
 خالصھ
 

.... آنھا خانھ ما را تالشی کردند    یک لیست استبرادرانم در  نام  گفتھ اند کھ  ام  طالبان بھ خانواده  
و برادر بزرگم را دستگیر نمودند. او بعد از دو روز رھا شد، اما در جریان آن دو روز برادر 

است، و گونھ  چاو    او کجا است، وضعیت کھ  دانیم    کوچکترم نیز دستگیر شد و ما تا اکنون نمی
 اینکھ آیا زنده است یا خیر. 

 2021اکتبر  9ان کھ در داخل کشور پنھان شده است، کارمندان دولت سابق افغانست

 

اعضای نیروھای امنیتی و تن از    ۴۷ناپدید شدن اجباری  و ھمچنان    شتاب زده  ھای  اعداماین گزارش  
لیس، ریاست عمومی امنیت ملی و شبھ نظامیان وبھ شمول اعضای اردو، پ  –دفاعی دولت سابق افغانستان  

بھ خود را  یا    ۲۰۲۱بر سال  واکت  ۳۱آگوست الی    ۱۵مستند سازی کرده است کھ در فاصلھ میان    را  –
این گزارش بر والیت ھای غزنی، ھلمند، قندھار  شده بودند.دستگیر و یا توسط طالبان کرده طالبان تسلیم  

و بدرفتاری  ت،  آزار و اذیروند  یک    بازتاب دھنده ی  ی مذکور ھمچنانو قندوز تمرکز دارد، اما قضایا 
 کھ در سایر والیات کشور بھ شمول خوست، پکتیا و پکتیکا نیز گزارش شده اند.است  وسیع ترخشونت 

حضوری در والیت ھای غزنی، ھلمند، ی  مصاحبھ    ۴۰مصاحبھ، بھ شمول    ۶۷این گزارش با استناد بھ  
 ۱۰۰حقوق بشر نشان مدھد کھ نیروھای طالبان بیشتر از  دیده بان  و قندھار تھیھ شده است. تحقیق    کندز

نفر از اعضای نیروھای امنیتی و دفاعی دولت سابق را تنھا در این چھار والیت در جریان سھ ماه گذشتھ 
آگوست کھ مرکز افغانستان یعنی شھر کابل را تصرف    ۱۵کھ قدرت را در دست داشتھ اند، یعنی از تاریخ  

ا را بھ طور اجباری ناپدید کرده اند. آنھا ھمچنان اعضای خانواده ھای نیروھای امنیتی کردند، کشتھ و یا آنھ
 و دفاعی دولت سابق را ھدف قرار داده اند.   

اعالم عفو عمومی برای کارکنان ملکی و نظامی با وجود    و ناپدید شدن ھای اجباری  شتاب زدهاعدام ھای  
دانستن افرادشان در ارتباط با قضایای نقض  گو  ان بھ پاسخدولت سابق توسط طالبان و تأکید رھبری طالب 

   . اتفاق افتاده اندفرمان عفو، 

انتقام جویانھ، بھ شمول ھدف قرار دادن کارکنان  قتل ھای  در ھفتھ ھای قبل از تسلط طالبان بر کابل، 
ر حال افزایش بود. این موضوع در ماه جوالی زمانی کھ د  شاھراهمسیرھای  دولتی، در شھرھای کالن و  

شتابزده اعدام ھای    بمرتکو    ه بودند خود را در اطراف شھر قندھار افزایش داد  نیروھای طالبان عملیات
تسلیم شده و یا اسیر شده طالبان  اعضای نیروھای امنیتی و دفاعی دولت سابق شدند کھ یا بھ  آن عده از  

نیز پدیدار   آگوست بھ این سو۱۵، ازجملھ از  در چندین والیت دیگر  روند مشابھی.  ، کامال مشھود بودبودند
   .  گردیده

کھ از دولت قبلی بھ جا مانده  تی و دسترسی شان بھ اسناد استخدامطالبان، از طریق عملیات ھای استخبارا 
و دستگیری شناسایی کرده اند. بازمحمد، اصالً اھل والیت پکتیکا،    اعدام  بود، اھداف جدید خود را برای

سپتمبر، طالبان بھ خانھ   ۳۰حدوداً در تاریخ  در سابق با ریاست عمومی امنیت ملی در قندھار کار میکرد.  



. این قضیھ کھ کردندوی در قندھار رفتھ و او را دستگیر کردند. خویشاوندان وی بعدتر جسد او را پیدا  
دستور ، نشان میدھد کھ یا مسئوالن ارشد طالبان  اتفاق افتادهروز بعد از تسلط طالبان بر افغانستان    ۴۵حدود  

ھا باعث ترس و اعدام  دوام  تل از آن آگاھی داشتند. روند جاری و  این کار داده بودند و یا حداق  انجام  بھ
طالبان جنگ در کشور بھ قدرت رسیدن  ارعاب کارکنان دولت پیشین و ھمچنان کسانی کھ فکر میکردند با  

      . شده است و خشونت ناشی از جنگ پایان میابدختم میشود 

قبلی کھ بھ آنھا تسلیم شده اند خواستھ است تا    رھبری طالبان از اعضای نیروھای امنیتی و دفاعی دولت
عفو، افرادی ی  برنامھ  تحت  داده شود.  بھ آنھا  مصونیت شان  نامھ برای  نمایند تا  (راجستر)  خود را ثبت نام  

تحقیق مورد بازجویی و  میکردند،  خود را تسلیم  عالوه بر این کھ باید سالح  ثبت نام کرده اند  تا کنون  کھ  
ارتباط    سابق   با کدام مقامات و یا بخش ھای نیروھای دفاعی و امنیتیکھ  د تا مشخص شود  قرار گرفتھ انھم  

و یا قومندان ھا و یا مقامات والیتی خاص،    مثالً با اردو، پلیس، نیروھای ملیشھ، قعطات نیروھای،  داشتھ اند
، افرادی اند  طالبان با استفاده از معلوماتی کھ در جریان این بررسی ھا بدست آورده   شایان ذکر است،سابق.  

و یا بھ طور   ه اعدام کرد  شتابزدهدستگیر، و یا بھ طور  تنھا چند روز بعد از ثبت نام شان در روند عفو،  را  
    یم ننموده اند. اجباری ناپدید کرده اند و حتی جنازه ھایشان را نیز بھ خانواده ھا و اقارب شان تسل

کھ از ثبت نام کردن در روند    صورت گرفتھ، گفتھ اند  مصاحبھھمراه شان  تعداد زیادی از افغانھایی کھ  
قرار بگیرند. در عین حال، طالبان  خشن عفو ھراس دارند، زیرا ممکن است شناسایی شوند و مورد انتقام

دستگیر کرده اند. برخی از مسئولین دولت سابق و افرادی کھ ثبت نام نکرده اند را نیز تعقیب، شناسایی و  
یک شخص ثالث تالش کرده ی  نیروھای امنیتی آن بھ روابط شخصی اتکا کرده و از آن طریق بھ وسیلھ  

نامھ ی عفو برای خود بگیرند. تعداد دیگری نیز، بھ شمول تعدادی از مقامات ارشد از نزد طالبان  اند تا  
بی اطالع کھ میتوانند نامھ ی عفو دریافت کنند  این، از  و کارمندان قوه قضاییھ   قضاتتعدادی از    مانند  ملکی،

، قرار توقیفیا  لت و کوب و  شامل  مجازات،  بودند و بھ دلیل مراجعھ نکردن برای دریافت نامھ مورد  
تعدادی زیادی از آنھا اصالً نمیدانستند کھ این نامھ ، ودندھم ب  این موضوع باخبراگر از  حتی . گرفتھ بودند

مشخص نکرده ثبت نام  زی برای  زیرا طالبان ھیچ مرکورند،  بدست بیا میتوانند   چھ طریقیھا را چگونھ و  
   اند. 

بھ یکدیگر را میشناسند.  مقیم در یک جامعھ  افراد  معموال  در شھرھای کوچک افغانستان و در روستا ھا،  
اشند، توانستھ اند در مورد  وده بطات و آشنایی ھا، طالبان، حتی اگر اھل ھمان محل ھم نبدلیل این ارتبا 

طالبان با دولت قبلی معلومات بدست آورند. افرادی کھ توسط  و ارتباط شان  گذشتھ ی کاری شان  ،افراد
اعدام بزده  شتا شناسایی شده اند برای تحقیقات و سواالت بیشتر احضار شده اند و برخی از آنھا بھ طور  

افراد سطح بیشتر  شده اند    اعدامکسانی کھ دفعتاً بعد از شناسایی    ند.شده و یا بھ طور اجباری ناپدید شده ا
بوده اند کھ یا در جامعھ شھرت زیاد نداشتھ اند و یا فاقد  سابق  پایین از نیروھای امنیتی و دفاعی دولت  

 در جنوب افغانستان.   بخصوصوده اند، بخود حمایت ھای قابل توجھ قومی و قبیلھ ای در محل 

 نیتی و دفاعی دولت سابق بوده اندنیروھای امی  پیدا کردن اعضای شناختھ شده    صددطالبان ھمچنان در  
آنھا را تھدید کرده و مورد آزار و اذیت قرار داده اند تا محل پنھان   ھای  اغلب موارد اعضای خانواده  و در

و یا بھ طور اجباری اعدام شده اند  شدن آنھا را افشا کنند. برخی از آنھایی کھ در نھایت دستگیر شده اند  
 ناپدید شده اند، بدون اینکھ طالبان اطالعی از سرنوشت آنھا بھ کسی بدھند.  

 ناپدید شدن اجباری در قوانین حقوق بشر بین المللی بدین شکل تعریف شده است: دستگیری و یا توقیف
یک فرد، توسط مقامات در حالی کھ این مقامات از تأیید صلب آزادی او امتناع نمایند و یا   (بازداشت)



شر را کھ تحت حمایت  حقوق بنیادی ب  ، سرنوشت و محل نگھداشت فرد را پنھان کنند. ناپدید شدن اجباری
ممنوعیت   کھ شاملنقض میکند،  کھ دولت افغانستان آن را پذیرفتھ را  کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی  

 فراقضایی است.دستگیری و توقیف خودسرانھ، شکنجھ و سایر برخوردھای ناشایست، و اعدام ھای 

ناپدید شدن اجباری  از  دولت ھای قبلی افغانستان، بھ شمول دولت رئیس جمھور اشرف غنی بھ طور گسترده  
آمیز را   سواستفاده  بان ھمچنان عملیات ھای جستجو و تالشی ھایعلیھ مخالفین خود استفاده کرده اند. طال

واردی ناپدید ساختن اجباری عملیات ھای شبانھ، برای دستگیری، و در م  کھ شاملبھ راه انداختھ اند،   
. یک فعال جامعھ مدنی از والیت  میشود  افرادی کھ گمان میکنند مسئولین ملکی و نظامی دولت سابق ھستند

 ھلمند چنین اظھار داشت: 

خلع سالح نیروھای امنیتی دولت ی  ھستند. این عملیات بھ بھانھ  وحشتناک  طالبان بسیار  ی  عملیات شبانھ  
ود را تسلیم نکرده اند اجرا میشوند. کسانی کھ ناپدید میشوند معموالً قربانی ھای  سابق کھ ھنوز سالح خ

ھمین عملیات ھای شبانھ ھستند. فامیل ھای شان نمیتوانند گزارش بدھند و یا جزئیاتی بدست آورند. فامیل 
 ھایشان حتی نمیتوانند بپرسند کھ افراد ناپدید شده بھ کجا برده شدند. 

. دولت اسالمی خراسان، گردیده اندسایر انواع خشونت ھا در کشور واقع  میان  شدن ھا در    ھا و ناپدیداعدام
و ادامھ داده  یکی از شاخھ ھای وابستھ بھ داعش، قتل ھای ھدفمند و بمبگذاری ھای خود را در کشور  

ن گروه  طالبان نیز با عملیات ھای تالشی و جستجوی شدید و توقیف برخی افراد در ولسوالی ھایی کھ ای
جنایی و تسویھ حساب ھا    مبھ افزایش جرایفعالیت دارد بھ انھا پاسخ داده اند. ھمچنان سقوط دولت قبلی  

 .    منجر شده است خشونت علیھ مقامات برجستھ محلیشامل 

مقامات طالبان بھ کرات دست داشتن افراد شان را در قضایای قتل و ناپدید شدن ھای اجباری رد کرده اند.  
تا تمام   ھستند  این وجود، چنانچھ طالبان کنترل منسجم بر تمام کشور را بدست می آورند، آنھا مکلفبا  

بسازند. شواھد رو بھ افزایش نشان میدھند کھ گو  اعضایشان را کھ مسئول نقض حقوق بشر ھستند، پاسخ
و اذیت، در قضایای رھبری طالبان در سطح ولسوالی ھا و والیت ھا، در کنار سایر انواع خشونت و آزار  

 و ناپدید شدن ھای اجباری دست دارند.  محاکمھبدون ی اعدامھا 

طالبان سعی کردند   یبعد از تصرف والیت ھای ھلمند و قندھار توسط طالبان، قومندان ھای ارشد استخبارات 
رار  تا قومندان ھای ارشد نیروھای امنیتی و دفاعی دولت سابق را دستگیر، توقیف و مورد بازجویی ق

بھ طور اجباری ناپدید شدند. قدرت هللا، یک قومندان شناختھ   شامل کسانی ھستند کھدھند؛ برخی از آنھا  
طالبان   استخبارات  توسط  آمد  در  طالبان  بھ تصرف  قندھار  اینکھ شھر  بھ محض  قندھار،  در شھر  شده 

او از سوی طالبان او ھیچ نوع معلوماتی در مورد سرنوشت و محل نگھداشت  ی  دستگیر شد. خانواده  
با بدست نیاوردند. دیده بان حقوق بشر بھ شدت نگران این موضوع است کھ قتل ھای انتقام جویانھ کھ  

است، مبنای یک سیاست تعمدی برای جستجو، ھدف قرار دادن و اعدام ھمراه  رھبران طالبان  اغماض  
 نیروھای امنیتی دولت سابق و دیگران گردد.  

مربوط بھ  قیق در مورد گزارشات  ر، طالبان اعالم نمودند کھ کمیسیونی را جھت تحماه سپتمب  ۲۱در تاریخ  
سایر جرایم   و  فساد، سرقت،  بشر،  نقض حقوق  اند.  قضایای  داده  تاریخ  تشکیل  این    ۲۲تا  نوامبر،  ماه 

کمیسیون ھیچ نوع تحقیقی را در قبال قضایای قتل اعالم نکرده است، در صورتی کھ این کمیسیون اعالم 
کرده کھ تعدادی از اعضای طالبان را بھ خاطر جرائمی چون سرقت، دستگیر کرده و تعدادی را نیز بھ 

 خاطر جرائم فساد از صفوف خود خارج ساختھ اند. 



 مقامات ام ھا و ناپدید شدن ھا با  نوامبر، یافتھ ھای خود را در مورد اعد  ۷ق بشر، در تاریخ  دیده بان حقو 
طالبان در میان گذاشت و از آنھا خواستار معلومات در مورد ھر نوع تحقیقات صورت گرفتھ شد. طالبان 

یرد، و ھیچ  کھ ھر نوع توقیف و مجازاتی بر اساس پروسھ ھای قضایی صورت میگ  اظھار کردند در پاسخ  
افرادی کھ دستگیر شده اند نھ بھ خاطر گذشتھ  ”مجازات نمیشود. آنھا اضافھ کردند  محکمھکس بدون حکم  

شان، بلکھ بھ خاطر جرائم جدیدی بوده کھ مرتکب شده اند؛ باعث ایجاد مشکالت و توطئھ ھا علیھ دولت  
س داشتھ اند. پالیسی ما این نیست کھ کسی جدید شده اند؛ و با افراد بدنامی کھ از کشور فرار کرده اند تما 

پاسخ کامل آنھا، بھ   .“ گربھ قتل برسانیم، خواه عضو گروه داعش باشد یا ھر گروه دی  محاکمھرا بدون  
بھ شکل سند ضمیموی بھ این گزارش اضافھ گردیده فوق الذکر  بیشتر در مورد کمیسیون   شمول جزئیات

   است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 توصیھ ھا
 بھ طالبان 

   ، گزارشات موجود از چنین قضایارا خاتمھ بدھیدو ناپدید شدن ھای اجباری    شتابزدهاعدام ھای   •
مقامات طالبان،   لد، و افرادی کھ مسئول چنین اعمالی بوده اند، بھ شمودھیمورد تحقیق قرار  را  

  محکمھ   توسط شده اند،    قومندان ھا، و سایر اعضای این گروه کھ مرتکب نقض شدید حقوق بشری
 . کنیدتعقیب و مجازات ذیصالح، مستقل و بی طرف 

بھ طور عاجل، در مورد محل نگھداشت و سرنوشت کسانی کھ بھ طور اجباری ناپدید شده اند بھ   •
و افرادی کھ بھ غلط نگاه داشتھ شده اند رھا   بدھیدمعلومات  خانواده ھای آن افراد و بھ عموم مردم  

 .  کنید

ساختن اعضای خود بھ خاطر قضایای  گو  تمام تدابیر و اقداماتی کھ طالبان جھت پاسخ در مورد   •
ل  جد. بھ طور عا کنیجدی نقض حقوق بشر اتخاذ میکنند، بھ عموم مردم آگاھی رسانی  مشخص و  

مناسب   آنھا جبران خساره  ھای  خانواده  و  بشر  نقض حقوق  قضایای جدی  ھای  قربانی  تمام  بھ 
 .  تخصیص دھید

مجازات خودسرانھ ی اعضای دولت آمیز، تھدید کننده، آزار دھنده و    دامات و اعمال ارعابتمام اق •
و افرادی کھ منتقد اعمال سابق و سایر افرادی کھ با دولت سابق وابستھ بودند، کارکنان رسانھ ھا،  

    د. کنیمتوقف  راو سیاست ھای طالبان بوده اند 

دھی دسترسی کامل برای تحقیق و گزارش  بھ سازمان ملل متحد، رسانھ ھا و نھاد ھای حقوق بشری •
از اعمال تالفی جویانھ و   نوع تھدید  بدون ھیچأفغانستان،  در مورد وضعیت حقوق بشر در داخل  

 بدھیدژ یا مجازات

سترسی کامل داده بھ گزارشگر ویژه ی جدید در مورد افغانستان، البتھ زمانی کھ مقرر گردید، د •
 .  کنید ھمکاریمأموریتش و با وی در راستای اجرای بدھید 

 

 بھ سازمان ملل متحد
خود را جھت تحقیق    ھیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) باید مأموریت و تعھد  •

در مورد قضایای نقض حقوق بشری و آزار و اذیت افراد در افغانستان حفظ و بھ سرعت عملی 
نماید. یوناما باید قادر باشد تا آزادانھ در سرتاسر افغانستان سفر نماید و بھ توقیفگاه ھا دسترسی 

کار نموده، بھ عموم    افغانستانداشتھ باشد و در مورد وضعیت حقوق بشر در کشور با مقامات  
 مردم در مورد وضعیت حقوق بشر گزارش دھد. 



خود بھ شورای امنیت سازمان ملل   ۲۰۲۲سازمان ملل متحد، در گزارش جنوری سال    دبیرکل •
تأکید نماید   باید  و گزارشدھی بھ   کھ نظارت شدید، تحقیق متحد در مورد مأموریت دفتر یوناما، 

ق بشر در افغانستان، با توجھ ویژه بھ وضعیت دختران و  عموم مردم در مورد قضایای نقض حقو 
 . استزنان، ضروری 

اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد باید مأموریت حقوق بشر یوناما را تقویت نموده، منابع  •
 کافی و پرسونل الزم را برای پیشبرد این مأموریت در اختیار یوناما قرار دھند. 

 

 بھ تمویل کنندگان افغانستان  
محلی،   ح ملی، ولسوالی ھا و سطوحتا در سط   کنیدبھ طور علنی و دوامدار بر طالبان فشار وارد   •

ی توقف اعدام ھا بھ شمول  ،  حقوق بشر را کھ در سطح بین المللی بھ رسمیت شناختھ شده است
 چنین اعمالی بوده اند  مسئولکسانی کھ  گو ساختن  ، ناپدید شدن ھای اجباری، و پاسخمحاکمھ بدون  

 .  احترام بگذارد

طالبان قدم ھای مثمر   کھ  قرار دھید تا ھنگامی  تمام کمک ھای مستقیم غیر بشری   بر  ھدفمندشروط   •
 در راستای اجرای تعھدات بین المللی خویش در قبال حقوق بشر بردارند.  را قابل اعتماد  و

 

 

 

 


