوق بشر فار. که افغانستان امضا کنندۀ آنست جنايت دانسته ميشود
  . ده شود پايان دافوری

يک نظر گذرا به . درگزارش از ادارۀ امنيت ملی بصورت اکيد بحيث يکی مرکز مهم شکنجه نام برده شده است
  ادارۀ امنيت ملی نشاندهندۀ اين حقيقت تلخ است که اين اداره تشکيالت هويت شکنجه گرانچگونگی سبک کار و

 برخی پستهای رده های باال به يگانه تغييرکه آورد گرديده اينست که ونل دستگاه جهنمی خاد را حفظ نموده ووپرس
 متاسفانه اين افراد نيزدر شکنجه ريکارد.  مختلف تجربه دارندآنانی داده شده است که در استخبارات تنظيمهای

ديکه شکنجه به عادت شان تبديل شده است انتظار داشت نميتوان ازخاديستهای سابق وافرا. پايينترازخاديستها ندارند
عالوتآ اين افراد . اصولی وانسانی تحقيق را عملی کنندکه يکشبه عادت هميشگی خويش را ترک کنند وشيوه های 

 أ روشهای ضدقيق که برخی از ايشان درشوروی سابق تعقيب نموده اند صرفتحکورس شش ماهه غيرمسلکی بوده در
شيوۀ کارادارۀ امنيت ملی نيزهمان شيوۀ کار خاد است که دست نخورده مانده . حقيق را آموخته اندموکراتيک تيد

  ."از کوزه همان تراود که در اوست" . است
درنتيجه ميتوان گفت که بدون آوردن تغييرات بنيادی درتشکيالت، پرسونل، شيوۀ کار ونحوۀ مديريت ادارۀ امنيت 

  .  خواهد بود خوشباوری غيرقابل عفوهزندانيانشيوۀ تحقيق ازملی اميدواری برای بهبود 
. ديگر ازطرف هيچکس جدی گرفته نميشود ميخواهيم به آقای کرزی ياد آورشويم که تعين کمسيونهای نام نهاد

حتی گورهای دسته جمعی . کمسيونهای که شش سال قبل تعين شده اند، تا حال به مردم ما يک گزارش هم نداده اند
بقدر کافی تکاندهنده نبود که بررسی خود را در اسرع وقت تکميل آقای کرزی چمتله نيز برای کمسيونهای دشت 

افغانستان   درگزارش سازمان عفوه بين المللی در موردشکنجۀ زندانيان. نموده به مردم ماتمدارافغانستان گزارش دهند
يا بزرگتر از انست که بتوان تاثيرگزارش آنرا با انکاراعتباراين سازمان غيردولتی جهانی . جهان را تکان داده است

دست به اقدامات جدی آقای کرزی قبل ازينکه کامإل ناوقت شود اکنون زمان آنست که . وقت کمايی کردن خنثی ساخت
 . دبزن

ن وزنداولين ادارۀ امنيت ملی ؤوهيچيک از مسنموده ست که ولسی جرگۀ افغانستان درين مورد سکوت تعجب نيجای 
ولين جنايات شديدترسه دهۀ اخير را با يک ؤآنانيکه مس. را برای استيضاح به شورا نخواستمخوف پلجرخی 

  . کرده ميتوانندچشم پوشی بخاطرنورچشميها ديگرنيزجنايت بخشيدند، از هر نوع " فيصله"
  

FAROE  کميتۀ حقوق بشر  
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com.faroe_af@hotmail  

  


