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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۴۱/۴۱/۱۱۴۴                سراج الحق ببرک زی ځدراڼ: ژباړه  

   ه  ویبپاڼ ل انالینشپیګ  

 شکنجېبندیخانو کې غانستان د اف
 یوهانس کورګه  :لیکوال

 خدوز بالک کې  یم ـینو

او  ورکړل شوي  جټکې او هنکووبریښنایي ش ،شوياو کړول  ټکول ،وهولسخت ي چې بندیان ید بندیان سره مرکې داښ

 خواشیني حقوقو فعالین ډیر ددغه رپوټ د بشر  م م   . دافغانستان په اړه  د ملګروملتود مرګ ګواښونه ورته شوي دي

 بدلون هیڅ څه کمخو ،په اړه شکایتونه کړي وو  له کلونو څخه د دغو ناوړه اعمالولکو خځکه  .خو لږ حیران کړل ،کړل

 .ړني پیل کړي ديڅی ت دغه رپوټونه منلي  او په اړه یيو چارو وزارد هیواد د کورنی .ليغ نه را په کې

  یيبریښناپه  .نو څخه بیانويدافغاني بندیخا  انبندیافغان  کوم چې  ،صحنې دي پیښې او نکېوزړه بوګنو رې دا ډی: کابل

 رپوټ ځانګړي یو مد م  .ناوړه چلندونه داسي نوراو  لمرګ ګواښ په ،ا جټکېیشوکونه  ونو باندې وهل ،بریښنایيکیبل

 .را بیرسیره کړي شکنجې   او حاالتکې ربړون ،ورکونکېدغه شوک

 

 
 .نورماله خبره ده یوه    شکنجهکې  انستان  د کندهار په زندان  دافغ

 حقوقي دعوا

ې وځد بهرنیو پپه هیواد کې دوی . غبرګون وښودسخت قوقو سازمانو د دغې زړبوګنوونکې څیړني په اړه د بشر د ح

موږله خوا  د نړیوالي ز ،سازمان وایينړیوال او بښنې  دعفي .ورته کړيراپ نیوکېوړاندې سختي ګوټ  ځواکونو په

خبر داري ورکړل شوي اړه ته  د هیواد په بندیخانو کې  د ناوړو حاالتو په   ،، ایساف ،،واکونه سوله ساتونکې ځټولنې 

او  په سیمه کې دعفي .وله وتلي وول له کنټره حاالت بلک، د ایساف څخغبرګون وښایيدوی  د دې په ځاې چې . وو

 .غړي سم ظریفي وایي سازمان  بښنې  نړیوال

  پیښي ترسره شوي چلند او په شتون کې  داسي  ناړوه  دوی څنګه د  ،ح کړيومتونه  مسوول دي چې توضیاوس حک

 ي څخه ورسته  غبرګون له کنت وړني دټولو جزیاتد دغې څیمبر په میاشت کې سپټ د وال سازمان ي او بښني نړیدعف .دي

 .وو  ليښودهم 

نو د ډیوالونو تر شا بندیخا  ، چې د افغان دو کې لیکلي ديکپه ډیرو سختو  او حیرانوونکو ټ  رپوټ   مخیزه ۴۱ خپل م م

 .څه تیریږيچلند کیږي او بد  له بندیانو سره څنګه 

            . هدرلود یي یا شمیره   بې نامه وو او  یواځې  یو نمبر پر مهال  او مرکو غږولو د د م م  بندیانمیړه   ۱۷۴ غه د 

هر ، یم وهلي شوي  ته  السو نوپه کیبلونو باندې  زه   ،یو بندي وایي .څخه استفاده کړي ده ونومستنتقینو له بریښنایي کیبل

په دوی ما ته  ،.  یوبل بندي وایيکړيه و ن او اعتراف  موږ به تا ووژنو که ته په جرم اقرار ،ځل به یي راته ویل

په یوه کڅوړه  زما مخ  .ځوړنډ ولمپنیزه دوروازه سپر زه په السونوباندې  دوی  .شکنجه را کړي ده  ساعتونو ساعتونو

بندې په دغه تم    ۱۱۱  .په پالستیکې ډنډو پښو ته وهلم   زه به یياو ه وپیل کا  دوی بیا ډیر ځنډ ورسته  کې پټ وو.

           .په یو ډول کړي دي دغه مرکې او خبري  ټولو .مي یوهلډیر سخت  هم  په تناسلي  اله کې یي  زه   ،وایي  رپوټ کې

                                                                

  .کچه ورښیي ه رپوټ د بندیانو سره  د بد او ناوړه  چلنددغ

له   کې  د شکنجې نښې نښاني د م م  د پلټنې پر بنسټ  په ډیرو  بندیان  .پاڼو کې لیکل شوي دید غه رپوټ په  ډیر 

. دغه رپوټ  نه یواځې په خپلو ورولو شکنجو کیسو سره سمون خوريددوی  ټپونه د دوی د ځ .لیدل کیږي  ورایه

 .ور ښیي ، ربړولو او شکنجېورولوټ یوه  جوته  شمیره  د بندیانود ځبلکې دغه رپو ،جزیاتو کې دقیق دی

http://www.spiegel.de/politik/ausland/bild-791187-206924.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/bild-791187-206924.html


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

شکنچه د بشري حقوقو څخه د م م د قوانینو پربنسټ  . میزه  چارواکې  تر فشار الندې ديم په چوکاټ کې د دوی  سی د م

.  له جرم دیپه نړیوالو قوانینو او  د افغانستان په قوانینو کې دغه عمل . او ستر جرم  ګڼل کیږي په ښکاره سر غړونه  

د مرستو  د بشر د حقوقو مسوول او د م  م   م م  د د افغانستان لپاره  ،لین باید مجازات شيوو  مسودې امله د دغو پیښهم

سره ښه  ما ارواکو د پلټنو پر مهال له  یونده دا هم وویل چې سیمیزه  دولتي چا  .وویلمشر ما اندانسجام ادارې یا یو

 .همکاري کړي ده

 .يشوي د پوښتنې   او پلټنې ،یاتو سره  مرکېیو کال له بنداټکل 

چې    ومیړه بندیان ۱۱۱څو دوی  له  تر ،ديهم  برابرلو لپاره ډیر مصارف  تر سره کړي د رپوټ  دې د م م چارواکو د

   .وکړي او مرکې  خبري اترې خپلواکې ،وو په وسله والو نښتو کې نیول شي

دپولیسو   څ پرمهال  هې او مرکو  پوښتنو. د پلټنو ،لیدنه کړي ده و څخهندیانبله  بندیخانو کې  ۱۷م م  په ټول هیواد کې 

.  دافغان بندیانو سره دغه ي ژبه کې  ترسره شوي ديانو په مورنخبرې اترې د بندیمرکې او ساتونکې شتون نه درلود.

تر سره شوي  پوري په پرلپسي توګه میاشت اګست  ۱۱۴۴اوکتوبر څخه تر  ۱۱۴۱او پښتنې  په نهو میاشتو کې د  نېپلټ

 . دي

 څخه ډیر  دبندیانوسره  ددریمې برخيد ملي پولیسو په بندیخانو کې  یواځې د افغانستانپلټنې ښایي چې  ،وایي م م 

 .شوي دی شکنجه او ناوړه چلند 

 

 حقوقي دعوا 

 پوښتل شویو  . دلته د ټولووو ترهخانو کې تر دې هم بد ییا استخباراتو په بندد م م  رپوټ پر بنسټ  حاالت د ملي امنیت 

له میتودونو څخه کار شکنجې درندو  د د دوی په وړاندې  ه موده کې لږ تر لږه یو وار د بند پسلنې  ۱۴ هخڅ بندیانو

 دي،  بلکې په  سیستماتیک ډولتورنه ښیي چې دا کوم خل خل پیښې نه  د م م  رپوټ  دولت باندې   .  په اخیستل شوي

  .شکنجې تر سره شوي  ديکې و په بندیخان

 

 ځورول  او رټل نوییم بالک کې  

دلته دملي   .خبر ورکوي ورولو  څخه نوله ځبندیاپه  نوییم  ګوښمناکه بالک کې  ساتل شویو په ځانګړي ډول رپوټ 

رول په ډلیزه وشکجه او ځ .او نور د دولت دښمنان بندیان دي کساننوتور جرمونو په ترهګریو کې  ریاست په  امنیت

ی د خپل بند په موده کې له بندیانو څخه دوو کسانو وویل چې دو ۱۴. د تر سره شوي دي هم او په لیکو کې   ډول

 وی هر ځل  په مرکو کې . دځ کې تنکې ځوانانو هم شتون درلودپه من. د دولت د دښمنانوشوي ديپاتي  څخه بچ شکنجو

 .د دوزخ سره پرتله کولهبندیخانه 

وټ  واخلو موږ به دا  رپ ،ویلکابل کې د کورنیو چارو وزارت  و پڅ وو، په  فغانستان دولت غبرګون په دې اړه ډیرد ا

. چارواکو و منله چې ځینې تیروتنې تر سره شوي دي او څرګند کړو او په راتلوونکې څو ورځو کې به خپل غبرګون 

 .کار وکړي په برخه کې  به حل  وعده یي وکړه چې د دغې  پرابلم د

 پای
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