




موانع حقوقی 
فراراه زنان افغان 

در دسترسی به عدالت





فهرست مطالب
7............................................................................... سپاسگزاری
پیشگفتار...................................................................................8
9.................................................................. در.باره.موسسه.»حاکا«
چکیده.اجرایی...........................................................................10
شرایط.و.پس.منظر.پروژه..............................................................11
مطالعات...................................................................................16
18................................................................................... یافته.ها
نتیجه.گیری.عمومی......................................................................57





7

سپاسگزاری
امتنان بی کران خویش را از نهاد »جامعه باز افغانستان« ابراز می داریم که همکاری سخاوتمندانه 
و کمــک ارزشــمند ایشــان به ما فرصتی فراهــم نمود تا تحقیــق حاضر را انجام دهیــم. بر عالوه 
از وزارت محترم امور زنان برای حمایت بی شــایبه شــان متشــکریم. از نهادها، محاکم مختلف، 
څارنوالــی، پولیــس، دفاتر حقوقی گوناگون و »کمیســیون مســتقل حقوق بشــر افغانســتان« در 
والیــات بغــالن، بلخ، کابل و بامیان، روزنامه نگاران، چهره های برجســته ی جامعه مدنی و فعاالن 
حقوق زنان و قربانیان و خانواده های شان ممنویم که ما را در گردآوری بخش هایی از گزارش و 

جمعاوری معلومات یاری رسانیدند. 

در پایان، تشکر فراوان از تیم تحقیقی که با تالش های بی شایبه شان این تحقیق را تهیه نمودند.

امیدواریم این تحقیق زمینه ای را فراهم نماید تا مردم افغانستان گام های موثری را جهت حراست 
از حقوق زنان و محو خشونت علیه زنان در جامعه خویش بردارند.

حاکا 
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پیشگفتار
تحقق عدالت در ســرزمینی که تاریخ آشــفته ای چون افغانستان داشته باشد، جهت بازسازی ملت 
ورشکشته ی آن، امریست ضروری. عدالت، سنگ بنیاد دموکراسی و یکی از ستون هایی است که 
بر مبنای آن جامعه ای عادل و منصف ســاخته می شــود. اصل برابری و دسترســی به عدالت، از 
حقوق ابتدایی انســانی  ای اند که در قانون اساســی افغانســتان و قوانین متعدد دیگر کشور به آن  
احترام گذاشته  شده است. ماده ۲۲ قانون اساسی اظهار می دارد: »هر نوع تبعيض و امتياز بين 
اتباع افغانســتان ممنوع اســت. اتباع افغانســتان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و 
وجايب مساوی می باشند.« بدبختانه که در افغانستان و به  ویژه در خصوص قضایای تخطی های 
حقوق زنان چنین نیست. در  حالی  که مردم افغانستان از ارزش های ابتدایی چون صلح، مساوات، 
تعلیم و تربیه، و مشارکت در امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی محروم اند، زنان این سرزمین 
نه تنها ضربه جنگ ویرانگری را متحمل شده اند که از خشونت و تبعیض جنسیتی که از دهه های 

متمادی آنان را قربانی گرفته است، نیز رنج می برند.

در مدت یک ونیم دهه اخیر گر چه زنان افغان به برخی از ارزش هایی چون تصویب »کنوانســیون 
محو تمام انواع تبعیض علیه زنان – سیداو« توسط دولت در ۲۰۰۳، با وجود موانع فراوان توشیح 
قانون »منع خشــونت علیه زنان« در ۲۰۰۹ و الاقل در حرف اولویت دادن به توســعه حقوق زنان 
توســط دولت افغانســتان، جامعه مدنی، نهادها و موسســات ملی و بین المللی مدافع حقوق بشــر 
و غیره اما با وجود این همه، زنان هنوز هم در دسترســی به عدالت و تضمین حقوق شــان بنابر 
بنبســت های عدلی و قضایی ای که نظام عدلی افغانســتان را پیچانیده، با مشــکالت گریبان گیری 
سردچار اند. تقریبا در اکثر قضایای تکاندهنده تخلف از حقوق زنان، عدالت بسنده ای که بایست 

اجرا نگردیده است.

دالیل فوق سبب گردید تا موسسه »حاکا« مصمم به تحقیقی پیرامون عده ای از قضایای خشونت 
علیه زنان شده و آن موانع قضایی و اجتماعی را مورد تحلیل قرار دهد که قربانیان را از دسترسی 
بــه عدالــت باز می دارد. این موانع مفصال مورد ارزیابی قرار گرفته و پیشــنهادهایی جهت غلبه بر 
مشکالت موجود مطرح گردیده اند. با این که قضایای مذکور در سطح ملی و جهانی تحت پوشش 
خبری قرار گرفته و ســروصداهایی را در پی داشــته اند، اما متاســفانه به صورت باورنکردنی ای 
عدالــت نصیــب قربانیــان و بازماندگان و خانواده های شــان نگردیده اســت. هــدف نهایی تحقیق 
مزبــور تهیه گزارش جامع در مورد کاســتی ها و کمبودهای دســتگاه قضایــی و نگاه ژرف درباره 

چگونگی حل این مسایل می باشد.
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در باره موسسه »حاکا«
موسسه »امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان« )حاکا( در جنوری ۱۹۹۹ توسط جمعی 
از زنان و مردان جوان افغان تاسیس شد. وضعیت مکدر زنان و کودکان رنجدیده افغان به مثابه 
قربانیان جنگ و بی عدالتی در داخل کشور و به مثابه مهاجران در پاکستان، انگیزه ای برای ایجاد 
موسسه »حاکا« گردید. زندگی در اوضاع همگون و تجربه بدبختی های مشابه میلیون ها افغان در 
داخل و در پاکســتان هنگام جنگ داخلی، اعضای رهبری این نهاد را واداشــت تا به   طور رضاکار 
و با تعهد، جهت بهبود وضع زندگی مردم افغانســتان از دوران شــرایط ناگوار حاکمیت طالبان تا 
به افغانستان ناامن امروز، با اقداماتی چون ایجاد کورس های سواد آموزی، مراکز آموزشی، مرکز 

اعمار صلح برای نسل نوین، توزیع مواد، فراهمی امکانات صحی و... تالش ورزند.

همچنان موسســه »حاکا« مشــارکت فعال زنان و جوانان افغان را در روند بازســازی و پیشرفت 
کشور ترغیب نموده و با نهادها و سازمان هایی که بر توسعه کشور متمرکز اند همکاری می نماید. 
یکــی از فعالیت هــای مهــم موسســه »حاکا« بر محــور فراهمی ســرپناه و عدالت به زنــان قربانی 
خشــونت می چرخد. »حاکا« افتخار دارد که دومین خانه امن و اولین مرکز مساعدت های حقوقی 
برای زنان خشونت دیده با قضایای دشوار و پیچیده را در چندین والیت افغانستان تاسیس کرده 

و در روند کاهش خشونت فعاالنه گام برداشته است.
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چکیده اجرایی
هــدف پــروژه »موانع حقوقی فرا راه زنان افغان در دسترســی به عدالت« اینســت تا با برجســته 
نمودن خالها و کمبودهای موجود در قوانین فعلی افغانســتان و پروســه های حقوقی، و همچنان 
ارایــه پیشــنهادات اصالحــی، دادخواهــی ای برای حقــوق زنان و فراهمــی عدالت بــرای قربانیان 
خشونت صورت گیرد. امیداواریم تعمق و توجه روی نواقص و خالها، نه تنها بحث های بیشتری 

را برانگیزد بلکه به اصالح قوانین و پروسه ها به سود زنان افغان نیز بی انجامد.

ایــن پــروژه به طور خــاص روی چهار قضیه ای متمرکز اســت که گر چه توجــه مطبوعات را جلب 
نمودند منتها در دادخواهی ناکام گردیدند. فعالیت های انجام شــده مشــتمل بر جمعاوری و تحلیل 
اسناد حقوقی و مصاحبه با قربانیان، متهمان، خانواده ها و نمایندگان ارگان های ذیربط می باشد.
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شرایط و پس منظر پروژه

وضعیت زنان در چهار دهه اخیر

در ۴۰ ســال اخیر، افغانســتان جنگ و ویرانی پیهمی را تجربه کرده است. این نکته در هر منازعه 
تاریخ معاصر صدق می کند که زنان منحیث قربانیان نخســتین از چندین بعد رنج برده اند. در هر 
دوره ی تاریخ کشــور، زنان باالترین هزینه را پرداخته و بر عالوه جنگ، ســتم مضاعف اجتماعی 

را نیز متحمل شده اند.

درســت از آغــاز بمباردمــان روس ها تا به امروز، جنــگ زنان بیوه و بی خانمان بی شــماری را جا 
گذاشــته که توان فراهم نمودن نفقه خانواده  را نداشــته و در اکثر والیات عده  کثیری را می سازند. 
حدود یک میلیون زن بیوه در افغانستان زندگی می کنند که بایست به طور اوسط خانواده شش  نفره 
خویش را نان دهند1؛ در ســال های اخیر شــمار زیادی مردان در اثر حمالت انتحاری، بمباردمان 
و حمالت موشــکی معلول گردیده2 که در نتیجه زنان بیشــتری وادار گردیده اند تا برای نققه فامیل 
عمال دســت به هر کار شــاق زنند و این منجر به اســتثمار ظالمانه تر آنان  گشــته است؛ تعداد قابل  
توجهی به  سمت روسپیگری کشانیده شده اند3؛ در هنگام جنگ، زنانی که پا به فرار گذاشته و در 
کشــورهای دیگر مهاجر شــده اند، از ســالیان متمادی در تنگدستی و با سرنوشت و آینده مبهم به 

 سر  برده اند.

در جریــان جنگ هــای داخلی از  ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶، زنان همه روزه توســط نیروهای مســلحی که در 
سرتاســر کابل مســتقر بودند، ربوده شــده مورد تجاوز و تجاوز گروهی قرار می گرفتند؛ گوش و 
گلوی شان بریده می شده و به مثابه اسیران جنسی نگهداری می شدند؛ زنان برای نجات از اختطاف 
و یــا سرنوشــت هولناکــی که در قید تفنگداران در انتظار شــان بود، دســت به خودکشــی زده اند؛ 
محدودیت ها بر نوع پوشــش لباس، کار و تعلیم و تربیه زنان از جانب تنظیم های اســالم گرای که 

برای قدرت می جنگیدند، وضع شده بود.

زندگــی تحت حاکمیت طالبــان، دوره هولناک دیگری برای زنان بود. تطبیق قوانین و محدودیت ها 
بر زنان توســط طالبان )مانند محرومیت مطلق از شــغل و آموزش، پوشــیدن چادری، عدم اجازه 

http://www.unifem.org/afghanistan/docs/pubs/07/ :در لنک ذیل قابل دسترس است UNIFEM 1- بروشور آمار جنسیتی
 gender_statistics_brochure.pdf

)http://www.emro.who.int/afg/programmes/mental-health.html( 2- صحت روانی و ناتوانی جسمانی در افغانستان
https://www.reuters.com/article/( ،۲۰۰۸ 3- »روسپیگری در زیرپوست صفحات شمال نفوذ کرده است«، رویترز، ۱۹ می

)us-afghan-prostitution/under-wraps-prostitution-rife-in-north-afghanistan-idUSISL17365820080519
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آرایش، کنترول بر نوع پوشــش حتی بوت، ممنوع بودن صدای زنان و غیره( تنها مختص زندگی 
زنــان در بیــرون از خانه نمی شــد، بلکه به داخل خانه های آنان نیز می رســید. شیشــه های کلکین  
خانه ها باید ســیاه رنگ می شــدند تا داخل قابل رویت نباشــد؛ تلویزیون و رادیو و هرگونه تفریح 
ممنــوع بــود و باالخــره میــزان برخورد وحشــیانه طالبان با زنــان را می توان به  خوبــی در اعدام 
فراموش ناشدنی زرمینه در محضر عام هنگامی دید که مادر هفت طفل در برابر چشمان کودکانش 

طی محکمه صحرایی تیرباران گردید.

متاســفانه کــه پس از ســقوط طالبــان، وضعیت زنان چندان بهبودی نیافته و با گذشــت هر ســال 
میــزان خشــونت علیــه آنان باال مــی رود. رویدادهای قتل، شــکنجه، آزار و اذیــت خانوادگی، قطع 
اعضای بدن، قتل ناموســی، ســوزاندن، خودکشی و خودســوزی، ازدواج های اجباری و زیر سن 
و... واقعیت های تلخ زندگی زنان افغان را می سازد. تحقیق نهاد »گلوبل رایتس« در ۲۰۰۸ ابراز 
می دارد که ۸۷ فیصد نمونه ای از زنان افغان گزارش داده اند که در زندگی شان دستکم یکبار مورد 
نوعی از آزار و اذیت قرار گرفته اند؛ ۳۹ فیصد گفته اند که در ســال گذشــته توســط شوهر شان لت 
و کوب شــده اند و ۵۹ فیصد گفته اند که وادار به ازدواج شــده اند4. تقریبا ۵۷ فیصد دختران بنابر 
رســم عنعوی پیش از ســن ۱۶ عروسی کرده اند )سن قانونی ازدواج ۱۶ سال تعیین شده است(5. 
بر اساس آمار ارایه  شده از سوی »شفاخانه مرکزی هرات«، تنها در ۲۰۱۷ در والیت هرات ۹۰۰ 

قضیه اقدام به خودکشی توسط زنان، ثبت گردیده است6. 

هنوز هم زنان در مناطق تحت حاکمیت طالبان و قومندانانی که توسط عناصری در دولت حمایت 
می شــوند، به محاکم خودســر کشــانیده شــده و در مال عام ســزا داده می شــوند. در این محاکم 
صحرایی، زنان جزاهایی چون ضربات شالق، تیرباران، سر بریدن و سنگسار را متحمل شده اند. 
دستگاه قضایی افغانستان زنان را برای جرایم گویا اخالقی محکوم به زندان کرده است. گزارش 
»دیده بــان حقــوق بشــر« در مارچ ۲۰۱۲ به طور مســتند اذعان مــی دارد که ۹۵ فیصــد دختران و 
۵۰ فیصــد زنــان زندانی در افغانســتان متهم به »جرایم اخالقی« مانند »فــرار از منزل« و »زنا« 

شده اند7.

فقر و به  طور عموم فقدان توسعه بیشترین ضربه را بر زنان وارد می کند. استفاده از موادمخدر در 
میان زنان شایع بوده و زندگی کودکان شان را نیز در معرض خطر قرار می دهد. زنان و کودکان، 

https://www.humanitarian-(  ،۲۰۰۸ 4- »گزارش ملی در مورد خشونت های خانوادگی در افغانستان«، گلوبل رایتس، مارچ
response.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/Living%20with%20Violence%20
-%20A%20National%20Report%20on%20Domestic%20Violence%20in%20Afghanistan%2C%20Glob-

)al%20Rights%2C%202008.pdf
5-جمهوری اسالمی افغانستان، ستراتژی وزارت عدلیه، جون ۲۰۰۸، ص۱ و همچنان در »شمولیت افغانستان در مجمع عمومی 
http://www.amnes-  ۲۰۰۹  دوره مقدماتی سازمان ملل«، پنجمین جلسه گروه کاری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، می
ty.org/en/library/asset/ASA11/014/2008/en/b5f04b18-ab50-11dd-a4cd-bfa0fdea9647/asa110142008en.

pdf
http://www.bbc.com/persian/afghan-( ،۲۰۱۷ 6- »خودکشی در هرات؛ شهر پر زهر بی پادزهر«، بی بی سی فارسی، ۳ می

)istan-39783068
https://( ۲۰۱۲ 7- »“مجبور به فرار شدم” حبس نمودن زنان به اتهام ارتکاب “جرایم اخالقی”«، دیده بان حقوق بشر، ۲۸ مارچ
www.hrw.org/report/2012/03/28/i-had-run-away/imprisonment-women-and-girls-moral-crimes-afghan-

)istan
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۴۰ فیصد یک میلیون8  معتاد افغانستان را می سازند.

موانع فراراه دسترسی زنان به عدالت

بــا توجــه به مشــکالت زنان افغان که در فوق تذکر رفت در عین حــال باید از این خطر آگاه بود که 
معافیــت از مجــازات در مورد کســانی که عامل خشــونت علیــه زنان بوده اند معضــل جدی ای در 
افغانســتان به شــمار می رود. گر چه ۱۶ سال از تشکیل دولت جدید می گذرد، ولی هنوز هم قدرت 
و توان محاکمه و به ســزای اعمال رســانیدن جنایتکاران و مجرمان را نداشــته و در اکثر قضایا 
متهمان رها شــده اند. جهت غلبه بر این معضل، نهادهای جامعه مدنی ســعی ورزیده اند تا برخی 
از قضایا را به  وسیله رسانه ها در دید همگان قرار داده و از این طریق جهانیان را با خبر سازند. 
و در مــواردی بــه علت فشــارهای وارده بر دولت، افرادی که غیرمســتقیم در چنین جرایمی دخیل 
بوده اند مجازات گردیده اند اما مجرمان اصلی و همدستان پرقدرت و با نفوذ شان آزاد مانده اند.

فاکتورهای متعدد از جمله ناامنی سرتاسری، نبود قانون، فساد، بیسوادی، فقر، فرهنگ و عنعنات 
از عوامل مهم دسترسی نداشتن به عدالت به شمار می روند.

ناامنی سرتاســری: ناامنی تاثیر مســتقیم بر حاکمیت قانون و ملت سازی دارد. افغانستان به طور 
پیهم از جنگی رنج می برد که منازعه مسلحانه را در سرتاسر کشور کشانیده است. اوضاع کنونی 
چنان ســبب نابســامانی گردیده که همه در هراس از دســت  دادن زندگی و معیشــت شــان به ســر 
می برند. در ۲۰۱۷، منازعه مداوم مســبب بی جاشــدن ۳۶۰ هزار تن از خانه و کاشــانه شان شده 
و منجر به تلفات ۸۰۱۹ تن گردیده اســت – دو بر ســه این تعداد را زنان و کودکان می سازند9. در 
چنیــن وضعیتــی، ارزش عدالت از خاطر رفته و انســان ها فقط برای زنــده  ماندن تالش می ورزند. 
زنــان بــه  مثابه قربانیان شــرایط جاری به  گونه طبیعی بیشــترین رنــج را از پیامدهای آن متحمل 

می شوند.

نبود قانون: بیشتر مناطق دوردست افغانستان خارج از کنترول دولت مرکزی و نهادهای حیاتی 
فراهم کننده عدالت می باشــند. طبق گزارش نشــریه »النگ وار ژونال«10، حــدود نیمی از افغان ها 
در مناطق خارج از کنترول کامل دولت مرکزی کابل زندگی دارند. قدرت در دست نیروهایی است 
که خود عامل تشــدد علیه زنان بوده و هیچ اعتنا و باوری به فراهم  نمودن عدالت به زنان قربانی 

خشونت ندارند. از این رو، خبری از عدالت برای زنان در این مناطق نیست.

طالبان طی محاکم مســخره خویش زنانی با قضایای چون روابط نامشــروع و فرار از منزل را در 
محضر عام اعدام و سنگسار نموده اند. در اکثر مناطق تحت حاکمیت دولت مرکزی، شبه نظامیان 
و قومندانــان محلــی کــه جهت پیکار بر ضد طالبان تســلیح و تمویل شــده اند، متهم به تخطی های 

https://www.bbc.com/news/maga-(  ۲۰۱۳ 8- »افغانســتان، مرکــز معتــادان بــه مــواد مخــدر«، بی بی ســی، ۱۱ اپریــل
)zine-22091005

https://www.humanitarianresponse.info/( ۲۰۱۷ 9- »طرح پاسـخگویی بشری، جنوری ۲۰۱۸ - دسامبر ۲۰۲۱«، دسامبر
sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/afg_2018_humanitarian_needs_overview_5.

)pdf
https://www.longwarjournal.org/map-( ۲۰۱۸ 10- »نقشه برداری کنترل طالبان در افغانستان«، النگ وار جورنال، نوامبر

)ping-taliban-control-in-afghanistan



14

حقوق بشر اند11. 

فســاد: نهاد »فهرست شــفافیت« افغانستان را به مثابه چهارمین کشور مفسد دنیا رده بندی کرده 
اســت12. فساد در تمام نهادها و ارگان های تامین کننده عدالت از مقامات بلندرتبه پولیس گرفته تا 
قضا و څارنوالی رخنه نموده است. زنان با تحقیر و توهین بیشتر روبرو بوده و بر عالوه پرداخت 
رشوه حتی در برابر فراهمی خدمات و یا اطالعات، از آنان تقاضای رابطه جنسی شده و یا تهدید 
به تجاوز می شــوند. چنین وضعیتی زنان را مجبور می ســازد تا نســبت به مراجعه به دولت جهت 

دریافت کمک، تعدی را ترجیح دهند.

بیســوادی: ســازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونیســکو( اظهار می دارد که ۹۰ فیصد 
زنان در روســتاهای کشــور قادر به خواندن و نوشــتن نبوده13  و براســاس آمار »وزارت معارف 

افغانستان«، ۸۰ فیصد شهروندان بی سواد را زنان تشکیل می دهند14.

وقتی زنان نه تنها بویی از قوانین نافذه نبرده بلکه قادر به خواندن و یا نوشتن اسناد و مدارک و 
عرایض نباشــند، این پدیده خود معضل بزرگ در پروســیجر های عدلی و قضایی به شمار رفته و 

https://www.( ۲۰۱۱ 11- »“تنها مليشــه نگویید” معافيت، مليشــه و “پوليس محلی افغان”«، دیده بان حقوق بشــر، ۱۲ سپتامبر
)hrw.org/report/2011/09/12/just-dont-call-it-militia/impunity-militias-and-afghan-local-police

)https://www.transparency.org/country/AFG( ۲۰۱۸ 12- »شفافیت بین المللی، شاخص ادراک فساد 2017«، ۱۲ فبروری
http://unesconatcom.( ۲۰۱۶ 13- »۹۰ فیصــد زنــان دهــات قــادر بــه خوانــدن و نوشــتن نیســتند«، بونیســکو، ۲۰ نوامبــر

)/af/2016/11/21/90-of-women-in-rural-areas-cant-read-or-write
http://unesconatcom.( ۲۰۱۶ 14- »۹۰ فیصــد زنــان دهــات قــادر بــه خوانــدن و نوشــتن نیســتند«، یونیســکو، ۲۰ نوامبــر

)af/2016/11/21/90-of-women-in-rural-areas-cant-read-or-write/, November 20, 2016
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حتی در مواردی ضرر جبران ناپذیری را به شاکیان زن وارد  می آورد.

فقر: فقر ارتباط مســتقیم با دسترســی به عدالت داشــته و این دلیل عمده عدم دســتیابی به عدالت 
و حقــوق می باشــد. در جامعه مردســاالر مانند افغانســتان، زنان و دختران بنابــر درآمد ضعیف 
خانــواده و درآمدفــردی، برای مســتفید شــدن از نیازمندی های اولیه زندگی چــون حفظ الصحه و 
تعلیم و تربیه دســت به گریبان بوده و این به نوبه خود دسترســی به عدالت را دشــوار می ســازد. 
زنان در افغانســتان چندین مرتبه بیشــتر از مردان در تنگدســتی به ســر می برند. عاید زنان ۵۰ تا 
۶۰ فیصد کمتر از عاید مردان اســت15. در یکی از تحقیق های نشرناشــده، یافته های دولت نشــان 
می دهــد کــه در ۱۰۰۰۰۰ زایمان، مرگ و میر مادران به ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ می رســد و نیز افغانســتان 
در ســطح جهــان دومیــن منطقــه خطرناک برای زنان به شــمار مــی رود16. طبــق یافته های وزارت 
صحت عامه، حدود ۷۲ فیصد افراد افسرده را زنان تشکیل می دهند17. در زمینه تحصیل دختران، 
افغانســتان چهارمین کشــور بد دنیا به شــمار می رود18. چنین اوضاع مکدر، زنان را وا می دارد تا 
خشونت را متحمل شوند، زیرا از نظر مالی استقالل نداشته و قادر به پیشبرد زندگی بدون حمایت 

عضو مرد خانواده نمی باشند که این امر در اغلب موارد آنان را از طلب عدالت نیز باز می دارد.

فرهنــگ و عنعنــات:  رســم و رواج های افغانســتان به مثابه یک کشــور مردســاالر و عقب مانده با 
جامعه به شــدت عنعنوی و دینی مشکالت بی شــماری را برای زنان ایجاد کرده اند. مردان منحیث 
نان آوران، تصامیم نهایی خانواده را گرفته و زنان حتا از حق ابتدایی داشــتن هویت محروم اند. 
بیشــتر رســوم و فرهنگ های غیرانســانی چون »بد« )برای حل منازعه ای، زنــی مربوط خانواده 
مقصر به مثابه کنیز یا عروس به خانواده قربانی داده می شود.( دادن، ازدواج کودکان و یا ازدواج 

زیر سن، ازدواج اجباری و... ریشه در رسوم سنتی کشور دارند. 

متاســفانه وابســتگی اقتصادی، ســطح پایین ســواد و عــدم آگاهی زنــان، آنــان را از غلبه بر این 
مشکالت گوناگون و مخصوصا غلبه بر سنن و فرهنگ ناپسند، باز داشته است.

http://www.unifem.org/afghanistan/docs/ :در لنــک ذیــل قابــل دســترس اســت UNIFEM 15- بروشــور آمــار جنســیتی
 pubs/07/gender_statistics_brochure.pdf

https://www.com/( ۲۰۱۷ 16- »میــزان مرگ و میر مادران در افغانســتان احتکاال باالتر از قبل باشــد«، گاردین، ۳۰ جنــوری
global-development/2017/jan/30/maternal-death-rates-in-afghanistan-may-be-worse-than-previously-

)thought
http://( ۲۰۱۵ 17- »وزارت صحــت عامــه از “روز جهانــی صحت روانی” تجلیل به عمــل آورد«، وزارت صحت عامــه، ۱۱ اکتبر

)moph.gov.af/en/news/ministry-of-public-health-marks-the-world-mental-health-day
https://www.one.org/us/2017/10/10/girls-ed-( ۲۰۱۷ 18- »۱۰ سختترین مکان برا ی تحصیل دختران«، ون، ۱۰ اکتبر

)/ucation-toughest
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مطالعات

اهداف و مقاصد 

با توجه به سطح غیرقابل تحمل شقاوت ها و همچنین موانعی که زنان افغان در دستیابی به عدالت 
بــا آن مواجــه اند، هــدف بلندمدت این پروژه، حمایــت از حقوق زنان و ارجــاع عدالت به قربانیان 
خشــونت اســت که تالش می گردد با شناسایی نواقص و خالها در قوانین و پروسه های قضایی و 

ارایه پیشنهادات به قانون گذاران و مقامات دولتی جهت بهبود آن، صورت گیرد. 

به منظور شناســایی این خالها و ضعف ها، چهار قضیه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اســت 
کــه هــر چنــد از لحاظ قانونــی به آنها رســیدگی صورت گرفته امــا قربانیان این قضایــا به عدالت 

دسترسی نیافته اند. نتایج این تحلیل در گزارش ذیل مشخص شده است.

داده های جمعاوری شده

مصاحبه هــا با مخبــران کلیدی: با مخبــران کلیدی منجملــه اعضای خانواده قربانیان، دوســتان 
نزدیــک، همســایه ها و مــردم محــل و در بعضی قضایا بــا وکالی مدافع و شــاهدان نیز مصاحبه 
صورت گرفته و از آنان سوال های خیلی مشخص در رابطه به قضایا، مالحظات و مدارک شاهدان 

پرسیده شده است.

همچنان با افسران پولیس، څارنواالن )در کابل و سایر والیات(، وکالی که در قضایا دخیل بوده، 
والیــان، قضــات، کارمندان وزارت امــور زنان، وزارت امور داخله، وزارت صحت عامه، روســای 
قبلی و فعلی ریاســت های امور زنان، مدیران قبلی و فعلی شــعبات حقوقی و نشــراتی ریاست های 

امور زنان و داکتران و کارمندان شفاخانه های دولتی انجام یافته اند. 

همچنان تالش گردیده تا دیدگاه های ژرف فعاالن برجسته حقوق زن در باره این قضایا به شمول 
نهادهای چون »کمیســیون مستقل حقوق بشر افغانستان«، »شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر«، 
»مجتمع جامعه مدنی افغاستان«، »شبکه زنان افغان«، »زنان برای زنان افغان، »مراکز حمایوی 
زنان«، »مرکز رشد استعداد های زنان افغان«، »انجمن حمایت از زنان«، »میدیکا افغانستان«، 
»کمیتــه دفــاع از ماللی جویا«، »انجمن اجتماعی دادخواهــان افغان«، و عده ای از فعاالن جامعه 

مدنی، خبرنگاران و گزارشگران را نیز داشته باشیم.

تمام مصاحبه ها حضوری و توسط اعضای تیم تحقیق انجام یافته و هر یک حدود یک ساعت به 
درازا کشیده است. مصاحبه ها به وسیله آالت دجتل ثبت و با کلیه تفصیالت رونویس شده اند.
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اســناد مربوطــه: اســناد تحــت مطالعه و بررســی قــرار گرفتــه عبارت انــد ازدوســیه های قضیه، 
گزارش های څارنواالن، گزارش های طب عدلی، ســوابق شــفاخانه، تصاویری از قربانیان و محل 
حادثه، بیانیه های عمومی توسط اعضای خانواده قربانیان در مورد قضیه، گزارش های رسانه  ای 
و گزارش های متفرقه از منابع گوناگون. به همین منوال از البالی دوسیه های مفصل، گزارش های 
څارنواالن و جهات حقوقی هر قضیه و نیز راپورهای طب عدلی و گزارش های ارگان های کشــفی 

دقیقا مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

اسلوب اخالقی و محدودیت ها

بــا مخبــران موافقــت گردیده کــه در صورت تمایــل در هر مرحلــه ای و بدون پیش کشــیدن دلیلی 
بتواننــد از ابــراز نظر امتناع ورزنــد. هویت آنان نیز محفوظ مانده و در البالی گزارش از اســامی 
مســتعار استفاده گردیده اســت. عالوه بر این، هر معلومات قابل شناسایی دیگر نیز تغییر کرده و 

یا ناشناس شده است.

محدودیت اصلی ای که در جریان تحقیقات پیش آمد، مفقود بودن مدارک و دوســیه های مربوط به 
مــوارد مشــخص در ادارات دولتی و پولیس و ناکامی بعضی نهاد هــای قانونی و قضایی در ارایه 
اطالعــات دقیــق بود. از جمله چالش های بیشــتر، ناامنی در مناطقی بود که مانع ســفر محققان به 
آنجا می گشــت. همچنان تهدیدها از طرف افراد زورمند ســد راه پژوهشــگران در انجام بعضی از 
مصاحبه های موردنظر شد. به هر حال، با توجه به کمیت و عمق داده های جمعآوری شده، اعتقاد 

بر این است که این محدودیت های جزئی بر کیفیت نتایج تاثیری نگذاشته اند.
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یافته ها

۱-سحرگل

مرور کلی بر قضیه

چهره ســحرگل ۱۵ســاله پوشــیده از زخم اســت و یکی از گوش هایش بریده شــده است؛ به علت 
جراحات به مشکل قادر است پلک هایش را باز کند؛ ناخن هایش با انبور کشیده شده اند؛ موهایش 
کنده شــده و تنها چند تاری از آن باقی مانده اســت؛ قســمت هایی از بدنش با میله داغ ســوزانیده 
شــده اند؛ بــا آن کــه زخم هایش در شــفاخانه بانداژپیچی شــده اند، اما هنوز اثرات عمیق شــکنجه 
هویداســت. ســحرگل مدت هفت ماه در تهکوی خانه شــوهرش زندانی و توسط خسرانش به علت 
نپذیرفتن فحشا و نیز به دنیا نیاوردن طفل مورد شکنجه و اذیت قرار گرفته است. سحرگل در بهار 
۲۰۱۱ هنگامی که تنها ۱۴ســال داشــت از محل زندگی اش )بدخشان( به عقد پسری ساکن والیت 

بغالن درآورده شد. برادراندرش او را در بدل مبلغی پول به ازدواج این مرد درآورد.

هنگام بازیابی سحرگل در کنار مواشی در تهکوی خانه شوهرش، روی خرمنی از کاه افتیده بود.

دوسیه سحرگل از بغالن آغاز و بعدا در کابل به جریان در آمد.

روش تحقیق

تحقیقات با جمعآوری گزارش ها و سایر اطالعات مرتبط در مورد این قضیه، از جمله گزارش های 
رسانه های محلی و بین المللی، مصاحبه ها و مواد ویدیویی، آغاز شد. نامه هایی به مقامات دولتی 
ذیربط )ادارات مختلف وزارت امور زنان، وزارت امور داخله و لوی څارنوالی( گســیل و رضایت 
آنان برای همکاری در این راســتا بدســت آمد. ســپس گروهی مرکب از محقق اصلی، دو محافظ، 
یک روانشــناس و یک کارشــناس حقوقی به منظور یافتن و بررسی پرونده های قضیه و اسناد طب 
عدلــی، مطالعه محــل وقوع حادثه و انجام مصاحبه، به تاریخ 16 فبــروری 2018 به والیت بغالن 
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سفر نمودند.

با توجه به این که این یک پرونده قدیمی است، محققان با تعدادی از چالش ها، خصوصا در مورد 
دسترســی به اســناد و مخبران مواجه گردیدند. مثال به برادر، خواهر و مادر ســحرگل دسترســی 
ممکن نبود. همچنان به دلیل مقررات امنیتی خانه امن که قربانی در آنجا مستقر بودامکان مصاحبه 
نبود. و یا جنگ ساالر محلی ای را که براساس گفته های اهالی مصاحبه شده در قضیه دخیل بوده 
اســت،در دســترس نبود. شــوهر قربانی و مالی مســجد محل که به چندین جنایت محکوم اند نیز 
الدرک بوده و وکیلی که دنبال قضیه سحرگل بود به ایمیل و تماس تلفنی پاسخ نداد. شفاخانه ای 
که قربانی به ان مراجعه نموده هیچ ســندی ارایه نداد و هیچ دوســیه ای از ریاســت امور زنان به 
دســت نیامد. گرچه ریاســت امور زنان تعدادی از مدارک مربوط به ســایر قربانیان خشونت را در 

اختیار دارد، اما دوسیه سحرگل از آرشیف هایشان مفقود است.

یکی از مقامات چنین اظهار داشت:

»ما متوجه شــدیم که ]ســحر گل[ به مقامات قضایی مراجعه کرد، اما پرونده او 
مــورد تحقیــق قرار نگرفت. پس از انتشــار قضیــه در رســانه ها، تحقیقات جنایی 
نشــان داد که اســناد اصلی تخریب شــده اند، زیرا اگر آنان یکی از اسناد مراجعه 
]سحر گل[ به مقامات را دریابند، کارمندان این نهادها به دلیل غفلت و عدم انجام 
وظایف خود مجازات می شــوند.... اینان هیــچ اهمیتی به نظام قضایی نمی دهند، 
و هر از گاهی که با مشکلی مواجه شوند، به سادگی اسناد را از بین می برند.« 

بــه نظر می رســد که اگــر قضیه به طــور جدی تر مورد رســیدگی قرار می گرفت، ممکــن از حوادث 
غم انگیز بعدی جلوگیری می گردید.

بــا وجــود ایــن چالش هــا و موانــع مختلف، تعــداد قابل توجهــی اســناد مربوطه به دســت آمده و 
۲۰ مصاحبــه انجام شــد از جملــه با تعدادی از مخبــران کلیدی، متهمان اصلــی، مقامات محلی، 
همســایگان و اهالی محل. دیدگاه  بســیاری از فعاالن جامعه مدنی و ســایر نهادها نیز گرفته شد. 
اســناد جمعآوری شــده در این مورد، جزییات قضیه ســحرگل از آمریت های پولیس، گزارش لوی 
څارنوالی در مورد کاستی های تحقیقات پولیس، جزییات قضیه از ریاست محو خشونت  علیه زنان 

در دفتر لوی څارنوالی به دست آمد.

بــر اســاس دادههای گردآوری و تجزیه و تحلیل شــده، گزارش ذیل در مــورد چگونگی برخورد به 
قضیه سحرگل بدست میاید.

تحقیقات پولیس و طی مراحل قانونی

کشف: اجراات ابتداییه مرتبط به کشف که مطابق ماده )۸۰( قانون اجراات جزایی از مسئولیت های 
پولیس و موظف امنیت ملی می باشد که در رابطه به قضیه سحرگل قرار ذیل است:

مطابق اســتعالم څارنوالی اســتیناف والیت بغالن از مدیریت جنایی قومندانی امنیه والیت بغالن 
برای بار نخست مجنی علیه )سحرگل( به تاریخ ۱۳۹۰/۴/۱۴ به قومندانی امنیه والیت بغالن همراه 
بــا شــوهرش مراجعه نموده بود که دلیل مراجعه وی روشــن نشــد. ولی مدیریــت جنایی موضوع 
را مرتبــط بــه ریاســت امور زنان والیــت بغالن دانســته و از حیث ارتباط موضــوع، وی را ذریعه 
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مکتوب شماره ۱۴۱۰ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۶ به ریاست امور زنان بغالن معرفی نموده و آن ریاست با 
میانجیگری بین طرفین سحرگل را دوباره به فامیل خسرانش سپرده است.

بعــدا بــر اثــر عریضه کتبی برادراندر ســحرگل مــورخ ۱۳۹۰/۱۰/۴ از قضیه بــه آمریت حوزه دوم 
پولیــس اطالع داده شــده و ســحرگل به حــوزه منتقل می گــردد. از این که وضع صحی ســحرگل 
مناســب نمی باشــد ذریعــه محضر وی را به قومندانی امنیه تســلیم می دارنــد و قومندانی امنیه به 
تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۴ وی را جهت معالجه به شفاخانه ملکی والیت بغالن معرفی می نمایند که بعد از 
گرفتن نظریه اهل خبره و ادعای مستقیم سحرگل چهار تن را مظنون در قضیه پنداشته که دو فرد 
آن خشو، ننو، به همان تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۴ گرفتار شدند اما خسر و شوهر وی فراری بودند و بعدا 
خسر بر اساس اطالع اوپراتیفی به تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ ساعت۵:۳۰ شام از منزل برادرش گرفتار 
می شــود. دوســیه مظنونین قضیه بعد از اخذ اظهارات ابتداییه به تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۶ به څارنوالی 

عمومی استیناف والیت بغالن سپرده می شود.

تحقیق: اجرای تحقیق مرتبط به جرایم که مطابق ماده )۱۴۵( قانون اجراات جزایی از مسئولیت های 
څارنوال موظف می  باشد، در قضیه سحرگل قرار ذیل بوده  است:

بعد از تکمیل شــدن اوراق ابتداییه، دوســیه ســحرگل با گرفتاری دو تن از مظنونین توسط پولیس 
حــوزه دوم، از طریــق قومندانــی امنیــه بــه څارنوالی عمومی اســتیناف والیت بغالن تســلیم داده 
شــد. بعــد از تعییــن څارنــوال تحقیق دوســیه آغاز می گــردد و څارنوال موظف خشــو و ننو را به 
تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۶ تحت توقیف قرار می  دهد. به تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ خســر نیز تحت توقیف قرار 
می گردد. څارنوال تحقیق څارنوالی عمومی استیناف به تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ اتهامنامه ای را که در 
آن جریــان قضیــه و دالیل الزام را با وصف جرمی لت و کوبی و مجروحیت ترتیب داده و ضمن آن 
عامل اصلی در قضیه برادر ســحر گل را دانســته و قرار مبنی بر جلب وی را به ارگان های کشــفی 
صادر می کند. مطابق این اتهامنامه څارنوال متهمین هر یک خسر، خشو و ننو را طبق احکام مواد 
)۴۰۷( و )۴۱۰( قانون جزا با درنظرداشــت مواد )۲۲، ۲۳، ۲۶، ۳۰، ۳۱، ۳۶( و حکم ماده )۴۱( 
قانــون منع خشــونت علیه زنان و رعایت حکم مــاده )۱۰۴( قانون جزا قابل پیگرد عدلی و قضایی 
دانسته است. این اتهامنامه بعد از تاییدی هیات ذریعه مکتوب به څارنوالی ابتداییه شهری صادر 
و در آن جا څارنوال تعقیب بعد از تعیین شدن قرار مبنی بر خال و نواقص گرفته و دوسیه دوباره 
به څارنوالی عمومی تحقیق جرایم مسترد می شود که حل این قرار به تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ دوباره 
به محکمه ابتداییه شهری سپرده می شود و مطابق آن صورت دعوی در څارنوالی ابتداییه شهری 
بــا تغییــر وصف جرمی )اقــدام به قتل( تحریر می گردد. قبل از این که دوســیه به محکمه شــهری 
ســپرده شود به امر لوی څارنوالی دوســیه تفویض صالحیت شده به محکمه ابتداییه حوزه چهار 

منتقل می گردد.

محکمه ابتداییه: بعد از این که توسط امر لوی څارنوال دوسیه به کابل انتقال داده می شود، دوسیه 
به څارنوالی ابتداییه منع خشــونت علیه زنان تســلیم داده شده و آن څارنوالی غرض تعقیب عدلی 
دوســیه را به څارنوال موظف می ســپارد که څارنوال بعد از غور و بررســی دوســیه را با صورت 
دعــوی جدید از طریق څارنوالی ابتداییه به دیوان جزای محکمه ابتداییه حوزه چهارم می  ســپارد. 
محکمــه فوق حکم خــود را چنین ابالغ می دارد: »نص حکم- ما هیــات قضایی دیوان جزا محکمه 
ابتداییه حوزه چهارم والیت کابل تحت ریاســت این جناب، قضاوتمل عبدالباســط بختیاری رییس 
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محمکــه ابتداییــه حوزه چهارم در جلســه قضایــی علنی طی فیصله خط )۲۴( مــورخ ۱۳۹۱/۲/۱۲ 
خویش به اتفاق آرا به حضورداشت حقیقی طرفین قضیه خشو و تو خسر و تو ننو متهمین قضیه 
مجروحیت و اقدام به قتل و خشــونت علیه زنان هر واحدتان را مطابق فقره )۱( ماده )۲۲( قانون 
منع خشونت علیه زنان با در نظرداشت ماده )۴۰۸( با رعایت ماده )۴۱۰( قانون جزا به مدت یک 
یک سال حبس تنفیذی و در قضیه انزوای قرار دادن مسمات سحرگل نامه طبق ماده )۳۱( قانون 
منع خشونت علیه زنان به مدت سه سه ماه حبس تنفیذی و در قضیه کار  اجباری طبق ماده )۳۶( 
قانون مذکور به مدت شــش شــش ماه حبس تنفیذی و در قضیه  اقدام به قتل ســحرگل نامه طبق 
هدایــت مــاده )۳۹۶( قانون جزا با درنظرداشــت ماده )۲۹( قانون جزا به مدت ده ده ســال حبس 
تنفیــذی محکــوم به مجازات نمودیم که مطابق ماده )۱۵۶( قانون جزا شــدید ترین آن که مدت ده، 

ده سال حبس تنفیذی می شود.«

محکمه اســتیناف: بعد از ابالغ حکم این محکمه دوســیه دوباره به څارنوالی ابتداییه منع خشونت 
جهــت اتخــاذ تصمیــم څارنوال ارســال می گــردد که څارنــوال به حکــم محکمه قناعت نداشــته و 
اســتیناف طلب می گردد. و این اوراق دوباره به څارنوال موظف اســتیناف ســپرده می شود که این 
څارنوال نیز به حکم محکمه قناعت نداشته باالی فیصله اعتراض خود را تحریر داشته و استیناف 
طلب می شــود. دوســیه وارد مرحله اســتینافی می گردد و دیوان جزا محکمه اســتیناف چنین حکم 

می کند.

مــا هیات قضایی به اتفاق آرا طی فیصله خــط )۶۲۰( ۱۳۹۱/۴/۲۷ خویش فیصله 
نمبــر )۲۴( مــورخ ۱۳۹۱/۲/۱۲ دیــوان جــزا محکمه ابتداییه حــوزه چهارم والیت 
کابل را نقض و متهمین مذکور را در قضیه اقدام به قتل ســحرگل نامه طبق حکم 
فقره )۲( ماده )۲۲( قانون منع خشونت علیه زنان و رعایت ماده )۳۹۵( و )۲۹( 
قانون جزا هر واحد شان را به مدت ده-ده سال حبس تنفیذی و در موضوع کار 
اجبــاری طبــق حکم ماده )۳۶( قانون منع خشــونت علیه زنان به مدت شــش ماه 
حبــس تنقیــذی که طبق حکم ماده )۱۵۶( قانون جزا به تطبیق شــدیدترین جزا که 

ده سال حبس است محکوم به مجازات نمودیم.

اوراق نســبتی موضوع باالثرعدم قناعت طرفین غرض غور و بررســی فرجامی وارد دیوان جزای 
عمومــی ســتره محکمه می شــود و دیوان مذکور به اســاس قــرار قضایی بعد از تحلیــل و ارزیابی 
مستشــاران قضایی فیصله خط )۶۲۰( ۱۳۹۱/۴/۲۷ دیوان جزای محکمه اســتیناف والیت کابل را 
نســبت نقصــان دالیــل و خطا در تطبیق احکام قانــون نقض نموده و دوباره دوســیه را به محکمه 
مربوطه جهت تصمیم عادالنه گسیل می دارند. اوراق قضیه به دیوان جزا محکمه استیناف محول 

و محکمه مذکور طی فیصله خط )۳۶۵( ۱۳۹۲/۳/۲۶ چنین اصدار حکم کرده اند.

مــا هیــات قضایی به اتفاق آرا در حال حضورداشــت حقیقــی طرفین قضیه متکی 
به فقره )۲( ماده )۲۲( قانون تشکیل و صالحیت محاکم و بتأسی از هدایت قرار 
قضایــی )۴۵۲۶( ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ دیــوان جزای عمومی مقام ســتره محکمه مجددا 
فیصله خط )۲۴( ۱۳۹۱/۲/۱۲ دیوان جزا محکمه ابتداییه حوزه چهارم والیت کابل 
را به نسبت خطا در تطبیق قانون نقض و استینافا شما هر یک خسر و خشو و ننو 
در قضیه اقدام به قتل به نســبت عدم موجودیت دالیل الزام طبق ماده )۴( قانون 
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جزا برائت اصدار حکم نمودیم و شما خسر و خشو در قضیه خشونت طبق فقره 
)۱( ماده )۲۲( قانون منع خشونت علیه زنان با در نظرداشت مواد )۴۰۸ و ۴۱۰( 
قانون جزا از ابتدا ایام نظارت و توقیف به مدت یک سال حبس تنقیذی محکوم به 
جزا نمودیم. و در قضیه متذکره به نســبت عــدم موجودیت دالیل الزام طبق ماده 

)۴( قانون جزا به برائت شما ننو حکم نمودیم.

بــاز هــم څارنوال به حکم قناعت نکرده و اعتراض باالی حکم محکمه را طی بیان موارد خشــونت 
صورت گرفته شــده باالی ســحرگل تحریر داشــته خواهان تطبیق مواد )۴۰۷ و ۴۱۰( قانون جزا 
)۳۱ و ۳۶( قانــون منــع خشــونت علیــه زن و )۳۹۶( بــا رعایت مــاده )۲۹( قانون جزا مســتوجب 

مجازات پنداشته است.

ســتره محکمه:  دوســیه بار دیگرمحول دیوان جزای عمومی ستره محکمه می گردد. که این دیوان 
حکم خود را قرار ذیل صادرمی کند:

ما هیات قضایی دیوان جزای عمومی ســتره محکمه در جلســه مورخ ۱۳۹۲/۷/۸ 
متکی به حکم فقره )۲( ماده )۹( قانون تشکیل و صالحیت محاکم و قوه قضایه با 
در نظرداشت تحلیل و ارزیابی مستشاران قضایی و رعایت فقره )۱( ماده )۴۰۷( 
قانــون جزا فیصلــه نمبر۲۶۵ مــورخ ۱۳۹۲/۳/۲۶ دیوان جزای محکمه اســتیناف 
کابل را در مورد هر یک خشو و خسر تشدیدا تعدیل نموده و هر واحد نامبردگان 
را فردا به مدت پنج ســال حبس محکوم به جزا نموده و در مورد ننو فیصله نمبر 
فوق محکمه اســتیناف را تایید نموده و اســامیان هر یک شــوهر، برادراندر قابل 

تعقیب عدلی حکم می  نمایند.

خال و نواقص در قوانین و اجراات عدلی و قضایی

در قضیه فوق زمانی که برای بار نخســت ســحرگل به پولیس مراجعه نموده بود بدون این که از 
وی دلیل مراجعه اش پرســیده شــود و یا این که مطابق فقره )۵( ماده )۸۰( قانون اجراات جزایی 
اظهارات وی ثبت گردد، قضیه ســطحی گرفته شــده و ارگان کشــف وی را به ریاســت امور زنان 
والیت بغالن راجع نمود که این ریاست نیز در زمینه کم توجهی نموده و به اساس یک اقرارخط و 

ضمانت میانجیگری کرده و وی را دوباره تسلیم خانواده شوهرش می کنند.

بعــدا کــه به تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۴ برادر ســحرگل طی یک عریضه پولیــس را در جریان قرار می دهد، 
پرســونل حــوزه دوم بــه محــل واقعه رفته مجنی علیــه را شناســایی و یکی از مظنونیــن را گرفتار 
می نماینــد ولــی هیچگونــه اجراات دیگر ذکر شــده در فقــره )۲( ماده )۸۰( قانــون اجراات جزایی 

صورت نمی گیرد.

نظر به اوراق دوسیه از جمله مظنونینی که سه تن از آنان گرفتار شدند، )ننو( بدون ترتیب محضر 
گرفتار شده ولی برای خسر و خشو محضر ترتیب شده که در محاضر علت گرفتاری و اظهارات 

ابتداییه شخص گرفتار شده موجود نمی باشد.

فقره )۱( ماده )۱۲۱( قانون اجراات جزایی بیان می دارد که حین تفتیش محل رهایشی یا ساختمان 
مســکونی حضور پولیس زن شــرط دانســته می  شــود اما خالف این ماده کارمندان جنایی بدون 
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موجودیت پولیس زن مسکن برادر خسر سحر گل را جهت گرفتاری وی تفتیش نموده اند.

در جریان تحقیق از متهمین ســند مبنی بر اســتجواب از شهود اصال موجود نبوده از آن جایی که 
مطابق ماده )۱۹( قانون اجراات جزایی شــهادت از جمله وســایل اثبات جرم می  باشــد و از لحاظ 

قوت و ضعف به درجه دوم قرار دارد. 

در قضیه فوق که تحقیق از طرف څارنوال موظف صورت گرفته بود ترتیب محضر به شکل درست 
آن نبوده و هیچ یک از بند های ماده )۱۶۴( قانون اجراات جزایی رعایت نگردیده است.

به اساس موجودیت اوراق اتهامنامه در دوسیه تحقیق ابتدایی څارنوالی والیت بغالن عدم رعایت 
بنــد )۱، ۳، ۵( فقــره )۱( و بنــد )۱، ۵( فقــره )۲( مــاده )۱۶۵( که نبودن شــهرت مکمل څارنوال، 
انگیزه جرم، عوامل مخففه و مشــدده جرم، ذکر مدت توقیف و نظارت و ســایر موارد اســت و در 

متن ماده فوق ذکر گردیده، بنا ءً نقض ماده قانون در شکلیاتی می باشد که به مشاهده می رسد.

څارنــوال در جریــان تحقیق و ترتیب اتهامنامه به بخش عمده فقره )۲( ماده )۱۴۵( قانون اجراات 
جزایی که یکی از اهداف تحقیق و عبارت از انگیزه جرمی است، هیچ توجهی نکرده است. همچنین 
دقت نداشه است که چگونه ازدواج موصوفه بدون رضایت وی و اجباری و نیز خرید و فروش به 
منظــور یــا به بهانه ازدواج صورت گرفته و این موارد مطابق ماده )۲۴( قانون منع خشــونت علیه 

زنان جرم محسوب می  شوند.

خسر سحر گل در مورد ازدواج او چنین گفت:

»بخاطر زن پالیدن به پســرم به خانه دوســت ما در بدخشــان رفتیم. نزدیک شام 
بود که به قریه دورتر به سومین خانه ای رفتیم که هیچ شناختی با آنان نداشتم.... 
گفتیم خواستگار آمده ایم و صاحبخانه گفت که یک دختر دارد.... باالخره به مبلغ 
چهارلــک و ســی هزار افغانی و بــا مصارف غذایی برای باالتــر از ۱۰۰ نفر، دختر 
را با بچه ام غالم ســخی نامزد کردیم. ســه ماه بعد به دیدن عروس خود رفتیم و 
تصمیم گرفته شــد وی را عروســی کنیم. عروســی را که ما می شناختیم ۲۰ سال 
عمر داشت ولی دختری را که حاال برای ما بنام عروس آوردند سحرگل ۱۴ ساله  
بــود که مشــکل عصبی هم داشــت. دختر اولی را به کســی دیگری بــا اخذ نه لک 

افغانی نکاح کرده بودند.«

څارنــوال موظــف بایــد در جریان تحقیــق توجه می  نمود  که بــرادر اندر ســحرگل وضع اقتصادی 
خوب نداشــته، موصوفه را به بهانه ازدواج در مقابل ۱۵۰۰۰۰ افغانی فروخته اســت. همچنین این 
ازدواج، اجبــاری بــوده مشــروعیت قانونی ندارد و مطابق مواد )۲۴( و )۲۶( قانون منع خشــونت 
علیــه زنان جرم محســوب می  شــوند. این نکته در اتهامنامه څارنوال صراحــت ندارد. څارنوال به 
گونه غیرمسئوالنه و عدم درک واقعیت و قانون عالوه بر سایر نواقص مانند نبودن وکیل مدافع و 
محضر درست و غیره، بر ماده )۳۶( قانون منع خشونت علیه زنان )کار اجباری( استناد نموده و 
دلیل الزام را بر متهمین وارد می  نماید. خسر، خشو و ننوی سحرگل از موصوفه خواسته تا جهت 
دهقانی، گلکاری، نجاری و.... برود و چون ســحر گل نپذیرفته و ســبب لت وکوب و شــکنجه وی 
گردیده باشد. اگر به معلومات داده شده همسایه طرف راست منزل خسر دقت گردد، خسر سحر 

گل شخص مطلوب جامعه نبوده و اهالی مسجد نظر به اعمال ناشایسته اش از وی تنفر دارند.
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بر اســاس ادعاهای ســحرگل از طرف فامیل شوهرش به فحشــا مجبور شده و موصوفه نپذیرفته 
اســت. لذا مورد ضرب و شــتم و شــکنجه بی رحمانه قرار گرفته است. به اساس ماده )۱۸( قانون 
منع خشــونت علیه زنان، مجبور نمودن زن به فحشــا در صورتی که مجنی علیه بالغ باشد مرتکب، 
به حبس طویل بیشــتر از هفت ســال و اگر زن نابالغ باشــد مرتکب به حبس طویل که از ده ســال 
کمتــر نباشــد محکوم می  گردد. به این معنی حســب احوال جرم و مجــرم می  تواند این مجازات تا 
پانــزده ســال ازدیاد یابد. پولیس در مرحله کشــف و څارنــوال در تحقیق خویش هیچ نوع توجهی 
نکرده اند؛ به عوض ماده )۱۸( »مجبور نمودن به فحشا« به ماده )۳۶( »کار اجباری« قانون منع 
خشــونت علیه زنان اســتناد کرده، بدون این که در باره چگونگی کار اجباری و نوع آن از طرفین 
قضیه تحقیق صورت گرفته و موارد الزم یادآوری   شــود. به لحاظ حقوقی مجبور نمودن به فحشــا 
را نمی توان کار اجباری نامید. این استناد څارنوال نه این که غلط و بیجا است، بلکه مسیر حقایق 
را تغییر داده اســت. باید څارنوال به ماده )۱۸( قانون منع خشــونت علیه زنان با رعایت جز )۴( 
فقــره )۲( مــاده )۴۲۷( قانــون جزا )در صورتی که مجنی علیه زن شــوهردار باشــد که ســحر گل 

ازدواج کرده است( استناد و مجازات قانونی را تعیین می نمود.

از مردم محل که می  توان به حیث شهود از آنان نام برد، معلومات الزم بدست نیاورده و استنطاق 
الزم صورت نگرفته است. حتی از وکیل گذر که به خانواده خسر رفت و آمد داشته و از همه قضایا 
معلومات کامل دارد، اســتنطاق صورت نگرفته اســت. بناءً څارنوال تحقیق یک قســمت از جز)۱( 
فقــره )۲( مــاده )۱۲۵( قانون اجراات جزایی )ارزیابــی همه جانبه قضیه( را مدنظر نگرفته و نقض 

کرده است.

بعــد از رفــع خال و نواقص دوســیه و تغییر وصف جرمی تنها از لــت وکوب به وصف جرمی »لت 
وکوب و اقدام به قتل« اقدام قانونی اســت. اما دلیل موجه حقوقی که موجود اســت ارایه نگردیده 
است. در صورتی که څارنوال های تحقیق و تعقیب قضایی والیت بغالن انگیزه جرمی را بررسی و 
تحقیق و روشن می  ساخت و به فقره )۳( »انگیزه دنی« ماده )۳۹۵( قانون جزا استناد می  نمودند، 
چون جرم مذکور تکمیل نگردیده وصف حالت شروع به جرم را دارا می  باشد، مرتکبین به اساس 
فقره )۱( ماده )۳۰( قانون جزا »شــروع به جرم« به حبس دوام ۱۶ الی ۲۰ ســال محکوم وعدالت 

به وجه احسن تامین می  شد.

دوســیه به امر لوی څارنوال تفویض صالحیت شــده به څارنوالی حوزه چهارم شــهر کابل غرض 
تعقیب سپرده می  شود. دوسیه از طرف څارنوال منع خشونت زون چهارم با صورت دعوی جدید 

به محکمه ابتداییه زون سپرده می  شود.

څارنوالی منع خشــونت حوزه چهارم نیز به انگیزه جرمی »ماده )۱۸( قانون منع خشــونت علیه 
زن، مجبور به فحشا« توجه نکرده است. شناخت انگیزه جرمی در جریان تحقیق یک امر ضروری 

است. دوسیه با همین خال و نواقص تحقیقاتی به محکمه ابتداییه حوزه مربوط ارسال می  شود.

نواقص اجراات و صدور حکم محکمه ابتداییه زون چهارم: از طرف محکمه ابتداییه، خسر، خشوو 
ننو در قضیه مجروحیت و اقدام به قتل سحرگل بر مبنای ماده )۲۲( قانون منع خشونت با رعایت 
مواد )۴۰۸( و )۴۱۰( قانون جزا هر کدام به یک یک ســال حبس محکوم می  گردند. خوشــبختانه 
څارنــوال بــه این فصیله محکمه قناعت نمی کند. این مجــازات و فیصله محکمه ابتداییه به دو جرم 
»مجروحیت و اقدام به قتل« متناسب نیست. زیرا این مجازات تنها در باره جرم مجروحیت است. 
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از مواد قانون جزا که در باره قتل است استفاده نشده و ادامه این وضع اگر نظر به عوامل بیرونی 
متوقــف نمی شــد یقینا جرم کامل یعنــی »قتل« به میان می  آمد و این نوع قتل، قتل عمد محســوب 
می  گــردد. این فیصلــه محکمه ابتداییه خالف موازین محکمه عادالنه و اصل حقوق جزایی اســت، 

یعنی میان جرم و جزا تناسب وجود ندارد.

محکمه ابتداییه برای وصف جرمی »اقدام به قتل« با رعایت ماده )۳۰( »شروع کننده به جنایت« 
و مطابق فقره )۳( ماده )۳۹۵( قانون جزا »انگیزه دنی و وحشیانه« مجازات حبس دوام را فیصله 
و ابالغ می  نمود. به این دلیل: از این که سحرگل به فحشا رضایت نشان نداده و خانواده شوهرش 
به طور وحشــیانه شــکنجه و لت و کوب را بر وی ادامه داده اند، موصوفه به دو حالت مواجه است 

که یکی را باید انتخاب می  کرد:

۱(فحشــای اجباری: اگر به فحشــا مجبور می  شــد باز هم مجازات خســر، خشــو و سایر شرکای 
جرمی حبس طویل اســت )ماده ۱۸ قانون منع خشــونت علیه زنان( نه این که حبس یک سال )حد 

اکثر مجازات حبس قصیر(.

۲( تحمل لت و کوب و شــکنجه تا ســرحد مرگ : این زن قربانی مظالمی چون فروخته شــدن، نکاح 
اجباری، زندگی در انزوا، فحشای اجباری را متحمل شده در حالی که به خوبی می دانسته که نتیجه 
آن مرگ است. اگر در چنین حالتی به قتل می  رسید، نوع قتل، قتل عمد بوده و مرتکبین مطابق فقره 
)۳( مــاده )۳۹۵( یعنــی به اعــدام محکوم می گردیدند. ادامه لت و کوب بــه مرگ می  انجامید. طبق 
مــاده )۲۹( قانــون جزا از »شــروع به جرم« این روند آغاز و در صورتــی که عوامل خارجی مانع 
آن نمی گردید، یقینا نتیجه یعنی »سلب حیات« سحرگل حتمی می  بود. بناءً مطابق فقره )۱( ماده 
)۳۱( قانون جزا این مرحله شروع به جرم قتل عمد محسوب می  گردد چون انگیزه عمل دنی است 
و به طور وحشیانه صورت گرفته است. لذا فقره )۳( ماده )۳۹۵( با رعایت ماده )۲۹( قانون جزا 

حکم می  نمود )حبس دوام ۱۶الی ۲۰ سال(.

هــم چنین محکمــه ابتداییه حکم ماده )۱۵۶( قانون جزا »تعدد جرایم« باید بر مبنای ماده )۳۹۵( 
قانون جزا یعنی حاالت قتل عمد مد نظر می  گرفت.

خال و نواقص در اجراات محکمه اســتیناف: محکمه اســتیناف غیرمنصفانه اقدام به قتل را نادیده 
گرفتــه و بــه دور از شــرافت قضایــی به برائــت متهمین حکم صادر کرده اســت. به ایــن معنی که 
سحرگل از طرف خسر، خشو و سایرین لت و کوب نشده و اشخاص مذکور کامال بی گناه اند. به 
تعریف برائت توجه شــود: »برائت  حالتی اســت که محکمه بنا بر فقدان موجودیت دالیل اثبات به 

بی گناهی متهم و رد اتهام در همان قضیه حکم نموده باشد.«

څارنوال مربوط به این فیصله محکمه قناعت نکرده فرجام خواهی )تمیزطلبی( نموده است.

نص حکم ســتره محکمه : ســتره محکمه، فیصله محکمه اســتیناف را در مورد خسرو خشو تعدیل 
نموده، یعنی برائت متهمین را قبول نکرده است. نپذیرفتن فیصله استیناف از جانب ستره محکمه 
)محکمه سوم( قابل قدر است. متاسفانه ستره محکمه نیز به انگیزه جرمی و ماده )۱۸( قانون منع 
خشونت علیه زنان توجه نکرده تنها بی انصافی محکمه استیناف آن را متوجه خود قرار داده و با 
وارد نمودن تعدیل در فیصله به بخش لت وکوب اکتفا کرده و مرتکبین را به حداکثر حبس متوسط 

یعنی پنج سال محکوم نموده است.
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نقض قانون از طرف                                                                                                               

کمیسیون تطبیق فرمان عفو و تخفیف مجازات محکومین و محجوزین

بــه اســاس فیصلــه قطعی محکمه نهایــی مجرمین به زنــدان می  رونــد. از همه متاثرکننــده این که 
برخالف ماده )۲۴( قانون منع خشونت علیه زنان »مجازات محکومین جرایم خشونت تعلیق، عفو 
یا تخفیف شده نمی تواند«، مجرمین بعد از سپری نمودن مدتی در زندان، از فرمان عفو استفاده 
کرده رهایی می یابند. اگر فرمان عفو و تخفیف به طور دقیق مالحظه شود، در یکی از مواد فرمان 

مذکور آمده :

»محکمومین جرایم فســاد اداری، تمویل تروریزم، خشــونت علیه زنان و... از مزایای این فرمان 
استفاده نمی تواند...«. با آن هم برخالف قانون و فرمان عمل صورت گرفته و اشخاص مذکور رها 

گردیدند. کمیسیون تطبیق فرمان عفو و تخفیف به اجراات غیر قانونی خویش جوابگو می  باشد.

نتیجه گیری و پیشنهادات

اوال څارنوالــی ابتداییــه و اســتیناف لوی څارنوالی و محاکم ابتداییه، اســتیناف و ســتره محکمه 
نتوانســته و یا نخواســته واقعیت های عینی و رویداد واقعی قضیه را برمال نموده و حســب احوال 

جرم و مجرم اصدار فیصله بر مبنای قوانین مربوط نمایند.

تاسف بار این که هر سه محکمه، مجبور به فحشا را به کاری اجباری تغییر داده و مجازات نموده 
اســت. فیصله های قطعی محاکم واجب تعمیل اســت اما در صورتی که این فیصله ها مغایر قانون 

باشد به بطالن مواجه می  شوند.

لذا حکم ماده )۲۸۹( قانون اجراات جزایی که درمورد بطالن اجراات محاکم است باید تطبیق شود. 
زیــرا اجراات اساســی دراین روند رعایت نگردیده اســت. این اجراات باطــل محاکم با ارگان های 
قضایی کشــور در میان گذاشــته شــود تا در آینده ســحرگل های دیگر به همچو اجراات نادرســت 

مواجه نگردند.

بر اساس ارزیابی دقیق قضیه پیشنهادات ذیل ارایه  می گردد:

۱(درمتــن فقــره )۱( ماده )۸۰( قانون اجراات جزایی در کنار محــل واقعه محل دریافت واقعه نیز 
عالوه گردد.

۲(فقره )۲( ماده )۸۰( قانون اجراات جزایی در شناســایی نوع جرم مرتکب و متضرر موجودیت 
افراد متخصص و مسلکی را ذکر نکرده که باید در ترکیب تیم کشف ذکر شود.

۳(فقره )۳( ماده )۸۰( گرفتاری و تالشی مظنون را در صورت لزوم تحریر داشته که این صورت 
لزوم باید مشــخص، قید و واضح گردد که پولیس در چه حاالتی گرفتاری و تالشــی می تواند و یا 

برعکس نباید چنین کند.

۴(فقره )۱۸( ماده )۶۴( قانون اساسی تخفیف و عفو مجازات مطابق احکام قانون از صالحیت های 
رییس جمهور دانسته شده ولی ماده )۴۲( قانون منع خشونت علیه زنان مجازات محکومین جرایم 
خشونت تعلیق، عفو، یا تخفیف شده نمی توانند که این دو ماده در تضاد با هم قرار دارد پس باید 
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متن ماده )۶۴( قانون اساسی از شکل مطلق آن تغییر یافته و صراحت قوانین خاص را در زمینه 
اضافه نمایند.

۵(در قضایای خشونت علیه زنان، تطبیق مواد قانون منع خشونت الزامی گردد.

۶(څارنواالن څارنوالی منع خشــونت باید امکانات تقویت ظرفیت ســازی و مهارت های مسلکی را 
دارا باشند.

۷(مشــکالت قانون منع خشــونت علیه زنان خصوصا آن موارد این قانون که بر قانون جزا راجع 
گردیده است، باید رفع گردند.

۸(باید با فساد اداری و فساد اخالقی در نهاد های عدلی قضایی مبارزه جدی صورت گیرد. 

۹(حاکمیت قانون تقویت گردد.
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۲-فرخنده

مرور کلی بر قضیه

فرخنده دختر ۲۷ســاله افغان بود که توســط گروهی از مردان خشــمگین به تاریخ ۱۹ مارچ ۲۰۱۵ 
با ضرب و شتم به قتل رسید. عده  کثیری از مردم در روی جاده دور او حلقه زده و ندا سر دادند 
که وی قرآن را به آتش کشــیده اســت و به این دلیل باید به قتل برســد. در ابتدا پولیس خواست تا 
جمعیت را متفرق ســاخته و وی را محافظت نماید اما جلو مهاجمان را گرفته نتوانســت. به تعقیب 
قتل فرخنده اعتراض های همگانی در سرتاســر کشــور صورت گرفته و بنای یادبودی درســت در 

محلی که پیکر فرخنده به آتش کشیده شده بود، اعمار گردید.

روش تحقیق

قبــل از تحقیــق، نامه ها به مقامــات دولتی ذیربط )ادارات مختلف وزارت امــور زنان، وزارت امور 
داخله و لوی څارنوالی( گســیل و رضایت آنان برای همکاری در این راســتا بدســت آمد. این تیم 
شــامل محقــق اصلی، کارشــناس حقوقــی و یکی از مســئولین روابط بود که به منظــور گردآوری 
دوسیه های قضیه و مالقات با افرادی که در قضیه فرخنده دخیل بوده اند، برنامه ریزی نمودند. با 
وجودی که قضیه در ریاست امنیت ملی ثبت شده است اما با توجه به ماهیت حساس قضیه، هیچ 
ســندی در اختیار تیم تحقیق قرار نگرفت. چالش های بیشتری در جریان مصاحبه ها به میان آمد، 
زیــرا خانواده فرخنده قابل دســترس نبودند. با وجود ایــن موانع، تیم تحقیقاتی قادر به انجام ۲۰ 
مصاحبه با تعدادی از آگاهان کلیدی، از جمله متهم اصلی، وکیل دوسیه فرخنده، چند شاهد عینی 
و مقامات وزارت خانه ها گشتند. با خبرنگاران و فعاالن اجتماعی متعددی از نهاد های مختلف نیز 

مصاحبه انجام شد.

وقوع حادثه

در ۱۹ مارچ،  روز پنجشــنبه ســاعت ۳ بعد از ظهر، مالی مســجد شــاه دوشمشــیره در مرکز کابل 
شــروع بــه جیــغ و فغان کرد که زنی قرآن را آتش زده اســت. متعاقبا، جمعیــت افروخته به زیارت 

شتافته و شروع به ضرب و شتم وی کردند. 

فیلم هــای منتشرشــده از ایــن صحنه حمله نشــان می دهد که فرخنــده مکررا بــه مهاجمان اذعان 
می دارد که قرآن را نســوزانده اما مردان آشــفته ادعاهایش را نادیده گرفته و لت وکوب او را ادامه 
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دادند. بسیاری از مردان با سنگ ها، تخته های چوبی و اشیای سردست دیگر بر او یورش بردند.

یکــی از فیلم هــا نشــان می دهد که پولیس برای پراکنده ســاختن جمیعت فیرهــای هوایی می کند و 
در ابتدا می توانســت آنها را متفرق ســازد، اما هرگز واضح نگردید که چگونه مهاجمان دوباره به 
قربانی حمله ور شــده و این بار پولیس دخالت نمی نماید. دیده می شــود که فرخنده با سر شکسته 

و چهره ی خون آلود، برای کمک فریاد می زند و به زودی بر اثر جراحات شدید از  هوش می رود.

پس از آن، مردان خشــمگین به ســرکردگی پســر جوانی موســوم به A.A.L موتر را از ســر جسد 
فرخنده گذشتانده و جسدش در بستر خشک دریای کابل  آتش زده شد. پولیس، نیروهای واکنش 
سریع و آتش نشانان بدن قربانی را از محل وقوع حادثه انتقال می دهند. پولیس عده ای را در پیوند 
بــه این اتفاق دســتگیر می کند اما برخی از عامالن اصلی همچنان بــه صورت علنی زندگی دارند. 

قضیه هنوز هم در ستره محکمه کشور ادامه داشته و نهایی نگردیده است.

اجراات ارگان های قضایی

بعــد از ایــن کــه طی مراحل ابتداییه دوســیه از طریق قومندانی امنیه کابل تکمیل می گردد دوســیه 
وارد څارنوالی ابتداییه امنیت ملی می شود. بعد از اتهامنامه و صورت دعوی دوسیه وارد محکمه 

ابتداییه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی حوزه سوم می گردد.

محکمــه ابتداییــه چهــار نفر از متهمان را در قضیه قتل و ســوزانیدن جســد مســمات فرخنده بنت 
محمد نادر طبق هدایت ماده )۳۹۶( و فقره )۲( ماده )۳۹( و ماده )۲۸( قانون جزای کشــور و با 
درنظرداشت ماده )۲۲( قانون منع خشونت علیه زنان به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم نموده 
و همچنــان هشــت متهم دیگر را نظر به اوضاع و احــوال جرم مجرمین فوق الذکر در قضیه مذکور 
طبــق هدایت ماده )۲۲( قانون منع خشــونت علیه زنان با درنظرداشــت مــاده )۳۹۶( قانون جزا و 
رعایت فقره )۲( ماده )۲۸( و )۳۹( قانون مذکور از ابتدای ایام نظارت به مدت ۱۶-۱۶ سال حبس 
تنفیذی محکوم به مجازات نمود. این محکمه متهم ۱، ۲، ۳، ۴ و سایر افراد و اشخاصی که هویت 
شــان نا معلوم بود و به نحوی از انحا در قضیه مذکور ذیدخل بودند را قابل تعقیب عدلی شــمرد. 
محکمه ابتداییه بر اساس جلسه علنی منعقده تاریخ ۱۳۹۴/۲/۲۹ پنج متهم دیگر را در قضیه غفلت 
وظیفــوی طبــق هدایــت ماده )۴۳( قانون جرایم عســکری هر واحد را به مدت یک یک ســال حبس 
محکوم به مجازات نمود. و طبق هدایت ماده )۸( قانون مذکور به تعطیل تنفیذ اصدار حکم نمود. 
در قضیه عدم اســتفاده از صالحیت وظیفوی نســبت عدم موجودیت دالیل کافی طبق ماده )۲۵( 
قانون اساسی و رعایت ماده )۴( قانون جزا و ماده )۲۳۵( قانون اجراات جزایی هر واحد مذکور 
را بری الذمه شناخت و به برائت شان حکم نمود. هفت متهم دیگر را در قضیه غفلت وظیفوی طبق 
هدایت ماده )۴۳( قانون جرایم عســکری، هر واحد را از ابتدای ایام نظارت و توقیفی به مدت یک 
یک ســال حبس محکوم به مجازات نمود. این محکمه ۲۶ متهم دیگر را برائت داد و بیان نمود که 

این حکم محکمه ابتداییه قطعی نبوده و حق استیناف خواهی محفوظ می باشد.

محکمه اســتیناف: بعــد از اعالن حکم محکمه مورد قناعت طرفیــن و څارنوال موظف قرار نگرفته 
دوسیه وارد محکمه استیناف والیت کابل گردید. طبق جلسه قضایی علنی منعقده تاریخ ۱۳۹۴/۴/۹ 
بــه اتفــاق آرا با حضورداشــت طرفین قضیــه و وکالی مدافع متکی به صراحت مــاده )۵۹( قانون 
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تشکیل و صالحیت قوه قضایه فیصله صادره نمبر )۱۵( ۱۳۹۴/۲/۱۶—۱۳۹۴/۲/۲۹ دیوان جرایم 
علیه امنیت داخلی و خارجی محکمه ابتداییه حوزه سوم شهر کابل را نسبت خطا در تطبیق قانون 
نقض نمود. و اســتینافا ۳ از ۴متهمی را که محکوم به اعدام شــده بودند در خصوص اشــتراک در 
قضیه قتل و به آتش کشــیدن جســد فرخنده طبق هدایت ماده )۳۹۶( قانون جزا و فقره )۲( ماده 
)۳۹( و فقره )۲۸( قانون مذکور با درنظرداشت فقره )۲( ماده )۲۲( قانون منع خشونت علیه زنان 
از ابتدای ایام توقیف و نظارت با درنظرداشت قاعده تناسب جرم و جزا به مدت بیست بیست سال 
حبس تنفیذی محکوم به مجازات نمود. و یک متهم دیگر را در خصوص اشــتراک در قضیه قتل و 
به آتش کشــیدن جســد فرخنده طبق هدایت ماده )۳۹۶( قانون جزا و فقره )۲( ماده )۳۹( و فقره 
)۲۸( قانون مذکور با درنظرداشــت فقره )۲( ماده )۲۲( قانون منع خشــونت علیه زنان با رعایت 
فقــره )۱( ماده )۶( و بند )۲( ماده )۳۹( قانون رســیدگی بــه تخلفات اطفال از ابتدای ایام توقیفی 
و نظارت به مدت ده ســال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نمود. همچنان هشــت متهم دیگر را با 
درنظرداشــت قاعده تناســب جرم و جزا در قضیه فوق الذکر طبق هدایت ماده )۳۹۶( قانون جزا و 
فقــره )۲( مــاده )۳۹( و فقره )۲۸( قانون مذکور با در نظر داشــت فقره )۲( ماده )۲۲( قانون منع 
خشونت علیه زنان هر واحد آنان را از ابتدای ایام نظارت و توقیفی به مدت شانزده شانزده سال 
حبــس تنفیــذی محکوم به مجازات نمود. و هکذا طبق صراحــت ماده )۱۹( قانون جزا به مصادره 
اشیا بدست آمده مرتبط به جرم از نزد دوازده نفر متهمین فوق الذکر نیز اصدار حکم نمود. ضمنا 
امــام مســجد و ســایر افراد و اشــخاصی که در قضیه ذیدخــل بوده و تا هنوز هویت شــان تثبیت 
نگردیده  بعد از تثبیت هویت مورد پیگیری قانونی قرار گرفته و گرفتاری شــان صورت گرفت. ســه 
نفــر پرســونل پولیــس را در قضیه غفلت وظیفوی طبــق هدایت فقره )۲( مــاده )۴۳( قانون جرایم 
عســکری هر واحد شــان را به مدت یک یک ســال حبس محکوم به مجازات نمود. طوری که طبق 
هدایت ماده )۴( قانون جزا و ماده )۲۵( قانون اساسی به برائت هر واحد شان اصدار حکم نمود 
و دو نفــر دیگــر را برائت داد. همچنان چهار تن پرســونل دیگــر پولیس را در قضیه غفلت وظیفوی 
طبــق هدایــت فقره )۲( ماده )۴۳( قانون جرایم عســکری هر واحد را به مدت یک یک ســال حبس 
محکوم به مجازات نمود. طوری که طبق هدایت ماده )۸( قانون مذکور ایام سپری شــده نظارت و 

توقیفی شان تنفیذ و متباقی ایام تعطیل باشد. 

دوســیه بنابــر عدم قناعت طرفیــن قضیه تابع رســیدگی مرحله فرجامی اولی گردیــد و این دیوان 
در مرحلــه رســیدگی اولی خویش طی قرار قضایــی )۴۰۴۱( ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ به تایید فیصله محکمه 
اســتیناف در مورد ۲۹ نفر و نقض فیصله در مورد بیســت تن تصمیم صادر کرد که همان فیصله 

محاکم در مورد ۲۹ نفر قطعیت حاصل کرده و نهایی گردید.

حکم مجدد محکمه اســتیناف در مورد ۱۷ تن دیگر در فیصله )۱۲۸( ۱۳۹۵/۵/۱۰صورت گرفته و 
متباقی سه نفر دیگر را به اساس عدم حضور شان به بعدا معطل کردند.

حکــم دومــی محکمه اســتیناف: هیات قضایی دیــوان جرایم علیه امنیت داخلــی و خارجی محکمه 
اســتیناف والیــت کابل در جلســه قضایی علنی منعقــده تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱۰ خویش تحت ریاســت 
رییس عمومی محاکم اســتیناف کابل به حضورداشــت طرفین قضیه با اتفاق آرا وفق ماده )۴۹( 
قانون تشــکیل و صالحیت قوه قضایه و حســب قرار قضایی )۴۰۴۱( ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ دیوان جرایم 
منســوبین پولیــس وظیفــوی منســوبین نظامی و جرایم علیــه امنیت داخلی و خارجی مقام ســتره 
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محکمه مجددا استینافا هشت متهم را در خصوص اشتراک در اتهام قتل و به آتش کشیدن جسد 
مســمات فرخنده نامه نســبت عدم موجودیت دالیل الزام و اثبات طبق هدایت ماده )۴( قانون جزا 
و ماده )۲۵( قانون اساسی هر واحد را بری الذمه شناخت. و شش متهم پولیس را در قضیه عدم 
اســتفاده از صالحیت های وظیفوی مطابق حکم ماده )۴۲( قانون جرایم عســکری به مدت دو دو 
ســال حبس محکوم به جزا نمود و طبق ماده )۸( قانون مذکور ایام ســپری شده نظارت و توقیفی 
شــان تنفیذ و متباقی ایام تعطیل شــد . همچنان ســه متهم پولیس را در قضیه غفلت وظیفوی طبق 
حکم ماده )۴۳( قانون جرایم عسکری به مدت دو دو سال حبس محکوم به جزا نمود و طبق ماده 
)۸( قانون مذکور ایام سپری شده نظارت و توقیفی شان تنفیذ و متباقی ایام تعطیل باشد اصدار 
حکم نمود و هکذا مطابق ماده )۱۳۸( قانون اجراات جزایی اشیای بدست آمده از نزد متهمین برای 
شان اعاده شد. از این که سه متهم دیگر در جلسه قضایی حاضر نگردیده بودند حکم شد که بعد 
از تحت توقیف قرار دادن آنان به محکمه احضار گردند و در مورد شان بعدا تصمیم اتخاذ شود. 
افراد دیگری که در قضیه ذیدخل بودند و تا هنوز تثبیت هویت نگردیده بودند بعد از تثبیت هویت 

به گرفتاری شان اقدام و مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

ســتره محکمه: دوســیه بر اســاس عــدم قناعت څارنوال محول به مستشــاران قضایــی گردید که 
طی قرار اصدار حکم نمود که دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ســتره محکمه در جلســه 
قضایــی مــورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ خویش به تایید فیصلــه )۱۲۸( ۱۳۹۵/۵/۱۰ صادر دیوان جرایم علیه 
امنیت داخلی و خارجی ریاســت محکمه اســتیناف والیت کابل در مورد هشت تن از متهمین مبنی 
بر برائت شــان به تایید فیصله متذکره در مورد ســه نفر در ارتکاب جرم غفلت وظیفوی هر واحد 
شــان به مدت ۲-۲ ســال حبس تعطیل و اعاده اشیای بدســت آمده از نزد متهمین تصمیم اتخاذ و 
قرار صادر نموده و به نقض فیصله متذکره در مورد شش نفر دیگر به نسبت خطا در تاویل قانون 

به نقض آن تصمیم اتخاذ و قرار صادر نموده در باقی موارد فیصله متذکره قابل تایید است.

مطابق قرار قضایی ســتره محکمه دوســیه جهت فیصله مجدد در مورد تعدادی از افراد به دیوان 
امنیت عامه ریاســت محکمه اســتیناف کابل محول شــد. ایــن دیوان در تاریــخ ۱۳۹۶/۱/۲ فیصله 
محکمــه ابتداییــه را در مــورد یــک نفر تایید کرد و در مــورد هفت تن دیگر در قضیه عدم اســتفاده 
از صالحیــت وظیفــوی طبــق مــاده )۴۲( قانون جرایم عســکری هــر واحد را به مدت ۳ ســال و ۱ 
مــاه مجــازات نمود. ولی څارنــوال در مورد دو متهم قناعت نکرده و دوســیه الی اکنون در جریان 

می  باشد.

خال در قانون و اجرات عدلی و قضایی

محکمه ابتداییه در فیصله شماره )۱۵۱( مورخ ۱۶/ ۲/۱۳۹۱ مجازات چهار مجرم را در قضیه قتل 
و ســوزانیدن جســد فرخنده بر هدایت ماده )۳۹۶( قانون جزا اســتناد کرده است. این ماده قانون 
جــزا مرتکــب قتل عمد را درحاالت مختلف حســب احوال به حبس دوام و اعــدام محکوم می  نماید 
)ایــن مــاده قانــون در باره حاالت ارتکاب جرم قتل صراحت و وضاحت نداشــته و می  تواند زمینه 
طفره رفتن و سوءاســتفاده از متن قانون به میان آید، چنانچه چنین شــده اســت(. در صورتی که 
محکمــه محتــرم ابتداییه به عوض ماده فوق الذکر که دو نوع مجازات را بطور نادرســت پیشــبینی 
کــرده، بــه فقره ۳ ماده ۳۹۵ قانون جزا اســتناد می  کرد عدالت بهتر تامین می  شــد و این جرم قتل 
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عمد است. زیرا:

۱( این قتل توام با قصد معین جرمی و عمدی اســت. مرتکبین به اصطالح با احساســات دینی و 
مذهبــی ایــن عمل جنایتکارانه را انجام داده اند مبنی بر این تصور که هر یک اوراق قرآن را حریق 
کند مرتد بوده و جزای مرتد قتل اســت. این اشــخاص از احکام دینی نیز بی خبر اند. اســالم هیچ 
جزای را بدون فیصله محکمه روا نمی دارد. در حقیقت این اشخاص قصد قتل فرخنده را داشته اند.

۲( فقره )۳( ماده )۳۹۵( می  گوید: »اگر قتل.... یا بطور وحشــیانه باشد...« مرتکبین قتل فرخنده 
با نظرداشت دو حالت فوق الذکر محکوم به اعدام می  گردند.

تبصره اول: آیا با وارد کردن ضربات بی رحمانه از طرف جمعی و باالخره با کوبیدن سنگی کالن 
بر سر او، قصد کشتن آن را نداشتند؟ 

تبصره دوم: شــخصی که به تخنیک و اصول قانون گذاری آشــنایی نداشــته باشد، فقره )۳( ماده 
)۳۹۵( قانــون جــزا را درســت تحلیــل نمی تواند. بعضــی حقوق دانان به این تصــور اند که در یک 
قضیه همه کلمات متن فقره ۳ ماده ۳۹۵ مدنظر گرفته شود و یا همه حاالت تحقق بیابد تا مرتکب 
به مجازات اعدام محکوم گردد. این تحلیل درســت نیســت. زیرا کلمه »یا« که از دو حرف تشکیل 
شــده، حاالت را از هم جدا ســاخته و برای هر حالت قوت خاصی می  بخشــد و هر حالت از خود 

مفهموم جداگانه دارد.

۳( فقره )۳( ماده )۳۹۵( می توانستند به طور مجرد یکی از حاالت ذکر شده )انگیزه دنی، در برابر 
اجرت، طور وحشــیانه( را اســتناد نمایند که متاسفانه چنین نشده است. محکمه ابتداییه با خالی 
تطبیق قانون در فیصله خود، شــرایط خالی تطبیق قانون را برای محکمه اســتیناف نیز مســاعد 
کرده. اگر محکمه ابتداییه حتی بر فقره )۳( ماده )۳۹۵( وآن هم قسمت )قتل بطور وحشیانه( این 
فقره استناد می  کرد، زمینه خالی تطبیق قانون به روی محکمه استیناف مسدود می  شد و اگر این 
محکمه برخالف آن یعنی به ماده )۳۹۶( استناد می  نمود، اشتباه آن به گونه واضح تر برمال می  شد 
و وکیل مدافع فرخنده با اســتدالل قوی از موکل خود دفاع می  کرد. هم چنین مواد )۳۹( )شــریک 
جــرم( و )۲۸( )شــروع به جرم( که محکمــه ابتداییه از آن تذکر داده درفقــره )۳( ماده )۳۹۵( نیز 

قابل تطبق می  بود.

۴( عالوتــا فقره )۲( ماده )۲۲( قانون منع خشــونت علیه زنان بــه مواد )۳۹۵( الی )۳۹۹( رجعت 
داده شــده کــه محکمــه ابتداییه از آن تذکر داده )مــاده ۲۲ قانون منع خشــونت نواقص دارد قابل 
اصالح اســت.( محکمه اســتیناف از این خالی قانون وعدم دقت و خالی تطبیق قانون که از طرف 
محکمه ابتداییه صورت گرفته اســتفاده کرده، در غیر آن باید به ماده )۳۹۵( که مجازات اعدام را 

حکم می  کند استناد می  نمود.

۵( محکمه ابتداییه »خطا در فهم قانون« دارد. تحلیل درست از ماده )۱۹۹( قانون جزا نکرده و با 
بی عالقگی و غیرمسئوالنه به متن این ماده برخورد کرده، مصادره اشیای جرمی به دست آمده را 
بر اساس این ماده حکم کرده است. در حالی که ماده )۱۹۹( قانون جزا شریک جرم را در جرایم 
علیــه امنیت داخلــی و خارجی بیان می  دارد. اگر متن فیصله محکمه واقعا در باره مصادره اشــیا 
همین ماده )۱۹۹( باشــد، تاســف بار اســت که چرا ارگان های عدلی و قضایی  در مقابل قضایا به 
خصوص قضیه قتل چنین بی پروا اند. اگر به مواد قانون جزا مســئوالنه و دلســوزانه نگاه شــود، 
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مصادره اشیای که از ارتکاب جرم بدست می  آید در ماده )۱۱۹( قانون جزا تصریح گردیده است.

۶( محکمه استیناف فیصله محکمه ابتداییه را بنا بر »خطا در تطبیق قانون« نقض کرده در حالی 
که محکمه استیناف خود خطا در تطبیق قانون را تکرار کرده است. محکمه مذکور به صحبت وزیر 
داخله که گفته »هیچ اثری از ســوختاندن ورق قرآن شــریف وجود نداشت...« توجه می  کرد. زیرا 
وزیرداخله در راس ارگان کشفی یعنی پولیس جنایی قرار داشت و نظر به مدارک و اسناد به این 

مطلب باورمند شده بود.

۷( عالوتــا هــدف از وارد نمودن ضربات بر جســم فرخنده، ضرب و جرح که منجر به مرگ شــده 
باشــد نبوده بلکه از همان شــروع عمل قصد قتل موصوفه بوده است. پس این عمل قتل عمد است 
و به طور وحشیانه و به دور از کرامت انسانی عمل شده است. پس محکمه استیناف نباید برماده 

)۳۹۵( قانون جزا و آن هم به حبس دوام استناد می  کرد.

۸( در صورتــی که عجالتا فیصله محکمه اســتیناف را بر مبنای مــاده )۳۹۶( قانون جزا بپذیریم، 
اگر در وقت حیات ســنگ بزرگ بر ســر فرخنده کوبیده و این عمل ســبب قتل  آن باشد، آیا این نوع 
قتل وحشــیانه نیســت )فقره ۳ ماده ۳۹۶( و اگر مدعی علیه ۶ از جمله فاعلین جرم باشــد و بعد از 
مرگ ســنگ بزرگ را بر ســر فرخنده کوبیده باشــد آیا این عمل مثله کردن جســد نیست؟ )فقره ۲ 
ماده ۳۹۶( با آن که جزای هر دو حالت اعدام اســت چرا محکمه اســتیناف بر حبس دوام فیصله 

صادر کرده است؟

۹( مطلــب قابل دقت این که جســد بنا بر حکم مــاده )۵۰( قانون اجراات جزایی غرض معاینات به 
طــب عدلی برده شــد و یا خیر؟ نظر اهل خبره )طب عدلی( طبــق ماده )۴۹( قانون اجراات جزایی 
درباره چگونگی وقوع جرم )این قتل( وجود دارد؟ اگر این نظر وجود نداشته باشد خطا دراجراات 

صورت گرفته است.

۱۰( محکمه اســتیناف مانند محکمه ابتداییه بر ماده ای اســتناد کرده که با مصادیق و حاالت جرم 
ارتکابی مطابقت ندارد. یقینا محکمه اســتیناف در فهم ماده )۳۹۶( قانون جزا به خطا رفته اســت 

درغیر آن دالیل نقض فیصله محکمه ابتداییه را روشن می  ساخت.

۱۱( ماده )۳۹۵( و )۳۹۶( قانون جزا دارای ابهام در میزان مجازات قتل عمد می باشــد که راه را 
برای تفاسیر مختلف هموار می کند که باید قانون گذاران برای اصالح و بهبود آن اقدام نمایند.

نتیجه گیری و پیشنهادات

وکیــل مدافــع فرخنده مدعی اســت برای یکــی از مجرمین محکوم به اعدام، بعــد از صدور فیصله 
محکمــه ابتداییــه، تذکــره دومی اخذ گردیده و ســن نامبرده زیر ۱۸ ســال درج شــده اســت تا در 
مجازات آن به نسبت طفل بودن تخفیف به میان آید. توزیع تذکره دومی به نوبه خود جرم بوده و 

قابل پیگیری و بررسی می  باشد.

محکمه استیناف باید مطابق احکام قانون رسیدگی به تخلفات اطفال و قانون اجراات جزایی نظر 
طــب عدلی را مطالبه می  نمود. ســهل انگاری در این امر »خال در اجــرای قانون« را به میان آورده 

است.
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برمبنــای مــاده )۱۵۲( قانون اجراات جزایی څارنوال قبل از آغاز تحقیــق از متهم میخواهد وکیل 
مدافع با خود داشــته باشــد. هر گاه متهم از گرفتن وکیل مدافع امتناع ورزد، موضوع در محضر 
درج و امضای وی اخذ می گردد. در صورتی که متهم عدم توانایی مالی خود را برای گرفتن وکیل 
مدافــع اظهــار نماید، مطابق احکام قانــون و مقرره مربوط به اداره مســاعدت های حقوقی معرفی 
می گــردد. عــدم معرفی وکیل مدافع یا امتناع از گرفتن آن در جرم جنحه نباید مانع اجراات تحقیق 

و ضیاع دالیل گردد.

در جــرم جنایــت څارنوال مکلف اســت یک نفر وکیــل مدافع را به مصرف متهــم برای وی معرفی 
نمایــد و در صورتــی کــه بی بضاعتی وی ثابت گــردد، مطابق احکام مقرره مربــوط از طرف اداره 

مساعدت های حقوقی برای وی وکیل یا مساعد حقوقی تعیین می  گردد. 

در این موضوع څارنوال تحقیق در زمان تحقیق و څارنوال تعقیب در زمان تدقیق دوســیه به این 
حکم قانون توجه نکرده اند. محکمه ابتداییه نیز بدون رعایت قانون عمل کرده دوسیه را بدون وکیل 
مدافع بررســی قضایی نموده اســت. محکمه اســتیناف با عدم دقت به این حق مسلم انسان ها در 
روند تعقیب عدلیه که باید دوسیه را نظر به خال نقض می  کرد در این زمینه بی پروایی کرده است.

متاســفانه محاکم ابتداییه و اســتیناف قانون را به شــکل درســت آن تطبیق نکرده اند. به جای این 
کــه بــر احکام ماده )۳۹۵( اســتناد می  کردند از انصــاف قضایی دور رفته برماده )۳۹۶( اســتناد 

نموده اند.

 باالخــره اجــراات صورت گرفتــه بــر واقعیت های عینی اســتوار نبوده و مجازات بــا اعمال جرمی 
مطابقت ندارد.

یکی از اعضای جامعه مدنی و فعالین حقوق زن معتقد اســت که: »...جریان محکمه فرخنده مثل 
یک ســرکس بود. چون سرکســی خودش به کار شــروع کرد، ادامه داد و به پایان رسید و باالخره 
اعالن گردید که قضیه بســته شــده اســت.... اعضای محکمه خریده شــد و همه در مقابل پول سر 

خم کردند.«

نظر فوق توسط یکی از وکال که عضویت انجمن مستقل وکالی مدافع افغانستان را نیز دارد چنین 
تایید می گردد:

»در اول بــاالی ۲۵ نفــر ملکی و ۲۴ نفر نظامی حکم صــادر گردید اما از ملکیان فقط ۱۱ نفر تحت 
نظارت و متباقی برائت حاصل داده شــدند و از ۲۴ نظامی هیچ کســی چون گفته می شــود که همه 

فرار کردند. 

...قضیه فرخنده در طول سه سال حل نشد چون در افغانستان برای حل قضایا یکی شناخت رول 
دارد و دیگر پول، در غیر آن پایمال می شود....«

بر اساس ارزیابی دقیق قضیه پیشنهادات ذیل ارایه  می گردد:

۱( در یک ماده جداگانه قانون متنی ) جزا( مجازات شریک و معاون جرم به گونه واضح و صریح 
گنجانیده شود زیرا وضاحت و صراحت در مواد قانون اصول قانون گذاری است.

۲( متن فقره )۲( ماده )۳۹۶( »مثله کردن جسد« در ماده )۳۹۵( حاالت جرم قتل عمد که مجازات 
آن اعدام است، مدغم شود. در حقیقت در این ماده نیز هدف آن اعدام است، اما این ماده عدم فهم 
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قانون را به میان می  آورد و یا هم زمینه سوء استفاده را مهیا می  سازد.

۳( ماده )۲۲( قانون منع خشونت علیه زنان به خصوص فقره )۲( این ماده قابل اصالح است. این 
مــاده موضــوع مجازات را به یک فصل قانون جزا رجعت می  دهد. بهتر اســت تنها به ماده )۳۹۵( 

قانون جزا رجعت داده شود.

۴( فرمان منع خشونت علیه زنان از این که یک فرمان خاص در رابطه به یک موضوع خاص است 
و وسعت آن به  اندازه جرایمی که در قانون جزا تعریف شده نیست، لذا امکان بیشتر و بهتر وجود 
دارد تا انواع خشونت ها را از لحاظ شدت و خفت که در ماده )۲۲( آن از ضرب و جرح ذکر شده 

بدون رجوع به قانون جزا تعریف کند. 

۵( قفــره )۲( مــاده )۲۲( فرمان منع خشــونت علیه زنان ضــرب و جرحی را که منجر به قتل خانم 
می شود به مواد )۳۹۵( الی )۳۹۹( راجع ساخته که بعضی از این مواد قانون جزا اصال به ضرب 

و جرح ارتباط ندارد و باید به آن دقت صورت گرفته و در این فرمان ماده دقیق پیشنهاد گردد.



36

۳- شکیال

مرور کلی بر قضیه

شکیال دختر ۱۶ساله ای از ولسوالی ورس والیت بامیان که به تاریخ ۲۷ جنوری ۲۰۱۲ بر اثر فیر 
مرمی در خانه یکی از نمایندگان مردم بامیان در شــورای والیتی به قتل رســید. خواهر شــکیال به 
عنوان خدمه و شوهر خواهرش به صفت محافظ در خانه این نماینده ساکن بودند. حادثه در حالی 
بــه وقوع پیوســت کــه در خانه مذکور فقط و فقط عضو شــورای والیتی، خانــم او و برادرزاده اش 

حضور داشتند. 

فامیل شکیال همچنان مدعی بودند که شکیال مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. ضمن رد اتهام 
قتل شکیال، این عضو شورای والیتی ادعا داشت که قضیه خودکشی می باشد. بعد از قتل شکیال 
سلســله ای از اعتراضات در بامیان و کابل به دفاع از شــکیال و به ســزای اعمال رســانیدن قاتالن 
صورت گرفت. این اعتراضات منجر گشت تا رییس جمهور حامد کرزی خواهان حمایت و تحقیق 
مقامات ذیربط در رابطه به شناسایی قاتالن گردد. اما هیچ یک از این فرامین جنبه اجرایی نگرفت. 
آخرین گزارش  از قضیه این اســت که مظنون اصلی بهشــتی )که برادرش یکی از اعضای پارلمان 

آن زمان نیز میباشد( برائت حاصل نموده و دوسیه بسته شده است.

روش تحقیق

گزارش هــا و ســایر اطالعــات مرتبــط در مورد قضیــه، از جملــه مصاحبه ها و کلپ هــای ویدیویی 
جمعآوری شــده و مقامات دولتی مربوطه، از جمله ادارات مختلف وزارت امور زنان، وزارت امور 
داخلــه و لــوی څارنوالی، قبــل از این که تیمی مرکب از محقق اصلی، مدیــر اجرایی »حاکا« و دو 
نگهبان، در ۵ اگست ۲۰۱۸ به والیت بامیان سفر کنند، از همکاری شان اطمینان دادند. هدف این 
بود تا بر عالوه مالقات با مقامات والیتی بامیان، مردم محل، مادر و خویشاوندان شکیال، اسناد 
مربوطــه از شــفاخانه و کاپی دوســیه های قضیه از مقامات گرد آوری گردیــده و نیز دیدار از محل 

حادثه صورت گیرد.

چندین دشواری پیش آمد، از جمله این که تیم قادر به مصاحبه با پدر و برادر شکیال نگردیده و به 
دلیل ناامنی از ورس بازدید نتوانست. علیرغم بارها مراجعه و ارایه مکاتیب مختلف، کاپی دوسیه 
قضیه شکیال را از دفتر څارنوالی دریافت ننمود. به هر حال، با وجود چالش های متعدد تیم موفق 
به دریافت تعدادی از اســناد مربوطه از جمله اوراق طب عدلی، نامه سرگشــاده خانواده شکیال به 
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رییس جمهور و عکس هایی منتشــر نشــده ای از صحنه قتل گردید. پس از فرســتادن عریضه ای به 
لوی څارنوالی کابل جهت بدست آوردن کاپی دوسیه قضیه شکیال از څارنوالی بامیان، در نهایت 
تیم  ماه ها بعد به کسب کاپی اسناد نایل آمد. سرانجام، تیم موفق به انجام ۱۸ مصاحبه با مخبران 
کلیــدی، از جملــه افرادی که به طور مســتقیم در ایــن حادثه دخیل بودند، مقامــات محلی، فعاالن 

محلی حقوق زن، خبر نگاران و فعاالن اجتماعی از چندین نهاد گردید. 

در ابتــدای تحقیــق متوجه شــدیم کــه این پرونده چــه در جریان تحقیقات پولیــس و چه در مراحل 
قانونــی بعــدی تحت تاثیر شــدید دســت های زورمند و مقامات بوده اســت. همچنین، بســیاری از 
فعــاالن حقــوق بشــر مــورد تهدید قــرار گرفته و مجبور شــده اند از هر نــوع دخالــت در این مورد 
خودداری ورزند. واقعیت اینســت که این حادثه در داخل خانه عضوی از شــورای والیتی رخ داده 
است که از نفوذ قابل توجهی در منطقه و والیت برخوردار بوده و روشن است که ارگان کشفی و 
عدلی تحقیقات خود به راحتی و به صورت مقنع انجام نداده اند )گزارش های متعددی حاکی از آن 
اســت که در زمان وقوع قضیه اعضای پارلمان از کابل و با اســتفاده از زور مانع تحقیقات و طی 
مراحل بیشتر  می گشتند(. براساس یافته های تحقیق، بسیاری از پروسه ها با استفاده از رشوه یا 
ارعاب نادیده گرفته شده و عالوه بر آن، قضیه به دلیل اختالفات قبیله ای قربانی و متهم، به شدت 

رنگ قومی گرفته و نتیجتا قضیه شکیال بیشتر سیاسی شد تا جنایی. 

شرح زیر حادثه و وقایعی است که پس از آن رخ داده است.

وقوع حادثه

شــکیال دختر ۱۶ ســاله ای از ولســوالی پنجاب والیت بامیان بود که نزد خواهرش به قریه زرگران 
میــرود تــا چند روز را در آنجــا بماند. خواهر او با Q.B یکی از محافظان ســیدعبدالهادی واحدی 
بهشــتی ، ازدواج نموده بود. Q.B در خانه بهشــتی بودوباش داشــت. پس از مدتی، به تاریخ ۲۷ 

جنوری ۲۰۱۲، شکیال از زخم گلوله کالشینکوف جان می دهد.

شــکیال در خانــه واحــدی بهشــتی، یکی از مقامات ارشــد والیت بامیــان و پســر فرماندهی که در 
جنگ های داخلی جنگیده بود، کشــته شــد. واحدی متهم به قتل شــکیال گردید که بر اساس ادعای 

خانواده   اش مورد تجاوز نیز قرار گرفته بود. 

پس از فیر شــکیال توســط بهشتی و برخی از اعضای خانواده وی بدون اطالع پولیس به شفاخانه 
والیتی بامیان انتقال داده شــد. در آن زمان، بهشــتی در مصاحبه ای گفت که شــکیال کشــته نشده 
بلکه خودکشــی کرده اســت. او قتل شــکیال را به توطئه دشــمنان سیاســی خود نسبت داده اظهار 
داشــت: »همه کســانی که می گویند من به دادگاه رشــوه داده ام دشمنان من اند. شکیال خودکشی 
کرد. من حتی شــلیکی نشــنیدم. من در خانه بودم اما در اتاق دیگری عبادت می کردم.« در حالی 

که اوراق دوسیه نشان می دهد که وی قبال شنیدن صدای شلیک کالشینکوف را پذیرفته است. 

یکی از بستگان شکیال می گوید:

»]شــکیال[ را پــس از ایــن که به شــفاخانه بردنــد، فوت کرد. معاینــات طب  عدلی 
نشــان می دهــد کــه از فاصله دور گلوله خورده... بهشــتی مــا را تهدید کرد که به 
هیچ کسی، هیچ چیزی نگوییم. در روز تحقیق، همسر بهشتی دوباره خواسته شد 
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و اظهارات خود را تغییر داد و گفت که او از این واقعه آگاه نیست و بهشتی در این 
اثنا مشــغول عبادت بود. آنان همیشــه می گفتند که ما مســلمانان واقعی و صادق 
هستیم.... آنان پولدار بودند و ما مردم فقیر نمی توانستیم با آنان مقابله کنیم....«

فردی از اقارب یازنه شکیال گفت:

»کاکای شــکیال مــن را فــرا خواند تا با فکور و واحدی بهشــتی دیــدار کنم تا این 
مسئله حل شود... من یک کمره فلمبرداری برای ثبت جلسه داشتم اما آنها اجازه 
ندادند که من در جلســه حضور یابم و صبح روز بعد کاکای شــکیال دوباره با من 
تماس گرفت. ما به خانه ســناتور جعفری رفتیم و او به کاکای شــکیال ۳۵۰ هزار 
افغانی داد. من چندین ســال تحت نظارت بودم و از طریق تماس تلفنی و فیســبک 
تهدید شــدم. آنان پســر کاکای شکیال بنام E.H را فریب دادند که اکنون در زندان 

بگرام محبوس است، هرچند او هیچ جرمی مرتکب نگردیده است....«

کشف جرم

پوليس در آن زمان گفته بود که شــکيال با اســتفاده از کالشــنکوف محافظ نماینده مردم یک تن از 
اعضای شورای والیتی به قتل رسيده، اما مشخص نبود که انگیزه قتل خودکشی بوده و یا فردی 

وی را به قتل رسانیده است. 

نظر به مکتوب شماره ۱۶۵ آمریت بررسی محل واقعه سالح کالشنکوف، پوچک مرمی کالشنکوف، 
سرگلوله مرمی، بالشت مرطوب )ملوث با مایع(، مایع سرخ رنگ در روی فرش به دست آمده اند:

همه ی این مواد جهت تطبیق و شناســایی به کریمنال تخنیک ســپرده شــده و عالوه بر آن جســد 
مقتــول بــه طب عدلی مرکز فرســتاده شــد و نتیجتا راپور طب عدلی در دوســیه چنیــن درج گردید  
کــه مــرگ متوفی جبری بوده نظــر به خصوصیات صدمات، صدمات ناریه بــوده که صدمه ناحیه 
صــدری نظــر به خصوصیات ان اوصاف فوحــه دخولی را دارا بوده و صدمــه ناحیه ظهری میت 
اوصاف فوحه خروجی مرمی را دارد که سیر مرمی از قدام به خلف از علوی به سفلی و از راست 
بــه چــپ بوده اســت و نظر به موجودیت فکتور هــای مخربه فیر در اطراف کانــال جرحوی یک فیر 
چســبیده می باشــد؛ غشای بکارت مقتول یک تخریب سابقه می  باشــد؛ به استناد راپور البرتواری 

هستولوژی سپرمتوزویید در سالید مهبلی موصوفه دریافت نشد.

ســرانجام اداره ی تحقیقات جنایی جســد شــکیال را برای کالبد شــکافی به طب عدلی فرســتادند و 
داکتران قانونی در  راپور خویش با تشــریح  مســیر حرکت گلوله و خواص زخم ها، خود کشــی را 
غیر  محتمل دانســتند. این آزمایش هم  چنین نشــان داد که اگر چه شــکیال در زمان مرگش باکره 
نبــوده ولــی طب عدلــی حامله بودن وی را نیز ثابت نتوانســته اســت. چنانچه خانــواده ی او ادعا 
داشــتند یک تن از اعضای شــورای والیتی بر شــکیال تجاوز , ســپس با ترس از  این که مبادا این 

حرف به بازار کشانیده شود، او را به قتل رسانیده است. 

بعدهــا خانــواده مقتوله طی عریضه رســمی خواهان لغــو معاینات بکارت و تحقیــق څارنوالی در 
زمینه شدند که این مورد تایید لوی څارنوالی قرار گرفت.
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اجراات قضایی

څارنوالی عمومی تحقیق جرایم: څارنوال موظف قضیه، شــوهر همشــيره شــکیال را متهم به قتل 
عمدى اين دختر نموده و خواهان اعدام وی گرديد. او محافظ یک تن از اعضای شــورای والیتی 
بوده که پس از قتل توســط پوليس دســتگير گردیده اســت. څارنوال موظف مدعیســت که نظر به 
شــواهدى که پولیس در دســت آنان قرار داده، یگانه آثار جرم، تشخیص کریمنال تخنیک است که 
نشــان شــصت Q.B بر روی کالشنکوفى نشان می دهد که توسط آن شکيال کشته شده است. وى 
مي گويد که طبق نظریه طب عدلی، قضیه شــکیال قتل عمدى بوده و خودکشــی نبوده اســت. زيرا 
مرمى به شانه راست مقتول اصابت کرده و از عقبش بيرون آمده که ممکن نيست خودکشى بوده 

باشد. در این مرحله دوسیه وارد محکمه ابتداییه بامیان گشت.

محکمه ابتداییه: در جلســه مقدماتی بعد از این که دوســیه مطالعه می گردد، چون متهم اصلی به 
اساس اتهامنامه و صورت دعوی څارنوال یازنه شکیال شناخته شده است، اظهارات افراد شنیده 
می شــود. این محکمه به تاریخ ۱۳۹۱/۳/۱ قرار قضایی مبنی بر خال و نواقص صادر می کند که ۵ 

مورد را برای تحقیق قابل توجه می داند:

موجودیت شهادت چندین تن از افراد مبنی بر عدم حضور یازنه شکیال در محل حادثه و اظهارات 
بــدون تضــاد و نواقص قربان؛ موجودیت تنها ســه فرد در محل واقعه بر اســاس اظهارات خواهر 
شــکیال وبــرادر عضو شــورای والیتی؛ ضــد و نقیض بودن اظهــارات ابتداییه با ســواالت جریان 
محکمــه و بــر هم خوردن حالت عضو شــورای والیتــی در جریان محکمه؛ طب عدلی ســه نوع اثر 
انگشــت را ثابت کرده ولی در تحقیق دو نوع نشــان انگشت با Q.B مطابقت دارد اما یکی دیگر آن 
تثبیت نگردیده اســت؛ بر اســاس اظهارات فقط عضو شــورای والیتی، خانم او و برادراش افرادی 
حاضــر در محــل واقعــه بوده و به Q.B اطالع می دهنــد. اما پولیس و څارنوال، بــه جز  Q.B آثار 

انگشت این سه فرد را به طب عدلی نفرستاده است.

مــوارد بــاال را با جزییات آن قابل بحث دانســته و تحقیق در مورد عضو شــورای والیتی، برادر و 
خانم او و غفلت وظیفوی تیم بررســی را طی قرار صادر نموده و دوســیه را به څارنوالی مســترد 

می کنند. 

دوســیه طی مکتوب شــماره ۴۸۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۹ مدیریت جنایی بامیان غرض تحقیق به کابل 
فرستاده می شود.

مرحله رسیدگی دوسیه در کابل

به تاریخ ۷/ ۱/ ۱۳۹۲ دوسیه به څارنوالی زون شمال کابل به څارنوال سپرده می شود. در صورت 
دعوی روی سیزده دلیل الزام ذیل، Q.B بی گناه شمرده می شود:

-ســیر مرمی داللت بر این می کند که مقتول در حالت نشســته و قاتل در حالت ایســتاده فیر کرده 
است.

-ادعای خواهر شکیال مبنی بر فریب داده شدن از طرف عضو شورای والیتی تا قتل را خودکشی 
جلوه دهد.
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-اظهــارات عضو شــورای والیتی که صدای فیر را نشــنیده اســت در حالی کــه در ۷ متری مقتول  
موقعیت داشته است.

-شــکیال ۲۰ دقیقه بعد از فیر زنده مانده اســت ولی نماینده شورای والیتی تالشی برای نجات وی 
تالش نکرده و به زنگ زدن به یازنه شکیال اکتفا نموده است.

-خواهر شــکیال ادعا داشــته که ســالح در ســمت چپ مقتول بوده اما طب عدلی ســیر مرمی را از 
راست به چپ گفته است، پس سالح هم باید در سمت راست می  افتید نه چپ.

-اظهارات ضد و نقیض خانم عضو شورای والیتی.

-شــکیال دختر مجرد بود ولی طب عدلی تخریب ســابقه غشای بکارت وی را نشان داده که انگیزه 
اصلی قتل بوده می تواند.

-عضو شــورای والیتی صحنه جرم را مغشــوش ســاخته تا قتل را خودکشی ثابت نماید در حالی 
که باید در اولین اقدام به پولیس اطالع می داد.

-اظهارات ضد و نقیض برادرزاده عضو شورای والیتی.

-عضو شورای والیتی اظهار داشته است که  Q.B را خبر نداده بلکه راننده شورای والیتی را زنگ 
زده ام اما راننده این ادعا را رد   نموده اظهار بی اطالعی نموده است.

-ادعای مستقیم برادر مقتوله شکیال.

-به نظر طب عدلی قرار گرفتن ســالح به اندازه ۴۵ درجه به طرف باال و ســپس فیر آن از توان یک 
دختر باالتر است.

-بررســی ها می رســاند که افراد متمایل به خودکشی معموال نقاط حساس بدن یعنی قلب و سر را  
هدف قرار می دهند نه سرحد بین صدر و بطن را.

در اخیر څارنوال عضو شورای والیتی را فاعل اصلی و مطابق ماده )۳۹۵( و فقرات )۱، ۳، و ۵( 
ماده )۴۲۷( قانون جزا با در نظرداشت ماده )۱۵۸( این قانون قابل مجازات شناخت و خواستار 
جزای اعدام گردید. خانم و برادرزاده وی را مطابق ماده )۳۹۵( و ماده )۳۹( قانون جزا شــریک 

جرم دانست. 

همچنــان این څارنوال در مورد یازنه شــکیال و یک تن از متهمیــن، آمر تیم تحقیق در محل رویداد 
می  نویسد: 

»شوهر همشیره مقتوله نسبت عدم موجودیت دالیل الزام کافی، بری از مسئولیت 
پنداشــته می شــود. آمر تیم بررســی محل واقعه قومندانی امنیه والیت بامیان، به 
نســبت عــدم تجربه محل واقعه را درســت بررســی ننموده، آثار و مــدارک مادی 
جرم را به صورت فنی و مســلکی جمعآوری نکرده و نیز نشــان انگشــتان افرادی 
حاضر در حویلی را اخذ نکرده است تا غرض مقایسه به کریمنال تخنیک ارسال 
می گشــت. مطابــق اصولنامه دســپلین عســکری مســتوجب مجــازات انضباطی 

پنداشته می شود.«

دوســیه بــه محکمه ابتداییه حوزه چهارم احالــه می گردد. به تاریــخ ۲۶/ ۱/ ۱۳۹۲ دوباره مراجعه 
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شده اما وکیالن شکیال را به جلسه راه ندادند. بدون درنظرداشت مدعیان خانواده شکیال، جلسه 
برگزار می شود و محکمه ابتداییه حوزه چهارم در جلسه قضایی مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ به اتفاق آرا و 
در حضورداشت طرفین قضیه به موجب فیصله خط ۸۹ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ خویش هر سه نفر متهم 
اول را در قضیه زنا طبق ماده )۴( قانون جزا و طبق هدایت ماده )۲۵( قانون اساسی کشور نسبت 
نبودن دالیل الزام بری الذمه دانســته و همچنان دو تن از متهمین در قضیه قتل شــکیال طبق هدایت 
مــاده )۴( قانــون جزا و ماده )۴( قانــون اجراات جزایی و طبق هدایت ماده )۲۵( قانون اساســی 
کشــور نســبت عدم دالیل کافی الزام بری الزمه شناخته شدند. در اثر عدم قناعت څارنوال دوسیه 
محول محکمه اســتیناف گردید و محکمه اســتیناف به موجب فیصله نمبر ۲۹۶ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۲ 
خویش فیصله محکمه ابتداییه حوزه چهارم شهر کابل را نقض و برادر عضو شورای والیتی را در 
قضیه زنا طبق تعدیل ماده )۴۲۷( قانون جزا به مدت شش سال جزای حبس و در قضیه قتل طبق 
ماده )۳۹۶( قانون جزا به مدت بیست سال جزای حبس و با رعایت ماده )۱۵۶( قانون جزا مدت 
بیســت ســال حبس شدید را باالی موصوف قابل تنفیذ دانسته حکم نمود. عضو شورای والیتی و 
خانم موصوف از اتهام بری الذمه دانســته شــده و همچنان یازنه شــکیال و یک تن از متهمین قابل 

تعقیب عدلی دانسته شدند.

باز هم در اثر عدم قناعت څارنوال مربوط دوسیه محول مرحله فرجام خواهی گردید.

مستشــاران قضایی ریاست عمومی دیوان جزا ستره محکمه بعد از غور و بررسی فیصله محکمه 
استیناف را قابل نقض دانسته و به موجب قرار قضایی نمبر ۳۶۲۹ مورخ ۵/۸/۱۳۹۴ دیوان جزای 
عمومــی ســتره محکمه فیصله نمبــر ۲۹۶ مورخ۳۱/۲/۱۳۹۴ دیوان جزا محکمه اســتیناف منجر به 
نقض گردید. اوراق دوســیه نســبتی غرض غور و فیصله مجدد به دیوان جزای استیناف مواصلت 

ورزید.

متهمــان عضــو شــورای والیتی و خانم او که به اســاس ضمانت رها بودند توســط ضامن شــان 
احضــار و طبــق ماده )۹( قانون اجراات جزایی برای شــان تفهیم گردید که می توانند وکیل مدافع 
تعیین نموده و حق اعتراض بر فیصله محکمه و اعتراض څارنوال را دارند. نخستین جلسه تحت 
حضور طرفین دعوی و تحت نظر رییس عمومی محکمه اســتیناف والیت کابل تدویر گردید. ابتدا 
څارنــوال موظــف ابراز نظــر نمود که حکم محکمــه را به دلیل این که برادر عضو شــورای والیتی 
شــریک جرم بوده نه فاعل جرم و موصوف را به اشــد مجازات حبس دوام محکوم به جزا نموده 
ابراز قناعت داشــته و در مورد عضو شــورای والیتی خانم او نیز خواهان فیصله عادالنه بوده و 
بعد از مطالبات څارنوال ووکیل مدافع متهمین دفع تحریری اش را در جلســه قضایی قرات نمود. 
محکمه استیناف و هیات قضایی بعد از استماع اعتراضات طرفین قضیه، به منظور تامین عدالت 

و محکمه عادالنه به اوراق دوسیه رجوع نموده به استناد آن چنین ارزیابی به عمل آوردند.

اوال متهمیــن از مرحلــه اول الــی اکنــون در اظهارات و جوابات شــان در اوراق تحقیــق هیچ گونه 
اعتراف و اقرار مبنی بر قتل شکیال نکرده اند. ثانیا عدم موجودیت شهود و قراین قاطعه که دخالت 
و الزامیــت شــان را در قضیه منحیث دلیل قاطع و مســتند ثابت گردانــد از جانب څارنوال موظف 
ارایه نگردیده اســت. ثالثا موجودیت عرایض متعدد ورثه مقتول عنوانی مقام ستره محکمه و لوی 
څارنوالی مبنی بر خودکشی شکیال نامه. رابعا موجودیت و استنتاج هیات تحقیق دومی څارنوالی 
استیناف والیت بامیان که قضیه را خودکشی دانسته و به عدم مسئولیت متهمین ابراز نظر نموده 
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اســت. خامســا برادر مقتوله در جریان جلســه قضایی طی عریضه ای تحریر نمود که عرایض پدر 
و مادرش مبنی بر بی گناهی متهمین را وی نیز تایید  می داشــت. سادســا نظریه هیات تحقیق روی 
احتماالت و عقلی بوده نه دالیل قانونی که طبق ماده )۱۹( قانون اجراات جزایی از جانب څارنوال 

علیه متهمین ارایه و دلیل الزام باشد.

نظریه خدمات طب عدلی مبنی بر زایل بودن غشای بکارت مقتوله قبلی و سابق بوده و دلیل الزام 
علیه متهمین بوده نمی تواند.

در آخرین تحلیل با تشخیص دقیق از موقف هر یک از آنان فیصله روشن و شفاف صورت گرفته 
و بــه همیــن منظور هیات قضایی به نســبت این که در مورد سرنوشــت متهمیــن روی احتماالت و 
دالیــل عقلــی و احتمالی به خطا نرفته باشــد بــه این نتیجه متوصل گردیده اند که به اســتناد دالیل 
فــوق فیصلــه محکمه ابتداییه موجه مقرون به عدالت بــوده و کدام خطای قانونی در آن به مالحظه 

نرسیده و قابل تایید می باشد. 

تصمیــم څارنــوال موظــف: بــا در نظرداشــت آن کــه در نظریه طب عدلــی منــدرج اوراق موضوع 
خودکشــی رد گردیده و قتل شــکیال نامه توســط شــخص ثالــث تثبیت و هیات تحقیــق مجددا نیز 
انگیزه قتل مذکوره را پوشــانده اند، عمل زنا قبال با مقتوله انجام یافته و در ســاعت دو بعد از ظهر 
مورخ۷/۱۱/۱۳۹۰ در حویلی به جز از متهمین کســی دیگری وجود نداشــته، با تایید قرارهای قبلی 
این ریاست که ضم اوراق دوسیه بوده فیصله مجدد محکمه مبنی بر برائت متهمین خالف واقعیت 
بــوده لهــذا فیصله متذکره در مورد متهمین قابل اعتــراض بوده و طبق ماده )۲۷۰( قانون اجراات 
جزایــی دوســیه متذکره غرض غور به ریاســت محترم دیــوان جزایی عمومی ســتره محکمه قابل 

ارجاع می باشد.

تحلیل و ارزیابی ستره محکمه

حکم محکمه استیناف با توجه به روشن و ثابت نبودن انگیزه نزد متهمین، احتمالی یا ظنی بودن 
دالیل ادعا شده از طرف څارنوال موظف، و اقرار و اظهار وارثین متوفیه شکیال به خودکشی بودن 

عمل و عدم مسئولیت متهمین در قبال حادثه، عادالنه و قانونی بوده قابل تایید می باشد.

در جلســه قضایــی مــورخ ۲۲/۸/۱۳۹۵ دیــوان جزای عمومی ســتره محکمه فیصلــه )۴۱۲( مورخ 
۲۹/۴/۱۳۹۵ محکمه استیناف والیت کابل مبنی بر برائت  ذمه متهمین از اتهام وارده متکی به حکم 

ماده )۲۷۸( قانون اجراات جزایی تایید گردید. 

نواقص در مراحل کشفی واجراات قضایی 

با آن که طب عدلی مرگ متوفی را عمدی دانسته تنها در باره چگونگی فیر، صدمات ناشی از آن، 
خصوصیات و اوصاف و نتیجه فیر مرمی ابراز نظر کرده، اما در توضیح و اوصاف بدست آمده به 
خصوص بالشت مرطوب )ملوث با مایع( بررسی نشده که این افرازات از کدام قسمت بدن انسان 
اســت و دارای کدام خصوصیات. در صورت وضاحت، امکان اثبات فعل تجاوز جنســی و استناد 

برماده )۱۷( قانون منع خشونت علیه زنان میسر می  گشت.
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همچنان به لحاظ مسلکی و از نگاه اصول کشف علمی جرم، تنها نوشتن »مایع سرخ رنگ...« و 
»غشای بکارت وی یک تخریب سابقه است« در گزارش طب عدلی بمنظور کتمان حقیقیت بوده و 
زمینه را مساعد ساخته تا فعل تجاوز جنسی را پنهان کند. اگر به نکات فوق جواب ارایه می  شد، 
راه گریز محکمه ابتداییه مسدود   شده و این محکمه نمی توانست خالف اخالق قضا به برائت قاتل 

حکم صادر نماید. 

جریان رسیدگی به دوسیه توسط څارنوال تحقیق جرایم

څارنوال موظف، تحقیق درست و مسلکی انجام نداده و از دستآوردهای علم استفاده درست نکرده 
اســت. یقینا ســالح به دســت آمده از محل واقعه مربوط یازنه شکیال بوده اما څارنوال متاسفانه به 
نظر ناقص کریمنال تخنیک مبنی بر این که در سالح آثار دست Q.B وجود دارد،  اکتفا کرده است. 
یقینا، او محافظ عضو شــورای والیتی بوده و همه روزه ســالح به دست از وی محافظت می  کرده؛ 
ســوال این جاســت که آیا آثار انگشــت ســایر اشــخاص نیز وجود داشــته و یا خیر؟ آیا کریمنال 
تخنیک در نظر خود نوشــته »تنها آثار انگشــت یازنه شکیال« است؟ اگر آثار دیگر هم بوده مربوط 
به کی بوده است؟ مفهوم تحقیق جرم بررسی همه جانبه یک واقعه جرمی است. بررسی همه جانبه 
څارنوال در کجاست؟ چرا څارنوال به گزارش ناقص مرحله کشف و اهل خبره )طب عدلی( اکتفا 
کرده اســت؟ جواب روشــن است: حمایت مســتقیم از قاتل که عضو شورای والیتی بامیان، برادر 

وکیل در ولسی جرگه و از متنفدین پر قدرت مذهبی به شمار می رود.

محکمه ابتداییه: قرار قضایی محکمه ابتداییه مبنی بر موجویت خال و نواقص در تحقیق څارنوالی 
به جا، دقیق و قابل قبول است.

مرحله رسیدگی دوسیه در کابل

دالیل الزام که از طرف څارنوالی زون شــمال کابل برجســته شــده کامال درست و بر واقعیت های 
عینــی مطابقــت دارد. برائت دادن یازنه شــکیال یک تصمیمی عادالنه اســت. مجازات مطالبه شــده 

برای  عضو شورای والیتی متناسب با جرم است.

محکمــه زون شــمال کابل: به تاریخ ۱/۶/۱۳۹۶ دوســیه بــه محکمه احاله می  گردد. نخســتین عمل 
خالف قانون که از طرف محکمه صورت گرفته این است که به وکیالن مدافع شکیال اجازه حضور 
در محکمه داده نشــده اســت. از روز روشن تر اســت که این عمل خالف قانون محکمه زون شمال 
کابل و خالف همه معیار های محاکمه عادالنه و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی است. متاسفانه 
قوانین جزایی کشــور و قوانین ســلوکی قضات در مورد همچو اجراات غیر قانونی و خالف اخالق 

قضات، موییدات جزایی ندارد.

عالوتــا محکمه زون شــمال، عضو شــورای والیتی را که از طرف څارنــوال مجازات اعدام برایش 
مطالبه شده بود، با همه دالیل الزام موجود منسوب به وی، برائت داده شد.

مطلــب قابل دقت اینســت: عین څارنوالی که برای عضو شــورای والیتی مطالبــه اعدام کرده بود، 
بــه فیصلــه محکمه مبنی بر برائت او هــم قناعت می نماید. هیچ څارنوالــی در جریان تحقیق چنین 
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اشــتباهی نخواهد کرد که اوال برای یک شــخص مجازات اعدام مطالبه کرده و سپس به برائت وی 
از طــرف محکمــه قناعت کند. در این باره نیز خال در قوانیــن وجود دارد. باید قانونگذاران در این 

باره توجه نمایند.

فیصله محکمه استیناف والیت کابل: محکمه استیناف والیت کابل برادرزاده عضو شورای والیتی 
را به بیســت ســال حبس محکوم می  کند. او در حویلی عضو شــورای والیتی حضور داشته و هیچ 
دلیــل اثباتیــه از طرف ارگان های کشــفی و تحقیقی به ارتباط نامبرده وجود نداشــته که محکمه به 

برائت عضو شورای والیتی و حبس دوام برای برادرزاده او حکم نماید.

نتیجه گیری و پیشنهادات

با در نظر داشت اوضاع و احوال و نقل قول ها و اظهاراتی که توسط طرفین دعوی صورت گرفته، 
و عدم اجراات قانونی در مرحله کشف که عبارت از وظیفه پولیس کشفی می باشد که ساحه جرمی 
را درســت انســداد نکرده و نشــان انگشــت برداری را از ساحه و اشــخاص موجود انجام نداده و 
همچنان ارگان تحقیقی که عبارت از څارنوالی می باشد کم تجربه بوده و مسلکی برخورد نکرده و 
تحت نفوذ وکیل شورای والیتی قرار گرفته و نتوانسته که دالیل الزام و ودالیل اثبات را جمعآوری 
کنــد. ایــن خود پایین بودن ظرفیت مســلکی کارکنــان عدلی و قضایی را می رســاند. بنا بر این در 
همچو موارد قضیه به خال و نواقص تحقیقاتی روبرو می شود که از یک طرف ضیاع وقت می گردد 
و از طرف دیگر احتمال کتمان واقعیت ها و پوشــاندن واقعیت ها می رود. برای مجرمین وقت داده 

می شود تا کتمان حقیقت نموده و یا به فکر فرار باشند. 

ازفیصله های محاکم ابتداییه و اســتیناف هویداســت که محاکم مســتقل نبوده و اعمال نفوذ عضو 
شورای والیتی و برادرش عضو ولسی جرگه موجود است. لذا حقایق از جانب ارگان های عدلی و 

قضایی کتمان گردیده و اجراات دوسیه از مسیر اصلی آن انحراف داده شده است.

بر اساس دالیل فوق پیشنهادات ذیل ارایه  می گردد:

۱( قانون طب عدلی: در این قانون ماده ای ایزاد شود تا مسئولین طب عدلی مکلف گردند در باره 
وقایــع جرمــی توضیحات واضح و روشــنی که قابــل فهم برای ارگان های عدلــی و قضایی، وکیل 
مدافع و طرفین دعوای جزایی باشد ارایه دارد. مثال نظر طب عدلی مبنی بر این که »غشای بکارت 

شکیال یک تخریب سابقه است« دلیل صحت چه بوده می تواند؟

۲( در کــود جــزا ماده ای ایزاد گردد که اگر څارنوال و قاضی در جریان اجراات و تحقیق و صدور 
حکم عمدا حقایقی را کتمان کنند، با چه مجازاتی مواجه خواهند شد. 

۳( در قانون اجراات جزایی درباره بررسی و در کود جزا موارد جزایی گنجانیده شود که هر گاه 
در مطالبه څارنوال و فیصله محکمه تفاوت فاحش باشد، چه باید شود. مثال څارنوال برای مرتکب 

مطالبه مجازات اعدام می کند و محکمه به برائت آن حکم می کند. 

۴( حقوقی که برای مجنی علیه در ماده )۶( فرمان منع خشــونت و ماده )۶( قانون اجراات جزایی 
تنظیم شــده، عمال به شــکل فاحش آن توســط مراجع تحقیق و محاکمه رعایت نگردیده و باید در 
مقابل عدم رعایت آن توسط ارگان های مسئول مویده ای وضع گردد تا جلو همچو قانون شکنی ها 
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گرفته شده و مواد قانون به شکل درست آن توسط څارنواالن و قضات رعایت گردد. 

۵( همچنان نهادی نظارت و کنترول کننده ای ایجاد شــود تا از اجراات در قضایا بررســی داشته و 
زمینه درست تطبیق قانون را مهیا سازد.
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۴- مریم:

مرور کلی بر قضیه

مریم ۱۸ ســاله باشــنده ولســوالی زارع والیت بلخ بود که به تاریخ ۲۵ اگست ۲۰۱۶ در قریه بدوغ 
قربانی تجاوز گروهی دو مرد که یکی N.Z و D.I. )از اربکیان محل و محافظ قومندان اکرم زارع( 
در مهمانخانــه N.Z قــرار گرفــت. بعد از چندی مردم قریه از حادثــه مطلع و جرگه  محلی را دعوت 
نمودنــد. بــر اســاس تصمیم جرگه قــرار بود مریم به عقــد D.I.درآید اما او به کمک جنگســاالران 

توانست از منطقه فرار نماید.

هنگامی که مریم با پدرش یکجا به دفتر قومندانی امنیه مراجعه نمود تا شــکایت علیه مجرم اولی 
را بــه ثبت برســاند، برای ســومین بار مورد تجاوز قومندان اکرم زارع قــرار گرفته و تهدید به قتل 

گردید.

این مقام یکی از قومندانان پر قدرت حزب جمعیت اســالمی بود که در حمایت شــدید والی بلخ به 
H.T و نیز قتل Z.K خانم .G.N ســر می برد. برعالوه قضیه مریم، این قومندان متهم به تجاوز به

پسر ۲۲ساله است.

روش تحقیق

قبــل از بررســی، گزارش ها و ســایر اطالعــات مربوطه از جملــه گزارش های رســانه های محلی و 
بین المللــی، مصاحبه ها و کلپ های ویدیویی جمعآوری گردیــد. نامه هایی به مقامات دولتی ذیربط 
)ادارات مختلــف وزارت امــور زنــان، وزارت امور داخله و لوی څارنوالی( گســیل و رضایت آنان 
بــرای همــکاری در این راســتا بدســت آمد. پــس از آن تیمی متشــکل از دو نگهبان، روانشــناس، 
کارشــناس حقوقی و کارمند ارتباطی به هدف مصاحبه با اهالی قریه، مادر و ســایر بستگان مریم 
و مقامات والیت بلخ، و نیز بدســت آوردن و بررســی اســناد و دوســیه های قضیه، از جمله اسناد 
شفاخانه و مطالعه و و ارزیابی محل حادثه در۱۳ اپریل ۲۰۱۸ به شهر مزارشریف سفر نمودند. 

چالش های خاصی که عمدتا مربوط به امنیت تیم تحقیقاتی بود، در طی تحقیق پیش آمد. اوال تیم 
توسط وکیل مدافع مریم بارها گوشزد گردید که انجام این تحقیق یا دیدار با مادر قربانی خطرناک 
بوده و چنانچه خودش از طرف افراد زورمند مربوط اکرم زارع مورد تهدید قرار گرفته بود، برای 
تیم نیز عاری از خطر نیســت. به همین دلیل، نتوانســتیم شــخصا زارع را ببینیم. برای دومین بار 
حکم بازداشــت وی توســط محکمه صادر شده و این امر می توانست زارع را به اقدام علیه کسانی 
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کــه چنیــن تحقیقاتی را در مورد قضیه مریم انجام می دهند، تحریک نماید. مســئله دیگر به دســت 
آوردن مدارک مربوطه بود. اکثر مقامات دولتی که در این قضیه دخیل بودند، با توجه به نفوذ زارع 
از همکاری در این راستا امنتاع ورزیده چون احتماال منتج به تهدید و از دست دادن وظایف شان 

می گشت. و نیز D.I متجاوز اولی بعد از حادثه مفرور بوده و دیگر در آن روستا به سر نمی برد.

چالش هــای فــوق و یافته هــای تحقیــق فعلــی فســاد و بی عدالتی گســترده ای را نشــان می دهد که 
شاخص اصلی این قضیه می باشد. اوال مشخص شد که هیچ نظارت دولتی بر مقامات عالی رتبه 
وجــود نــدارد. به این ترتیب، این مقامات در پیوند به جرایمی که مرتکب شــده اند با نادیده گرفتن 
قانون، مســئول پنداشــته نمی شوند. همچنان مشخص شد که برخی مقامات و حلقات حکومتی از 
گروه ها یا افراد مســلح حمایت نموده و افراد بی کفایت بیشــماری در پست های نظامی و حکومتی 
توظیف می گردند. در عین حال، به طور نگران کننده ای فقدان شدید دسترسی به عدالت در سطوح 
ولســوالی ها و روســتاها مشاهده شده و مردم دهات از مراحل قانونی و قضایی آگاهی ندارند. به 
طور مثال، خانواده مریم نمی دانســتند که اولین اقدام قانونی در درج شــکایت و پیگرد آن چیست. 
نیز روشن شد که در رسانه ها سانسور وجود داشته و در مواردی که افراد زورمند دخیل باشند، 
دسترســی به اطالعات بســیار محدود است. در عین حال، خبر نگارانی که در چنین مواردی درگیر 

گردند، اندک و یا هیچ امنیتی ندارند. 

در این تحقیق اســنادی به دســت آمده و مورد بررســی قرار گرفته توسط تیم شامل دوسیه قضیه 
مریم، گزارش هایی درباره مریم از فعاالن جامعه مدنی و اســناد جمعآوری شــده از روســتای که 
در آن حادثه رخ داده، می باشد. عالوه بر این ۲۶ مصاحبه با تعدادی از مخبران از جمله بستگان 

مریم، مقامات محلی، مقامات وزارت خانه و خبرنگاران و فعاالن محلی صورت گرفته است.

وقوع حادثه 

مریم دختر ۱۸ســاله ای که در ماه اســد ۱۳۹۵ اوال توسط ســرباز محلی در یکی از مهمانخانه های 
افراد ذینفوذ مورد تجاوز قرار می گیرد و بعد از مدتی و آگاهی اهالی منطقه از موضوع، مسئله به 
جرگــه احالــه گردید. بنا بر فیصله جرگه متجاوز باید با مریم نکاح می کرد که این تصمیم توســط 
متجاوز پذیرفته می شــود ولی بعدا بر اســاس دست هایی که در عقب قضیه کار می کرد او از قضیه 
دور گذاشــته می شــود. خانواده مریم ناچار به والســوالی مراجعه می کنند و والسوال عریضه وی 
را بــه قومندانــی امنیه راجع می نماید. قومندان امنیه به بهانه تحقیق و بدون حضورداشــت پدرش 
مریم را به تنهایی به داخل دفتر خویش برده و بار دیگر مورد تجاوز قرار داده و نیز به شدت تهدید 
می نماید تا اگر مریم سکوتش را بشکند خودش، پدر و تمام خانواده اش را به قتل خواهد رسانید. 

مدت ســه ماه فامیل مریم می کوشــند تا به یک ارگان مســئول دســت یابند ولی نتیجه ای بدســت  
نمی  آرند. تا باالخره مریم با پدر خویش به کابل   آمده و به کمیســیون مســتقل حقوق بشــر مراجعه 
می نمایند. از آن جایی که قضیه مربوط بخش نظامی بوده، کمیســیون وزارت داخله را در جریان 
قــرار می دهــد و تحقیقات آغاز می گردد. بنا بر عریضــه مریم و امر لوی څارنوال در څارنوالی بلخ 

بخش ملکی نیز دوسیه تحریک و تحت تحقیق قرار داشت. 

زمانی که وکیل برای دوســیه تعیین می شــود اســنادی از قبیل ایجاد کمیســیون از ریاست تفتیش 
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وزارت داخلــه، اخذ نظر کمیســیون در مورد قومندان، گرفتن اســتعالم جهــت معاینه طب عدلی و 
نتیجه آن جمعآوری می گردد. 

بعد از سپری شدن زمانی دوسیه مریم در څارنوالی والیت بلخ مبنی بر این که قومندان ۵۰۰ نفر 
شاهد را حاضر کرده که همه عدم موجودیت وی در وظیفه را بیان می داشتند، حفظ می گردد.

دو بــاره بــر اثــر عریضه مریم توســط وکیل مدافع اش دوســیه جهت رســیدگی مجدد بــه کابل در 
څارنوالی زون غرب بخش نظامی سپرده می شود. و تحقیقات آغاز می گردد ولی چندی بعد دوسیه 

در آنجا نیز بدون آگاهی لوی څارنوال و وکیل مدافع حفظ گردیده.

درخواست دوباره برای باز شدن دوسیه صورت می گیرد و هیات تحقیق کمیسیون لوی څارنوالی 
طی شش فقره نظریات خود را ارایه می دارند که بر اساس آن قومندان زارع خانم فردی دیگری را 

نیز مدت سه ماه نزد خود نگهداشته و طی فقره آخر آن تجاوز بر مریم را هم ذکر کرده اند.

بعد دوســیه در فســاد اداری بخش نظامی لوی څارنوالی جهت ارزیابی ارسال می شود که دوباره 
بعد از ارزیابی و تحریر نتیجه آن به ریاست څارنوالی استیناف والیت بلخ فرستاده می شود.

فعال تحقیق دوسیه در څارنوالی منع خشونت علیه زنان در والیت بلخ در جریان است.

شرح حادثه توسط پدر مریم

در ذیل سخنان پدر قربانی در رابطه به وقوع حادثه نقل گردیده است. 

»قضیه تجاوز جنســی اســت. شــب در خانه آمده و دختر را بردند. نفری که برده 
متجاوز از قریه خود ما است و این نفر همراه خود همان شب یک اندیوال هم دارد 
که دختر می گوید من او را نشــناختم تاریکی شــب بــود و در مهمانخانه قومندان 
N.Z که از قریه خود ما اســت برده و آن نفر دیگر رویش بســته بود ولی آدمی که 

برده همان متجاوز است.

مــن در خانــه نبودم یک بچه داشــتم مریض بود او را مزار بــرده بودم و آخر ماه 
رمضان هم بود چون راه دور بود شب رفته نتوانستم و همان شب که من در خانه 

نبودم دختر را برده و این کار را در حق اش کرده اند.

از این دختر که خبر شدیم جگرخون و پریشان شدم. قوم های او نفر با موسفیدان 
جمع شــده و برایم گفتند که چه می کنی. من در جواب گفتم من که مرده ام شــما 
زنده هستید شما چه می کنید. بعدا دو سه موسفیدان آمده و گفتند برو تو عریضه 
می کنــی یــا لنگی بی غیرتی را بر ســر می مانی؟ گفتم من مرد هســتم و این کار را 
نمی کنــم و تــالش جان خــود را می کنم. باز یک حاجی شــماره قومنــدان امنیه را 
داشت زنگ زد و گفت که خانه فالن کس تجاوز شده، چطور می شود و چون حاال 
رخصتی عید اســت. این قومندان گفت برود عریضه خود را جور کند و رخصتی 
کــه خالص شــد بیاید. خــوب همه ریش ســفیدان و اقوام خود ما آماده شــدیم که 
برویم و عریضه جور کنیم از پشــت ســر ما افراد مسلح و اربکی ها دویده آمدند و 
دم راه ما را حلقه کردند که کجا می روید. گفتم به دولت می روم و عریضه می کنم. 
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آنان گفتند ما قوم و موســفید نیســتیم که حل کنیم؟ و بعد آنان تمام موســفیدانی 
کــه بــا من بودند از مرکب پایان کردند و مشــت و لگد هــم زدند مرا همراه دخترم 
در موتر باال کردند و پس ما را در خانه آورده در حویلی انداخته و خودشــان در 
مهمانخانه قومندان جمع شــدند و در آنجا متجاوز گفته که من دختر را می گیرم. 
همین قومندان اربکی آمده گفت تو همین دختر را می دهی؟ من گفتم من مسلمان 
هســتم به همین تماشــا دخترم را می گیرید؟ بروید از خود دختر پرسان کنید اگر 
شــوهر می کند به من دیگر چه! به من گفتند که نه تو اختیار دخترت را داری بگو. 
من گفتم حال شما بگویید این در حق من کار خوب کرده یا بد اگر بد کرده باید بد 
بدهد. و این دختر ۱۸ ســاله مرا چرا بدبخت کردند. از این موضوع دختر و زن و 
خشــوی متجاوز اول هم خبر شــده و سر و صدا را بلند کردند که اگر دختر فالنی 
را فالنــی بگیــرد ما خود را تیربــاران می کنیم و از بام می  اندازیــم و... و باالخره 

متجاوز اول گریخت.

بعد من رفتم روز رخصتی است و در ۱۹ سرطان عریضه کردم از والسوالی زارع 
احــکام گرفتــم و صبح وقت از ترســی که مــا را گیر نکنند تا ســاعت ۷ خود را تا 
قومندانی زارع رساندیم. عسکرها از ما پرسیدند از کجا آمده و کی را کار دارید. 
من گفتم از زارع آمده ایم و قومندان را کار داریم. به داخل مخابره کرد و قومندان 
جــواب داد کــه داخــل بیاییم. من و دختــرم از قراول اول تیر شــدیم در دهلیز یک 
عسکر دیگر بود رفت داخل و بیرون آمد پس گفت بیایید من پیش و دخترم دنبالم 
بــود مــرا گفت تو بیرون باش و دختر را بگذار که عریضــه خود را ببرد. من گفتم 
خوب است قومندان است، شاید چیزی را پرسان کند، پدر همه کس است.... این 
دختــر رفــت، حدود ۲۰ دقیقه تیر شــد، قومندان دختر را گرفتــه آمد گفت: کاکا ما 
دختــرت را دیدیم و پرســان کردیم دختر را مزار نبــر ما این نفر را پیدا می کنیم و 
دستگیر کرده از هر جا باشد می آریم، به گپ مردم نروید، در مزار یک جای به نام 
خانه امن اســت که جای خراب اســت و دولت دخترت را ازت می گیرد و خودت را 
روان می کنــد. بعــد عریضه مرا به جنایی دادند. جنایی یک تحقیق کردند و جواب 
ندادند. چند روز بعد که به شــهر آمدم رفتم که پرســان عریضه ام را کنم گفت برو 
همیــن امــروز دخترت را بیاور که شــفاخانه روان کنیم با عجله مرکب خود را ایال 
داده یــک موتــر را ۱۰۰۰ روپیه در بســت کرایه گرفته مــادر دختر و خود دختر را 
آوردم و این بار دختر را تنها نیاوردم. مادرش را داخل قومندانی نماند. در دهن 
دروازه از مــن و مــادرش چند ســوال کرد بعد از مریم عکــس هم گرفت و دختر و 
مادر را به کلینیک زارع بردیم و باز یک استعالم سر جنایی داد و ما آمدیم جنایی. 
فــردا صبــح آمدم گفتم یا جوابم را بدهید و رســمی کنید یا مــزار میرویم. این بار 
قومندان هم بود و او جنایی را صدا کرده و گفت این کاکا مزار می رود. قومندان 
گفت ما قوه نداریم که وی را دستگیر کنیم. جنایی گفت کاکا تو چرا شله هستی؟ 
تــو در مــزار خانــه امن دخترت را می بــری و دخترت دو طفل تولــد کند و صاحب 
نواسه شوی باز خوشحالی می کنی. من گفتم بس بس ما فهمیدم مسلمانی نیست 

و ما دیگر قومندانی نمی آییم.
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بعد مزار آمدیم عریضه به والی بلخ، شورای والیتی، څارنوالی، قومندانی امنیه و 
حقوق بشــر کردیم. بعد به یادم آمد که ما به یک وکیل در شــورا به نام عبدالوکیل 
ســیاه رای داده بودیم که از مزار اســت. بعد از ســه روز پالیدن وی را یافتم به او 
گفتــم امید کرده به خانه ات آمدم که این قضیه را پرســان کنی. خیلی وعده ها داد 
برایــم و مرا گفت تو همینجا بخواب. ۲۰ روز بودم کالن ها را جمع کرد، وکیل گذر 
را خواســت و از آنان نظر خواســت. بعدا برایم گفت شــما بروید و این مســئله را 
بیــن خود حل کنیــد تا این که کدام قتل یا واقعه دیگر رخ بدهد. موســفیدان گفتند 
این مســئله اگر توســط ما حل نشد باز تو پس اینجا بیا. ده یا پانزده روز در مزار 
ماندم هیچ پرسان نشد باز آمدم نزد استاد وکیل و چند روز آنجا مآندم. می گفت 
امروز طلب می کنم و فردا. باالخره دیدم که نمی شــود ۲۰ روز در دهن دروازه او 
مانــدم. شــب جمعــه بود دخترم زنگ زد گفتم در مزار هســتم پیش اســتاد وکیل. 
گفــت تو بیا ســبا، گفتم خیرتی اســت گفت  هــا ولی بیا. صبح پیــش دروازه وکیل 
ایســتاده شــدم تا بیایم یک اجازه بگیرم. وقتی آمد گفت میروی برو، هیچ چیزی 
دیگری نگفت. ساعت ۱ به خانه رفتم. دخترم گفت که در اینجا مثل زندانی هستم 
زندگی نمی شــود مرا یک جای ببر یا خودکشــی می کنم من گفتم نباید این کار را 
کنی خودکشی کنی مردار می شوی هم در این دنیا هم در آن دنیا. نیم شب ساعت 
۳ بود با یک جوره کاالی تن و پول حرکت کردم در منطقه ای موتر ســوار شــدیم 
کــه مــزار برویــم. در روضه بودم و دختــر را گفتم حالی تو را کجــا ببرم گفتم بیا 
مهمانخانه اســتاد وکیل ببرم. وی گفت ای پدر او اگر پرســان می کرد در این همه 
وقت پرسان می کرد و گفت مرا کابل ببر. پس گفتم من آن جا کس را نمی شناسم 
و تو حالی یک غم برایم شــدی. مجبور شــدم به کابل آمدم در شــهر هوتل گرفتم 
پرسان پرسان عریضه نویس را پیدا کردم. در آن جا که رسیدم عریضه که نوشته 
می  کــردم ایــن دختر گفت پدر خیر ببینی که مرا تــا به این جا آوردی حاال عریضه 
خــودم نوشــته می  کنم. وی در حین عریضه نوشــتن گفت پــدر همین قومندان هم 
همان روز در قومندانی این کار در حقم کرده است. تو را زیر دهلیز برد مرا که در 
داخل برد به زور این کار را در حق من کرد و من را گفت صدایت را نکشــی. من 
خودم نفر را پیدا می  کنم ولی صدایت را نکش و مزار نرو. در آنجا ترســیده بودم 

ولی حاال عریضه می  کنم.

روز اول در کمیسیون شکایات پارلمان رفتم پیش وکیلی که از بلخ بود و در حقوق 
بشــر پیش ســیما ســمر رفتم. در پیش څارنوالی هم رفته بودم، وزارت داخله هم 
رفتم و تا به حال ۱۸ ماه است که ما مردم بی سرنوشت ماندیم و نمی دانم عاقبت 
چــه می شــود. در این مدت نه از خانه خبر دارم نــه از جای نه از ملک. و آنجا هم 

رفته نمی توانم چون حکومت صحرایی را ایجاد کرده اند.«

پروسه کشف و تحقیق

به تاریخ ۱۳۹۵/ ۴ /۱۸برای بار اول پدر مریم عنوانی قومندانی امنیه ولســوالی عارض می شــود. 
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در گزارشــی که از څارنوالی عمومی تحقیق جرایم والیت بلخ به مقام لوی څارنوالی داده شــده و 
نیز اظهارات پدر مریم ثابت می ســازد که عریضه صورت گرفته و افرادی که در عریضه معروض 
علیه قرار گرفته 4 نفر می باشند. نظر به اوراق دوسیه اظهارات متضررین گرفته شده و خانم مریم 
جهت معاینه به یکی از کلینیک های غیر مجهز آن ولســوالی طی یک مکتوب به تاریخ ۱۳۹۵ /۴/۲۱ 
فرســتاده می شــود. آن کلینیک در جواب مکتوب عدم مهیا بودن وســایل طبی و داکترعدلی جهت 
معاینه را تحریر داشــته و دوباره به قومندانی مســترد می سازد. مریم بار دیگر به قومندانی نرفته 

و تصمیم آمدن به مرکز را می گیرد.

پــدر مریم بــه تاریخ ۱۳۹۵/۴/ ۲۶ به مقام والیت بلخ نیزعارض می شــود و بــه تاریخ ۱۳۹۵/۴/۲۸ 
مدیریــت کشــف جرایم ســازمان یافته قومندانی امنیه والیــت بلخ امر پیگیری گرفتاری و ســپردن 
دوســیه به مراجع عدلی را باالی قومندانی امنیه زارع می دهد و همچنان څارنوالی عمومی تحقیق 
جرایــم بــه تاریــخ ۳۰/۸/۱۳۹۵ نظــر به اظهــارات و عریضــه اول پدر مریــم قرار مبنی بــر جلب و 
گرفتــاری ۴ متهــم را بــاالی قومندانی امنیه بلخ صادر می نماید که اجــراات صورت نمی گیرد و به 
تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲ برای بار دوم این قرار صادر می شــود که باز هم بی نتیجه بوده اســت. دوســیه 
را به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ از لحاظ ارتباط به څارنوالی جرایم عســکری والیت بلخ ارســال می دارد 
کــه بعد از یک سلســله تحقیقات بدون جلــب و توقیف مظنونین، در مزار حفظ می گردد. دلیل حفظ 
دوســیه بر اســاس گفته های وکیل مریم و اوراق گزارشــی موجود عدم موجودیت اسناد و شواهد 
علیــه قومنــدان امنیه و پیش کردن چند تن از اهالی منطقه به څارنوالی توســط این قومندان جهت 

اثبات بی گناهی وی می  باشد.

بــه امــر لوی څارنوال تحقیق دوســیه در څارنوالی اســتیناف والیــت بلخ دوباره آغــاز می گردد و 
دوسیه از این څارنوالی به څارنوالی منع خشونت علیه زنان محول می شود. 

مریم و پدرش به کابل می  آیند به حقوق بشــر و کمیســیون ســمع شــکایات ولســی جرگه عارض 
می گردنــد کــه این بــار در متن عریضه اســم قومندان امنیه والســوالی زارع نیــز اضافه می گردد. 
کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه مطابق جلسه مورخ ۱۳۹۵/ ۸ /۹ تمام شکایات علیه قومندان 
را بررســی کرده و خواهان تعقیب آن توســط مراجع مربوطه می شــوند. کمیســیون مستقل حقوق 
بشر از این که متهم شخص نظامی می  باشد قضیه را به وزارت امور داخله ارسال می کند. وزارت 
امور داخله کار را باالی دوســیه آغاز می کند و ریاســت تفتیش وزارت داخله کمیســیونی را برای 
اخذ گزارش ایجاد می کند و در این جریان از وزارت داخله توسط وکیل مدافع مکتوب جهت معاینه 
طب عدلی اخذ می گردد تا ســندی برای اثبات این جرم باشــد. بعدا نتیجه گزارش به وزارت امور 
داخله ارسال می شود و بر اساس آن قومندان اکرم زارع عالوه بر قضیه تجاوز جنسی باالی مریم 
در دو قضیــه دیگر نیز متهم می باشــد. وزارت امور داخله بــه هدایت وزیر امر گرفتاری قومندان و 
همدستانش را می دهد. چون دوسیه در مزار تحریک شده و در آنجا تحت پیگیری بوده پس وزارت 

امور داخله تحقیق را متوقف می  کند.

وزارت امور داخله کاپی گزارش بررســی در رابطه به چگونگی اجراات مســئولین قومندانی امنیه 
والیــت بلــخ را به اداره امور دولت ارســال می دارند که قضیه از طریق ریاســت عمومی اداره امور 

ریاست ج.ا.ا نیز به لوی څارنوالی جهت اجراات صادر می شود. 

بعد بر اســاس عریضه مریم دوســیه تفویض صالحیت می شــود و به څارنوالی زون غرب بخش 
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نظامی سپرده می شود و این څارنوالی سه مرتبه مریم و پدرش را برای تحقیق می طلبند و بعد از 
یک سلسله استعالمات که به تاریخ ۱۳۹۶/۵/۳ از طریق این څارنوالی صورت گرفت، دوسیه بدون 

اطالع لوی څارنوال حفظ می گردد.

بــار دیگر بر اســاس امر لوی څارنوال گزارش خواســته می  شــود و در گــزارش هیئت تحقیق نظر 
می دهد که در باره قضیه خانم مریم تحقیق صورت گیرد. دوسیه به څارنوالی فساد اداری بخش 
نظامــی آن راجــع می گــردد تا بعد از تحقیق، گــزارش آن به لوی څارنوالی ارایــه گردد که در آنجا 
نیــز مریــم با پــدرش جهت تحقیق رفتند. از جریان تحقیق طی گزارشــی که به لــوی څارنوال داده 
می شود، هیات نظریه حفظ اوراق مرتبط به قومندان را بنا به عدم موجودیت اسناد و شواهد دادند 
و لــوی څارنــوال نیــز این نظریه هیات تحقیــق را تایید کرده و امر احاله اوراق متجاوز و شــرکای 

جرمی اش را جهت پیگیری به څارنوالی ذیصالح داد. 

بــه تاریــخ ۱۳۹۶/۸ /۲۴ این څارنوالی دوســیه را به څارنوالی منع خشــونت علیه زنان والیت بلخ 
ارسال می دارد. 

دوســیه دوباره به والیت بلخ څارنوالی منع خشــونت ارســال شــده و این څارنوالی قرار مبنی بر 
کشــف و تشــخیص فاعل جرم را به تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱۵ و همچنان قرار تعویق تحقیق را می دهد. 
بازهــم قــرار جلــب چهار تن که قبــال بــه تاریــخ ۱۳۹۶/۲/۱۰ و ۱۳۹۶/۱۰/۵ و آخریــن جلب مورخ 

۱۳۹۷/۱/۸ ارسال شده بود، از طریق څارنوال موظف صادر می  گردد. 

قضیه فعال در جریان می باشد.

نواقص در پروسه های تحقیق و اجراات قضایی 

اول: فیصله جرگه مخالف ماده )۱۲۲( قانون اساســی افغانســتان اســت. بر مبنای حکم این ماده 
قانون اساسی، همه قضایا باید توسط محاکم حل و فصل گردند.

الف: اگر بر اساس فیصله جرگه چون ازدواج میان مریم و متجاوز  در غیاب و بدون رضایت مریم 
صورت می  گرفت پس قبول صریح به میان نیامده و این عمل مغایر ماده )۶۶( قانون مدنی می  بود 

زیرا در این ماده ایجاب و قبول صریحا تذکر داده شده است. 

ب: اگر این نکاح صورت می  گرفت مغایر ماده )۲۶( قانون منع خشونت علیه زنان است. پس این 
نکاح بنا بر ماده متذکره فسخ می  گردید و مرتکب به حبس متوسط محکوم می  شد.

به همین منوال رضایت به ازدواج بعد از تجاوز جنسی به هیچ صورت رضایت حقیقی نبوده بلکه 
رضایت تحت اکراه است که نمی تواند دارای نتیجه حقوقی گردد زیرا هر عقد تحت اکراه و اجبار 

باطل است. 

عالوتا همچو رضایت و ازدواج عواقب بد فامیلی، محیطی و اجتماعی را در قبال دارد.

ج: مقاربــت جنســی میان مــرد و زن بدون نکاح مطابق ماده )۴۲۷( قانون جزا جرم زنا محســوب 
و مطابــق مــاده )۱۷( قانــون منع خشــونت اگر فــردی مرتکب تجاوز جنســی بر زن بالــغ گردد با 

درنظرداشت حکم مندرج ماده )۴۷۶( قانون جزا به حبس طویل محکوم می  گردد.

اهالی قریه در این فیصله ظالمانه و به دور از همه موازین انسانی، نه این که قضیه را حل نکردند، 



53

بلکه زمینه فرار متجاوز را از تطبیق قانون فراهم ساختند زیرا در نزد این اشخاص متعصب عزت 
و آبروی یک مرد باالتر از آبرو و عزت حتی چندین زن می  باشد. لذا اهالی نیز قابل پیگرد و محاکمه 

می  باشند.

دوم: تجاوز جنسی قومندان امنیه و لسوالی زارع مطابق ماده )۵( قانون منع خشونت عمل جرمی 
است و احکام مواد )۱۷( و )۲۶( قانون منع خشونت و ماده )۴۲۶( قانون جزا بنابر ارتکاب جرم 

تجاوز جنسی قابل تطبیق است. 

قومندان امنیه ولســوالی بعد از تجاوز جنســی به پدر مریم می  گوید که موصوفه را به مزار ببرد. 
هــدف قومنــدان از بیــن رفتــن مــدارک اثباتیه جرم بوده اســت زیرا با گذشــت حداقل ۲۴ ســاعت 
افرازاتی که می  توانست هویت مجرم را تشخیص کند، از بین می  رود. مرتکب از بین بردن مدارک 

جرمی نیز قابل تعقیب عدلی است.

کارمند جنایی ولسوالی زارع، مریم را به کلینک ولسوالی غرض معاینات طب عدلی می فرستد در 
حالی که خوب می داند کلنیک ولسوالی امکانات معاینه چنین جرم و تشخیص مجرم را ندارد. این 
خود می  رساند که کارمند جنایی که قومندن زارع آمر مستقیم وی است و D.I نیز افسر و شخص 
خاص قومندان زارع اســت این جنایت را مرتکب شــده اند. اگر تحقیق به موقع و در مرجع درست 

صورت می گرفت، موضوع و هویت مجرمین روشن می  شد.

قــرار اظهــارات اهل خبره، قومندان امنیه ولســوالی هیچ نوع تعلیمات مســلکی و پولیســی ندارد. 
نامبرده شخص بی سواد و جهادی که جرایم متعددی را مرتکب شده است و مجرم متکرر است. 

قومنــدان کــه قبال عضو حزب جنبش بوده و با فروش ســالح حزب جنبش و جدایی از آن به حزب 
جمعیت می  پیوندد، مورد حمایت سرسختانه والی مزار قرار می  گیرد. والی مذکور در ارتکاب همه 
اعمــال جرمــی از قومندان مذکور حمایت می  کند. مطابق فقــره )۳( ماده )۳۹( قانون جزا حامی و 

کمک کننده مجرم نیز قابل مجازات می  باشد.

قومندان این شــخص فاقد اهلیت مســلکی و شخصیتی به اساس نفوذ، صالحیت و حمایت و کمک 
والی مزار به این وظیفه گماشته شده، این عمل مطابق ماده )۴( قانون استراتیژی مبارزه به فساد 

اداری عمل جرمی پنداشته می  شود.

ســوم: مســئولین کشف قومندانی امنیه والیت مطابق ماده )۸۰( قانون اجراات جزایی با آن که به 
خوبی می  دانستند که واحد دومی این قومندانی )ولسوالی زارع( در زمینه اجراات الزم و ضروری 
نکرده و اتهام بر افســر شــان وارد شــده اما موضوع را به طور جدی بررســی و تعقیب   ننمودند. 

اجرااتی که صورت گرفته صرف به خاطر فریب و سرگردان ساختن مریم و پدرش بوده است.

بر اســاس عریضــه پدر مریم، مدیر کشــف جرایم ســازمان یافته امر گرفتاری مظنــون را عنوانی 
قومندانــی امنیــه ولســوالی زارع صــادر می  کنــد. این اجراات مســئولین کشــف قومندانــی امنیه 

فریب دهنده است زیرا:

تجــاوز جنســی از جملــه جرایم ســازمان یافته نبــوده بلکه مطابق فقــره )۳( مــاده )۳( قانون منع 
خشــونت علیه زنان باید وصف داد و پولیس منع خشــونت علیه زنان که در قومندانی امنیه والیت 

حضور دارد پیگیری می  نمود. چنین اجرااتی صورت نگرفته است.
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قومندانی امنیه والیت به خوبی می  داند که قومندان ولســوالی زارع در این مورد هیچ نوع اجراات 
نکــرده زیــرا فقره )۲( ماده )۷( قانون منع خشــونت علیه زنان به ادارات مکلفیت داده تا شــکایت 
واصلــه ثبــت و مطابــق احــکام قانون به آن رســیدگی گردد. ولســوالی این احکام قانــون را عملی 
نکرده اســت.  لذا قومندانی امنیه والیت »ســنجش مشروعیت« را که اصل زرین برای همه پولیس 
اســت رعایت، خود داخل اقدام می  شــد با اعزام هیئتی به گرفتاری مظنون، اقدام و غفلت وظیفوی 
قومندان زارع را بررسی می  نمود.این اجراات قوماندان امنیه والیت بلخ مغایر حکم قانون پولیس 

نیز می  باشد.

بــر اســاس عریضه پــدر مریم څارنــوال تحقیق جرایــم دو مرتبه امــر گرفتاری متجــاوز اول را و 
اشــخاص شامل قضیه را باالی قومندانی ولســوالی صادر می  کند. این اجراات بی نتیجه می  ماند. 
اســناد دســت داشته بیانگر آن اســت که عمل جرمی صورت گرفته لذا بر اساس ماده )۵۶( قانون 
اجــراات جزایــی قضیه تحریک شــده اســت. قضیه تحریک شــده نباید حفظ شــود. مگر اســناد و 
اجراات در څارنوالی حفظ می  شــود. پس اگر دعوی قابل تعقیب نمی بود باید تحریک نمی شــد. از 
این که تحریک شــده و امر گرفتاری متجاوز اول داده شــده اســت باید عمل جرمی صورت گرفته 
تعقیب می  شــد. څارنوال والیت حمایت والی از قومندان و وابســتگان وی را می  دانســته و از ترس 

والی قضیه را تعقیب نکرده است.

چهارم: پدر مریم برای دادخواهی دختر مظلوم و قربانی خود به کمیســیون مســتقل حقوق بشــر، 
وزارت داخله و لوی څارنوالی مراجعه نموده و عرایض را تقدیم می نماید.

نظــر بــه مــاده )۲۷( قانون تشــکیل، وظایف و صالحیت های کمیســیون مســتقل حقوق بشــر این 
کمیســیون باید برای مریم دادخواهی همه جانبه می  نمود و این قضیه را بررســی و بعد از محول 
کردن به ارگان های مربوط نظارت می  نمود. زیرا مطابق ماده )۸۵( قانون اساسی، وظیفه کمیسیون 
مســتقل حقوق بشــر، نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان اســت. وظیفه کمیسیون مستقل 
حقــوق بشــر تنها با راجع کــردن عریضه مریم بــه وزارت امور داخله تمام نمی شــود. زیرا وظیفه 
این کمیســیون نظارت از اجراات ادارات دولتی وغیره بر رعایت حقوق بشــر نیز اســت. کمیسیون 

مستقل حقوق بشر افغانستان هر دو ماده فوق الذکر قانون را رعایت نکرده است.

باالخره وزیر امور داخله نظر به اســناد موجود )چون قومندان زارع عالوه بر ارتکاب جرم تجاوز 
جنســی بر مریم به چند جرم دیگر نیز مظنون اســت(، امر گرفتاری قومندان و سایر همدستان اش 
را صادر می نماید اما این امر وزیر امور داخله نیز تطبیق نمی شود. قومندان مذکور دستیگر نشده 
اقال یک ساعت هم تحت نظارت قرار نگرفته است. این خود دلیلی بر بی کفایتی وزیر امور داخله و 

عدم توجه ایشان به قضایای خشونت علیه زنان و قربانیان خشونت است.

قضیه از طریق ریاست عمومی اداره امور به لوی څارنوالی محول می  شود. به اساس ورقه عرض 
پدر مریم دوسیه به څارنوالی زون غرب شهر کابل ارسال می  گردد. بعدا دوسیه در څارنوالی زون 

غرب حفظ می  شود و در پیوند به این باید څارنوال مسوول پنداشته شود.

بنا بر عدم قناعت مجنی علیها )مریم و پدرش(، لوی څارنوالی امر تحقیق مجدد دوسیه را از طریق 
څارنوالی فساد اداری می دهد )اگر دوسیه قابل حفظ بود لوی څارنوال چرا امر تحقیق مجدد داده 

است و اگر قابل حفظ نبود اجراات لوی څارنوال در قبال څارنوالی زون غرب چیست؟(.
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باید گفت ماده قانون اجراات جزایی مطابق معیارهای حقوق جزایی شکلی بین المللی با نظرداشت 
شــرایط داخلی کشــور تدوین ونا فذ گردیده اســت. نقص درمتن ماده قانون نسیت، بلکه مشکل و 

نقص در تطبیق ماده قانون است.

فقــره )۲( مــاده )۸۰( قانون اجراات جزایی صراحت دارد که پولیس بعد از دریافت اطالع از وقوع 
جرم به محل واقعه رفته و به فعالیت های ذیل اقدام نماید: 

۱( مشــاهده محل واقعه و تثبیت و تصویر اوضاع و احوالی که بیانگر حدوث واقعه باشــد: مریم 
به قومندان امنیه ولســوالی از حدوث واقعه جرمی )تجاوز جنســی بر وی( اطالع می  دهد. قومندان 
مطابــق فقره )۳( ماده )۳( قانون منع خشــونت به جای ایــن که کارمندان جنایی را به محل واقعه 
غرض تثبیت وقوع جرم بفرســتد خود مرتکب عمل تجاوز جنســی بر مریم را شــده است. پس خال 

در ماده قانون نبوده بلکه تطبیق قانون توسط مسئولین مشکالت خود را دارد. 

 D.I ۲( شناســایی نــوع جرم، مرتکــب و متضرر: قومندان امنیه نوع جرم را دانســته و می داند که
افســر وی ایــن جرم را مرتکب شــده حتی خود قومنــدان این نوع جرم )تجاوز جنســی( را انجام 

می  دهد.

۳( گرفتاری و تالشــی مظنون در صورت لزوم: قومندان امنیه که شــخص فاسد است متجاوز اول 
را گرفتار نکرده و از سوی دیگر اهالی منطقه نیز شرایط فرار را برای او مساعد ساخته اند.

ســایر اجزای فقره )۲( ماده )۸۰( قانون اجراات جزایی از طرف قومندان امنیه ولســوالی که خود 
مطابق ماده )۱۳۴( قانون اساســی ارگان کشــفی اســت عمدا تطبیق نگردیده اســت. لذا در جرم 
اولی مجرم اول به حیث فاعل اصلی و در جرم دومی قومندان امنیه ولسوالی به حیث فاعل اصلی 
شناخته شده و هر دو مطابق ماده )۳۸( قانون جزا مستوجب مجازات می  باشند. در این جا تاکیدا 
گفته می  توانیم که ماده قانون اجراات جزایی دارای هیچ نوع مشکل نیست، مشکل در عدم تطبیق 

آن است. 

در فقــره )۳( مــاده )۸۰( قانــون اجراات جزایی کشــف جرم صورت لزوم را بــرای گرفتاری بیان 
داشــته که این صورت لزوم هر حالتی بوده می  تواند که قانون آنرا ذکر نکرده باشــد و راه را برای 

بری ساختن پولیس از مسئولیت باز می دارد. 

نتیجه گیری و پیشنهادات

مسئولین کشفی ولسوالی زارع اشخاص با سواد، مسلکی و متعهد نبوده از طرف زورمندان بدون 
لیاقت و شایستگی مقرر گردیده اند. همچنان هیچ نوع آگاهی از بشری زنان نداشته اند. 

جرگه اهالی برای حل این قضیه بر خالف قوانین به خصوص قانون اساســی و قانون تشــکیل و 
صالحیت های قوه قضاییه بوده و زمینه فرار را برای متجاوز اول مساعد ساخته است. پس گفته 
می  توانیم که حل و فصل قضایای خشــونت علیه زنان در جرگه های قومی تاثیر منفی مســتقیم بر 

حقوق بشری زنان دارد. 

قومندان امنیه ولسوالی که در ارتکاب جرایم متعددی در حزب جنبش مشهور بوده بعد از فروش 
اسلحه جنبش به حزب جمعیت می  پیوندد و والی مزار در مقابل اعمال خالف انسانی و بشری وی 
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از این قومندان حمایت های غیرالزمی می  کند.

اجــراات قومندانــی امنیــه و څارنوالــی والیت بلخ بــا مواد قانون اجــراات جزایــی مطابقت ندارد. 
نامبردگان به خوبی می  دانند مجرمین از طرف والی بلخ حمایت می  شــوند و از ترس والی وجدان 

مسلکی را زیر پا می  نمایند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که مطابق حکم ماده )۵۸( قانون اساسی نهاد بررسی و 
نظارت کننده حقوق بشر است، در قبال قضیه مریم وظایف نظارتی خویش را انجام نداده است.

وزارت امور داخله با صدور امر منفکی قومندان امنیه ولسوالی )متجاوز جنسی دوم( اکتفا نموده 
و مراحل دقیق کشفی را اجرا نکرده است. 

لوی څارنوالی با ارسال دوسیه به څارنوالی زون غرب کابل و بعدا سپردن آن به څارنوالی مبارزه 
با فساد اداری فقط وقت را ضایع نموده و در تامین عدالت جزایی اقدامی نمی کند. بنا متجاوزین 
جنسی بر مریم آزاد بوده و به جرایم شان ادامه می دهند و مریم قربانی با نهایت فشار روانی در 

خانه امن و به دور از شفقت و مهربانی خانواده، شب و روز را می  گذراند.

می تــوان گفــت در رابطه به قضیه مریم مشــکالت در مواد قانون موجود نیســت ولی مشــکالت در 
عملکرد دســتگاه عدلی و قضایی به وضاحت دیده می  شــود که سبب نقض قوانین وعدم تطبیق آن 

گردیده است. 

بر اساس ارزیابی دقیق قضیه پیشنهادات ذیل ارایه  می گردد:

۱( دادخواهی غرض بررسی اسناد قضیه مذکور صورت گیرد تا هم در پرتو آن اجراات غیرقانونی، 
غفلت وظیفوی مسئولین و خودکامگی آنان برمال گردد و هم با تامین عدالت جزایی، عدالت رسمی 

برای این قربانی خشونت جنسی تامین گردد. 

۲( بخش حمایت زن در نمایندگی ســازمان ملل متحد درافغانســتان )یونما( در جریان قرار داده 
شود و از آن نمایندگی در زمینه بررسی مجدد اسناد درخواست همکاری گردد. 

۳( وزارت امور زنان از طریق ریاست مربوطه خویش در والیت بلخ موضوع را به گونه مسلکی و 
تخصصی پیگیری نماید.

۴( کمیســیون مســتقل حقوق بشــر افغانســتان نظارت و بررســی پیگیر و جدی مجدد قضیه را به 
عهده گیرد.

۵( نهادهای مدافع حقوق زن در کابل برای پیگیری موضوع وظایف مشخصی را به عهده گیرند.

۶( حکومــت برای تامیــن و تعمیم حقوق زنان اقدامات عملی نموده و زورمندان و متجاوزین را به 
جزای قانونی برساند.

۷( حکومــت فرهنــگ معافیت را به خصوص در قبال متخلفین حقوق زن را زیر پا می  نماید، از بین 
ببرد.

۸( در قانون منع خشــونت علیه زن الزاماتی بیشــتر برای دولت در دفاع از حقوق زنان و مجازات 
شــدیدتری برای متخلفان حقوق زن و آن عده زورمندانی که از جنایتکاران حمایت می  کند، وضع 

و نافذ نماید.
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نتیجه گیری عمومی 
مغلــق، پیچیده، طوالنی و کنــد بودن روند اجراات جزایی و قانونی، عدم آگاهی مردم از آن، بیداد 
فســاد اداری و اخالقی، تبعیض جنســیتی و حضور کمرنگ زنان در دستگاه های عدلی و قضایی، 
عــدم باورمنــدی به حقوق زنان و جنس دوم پنداشــتن آنان، و چنانچه در بررســی هر قضیه تذکر 
رفته، وجود خالها و مشکالت در قوانین متنی و اجرایی و یا وضاحت نداشتن بعضی مواد قوانین 
در افغانســتان ســبب گردیده تا اکثریت زنان قربانی خشــونت نتوانند به عدالت شــفاف و رسمی 
دست یابند. همچنان بنابر بروکراسی و کمبود های روشن در ادارات عدلی، قضایی و اجرایی اکثر 
قربانیان خشونت به این ارگان ها اعتماد نداشته و مراجعه نمی نمایند. اگر احیانا شهامت به خرج 
داده و چنین اقدامی نمایند، مرتکبین و متهمین با پرداخت رشوه و یا استفاده از زور و تهدید های 
مختلف از مجازات و تطبیق قانون به آسانی فرار کرده و متاسفانه ارگان های ذیربط نیز در چنین 

مواقعی تکیه گاه و یا مصدر خدمتی به قربانیان زن به شمار نمی روند. 

همچنان نواقص موجود در قوانین بخصوص ماده )۳۹( فقره )۲( قانون منع خشونت علیه زنان، 
برای مرتکبین خشونت زمینه فرار از مجازات را فراهم نموده و زنان قربانی را باز هم مورد فشار 
قرار داده بیشــتر متضرر می ســازد. از ســوی دیگر تصامیم  قومی و جرگه ای که اکثرا در جامعه 
مردساالر و سنتی به نفع مردان اتخاذ می گردد، عرصه را به روی قربانیان نگونبخت تنگ تر و راه 

را برای فرار از مجازات مرتکبین ساده تر می سازد. 

آن عــده از قضایــای خشــونت علیه زنان کــه به هدف دادخواهی رســانه ای می گردنــد به صورت 
متداوم پیگیری نشــده و یا بنا بر طویل بودن پروســه اجرایی رســانه ها از تعقیب موضوع دســت 

کشیده، بناءً قضیه به باد فراموشی سپرده می شود. 

تحقیــق »حــاکا« در مورد ۴ قضیه مختلف که نمایانگر انواع مختلف خشــونت های گســترده علیه 
زنان افغان می باشــد، آشــکار می ســازد که اگر موارد ذیل در نظر گرفته نشــوند، راه برون رفت از 

معضالت جاری و چالش ها فراراه زنان افغان در دسترسی به عدالت، هموار نخواهد گشت:

۱( اصال ح قوانین متنی بخصوص قانون منع خشونت علیه زنان.

۲( تسهیل و تسریع روند اجرایی محاکماتی برای قضایای خشونت علیه زنان.

۳( اجرای الزامی قوانین نافذه بر تمامی اتباع افغانستان و زدودن فرهنگ معافیت از مجازات.

۴( ســرعت بخشــیدن بــه روند پیشــبرد و اولویت دادن به قضایای خشــونت علیه زنــان با تعیین 
محدوده زمانی برای نهایی سازی قضایا در ارگان های ذیربط. 

۵( ایجاد کمیته های مدافعین حقوق زنان در تمام بخش های ارگان های عدلی و قضایی در والیات 
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تا بر روند پیشرفت قضایای خشونت نظارت داشته و راپور منظم ماهوار ارایه دارند. 

۶( ایجــاد بخــش راجســتر قضایای خشــونت علیه زنان در تمــام شــفاخانه ها و مراکز صحی در 
ســطح والیات و ولســوالی ها و حتی قریه جات جهت جلوگیری از پنهان ماندن قضایای خشونت و 

دسترسی عاجل و مطمین به خدمات صحی، روانی، طب عدلی و غیره. 

۷( نصب کارمندان در ارگان های ذیربط بر اساس شایسته ساالری.

۸( جلوگیری از نفوذ، تهدید و زورگویی جنگســاالران، قومندانان، گروه های مســلح غیرمسئول و 
مقامات بلند پایه.

۹( جلوگیری از هر نوع تبعیض جنسیتی و برقراری تساوی زنان و مردان در تمام ادارت نظامی، 
ملکی و خصوصی.

۱۰( گماشتن هر چه بیشتر زنان توانمند، آگاه و فعال در ارگان های دولتی بخصوص مراجع عدلی 
و قضایی.

۱۱( ارایه خدمات آگاهی عامه در مورد قوانین، پروســه های عدلی و قضایی و جلوگیری از محاکم 
غیررسمی، جرگه های عنعنوی و غیره.

۱۲( تقویت فرهنگ و تشویق مردم به پیشبرد قضایا از طریق محاکم رسمی و حصول آگاهی دقیق 
از طی مراحل آن.

۱۳( ایجاد نهادهای مختلف تا نظارت از پروســه های عدلی و قضایی به صورت بی طرف، پیگیر و 
شفاف صورت گیرد. 

۱۴( همکاری مداوم رســانه ها با نهادهای حقوق بشــری جهت دادخواهی بیشــتر به نفع قربانیان 
خشونت و جلوگیری از فراموش شدن قضایا تا کیفر مجرمین. 

۱۵( مطالعات و تحقیقات وسیع تر از نقض قوانین و تخطی های حقوق بشر.

۱۶( ایجــاد ســمینار ها، کنفرانس ها و تریننگ ها جهــت ارتقای توانمندی زنــان کارمند ارگان های 
عدلــی و قضایی و تشــویق و سرمشــق قــرار دادن قربانیانی کــه موفقانه مشــکالت و چالش ها را  

پشت سر مانده اند.






