
 

 

 

 

 

 

 

ه چلند:د جګړی اړوند توقيفيانو سر  
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 دافغانستان لپاره دملګرو ملتونو مرستندويه پ�وی

 بشري حقونو لپاره دملګرو ملتونو عالي کميشنرۍ دفترد 

  کال ٢٠١٧اپريل 

 افغانستان -کابل 

 



لنډيز د راپور  

 

 د ډهګ په چی راځی. نلری ځای شنکجه يو کی لټه په جوړولو د يی مونږ چی کی راتلونکی عاد.نه او دوامداره سوليز، يو په
  . سپموو ونه ھڅې راز ھيڅ اړوند راوستلو د ته عدالت کونکو شکنجه د او ساتنی خلکو د وړاندی، په ختمولو د شکنجی

  1)منشي عمومي ملتونو ملګرو د( 

 و، پهلپاره د افغانستان د ملي پ�ن پلی کول يفيانو سره چلند: د شکنچی د له منځه وړلودغه راپور چی د جګړی اړونده توق
او د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ دفتر (او ) وناماي( پ�وي هيمرستندو ملتونو روګمل د ېک افغانستان

کال د جنوری  ٢٠١۵چی د جګړی اړوند توقيفيانو سره د  و د ھغه مرکو موندنو څخهاشوی،  چمتو خوا لهايچ سی ايچ آر) 
 پوری شوی درج کړی. ٣١کال د ډيسمبر تر  ٢٠١۶د اول څخه تر 

د مخکنيو موندنو او خپاره د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ دفتر  نوموړی راپور دغه موندنی د يوناما/
کال د فبروری په مياشت  ٢٠١۵شويو راپورونه سره پرتله کوی، او د شکنجی د له منځه وړلو لپاره د ملي پ�ن کوم چی د 

 .کوي ارزونه قيتطب د حکومت افغان دکی نافذ شوي 

بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د په افغانستان کې دبشري حقونو د محافظت او ترويج په موخه، د حکومت او ديوناما/ 
ترمنځ دروانو رغنيزو ھڅو په لړ کې دغه راپور مخکي له خپريدو دحکومت (افغان حکومت) سره  عالی کمشنرۍ دفتر

   2شريک شوی وو. دغه راپور ته دحکومت ځواب څلورمه شميره ضميمه ده.

يوناما د دولت ټولی ھغه ھڅی منی چی د جګړی اړوند توقيفيانو سره د چلند انديښنی را پارولی وی، او ټول ھغه ګامونه چی 
کال د ملي پ�ن د عملی کيدلو اړوند يی اخيستی. په ځانګړی توګه د قانون تصويب، د پاليسو جوړول، او د قانون  ٢٠١۵د 

  ی د داخلی بشری حقونو د نظارت لپاره د پرمختيايی ميکانيزمونو وده ورکول دی. پلی کولو او امنيتی حا.تو په چوکاټ ک

وا ا لخيونام لي پ�ن د عملی کولو اړوند يی کړی چی په بشپړه توګه دسربيره د حکومت د ټولو ھڅو چی د مکه څه ھم،  
توګه د ناوړه چلند راپورونه درج اوسني راپور کی بيا ھم د جګړی اړوند توقيفيانو سره په مکرره خو يی م�تړ شوی، 

  په وړاندي د حساب ورکوني نشتون.   ، په خاصه توګه د تحقيق په ترڅ کی، او د غه ډول اعمالوشوي

د شکنجی او نور ظالمانه، غير انسانی او يا له سپکاوی ډک چلند ممانعت د نړيوال قوانون يو عرفی نورم دی، او د افغانستان 
جرم ګڼل کيږی. ددی روښانه قانونی ممانعت سره سره ددغه راپور  ې په ښکاره ډولنړکډول  قانون په چوکاټ کی دا د

ار د اعتب جوړونی په موده کی يوناما د جګړی اړوند د ډيرو توقيفيانو سره مرکی کړی، او په ھغوی د شوو شکنجو اړوند
ه سپکاوې ډک چلند سره په ھغو توقيف خونو وړ اسناد په .س ورکړی، او يا له نورو ډولونو ظالمانه، غير انساني او ل

له لوري په ھيواد کی اداره  3مخامخ شوي چی د ملي امنيت رياست، ملي پوليسو او يا د افغان ملي دفاعی او امنيتي ځواکونو
  کيدل. 

                                                           

جينيوا  ۴کال د نومبر  ٢٠١۴دشکنجی ضد کنوانسيون د ديرشمی کليزی په ھکله د عمومی منشي پيغام. 1 
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15268&LangID=E#sthash.R9MB84l1.dpufhttp://ww
w.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15268&LangID=E#sthash.R9MB84l1.dpuf. Accessed 16 April 

2017.  
کلني  قونو دفتر د منازعې اړوند توقيفيانو سره د چلندپه افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندويه پ3وی (يوناما) او د ملګرو ملتونو د عالي کميشنرۍ د بشري ح .2 

  .راپور ته د افغانستان د اس3مي جمھوريت ځواب ، د شکنجې د له منځه وړلو د افغانستان د ملي پ3ن پلي کول
واکونه، افغان سيمه اييز پوليس، د افغان د عامه د افغان ملي دفاعی او امنيتی ځواکونو کلمه يو عمومي کلمه ده چی پدی کی افغان ملي پوليس، افغان ملي سرحدي ځ 3 

  نظم پوليس، افغان ملي اردو او د ملي امنيت رياست شامل دي. 



پل د خ نګه چی د خپلو دريو پخوانيو راپورونو په شکل چی د بشری حقونو او د توقيف خونو ارزونې وې، يونامارلکه څ
د روانې وسله والې جګړې په تړاوو د جرمونو د پوښتنې  کی 4په افغانستان ف خونو درلوده چینظارت تمرکز په ھغه توقي

  .ندی وی. 

پدی راپور کی دا ندی په ګوته شوي چی د جګړی د توقيفيانو سره د نيولو په وخت کی څنګه چلند شوی، يوازی په ھغه 
ول په ټرکن دوی ددچی  ته ونومرکزې دږن اردو ملي د اي او تيامن ملي سو،يپول ملي دی  کوی کله چی توقيف تمرکزچلند 

  .هو ې.ند کنترول ړبشپ د چارواکو د فيتوق د توقيفي ېچ رتهيچ ،انتقال شوی ساحه کی دی

په ډيرو قضيو کی چی د توقيفيانو سره مرکی شوی، ويلی دی چی ھغوی ځکه شکنجه شوی ترڅو په زوره تری اعتراف 
واخيستل شی. او له کومه وخته يی چی اعتراف کړی او يا ھم ګوته ولږولی نو شکنجی پری بندی شوی. پدی مرکو کی 

شوی وو. او تقريبآ ټولو دا خبره کړی چی د اعتراف زياترو ويلی چی دوی نه پوھيدل چی په اعتراف خط کی څه ليکل 
  کولو تر وخته، دوی مدافع وکيل ته .س رسی نه درلوده. 

 بايد يادونه وشی چی يوناما داسی څه ندی موندلی چی په توقيفيانو دې له افغان ملي دفاعی او امنيتی ځواکونو د توقيف خونو
ه جه يا ناوړد مرکزی بنديخانی د رياست لخوا اداره کيږی شکن 5وزارتچی د کورنيو چارو وروسته په ھغه تأسيساتو کی 

  شوی وي. ورسره چلند

غو اعمالو ادي، د ھ نيونو کی ذکر شوی، دغه راپور د ھاغو اعمالو چی شکنجه کونکيلکه څرنګه چی په بين المللی قوا
نکوی. دواړه ډول اعمال (د شکنجی او نورور چلند يا سزا تر منځ کوم توپير  ي او توھينونکيسره چی ظالمانه، غير انسان

الو وظالمانه غير انساني او توھينوکي چلند يا جزا په وړاندی د ملګرو ملتونو کنوانسيون) او ھمدارنګه د بشری حقونو د نړي
اندازه  تهتر زيا 6ترمنځ توپير نو او شکنجوتړونونو چی افغانستان منلی منع شوي. سربيره پردي، په عمل کی د ناوړه چلندو

تجربي ښيي چی ھغه حا.ت چی ناوړه چلند ته ضمينه برابروی په مکرره توګه شکنجی ته .ره ھواروی، خو  واضح نده،
لپاره  7چلند د مخنيویغه ګامونه چی د شکنجی د مخنيوی لپاره اخيستل کيږی بايد د ھر نوعه ناوړه انو له ھمدی امله ھ

   واخيستل شی.

نړيوالو قوانينو ته په کتو، يوناما د ھيڅ يو انفرادی قضيه لپاره د شکنجی او يا بل ډول ظالمانه غير انسانی يا له سپکاوی ډک 
چلندونو تعريف نکوي، او نه پدی لټه کی دی چی جنايی عدلی سيستم ته بديل وټاکی. يوناما د توقيف خونو د څارنې د 

کار اخلی کوم چی په نړيواله کچه د بشری حقونو د څارنی د ميتودونو سره برابر دی. پروګرام لپاره دداسی ميتودونو څخه 
معلومات را برابر 8ترڅو د موجوده شکنجو، ظالمانه او غير انسانی او يا له سپکاوی ډکو چلندونو په اړه معتبر او اطمينانی 

و د شکنجو د منع او مخنيوی په وړاندی کړی. د راپور موندنې د حکومت سره پدی خاطر شريکيږی چی تشويق شی تر څ
خپلی ژمنی تطبيق کړی. په ھغه ځاينو کی ددی ټول چلندونو تورونه موجود وی خپلواکه، نا پيلی او باوری څيړنی ترسره 

  کړی، او قربانيانو ته مناسب جبران ورکړی. 

ما د بشری حقونو د کارکونکی له کومی موندني چی پدی راپور کی وړاندی شوی، د ھاغو مرکو پر بنسټ دی چی د يونا
توقيف  ۶٢په  9و.يتونو ٢٩پوری د افغانستان   ٣١کال د ډيسمبر تر  ٢٠١۶کال د اول د جنوری څخه تر  ٢٠١۵لورې 

                                                           
د جزا د قانون Qندی راځی  ١٩٧۶ھغه توقيفيان چی د جګړی اړوند جرمونو باندی مشکوک دی په عمومي توګه د دولت په وړاندی د جرمونو مرتکبين دی، چی د  4 

 ١٩٨٧اتيک جمھوريت په په کوم کی چی د بھرنيو چارو خارجی امنيت په وړاندي جرمونو او د داخلی امنيت ضد جرمونو فصلونه شامل دي. د افغانستان ديموکر
و تاQن، او د ښمنۍ کال د جزا قانون د افغانستان د ديموکراتيک جمھوريت د داخلی او بھرنی امنيت پر ضد په کوم کی چی د وژنی تور، د چاودنۍ عمل، د وسلوال

و يا نورو وژنکو موادو استعمال، د يو تروريستی سازمان کال د تروريزم ضد قانون چی تروريستي جرمونه تعريفوی، د چاوديدونکو ا ٢٠١٨پالونۍ شامل دي. او د 
کومو جرمونو تورن غړيتوب، په نړيواله کچه د خوندي اشخاصو په وړاندي جرمونه او يا داسی نور عملونه. يوناما د ډيرو توقيفيانو سره مرکي کړي چی دوي په 

خاليفنو لکه طالبانو په ضد ولسوال بغاوت کړي او يا يی حمايه کړي، او يا ھم ددولت ضد مشوي Q خبر ھم نه وو، چی دوي په عمومی توګه د افغانستان د حکومت 
  سره غړي وه.

 که( شوي نده مرکه ھم سره ھيچا خهڅ یجمل له انويفيتوق 169 د یک خونو فيتوق په وزارت چارو ويکورن د باره په چلندو هړناو نور اي او یشکنج د یک راپور یپد5 
  .یک ونوياځ په یددو) یمحاکم له وروسته اي ېمخک خهڅ ېمحاکم د
 یورپ حاQتو په یک هيقض ھر په توپير ځمن تر ولونوډ مختلف دغو د چلند هړناو د خو ،ید حالت ديشد" چلند کډ یسپکاو له او یانسان ريغ ظالمانه،" د" شکنجه"6 
  .ده نه انهښرو عنصر ريتوپ د ځمن تر ھدف د ويورټګک وړدوا د او ،)انمنيز شوي یقربان خپله ولډ ګړېانځ په او( لري هړا
  CAT / C / GC / 2 ،")قيتطب یماد 2 د خوا له وندونوګ کايامر د( " 2 رهيشم تبصره یعموم ه،يټکم ضد پر یشکنج د7 
 ليفصت په یک برخه په) یتادولوژيم( د ھکله په والي ايتيښر د معلوماتو' ړو اطمنان د او معتبره' یاريمع د مھال په ۍارنڅ د نوياځ فيتوق د وناماي یک راپور یپد8 

  .ړیک حيتشر سره
  .شوي دنهيل تر خوا له وناماي د یچ ید لست خونو فيتوق ھغه د دا ورئ،ګو مهيضم ١ د9 



بالغی  ۶بالغ نارينه،  ٣٧٨توقيفيانو له ډلی څخه  ۴۶٩ غود د. د جګړی اروند توقيفيانو سره ترسره شوی ۴۶٩خونو کي 
  . 11څخه کم عمره ماشومان وود اتلس  ٨۵او  10ښځی

وقيفيانو په وړاندی د شکنجی او ناوړه چلند د منع د اقداماتو د تطبيق ارزونه وشی، نو يوناما ھمدارنګه د تلپاره چی  ددی
افغان ملي پوليسو، د ملي امنيت کارکونکو، د افغان ملی اردو، د زندانونو مسؤلينو، قاضيانو، څارنوا.نو، مدافع وکي�نو، د 

   سره مرکی کړی. دولت طبي پرسونلو او نورو مربوطه ارګانونو 

ددی دوو کلنو د څارنې په ترڅ کي چی پدی راپور کي تر پوښښ .ندی راغلی، د ھغه توقيفيانو سره چی مرکی شوي، يوناما 
وړ او معتبری مرکی ورکړی چی پر دوي د افغان ملي  کيږی، د اطمينان ٪٣٩چی  )توقيفيانو ١٨١څخه  ۴۶٩ (یچموندلي 

تنو داسی  ٣١دفاعی او امنيتی ځواکونو په توقيف خونو کی شکنجی، غير انساني او يا له سپکاوې ډک چلندونه شوی. 
 ٢٠١۵راپورونه ورکړی چی پدوی شکنجه يا نور ناوړه چلندونه د يو څخه په زياتو توقيفونو کی شوی. کچيری د يوناما 

د ډيسمبر مياشت پوری وو مقايسه کړو په  ٢٠١۴کال د اول د فبرورې څخه د  ٢٠١٣ال راپور د مخکنی راپور چی د ک
يناني اسناد د شکنجی او نورو مختلفو ډولونو ناوړه چلندونو په اړوند يی وړاندی وقيفيانو معتبره او اطمت ٪٣۵کوم کی چی 

کال راھيسي د جګړی د توقيفيانو په وړاندی تر ټولو زياته  ٢٠١٠کی د  کړی وه. يوناما انديښنه لري چی په اوسنی راپور
  پيمانه شکنجی او نور ناوړه چلندونه د ملي پوليسو په توقيف خونو کی درج کړی.

کالونو کي  ٢٠١۵او  ٢٠١٣،  ٢٠١١ھغه موندنی چی پدی راپور کی تياري شوي، د يوناما د ھاغه راپورونو سره چی په 
د جګړی توقيفيانو سره د 12مله توګه سمون خوري. دا ټول راپورونه دا په ګوته کوی چی د ھيواد په کچه خپاره شوی په مک

ملي امنيت او افغان ملي پوليسو په توقيف خونو کی په لوړ تناسب د شکنجی، ظالمانه، غير انسانی او د سپکاوې ډک چلندونه 
  کيږی.

نو سره چی د امنيت اړوند په تور نيول شوی، شکنجی او ناوړه چلندونه پدی راپور کی دا ھم مستند شوي چی د ھاغو ماشوما
سره د افغان  یدو دچی ) د اعتبار وړ مرکي ورکړی ٪۴۵اوتنو  ٣٨ماشومانو چی مرکی ورسره شوي  ٨۵شوي، د ھغه 

  په توقيف خونو کی شکنجی او نور ناوړه چلندونه شوی. ملي دفاعی او امنيتی ځواکونو 

يوناما پداسی حال کی شواھد تر.سه کړی چی د افغان ملي اردو له لوری ھم شکنجی او نور ناوړه چلندونه ترسره شوي (په 
شمول د افغان ملي توقيف خونې چی په پروان و.يت کی دی، او د دفاع وزارت له لوري اداره کيږی). د شکنجی او نورو 

 پوليسو او ملي امنيت په توقيف خونو کی راپور شوي.  ناوړه چلندونو تورونه په ډيره پيمانه د ملي

د شکنجی او ناوړه چلندونو ھغه ډولونه چی يوناما ته تشريح شوی، شامل دي: په بدن سخت وھل (په لښتو، پ�ستيکی پايپ 
ندونه، ساه ب او کيبل، د پښو په تل وھل، د تناسلی آلی په شمول برقی شارټونو ورکول، تر اوږدی مودی پوری د مټو په زور

لريوالی، د شکنجی او ناوړه چلندونو نور ډولونه: لکه د تناسلی آلی تاوول،  حتجابد اد پ�ستيکی کڅوړی پواسطه، او د ابو 
د سګريټ .يټر له .ري د پښو د تلو سځول، د اوږد مودي لپاره د فشار .ندي ساتل، بی خوبه کول، جنسی تيرۍ، او د اعدام 

  ګواښونه).

  

                                                           
او  ه نيول شویني د جګړی اړونده جرمونو کی او نجون يتوقيفيانو سره د چلند په ځانګړې توګه سروکار لري. په عمومي توګه، ښځ هدغه راپور د جګړې اړوند 10

وي محکوم ش اخ�قي جرمونو يا په. د افغانستان په زندانونو کی زياتره بندي شوی ښځي او انجوني د عرفي او شرعی قانون څخه په سرغړونو او شوي نه توقيف
په ھمدی مرکز کی وی، که  امنيت ملي د سره مرکی کړی چې انجلۍ يوی او ښځ، شپږو د ھاغو شوې، يوناما ترسره کې چی ترڅ په څارنې لپاره د راپور دي. ددې

ھم يوناما د ښځو سره د مرکی په  او نه راپور شوي نه وو، چلند ھيڅ ناوړه له لوري چارواکو د څه ھم ھيڅ يو د دوي نه په جرم تورن شوي نه وي. د توقيف خونو
 خپلره س يپه ډيرو مواردو کې د ھغو(شرايطو کې چې  سیدپه افغانستان کی ښځينه توقيفيانی پ کړی. جريان کی د ناوړه چلند کومی نښی کتلي او يا تر.سه

  حدودو څخه بھر ده.پراخه موضوع ده چې د دې راپور له يوه  دا ) ساتل کيږی، چیماشومان
  ھلکان او يوه انجلۍ 11٨۴ 
 ٩١٠ د یچ ه،ړوک مرکه يی سره انيفيتوق 2218 د تور په تيامن د د او ه،ړک پيل ارنهڅ کهيستماتيس انويفيتوق وندړا ګړېج د ېک کال 2010 په وناماي ېچ هګرنڅ12 

  .ید شوي مرتکب چلندونو هړناو نورو د او یشکنج د واکونهځ یتيامن افغان یچ لړک Qسه تر اسناد ړو نانياطم د او معتبره یداس يږیک ٪۴١ یچ نه انويفيتوق



  13امنيت رياستد ملي 
ددغه راپور په موده کي يوناما د ملي امنيت په توقيف خونو کی د توقيفيانو سره د ناوړه چلند او شکنجی اړوند معتبر او 

 ١٠۶مرکو چی د ملي امنيت د رياست په توقيف خونو کی ترسره شوي،  ٣۶٩اطمينانی معلومات تر .سه کړي. د ھاغو 
اما دا د يون سی ښودلي چی پدوی باندی شکنجی او يا نور ناوړه چلندونه ترسره شوي.کيږی په مرکو کي دا) ٪٢٩ (تنو چی

مرکو دا جوته کړی وه چی د ملي امنيت په توقيف خونو  ٪٢۶کال د موندنو سره مطابقت لري، لکه څرنګه چی  ٢٠١۵د 
  سره مخ شوي. 14کی د ورته چلند 

  

 15ھرات، ننګرھار او کابل د ملي امنيت په توقيف خونو کی په سيستماتيک د يوناما څارني دا په ګوته کوی چی د کندھار، فراه،
نورو  ١٧توګه د شکنجو څخه کار اخيستل شوي. ددی ترڅنګ د کافی او معتبرو اسنادو په درلودلو سره د  16او با قاعده

  و.يتونو په ملي امنيت توقيف خونو کی شکنجی ترسره شوي.

لخوا د توقيفيانو سره چلند ستره انديښنه ده. ددغه راپور جوړونی په موده کی د يوناما  په کندھار کی د ملي امنيت د رياست
د ھغو توقيفيانو چی مرکی ورسره شوي د اعتبار وړ مرکي ورکړی، د و.يتی ملي امنيت رياست له  ٪۶٠موندنی ښيی چی 

قانون خ�ف دي. د نوموړو شکنجو په اړه لوري پر دوي ھاغه شکنجی او يا بل ډول ناوړه چلندونه شوي چی د بين المللي 
انديښنی مونږ يو ځل بيا ھغو سيستماتيکو شکنجو او ناوړه چلندونو ته بيايی کوم چی د کندھار ملي امنيت رياست لخوا شوي 

په راپورونو کی درج شوي وي. ھمدارنګه يوناما د فراه د ملي امنيت رياست د توقيف خونی  ٢٠١١/٢٠١٢وي او د يوناما 
  لی. وند کوم مثبت تغير ندی ليداړ

او داسی معلومات يی درج کړی چی د نوموړی رياست په توقيفيانو باندی په تدريجی ډول شکنجی او نور ناوړه چلندونه د 
نظارت  يد داخل يی اعتراف اخيستلو لپاره پری شوي. د ملي امنيت د ھڅو سره سره چی د نړيوالو مرستنديو ادارو په مرسته

ځانګړی توګه د جنډر او د بشر د حقونو د رياست له .ري، اما تر اوسه ھم د ونو د ښه والي لپاره يی کړی په د ميکانزم
چی د شکنجو او نورو ناوړه چلندونو  و په مقابل کیاشخاص کی د معافيت کلتور پراخ پاتی ده د ھغه رياست په ملي امنيت

 ملي امنيت د داخلی نظارت د طرز العملونو له .ري ھم تأييد شویپداسی حال کی چی دغه تورونه د  .په تورونو تورن دی
  وه، خو مرتکبين يی يوازی د اداری بنديزونو سره مخ شوي وو.

چی د ملي امنيت کوم کارکونکی ته د شکنجی په  ړیک درج ندهقضيه راپور جوړولو په موده کی داسی کومه  ید ديوناما 
تور سزا ورکول شوی وي. که څه ھم يوناما د يوی قضی په ھکله معلومات لري چی د باميان په و.يت کی د ملي امينت 

کی د يو توقيفی سره د ناوړه چلند په تور نيول شوي وو، او پدی خاطر  اص�ح مرکز محجوزين دچی دوه کارکونکی 
  کړی وه.  17ي ته معرفی شوي وو، چی د خپلو ص�حيتونو او واک څخه يی ناوړه استفادهڅارونوال

  

                                                           
 ېاندړو په ۍرګترھ د او ”تګښنټي د تيامن ملي د“ له ید شامل تونهيمسؤل استير تيامن ملي د یچ ،يږیک Qسه تر نه تونويمسؤل د قانون درياست  تيامن ملي د13 

 په وماتومعل او استخباراتو ولوټ د استير تيامن ملي د. ورکوي ټرپو ته ولسمشر افغانستان د هګتو مهيمستق په او ،يږیک اداره لخوا سير د تيامن ملي د یچ هګړج
  .یلر تيمسؤل ليمسا نورو ولوټ د وندړا امنيت ملي د او ضد ۍرګترھ د ضد، یجاسوس استخباراتو، ويبھرن د شمول په ولوټرا
 ١۶١ھغو توقيفيانو سره چی د ملي امنيت په رياست کی وه مرکي کړی چی  ۶١١کال د ډيسمبر د مياشتو په موده کی يوناما د  ٢٠١۴کال د فبرورۍ او د  ٢٠١٣د  14 

  جوړيږی شکنجه او ناوړه چلندونه شوی.  ٪٢۶تنو باندي چی 
چی پدی راپور يا نورو راپورونو کی ذکر شوي د دولت تګ3ره ده، څنګه چی شکنجه او ناوړه يوناما دا استدQل نکوی چی د شکنجی استعمال په ھغه مرکزونو کی 15 

يا زياتو توقيفيانو داسی معتبر او باوري معلومات ورکړی چی د شکنجی او نورو ناوړه چلندونو سره مخ شوي. يوناما دا  ٪۵٠چلندونه په سيستماتيک شکل دی لکه 
وند شکنجی او اړوند ناوړه چلندونه په يو ځانګړی مرکز کی راپور شي نو زيات امکان لری چی دغه شکنجه او ناوړه چلندونه د يا زيات د جګړی اړ ٪۵٠ارزوي که 

و کنجی اخبر وی چی ش يو څو محدودو کارکونکو کار نه بلکه د ھغه مرکز ځانګړی با قاعده پاليسی او کړن3ره منعکس کوی، او د مرکز ريسان او تحقيق کونکی بايد
  يا نورو ناوړه چلندونو د منع امر کړی وي. (د ميتودولوژی برخه وګوری).

توقيفيانو معتبر او د اطمينان وړ معلومات ورکړی چی پدوی باندی شکنجی  ٪٣٣ھغه توقيف خوني چی پدی راپور کی ورته اشاره شوی يو د دريو څخه يی يعنی 16 
  او يا ناوړه چلندونه شوي.

  او ددی لپاره د ايستناف غوښتنه ونه شوه. ٢٠١٧د جنوری  ۴کمي بی ګناه ثابت کړه په تورن کسان ابتدايی مح17 



  18افغان ملي پوليس
کيږی د افغان  ٪۴۵ھغه توقيفيانو چی  ٧٧توقيفيانو څخه  ١٧٢کال د ديسمبر ترمنځ د  ٢٠١۶کال د جنوری او د  ٢٠١۵د 

وه، پدوی باندی د شکنجو او نورو ناوړه چلندونو په ھکله د ملي پوليسو او افغان ملي سرحدی پوليسو په توقيف خونو کی 
  اعتبار وړ راپورونه ورکړی.

 ٪١۴د پخوانيو راپورونو په مقايسه د پوليسو په توقيف خونو کی په شکنجی او نورو ناوړه چلندونو کی د ھيواد په کچه 
  زياتوالی راغلي چی دا پام وړ او دردوونکی زياتوالی دی. 

کسانو چی د افغان ملي پوليسو په توقيف خونو کی د شکنجو او د ناوړه  ٧٧انګړی انديښنه دادی چی ھغه يوناما سره ځ 
کلو څخه کم عمره ھلکان دی. او  ١٨د  )کيږی ٪٢۶ (کسه چی ٢٠چلندونو په ھکله د اعتبار وړ مرکي کړي، په ھغو کی 

  تر اوخلي.نفرو دا خبره کړی چی دوی ځکه شکنجه شوی چی اعتراف  ٢٠دغه ټولو 

توقيفيانو په خپلو  ٪٩١درج شوي، پدی و.يت کی د ناوړه چلند زياتی قضيی په کندھار کی  د افغان ملي پوليسو له لوري
مرکو کی داسی د اعتبار او منلو وړ مرکی کړي چی پر دوي ډير بی رحمه شکنجی او ناوړه چلندونه شوی. يوناما د کندھار 

ل ړاوبه پمپ شوي، او د خپلو تناسلی آلو څخه تپه زوره د توقيفيانو څخه داسی مرکي تر.سه کړی چی ددوی په معده کی 
  .ھم دی زندۍ شويھمدارنګه ، تناسلی آلی تر فشار .ندی راوستي او شوي

ن ملي پوليسو داسی تورونه ھم شته چی بعضی کسان چی دوي پري د ددغه راپور جوړونې په موده کی د کندھار په افغا
   . او يو تعداد نور نيول شوی کسان نادرکه شوی دی وژليد محکمی څخه مخاليفينو شک کړی وو بدون 

يوناما ھمدارنګه ددی راپور جوړولو په موده کی په ګوته کړی چی د ننګرھار و.يت د افغان ملي پوليس په توقيف خونو 
 جوړيږی) ٪۵۴چی (تنو  ١٢مرکو څخه يي  ٢٢کی په توقيفيانو باندي ناوړه چلندونه زيات شوي. پدغه توقيف خونو کی د 

داسی د اعتبار وړ اسناد وړاندی کړي چی د شکنجی او يا نورو ناوړه چلندو سره مخ شوي. د کندھار او ننګرھار ملي 
نورو و.ياتو کی د سرغړونی معلومات درج کړي، په خاصه توګه  ٢٠پوليسو د شکنجو او ناوړه چلندو سربيره، يوناما په 

  ا د توقيفيانو سره ناوړه چلندونه شوي.په ھرات او فراه و.يتونو کی د ملي پوليسو لخو

ددی راپور په موده کی د ملي پوليسو په وړاندي د شکنجی او ناوړه چلندونو په ھکله، دداخلی نظارت ميکانيزمونو دومره 
پرمختګ نه وو کړی. د بيلګی په توګه ددغه راپور په موده کی د کورنيو چارو وزارت د بشری حقونو فرعی رياست لخوا 

اوړه چلندونو په تور وه څارنوالي ته د تحقيق لپاره وليږل شوه، خو دوی بيا د افغان ملي پوليس يوه قضيه چی د شکنجی او ن
  وکړ.19پوه نشول چی څارنوالی څه اقدام 

کال د جنورۍ  ٢٠١٧کال جو.ي او د  ٢٠١۵دولت يوناما ته يو نوم لړ ورکړ چی دکال د اپريل په مياشت کي  ٢٠١٧د 
لکه قتل، جنسی تيرې، جبري ودونه، او نور فزيکي حملو په وړاندي  کړنېترمنځ موده کي افغان ملي پوليسو يو لړ جنايي 

ولت په قضيی په توقيف خونو کی د وھلو او ټکولو دی چی دا ھم د د ۴د عدلي تعقيب .ندی راغلی چی ددغه قضيو څخه 
د پايلو  20تعقيبموافقه کړي چی د عدلي د نوموړو قضيو حالت . څرګند ندي، خو حکومت کټګوري کی شکنجه حسابيږی. 

    په اړه به معلومات برابروی. 

                                                           

غه دد ملي امنيت د رياست ترڅنګ افغان ملي پوليس په ھيواد کی د قانون پلی کونکي دی، د جرم د کشف کولو او د مجرمينيو د نيولو واک لري، د18 
ول ھغه افراد چی د جزا قانون تر چتر Qندي جرم کړی وی پيدا او و پوښتی په شمول د ھغه ص3حيتونو له Qري افغان ملي پوليس کوQی شی چی ټ

رنيو وجرمونو چی په وسلوالی جګړی پوری مربوط دي. او دغه قضيی څارنوالۍ ته د Q زياتو تحقيقونو لپاره ور ورليږی. افغان ملي سرحدي پوليس ک
لو کی يو بل مخ کښ ارګان ده چی وظيفه يی د ھيواد څخه د وتلو او را وتلو کنټرول تر څنګ د چارو وزارت برخه ده چی دوی د قانون په پلې کو

  افغانستان د ځمکی د پولو ساتل ھم دي. 
  .2017 فبروري د ک،يل خهڅ استير فرعي د حقونو د بشر د وزارت چارو کورنيو د19 
  .2017 لياپر 17 سره، استازي د دولت د هډغون يوناما د20 



يوناما معلومات لري چی دوه افغان ملي پوليس کارکونکی پدی تور د عدلي تعقيب .ندي راغلی وو چی دوه ھلکان يي د 
او   ت ورکړی ووئبرااص�ح مرکز کی وھلې وه. تورنو کسانو ته لومړی محکمی محجوزين دايکندی و.يت د نيلي ښار د 

  . 21رنوال  استناف غوښتنه نده کړیڅا

  افغان سيميز پوليس

ھاغو توقيفيانو سره مرکی کړي چی مخکی  ٣٧کال د ډيسمبر مياشت پوري  ٢٠١۶کال د اول جنوري نه د  ٢٠١۵يوناما د 
کسانو  ٢٢د نوموړو مرکو څخه وه،  23و سره توقيف22چی باص�حيته حقوقی چارواکو ته وسپارل شی د سيميزو پوليسلدي 

داسی ويلي چی دوي د سيمييزو پوليسو څخه د نيولو په وخت او د نيولو سمدستی وروسته شديد وھل  )يږیک ٪۵٩ یچ(
تنو د پوليسو داسی کړنو ته اشاره کړی چی پر دوي باندي يی کړی وو چی بايد د نيولو په وخت  ١٩نفرو څخه  ٢٢د  شوي.

تنو يی داسی څرګندونې کړی چی دوي د سيمييزو  ٣شوو نفرو څخه د چا سره ونشي، او په شکنجو کی شميرل کيږی. د ذکر 
  پوليسو لخوا پدی خاطر وھل شو چی اعتراف تري واخلی.

تيا، کتيکا، پک، بدخشان، بلخ، فارياب، لغمان، پکنړو.ياتو کی ترسره شوی چی: ننګرھار، بغ�ن،  ١٢نوموړی پيښی په  
  او تخار دی.کندز سرپل، 

کال د اګسټ مياشت  ٢٠١۴پيښو نوم لړ ورکړ چی دغه پيښي د  ٣٢په مياشت کی دولت يوناما ته د کال د اپريل  ٢٠١٧د 
کال جنورۍ مياشتی پوري سيمييز پوليس د غ�، قتل، شکنجو، او جنسی تيريو  په ھڅو د کړنو په مقابل کی د  ٢٠١٧نه تر 

   په توګه شامل دي. ونوی د شکنجو تورچ لدي قضيو څخه کټګوری کړي قضيی ۵ندي راغلي.  حکومت عدلي تعقيب .

  د پايلو معلومات ورکوي.  24تعقيب وافقه کړی چی يوناما ته به د عدليد نوموړو قضيو حالت . څرګند نده، خو حکومت م

  افغان ملي اردو

توقيفيانو سره مرکي کړي مخکی لدي  ھاغو ١٩په موده کی يوناما  ٣١کال د ډيسمبر  ٢٠١۶کال د جنورۍ اول او  ٢٠١۵د 
کی ساتل کيدل. ددغو توقيفيانو  26ته انتقال شی، د ملي اردو سره په مختلفو ځاينو 25چی د ملي د پوليسو او امينت ملي رياست

  کي پري شکنجی او ناوړه چلندونه شوي. 27تنو د اعتبار وړ راپورونه ورکړی چی د ملي اردو په توقيف خونو ٨څخه 

کال ډيسمبر په وختونو کی د پروان و.يت  ٢٠١۶کال جنورۍ او  ٢٠١۵ھاغو زندانيانو سره چی د  ٢۴ردی يوناما سربيره پ 
د ملي توقيف په مرکز کی چی د افغان ملي اردو لخوا اداره کيده مرکي کړي. ددی په پام کی نيولو سره چی دغه بنديان يا 

 يریډ ان چی تحقيقونه يی بشپړ شوي د اعتراف اخيستلو لپاره پريمحکوم بنديان دی او يا ھم د محاکمی څخه مخکی بندي
بنديانو د اعتبار وړ معلومات ورکړی چی د افغان ملي اردو ساتونکو لخوا پری  ۴که څه ھم  شوی نه وو، شکنجی او ظلمونه

  شکنجی او ناوړه چلندونه شوي. 

  

ھمدارنګه يوناما داسی د اعتبار وړ معلومات راټول کړی چی داسی ښکاری چی د افغان ملي اردو له لوري د تاوتريخوالي 
او تھديد عملونه په خپل سر ترسره کړي، چی په ھغه کی شامل دی، وھل ټکول، په ابو کی د سر غوپه کول. او انديښنی 

                                                           

  کال 2017 مارچ د ارنوال،څ وQيتي د هډغون يوناما د یک يډدايکن په21 
  .کوي فعاليت ېQند واک د وزارت د چارو ويکورن د او استخدام شهېمل هګتو محلي په سيپول زيي مهيس22 
  .وسپاري ته تيامن ملي اي سويپول ملي د هګتو کهټچ په ېچ دي ړا خو لري، ص3حيت نيولو د کسانو شکمنو ولډ ھر د سيپول زيي مهيس23 
  د دولت استازو سره د يوناما ليدنه ١٧کال د آپريل په  ٢٠١٧د 24 
دی پپه دغه نمونه کی ھغه توقيفيان ندی شامل چی د پروان وQيت د افغانستان د ملي توقيف مرکز کی د افغان ملي اردو لخوا اداره کيدل، ھغه 25 

  راپوری کی په ځانګړی شکل ليکل شوي.
کنجو او شيوناما د بادغيس، بغ3ن، فراه، ھرات، کابل او کندھار وQياتونو کی د افغان ملی اردو په مرکزونو کی د جګړی اړوند توقيفيانو باندی   26 

  ناوړه چلندنو په ھکله د اعتبار وړ تورونه درج کړي
کال د جنورۍ د اول څخه مخکی دی، او دا بايد څرګنده چی  ١۶٢٠ټول ھغه د شکنجو او ناوړه چلندونو قضيی چی د افغان ملي اردو لخوا شوی د 27 

زمونو صرف دوه ملی اردو کارکونکی د عدلي تعيقب Qندی راغلی البته ددغه راپور په د ملي اردو داخلی راپور ورکونی او حساب ورکونی ميکان
  موده کی.



دی خاطر فزيکی پپه شيوه د ملي توقيف مرکز مسؤلينو په توقيفيانو باندی  راپورته شوی چی په پروان و.يت کی د افغانستان
  تاوتريخوالی او تھديدونه کړی چی ګواکی د مرکز نظم ساتي. 

تنو ھاغه افغان ملي اردو يو غير اړخيز نوم لړ ورکړی چی پدی  ٢٢کال د آپريل په مياشت کی دولت يوناما ته د  ٢٠١٧د 
، بريد کول، او د محکمي پرته د يو چا وژل 28ی څخه په جدی جرمونو لکه جنسي تيرۍکال د فبروۍ مياشت ٢٠١٣کی 

  محکوميدل پکی شامل وه. 

  

 قيتطب پ%ن ملي د انديړو په لوړو هځمن د يشکنج د

د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ  کال د فبروری په مياشت کی د توقيفيان د چلند اړوند د يوناما/ ٢٠١۵د 
د منځه وړلو لپاره ملي پ�ن صادر کړ. پدغه ملي پ�ن کی ددولت لخوا روښانه د راپور په جواب کی دولت د شکنجی دفتر 

ژمني شوي چی دوی به د شکنجی له منځه وړلو لپاره په قانون، ظرفيت لوړولو او مخنيوی تدابيرو په برخه به خاص 
  اقدامات وکړي.

د بعضو برخو په تطبيق بوخت شو، په ځانګړی ډول د  ی پ�ند ددولت د ملي پ�ن د صادرولو څخه دوه کاله وروسته 
تعديل، دداخلی بشري حقونو د څارني د ظرفيت پياوړتيا او د ملي امنيت  داخلي قوانينو بعضووړاندي د شکنجی د منع په 

  په برخو کی.  وزموننيکايمپه رياست، افغان ملي اردو او افغان ملي پوليسو سره د راپور ورکوني 

ويب به ملي او د تص قانون ءجزااو د افغانستان تعديل شوی د  قانون منع یشکنج نویيو  دراپور د ليکلو په وخت کی  ید د
انيونو کی شوي په نوو قوکنوانسيون  منعشکنجی پر بھير يی روان دي. د شکنجی د جرم تعريف کوم چی د ملګرو ملتونو د 

ه د د شکنجی ضد قانون مسودکی ځاي پر ځاي شوي، او ډير اغيزمن عدلي تعقيب د شکنجی د مرتکبينو لپاره پکی راغلی. 
  شکنجی قربانيانو لپاره د جبران تر.سه کول تصديقوی. 

پداسی حال کی چی دا پرمختګونو ته ښه راغ�ست وويل شو، خو ددغه راپور جوړولو په موده کی نور قانونی اقدامات د 
 ون�رړک يئجناد ھغه تعدي�ت چی شکنجی او ناوړه چلند په وړاندي د ضمانتونو طرح کمزوری شوي، د يادونۍ وړ ده چی 

د قانون په برخه کی راغلي امنيتی کارکونکو ته دا اجازه ورکوی چی د تروريستی جرمونو او د داخلی او خارجی امنيت 
ورځو پوری ساتلی شي. دغه طرز العملونه  ٧٠پر وړاندي د جرمونو مشکوک کسان مخکی لدی چی قاضی ته راوړي تر 

فيانو کله چی دوي د ناوړه چلند تر ټولو زياد زيامننوکی وي قضايی څارنۍ محدودوي او دا خطر ھم به د جګړی اړوند توقي
  .29زياتوی چی ورته ناوړه چلندونه به پيدا نشي

د شکنجی ضد کنوانيسون د ښه تطبيق او د افغانستان د مکلفيتونو د عملی کيدلو لپاره د شکنجی د منځه وړلو په وړاندي ملي 
ون اختياري کنوانسي ضدوي. ھمدارنګه د شکنجی په وړاندی د کنوانسيون پاتی برخی به ھم قبلوي، او د شکنجی پ�ن برابر ش

  پروتوکول به امضا او تصويب کړی. 

او اختياري پروتوکول تصويب کړ. د  یبرخ یپات ھغه ونيکنوانسکال د آپريل په مياشت کی د وزيرانو شورا د  ٢٠١٧د 
چی د شکنجی په ضد د واک کميټه په ھيواد کی د  ومنله دا افغانستان سره قبلولو د برخو یپات د ونيکنوانسشکنجی ضد 

   توقيف د ځاينو څخه ليدنه وکړي.

                                                           

د يوناما سره په  ٢٠١٧آپريل  ١٠د مخاليفونو د بنديانو په وړاندی د شکنجی او ناوړه چلند په ھکله د يوناما راپور په اړوند د دولت نظريات  28 
  آرشيف کی.

  ٣٣او برګراف  ٣۵د مدني او سياسی حقونو په وړاندي کنوانسيون/ د بشری حقونو د کميټی عمومی تبصره نمبر  29 



د شکنجی ضد کنوانسيون د اختياري پروتوکول په منلو به افغانستان يو خپلواک ملي مخنيوی ميکانزم رامنځ ته کړی، او دا 
په وړاندي د ملګرو ملتونو د فرعي کميټی په ھمکاري د توقيف ځاينو څخه ليدنه  مسؤليت لري چي د شکنجی د مخنيوی

  وکړی. 

رستي وړانديز ميوناما ددی دواړو پرمختګونو ھرکلۍ کوي، د کنوانسيون او پروتوکول د بشپړ پلي کولو لپاره د خپلي تخنيکي 
  کوي.

په خاطر کوي، د خپلو داخلی نظارت ميکانزمونو فعاليت  په ملي پ�ن کی ھغه ژمنې چي دولت به د مخنيوي تدابير پلي کولو
 ٢٠١۶او  ٢٠١۵په چوکاټ کی د افغان امنيتي ادارو ته د بنديانو سره د چلند د څارني وړتيا لوړه شوی، د بيلګی په توګه په 

 30ه چلندونود وھلو ډکولو او ناوړ ١١٨٩توقيفيانو سره مرکي کړي چی په ھغی کی  ١۶۴٠٠کال کی د ملي امنيت رياست 
تورونه تر .سه کړي. يوناما ددی زياتی څارنۍ ھرکلۍ کوی، خو خپله انديښنه پدی ښيي چی دغه ميکانيزمونه پوره ص�حيت 

ي که څه ھم ددغو داخلاو خپلواکي نلري ترڅو د شکنجو او ناوړه چلندونو د تورونو په وړاندی مؤثر تحقيقات ترسره کړي. 
ي د ملي امينت رياست يو لړ کارونکي انضباطي بنديزونو سره مخ شوي. څو تنو لدوي څخه نظارت ميکانزمونو په نتيجه ک

د تورونو د جملې څخه د ملي امنيت  ١١٨٩دا منلی چی د سرغړونو په نتيجه کی محکوم او د عدلي تعقيب .ندي راغلي. د 
ي اخطاريه، تقريري اخطاريه، د معاش تورونه د ھغه مرتکيبونه سره چی له دندي ګوښه، تحرير ۵۴رياست د تحقيق ټيم 

يی تر  ٢د ملي امنيت کارکونکي څارنوالي ته معرفي شوي،  ۵کمول او يا نور اداري مجازاتو له .ری سزا ورکول شوی، 
  پلټنو .ندي دي او پاتی نور يی د اداری مجازاتو په چوکاټ کی راځی. 

ه .ري د شکنجی او ناوړه چلندونو د حل لپاره د پام وړ پداسی حال کی چی د داخلی نظارت ميکانزمونو او روزنو ل
پرمختګونه راغلي، خو يوناما انديښنه لري چی د ناوړه چلند د مخنيوي لپاره اداري مجازات دومره مؤثر او قانوني ندي په 

اوړه او نشکنجی  هنسبت د ھغه سزا چی داخلی قانون ورکړی. سربيره پردی د نوموړو اقداماتو د جګړو اړونده توقيفانو پ
  کوم چی د يوناما د نظارت په وخت کی راپوری شوي وو. چلندونو کی کموالي نه راولي 

چی په افغانستان کی د شکنجی، ظالمانه، غير انساني او د سپکاوی ډک چلندونو  کسان ھغهددي راپور مھمه موندنه داده چی 
قربانيان دي په مؤثره توګه به د يو اغيزمن قضايي او اداري چارو څخه د ھغو سرغړونو چی ورسره شوي برخمن نه وي، 

ن سره شکنجه کوي قانوني دا پداسی حال کی ده چی حکومت په ملي پ�ن کی په ښکاره توګه ويلي چی دوي به ھغه کسا
حساب کوي. د څارنۍ په موده کی يوناما د ناوړه چلندونو د قربانيانو څخه داسی يو ھم په ګوته نکړ چی دوې ملي قانوني 

  کړن�رو ته .س رسۍ لرې وي. 

ه و ناوړه چلندونو پد يوناما مخکنی راپورونه په دوامداره توګه د افغان ملي دفاعي او امنيتی ځواکونو لخوا د شکنجی او نور
وړاندي د قضايي حساب نشتون يادونه کړی دی. که څه ھم په اوسنی راپور کی بعضی افغان ملي دفاعي او امنيتی ځواکونه 
  د شکنجی او ناوړه چلندونو کړنو په مقابل کی تر عدلي تعقيب څيړنو .ندي راغلي، خو دغه عدلي تعقيبونه په کمه توګه وه. 

ستان کی بعضو امنيتی ادارو مثبت ګامونه د شکنجی د مخنيوي پخاطر پورته کړي، که په روزنيز پروګرام که څه ھم په افغان
اوکه په پاليسيو کي، او داسی داخلي ميکانيزمونه يی جوړ کړي چی شکنجی او ناوړه چلندونو تورونه درج او راپور کی دي 

ړنو په مقابل کی پورته کړي، کچيری ھغه ددغو تورونو کړي. حکومت نور ھم بايد تر دی زيات عملي ګامونه د ورته ک
لپاره اغيزمنی پلټني وي، د مجرمينو محاکمه وي، او که د افغان ملي دفاعي او امنيتی ځواکونو د مصؤنيت د کلتور په 

د  وړاندي اقدام وي. په ھمدی خاطر يوناما د لوي څارونوالۍ د شکنجي ضد کميسون دفتر ھغه ګامونه چی د شکنجی او
  ناوړه چلندونو تورونه به په صحيح توګه څيړی ھرکلۍ کوي.

                                                           

د يوناما سره په  ٢٠١٧آپريل  ١٠بنديانو په وړاندی د شکنجی او ناوړه چلند په ھکله د يوناما راپور په اړوند د دولت نظريات  د مخاليفونو د30 
  آرشيف کی.



    مشاھدات 

دا جوته ده چی د تروريزم په وړاندي دولتونه د .زمو اقداماتو اخيستلو لپاره قانونی د.يل لري، د ترھګري د ستراتيژيو 
، د قانون حاکميت او مدني ټولني کمزوری او حکومتونه بی ثباته کړي. نو له ھمدی دموکراسي، موخه داده چی بشري حقونه

او نور د ترھګرو د بريدونو څخه وساتي او د داسی اعمالو امله دولت نه يواځی حق لری بلکه دنده يی ده چی خپل اتباع 
  مرتکبين عدالت ته راولي. 

چی تر سره شوی د بشر د حقونو د خونديتوب لپاره ترسره په دغو ھڅو کي په ھغه شکل چی د ترھګرۍ ضد ھغه ھڅی 
نۍ د سرغړوزاديو آشوی ډير مؤثر تماميد.ی شی. د بشر د حقونو قانون يو چوکاټ رامنځته کوی په کوم کی چی د اساسی 

اتنه خه سپرته د ترھګرۍ په وړاندی په اغيزمنه توګه مبارزه کيد.ی شی. پداسی حال کی چی د ټولو افغانانو د حقونو څ
کوي. د شکنجو او نورو منع شو ناوړه چلندونو استعمال ددی لپاره چی اعتراف تری واخلي يو خطرناک عمل دی چی د 

د مؤثرو معلوماتو .سته راوړنو لپاره شکنجه يو غير دقيق او بی اعتباره وسيله سولي جوړونې ھڅو ته پراخ زيان رسوي. 
  ني او غير اخ�قي دي بلکه اوږد محاله ثبات ھم تخريبوي.ده، سربيره پردی دا ډول کړنی غير قانو

د افغانستان اساسی قانون، د نورو قوانينو او نړيوال قوانينو مکلفيتونه د ناوړه چلند د منع لپاره يو حقوقي چوکاټ لري. دغه 
م پداسی حال کی . ھ د معرفي کولو سره به نور ھم پياوړۍ شي.شکنجی ضد قانون او  د تعديل شوی جزا قانونچوکاټ به 

مھم طرز العملونه پکی کم دي. ددغو قوانينو اغيزمن تطبيق بايد دا يقينی کړی چی ناوړه چلندونه ختم، د شکنجو او ناوړه 
چلندونو مرتکبينو سره حسابدھی وشی. سربيره پردي لکه څرنګه چی دولت تاييد کړي نو د شکنجی ضد کنوانيسيون او د 

ب او تطبيق به د شکنجی په وړاندي د ملګرو ملتونو د فرعي کميټی په ھمکاری به د شکنجی د اختياری پروتوکول تصوي
  منع لپاره د خپلواکه ملي ميکانيزم د جوړولو جوګه شی. 

ی په شکنجی او ناوړه چلندونو بدل شی پدی د.لت کود تحقيق لپاره په پراخ ډول د ناوړه تکتيکونو څخه استفاده چی کيداشی 
عدلي تعقيب، او د قانون نافذ کونکو نورو سکتورونو ته پوره توجه وشی، ترڅو په قضا، څارنوالۍ او نورو د  ترڅو قضا،

قانون نافذ کونکو سکتورونو کی د نړيوالي ټولنی په ھمکارې د پام وړ اص�حات راشی. پوليس، څارنوا.ن او د ملي امينت 
ي او بين المللی قوانينو په چوکاټ کی ترسره او د شکنجی کولو څخه کارکونکي او تحقيق کونکي بايد خپل فعاليتونه د مل

مخنيوۍ وکړي. د شواھدو په راغونډولو کی د غوره نړيوالو تجربو پر بنسټ د تحقيق کولو په برخه کی وروزل شی. دغه 
، او ددی ور ثابت شويډول تخنيکونه د تروريزم مشکوک مرتکبينو او د توقيفيانو د ھمکارۍ د .سته راوړنې لپاره ډير ګټ

ډير امکان وي چی د اعتماد وړ استخباراتی معلومات او د نورو شواھدو او مدارکو چی داخلی او نړيوالو قوانينو ته په کتو 
   پری محکمه فيصله کو.ی شي راټول کړي.

                                                                                                    :يتنښسپار

 خلکو هھغ د یش یکو. کار دا او یش لګڼو مسول به مرتکب ھر کولو شکنجه د انويفيتوق د اساس په يینظر یموثق یوي د
 يړک رتهپو امونهګ یلټکو یداس ديبا حکومت. یکو ترسره خپله په يياي او ورکوي امر نوړک ولډ دا د یچ يړک هټيټرا کچه

 او ېکو. تر.سه ینش تيمصؤن خهڅ قانون له به نيمرتکب یاتيزورز د سره نويمجرم ګیجن د یچ يړک ندهګرڅ دا وڅتر
 .  ييږک ورسره به چلند چال یقانون

 : یکو یاندړو زونهياندړو یني.ند ته حکومت افغانستان د وناماي کبله یھمد له نو

 او شکنجه هموجود انويفيتوق د ديبا اساس په نويقوان  یمل او بشري والړين د او یمخ له بويوجا یحقوق د افغانستان :ايژمنت
 یچ ړیوغوا تري او يړوک وونهښ.ر ته چارواکو خپل هګتو واضح په ديبا حکومت.  ودروي هګتو ستي سمد په چلند هړناو
 یک قانون په جزا او قانون یاساس په افغانستان د یچ هګرنڅ لکه او څيړیو یادعاو یولټ چلندونو هړناو او اعتراف زور په

  .ړیوک یخوددار خهڅ کولو .سه تر شواھد ی.ر له یشکنج یک اويقضا یجرم په هګتو یجد په ديبا راغلي



 : یحسابدھ

 او یشکنج د یچ یش لڅيړو تحقيقاتو ړبشپ په او طرفانه یب که،ټچ په يیدوس ھغه دي کي خونو فيتوق ولوټ په افغانستان د
 دشواھ موثق اخستلو کار د خهڅ چلند هړناو اي یشکنج د یچ یک وياځ کوم په. دي یشو لړورک يی راپورونه چلند هړناو

 یچارواک افغان ھغه ھر. یش وسپارل خاطر په قيتحق او یارنڅ د ته چارواکو مناسب کولو پلي د قانون د ديبا ولري وجود
 نويوانق یمل د ديبا ،یش لګڼو مسؤل يی ليکښ یک ورکولو امر ھم اي او کولو سره تر په نوړک ولډ دا د یچ نيآمر یھغو د او

 . یوش ورسره حساب مسول یمخ له

 س. ته عدالت مؤثر او مساوي د شمول په کول، ینانياطم ن�ريړک یقانون ملي ته انويقربان یشکنج د: ن%ريړک مؤثري
 وندړا په زمونويکانيم ورکولو جبران او ونوړسرغ د او ستل،ياخ امونهګ رغنده یجد او مؤثر وندړا انونويز د یھغو د ،ۍرس

 .ۍرس .س ته معلوماتو

 : یويمخن

 ياريداخت د یاندړو په نوړک د یورکون جزا ھم اي او چلند کډ ېسپکاو د او یانسان ريغ رحمه، یب نور یداس او یشکنج د
 قاعده با په وڅ تر شي، لړک جاديا زميکانيم یورکونک حساب او ینظارت خپلواک وي ديبا اساس په ونينسيکنو او پروتوکول

 يړنومو. دي محروم خهڅ ۍآزاد یخپل له افراد یچ رتهيچ يړوک ارنهڅ او دنهيل خهڅ ونوياځ ھغو ولوټ له هګتو ېاپڅنا او
 او دنهيل خهڅ چلند چال د واکونوځ یتيامن افغان د یاندړو په انويفيتوق د سره تيشفاف پوره او طرفانه یب په ديبا ونيسيکم
 یتنښسپار او یمشور خاطر په اص�ح چلند چال د سره انويفيتوق ھغو د ته حکومت افغان یک حال نيع په او يړوک ارنهڅ

 .   یو یشو یاړک محروم خهڅ حق له ۍآزاد یخپل د یچ ړیورک

 : ونهړلو تيظرف د او روزنه

 وڅتر یش یاړک هيتقو رامګپرو ینړلو تيظرف او زيروزن انونوګاور يیقضا د ديبا مرسته په ھمکارانو او روګمل والوړين د
 زمو. ھغو  له یک اڼر په مقرراتو او نويقوان یبشر والوړين د کارمندان ولټ ادارو یکوونک یپل قانون او بخش يیقضا د

 کار خهڅور یک برخه په کولو محاکمه او نوڅيړ ولو،ين د نويمجرم ګیجن د یچ کوم یش برخمن خهڅ مھارتونو او منابعو
 .    يږیک اخستل

  


