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مننه
د »افغانس���تان پرانستې ټولنې« څخه ډیر منندوی یوو، چې د دوی ارزښمندو مرستو او همکاریو 
موږ ته دا موقع راکړه، ترڅو نوموړې څیړنه ترسره کړو. له دې پرته د ښځو چارو محترم وزارت 
د بیدریغه مالتړ څخه خوښ یوو. له بنسټونو، مختلفو محکمو، څارنوالۍ، پولیسو، حقوقي دفترونو 
او په بغالن، بلخ، کابل او بامیانو والیتونو کې د »افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون«، 
ژورنالس���تانو، د مدنې ټولنې له مهم ش���خصیتونو، د ښ���ځو حقوقو فعاالنو، قربانیانو او د هغوی 
کورنی���و څخه منندوی یو چې موږ س���ره یې د معلوماتو د راټولولو او راپور په برخه کې مرس���ته 

کړې ده.

په پای کې، د څیړنې ټیم دې کور ودان اوس���ي چې نه س���تړې کیدونکي هڅو س���ره یې دا تحقیق 
چمتو کړ.

هیل���ه مند یو، نوموړې څیړنه دا زمینه چمتو کړي، ترڅو د افغانس���تان وګړي په خپله ټولنه کې د 
ښځو د حقوقو ساتنې او د ښځو پروړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې ګټه ور ګامونه پورته کړي. 

حاکا 
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سریزه
پداسې خاوره د عدالت پلي کول چې د افغانستان په څیر زړه بوږنونکی تاریخ لري، د هغه د ملت 
د جوړونې لپاره یو اړین ګام دی. عدالت د دموکراس���ۍ د بنس���ټ تیګه او یو له هغه رکن څخه دی 
چې پرمټ یې عادله او انډول ټولنه جوړیږي.  د برابرۍ اصل او عدالت ته السرس���ی، د انس���ان د 
لومړیو حقونو څخه دي چې د افغانس���تان په اساس���ي قانون او دغه راز د هیواد په نورو قوانینو 
کې ورته احترام ش���وی دی. د اساس���ي قانون په ۲۲ مه ماده کې داس���ې راغلي: »د افغانستان د 
وګړو ترمنځ هرډول توپیر او امتیاز منع دی. د افغانس���تان وګړي هر یو ښ���ځه او س���ړی د قانون 
پروړاندې مساوي حقوق او مکلفیتونه لري«. لیکن له بده مرغه په افغانستان کې او بیا په ځانګړې 
توګه د ښ���ځو د حقوقو پیښو کې داسې نه دي. پداسې حال کې چې د افغانستان وګړي د ژوند له 
لومړیو ارزښتونو لکه سوله، برابري، تعلیم او په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو چارو کې له ګډون 
بې برخې دي، د دې هیواد ښ���ځې نه یوازې د ویجاړونکي جګړې څخه زیانمنې ش���وې دي، بلکې 
له تاوتریخوالي او جنس���یتي توپیر چې له څو لس���یزو راهیسې له دوی څخه قرباني اخلي، هم رنځ 

وړي.  

په وروستیو یونیمو لسیزو کې که څه هم افغان ښځو یو شمیر ارزښتونو لکه د »ښځو پروړاندې د 
هر ډول توپیر د منځه وړلو کنوانسیون -سیداو« چې په کال ۲۰۰۳ کې د دولت لخوا تصویب شو، 
ډیرو خنډونو سره بیا هم په کال ۲۰۰۹ کې د »ښځو پروړاندې د تاوتریخوالي قانون« جوړول او 
دغه راز د افغانس���تان د دولت، مدنې ټولنې، بنسټونو او د بشري حقوقو ملي او نړیوالې موسسو 
لخوا د ښ���ځو حقوقو پرمختګ ته د لومړیتوب ورکولو س���ره بیا هم ښ���ځې د عدالت او د هغوی د 
حقوقو د تضمین په برخه کې چې د عدلي او قضایي ګډوډیو له امله د افغانس���تان عدلي نظام یې 
ستونزمن کړی، ډیرو ستونزو سره الس او ګریوان دي. تر ډیره د ښځو د حقوقو څخه د مخ اړونې 

زړه بوږنوونکو پیښو کې په بشپړ ډول عدالت پلي شوی ندی.

پورتني دالیل د دې المل وګرځید چې د »حاکا« موسس���ه د ښ���ځو پروړان���دې د تاوتریخوالي یو 
ش���میر پیښ���و په اړه هراړخیزه څیړنه وکړي او ترڅنګ یې هغو ټولنیزو او قضایي خنډونو ارزونه 
وکړي چې عدالت ته له رس���یدو څخه د قربانیانو مخنیوی کوي. دغه خنډونه په بش���پړ ډول ارزول 
ش���وي او په ش���ته س���تونزو باندې د غلبې لپاره وړاندیزونه وړاندې ش���وي دي. له دې سره چې 
نوموړې پیښ���ې په نړیواله او ملي کچه د پوښ���ښ الندې نیول ش���وي او غبرګونونه یې هم د ځان 
سره درلودل، لیکن له بده مرغه قربانیانو، کورنیو او پاتو غړو ته یې عدالت ورپه برخه شوی ندی. 
د نوموړي تحقیق وروس���تئ موخه د قضایي سیس���تم نیمګړتیاوو او ستونزو په اړه د بشپړ راپور 

چمتو کول او دغه راز د یادو مسایلو لپاره ژوره کتنه ده. 
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د »حاکا« موسسې په اړه
د »افغانس���تان د ماش���ومانو او ښځو لپاره انس���اني مرستې« موسس���ه )حاکا( د ۱۹۹۹ کال په 
جنوري میاش���ت کې د یو ش���میر افغانو ښځو او س���ړو لخوا رامنځته ش���وه. دننه په هیواد کې د 
رنځیدلو ماشومانو او ښځو او دغه راز له هیواده بیرون په پاکستان کې د مهاجرو بد وضعیت چې 
د بې عدالتۍ او جګړې قربانیان وو، د »حاکا« موسسې د رامنځته کیدو هڅه وګرځیده. د کورنیو 
جګړو پرمهال په بده اوضاع کې ژوند کول او دننه په هیواد او پاکس���تان کې د میلیونونو افغانانو 
د بدبختیو ازمیښ���ت، د دې بنس���ټ رهبري غړي اړین کړل ترڅو د طالبانو د واکمنۍ تورې دورې 
نیولې تر اوسني ناامن وضعیت پورې په رضاکارانه او پوره ژمنتیا سره د افغانستان د وګړو ژوند 
ښ���ه کولو او پرمختګ لپاره د سواد زده کړو کورسونو پرالر اچول، د زده کړو مرکزونو ایجادول، 
د نوي نسل لپاره د سولې رامنځته کیدو مرکز، د موادو ویشل، د صحي چوپړتیاوو چمتو کول او 

نورې اړوندې هڅې کوي.  

دغه راز د »حاکا« موسسه د هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې د افغان ښځو او ځوانانو فعالې ونډې 
ته لومړیتوب ورکوي او د هغو بنسټونو او سازمانونو سره چې د هیواد پرمختګ په برخه کې کار 
کوي، مرسته کوي. د »حاکا« موسسې له مهمو فعالیتونو څخه یو هم د تاوتریخوالي قرباني ښځو 
ته عدالت او د س���ر س���یوری برابرول دي. »حاکا« دا ویاړ لري چې د افغانس���تان په څو والیتونو 
کې یې د ښ���ځو پروړاندې د تاوتریخوالي سختو او پیچلو پیښو لپاره د حقوقي چوپړتیاوو لومړنی 
مرکز او دوهم خوندي کور )خانه امن( رامنځته کړ او د تاوتریخوالي پیښو په کمیدو کې یې فعاله 

ګامونه پورته کړي دي.
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اجرایوي لنډیز
د پروژې »عدالت ته د افغان ښ���ځو السرس���ي کې حقوقي خنډونو« موخه دا ده چې د افغانستان 
په اوس���ني قوانینو او حقوقي پروسو کې تشې او ستونزې په ګوته کولو او دغه راز د اصالح لپاره 
وړاندیزونه او د ښ���ځو د حقوقو غوښ���تنې او د تاوتریخوالي قربانیانو لپاره د عدالت چوپړتیاوې 
رامنځته ش���ي. پدې هیله یو چې پر تشو او ستونزو باندې غور او بحث کول، نه یوازې دا چې ډیر 

بحثونه رامنځته کړي، بلکې د قوانینو او پروسو په اصالح د افغان ښځو په ګټه تمام شي.

دغه پروژه په ځانګړې توګه پر څلورو پیښو راټوله ده که څه هم د رسنیو پام یې ځان ته راواړوه، 
لیکن په عدالت غوښتنه کې پاتې راغلې. ترسره شوي فعالیتونه د حقوقي اسنادو ارزول او راټولول 

او له قربانیانو، تورنو کسانو، کورنیو او د اړوندو ادارو استازو سره مرکې رانغاړي. 
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د پروژې شرایط او تیر لید )پس منظر(
په وروستیو څلور لسیزو کې د ښځو وضعیت

تی���رو ۴۰ کلونو کې، افغانس���تان په مسلس���له توګه جګړه او ویجاړتوب تجرب���ه کړی. دغه نکته د 
معاصر تاریخ په هره جګړه کې س���مون خوري، چې ښ���ځو د لومړیو قربانیانو په توګه له هر اړخه 
رن���ځ وړی دی. د هیواد په هره تاریخي دوره کې ښ���ځو ډیره لوړه بیه پرې کړې او پرته له جګړې 

څخه د ټولنې دوه چنده ظلم او زیاتی یې هم ګاللی دی.

د روسیې له بمباریو نیولې تراوسه، جګړې بې شمیره ښځې کونډې او بې کوره کړي چې د خپلې 
کورنۍ نفقه نشي چمتو کوالی او په زیاتره والیتونو کې ډیره برخه رانغاړي. شاوخوا یونیم میلیون 
کونډې ښ���ځې په افغاستان کې اوس���یږي چې په منځني ډول خپل شپږ نفریزې کورنۍ لپاره باید 
ډوډۍ ورکړي1؛ په وروس���تیو کلونو کې زیات شمیر س���ړي په ځانمرګو بریدونو، بمباریو، مزایلي 
بریدونو کې معلول ش���وي دي2 چې له امله یې ډیری ښ���ځې مجبورې شوي ترڅو د خپلې کورنۍ 
نفق���ې لپ���اره په عملي توګه هر ډول دروند کار ت���ه الس واچوي او دا د هغوې د ظلم او زیاتي څخه 
ډک د زبیښ���اک المل ګرځیدلی؛ یو ش���میر د پام وړ یې د بدن خرڅونې عمل ته هم ورګډې شوي3؛ 
د جګړې په جریان کې هغه ښ���ځې چې له هیواده تښ���تیدلي، په نورو هیوادونو کې په ناچارۍ او 

نامعلوم راتلونکي سره د مهاجرت شپې او ورځې سبا کوي.

د کورنی���و جګړو په جریان کې له ۱۹۹۲ تر ۱۹۹۶ پورې، د وس���له وال ځواکونو لخوا چې په کابل 
کې میش���ت وو، ښځې هره ورځ تښتول کیدې، د جنسي تیري او آن تر ډله ییز جنسي الندې نیول 
کیدې؛ غوږونه او مرۍ ورته پرې کولې او جنسي زندانیانو په توګه ساتل کیدې؛ ښځې د دې لپاره 
چې له اختطاف او دغه راز د وس���له والو لخوا د ګواښوونکي برخلیک څخه ځان وژغوري، د ځان 
وژنې عملونه هم ترسره کړل؛ دغه راز د اسالمي ګوندونو لخوا چې د واک لپاره جنګیدل، د ښځو 

پر لباس، کار او تعلیم او روزنې باندې محدودیتونه تړلي وو.    

د طالبانو د واکمنۍ الندې ژوند کول، د ښ���ځو لپاره یوه بله دردونکې دوره وه. د طالبانو لخوا پر 
ښځو د محدودیتونو تړل او قوانینو تطبیق کول لکه )له کسب او زده کړې څخه په بشپړ ډول منع 
کول، څادري په س���ر کول، د س���ینګار اجازه نه ورکول، د کالو د اغوس���تنې په طرز کنټرول آن پر 
بوټانو، د ښ���ځو په غږ بندیز او داس���ې نور( یوازې له کوره بیرون د ښ���ځو ژوند پورې یې اړه نه 

http://www.unifem.org/afghanistan/docs/pubs/ gender_sta- :په الندې لینک کې ش���تون لري UNIFEMU 1
tistics_brochure.pdf

http://www.emro.who.int/afg/programmes/mental-health.html 2-په افغانستان کې د رواني او جسماني ناتوانیو صحت
https://www.reuters.com/article »3-رویټرز، ۱۹ می ۲۰۰۸ ،»تن پلورلو د هیواد شمال لور ته نفوذ کړی

us-afghan-prostitution/under-wraps-prostitution-rife-in-north-afghanistan-idUSISL17365820080519
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درلوده، بلکې د کور دننه یې هم عملي کیدل. د کور د شدارو شیشو ته تور رنګ ورکول کیده ترڅو 
له بیرون څخه دننه ښکاره نشي؛ تلویزیون، راډیو او دغه راز هر ډول تفریح او سات تیري ممنوع 
وه او په پای کې ویلی شو چې ښځو سره د طالبانو د ځناورتوب ډکې کړنې د زرمینې په دار ځړونه 
کې چې یو نه بخښ���ونکی عمل دی، په س���مه توګه لیدلی شو چې د اوو اوالدونو مور یې تر سترګو 

په یوې صحرایي محکمه کې په ډزو وویشته. 

له بده مرغه د طالبانو له پرځیدو وروس���ته، د ښ���ځو وضعیت د پام وړ وده ونه مونده او د هر کال 
په تیریدو سره د ښځو پروړاندې د تاوتریخوالي کچه زیاتیږي. د وژنې پیښې، ربړول، کورنی ظلم 
او زیاتی، د بدن د غړو پرې کول، ناموسي وژنې، سوزول، ځان وژل او ځان سوزول، په زوره او 
کم عمر کې ودول او ... د افغان ښځو د ژوند تریخ حقیقتونه دي. د »ګلوبل رایټس« بنسټ څیړنه 
په کال ۲۰۰۸ کې دا ښ���ایی چې ۸۷ سلنه افغان میرمنو دا راپور ورکړی دی چې په خپل ژوند کې 
یو ځل د ظلم او زیاتي الندې نیول شوي دي؛ ۳۹ سلنو ویلي چې تیر کال د خپلو میړنو لخوا وهل 
شوي دي او ۵۹ سلنه ویلي دي چې واده ته اړویستل شوي دي4. تقریبًا ۵۷ سلنه نجونې د عنعنې 
او رواج په بنسټ له ۱۶ کلنۍ مخکې واده شوي دي. )د واده قانوني عمر ۱۶ کاله ټاکل شوی دی(5. 
د »هرات مرکزي روغتون« لخوا د وړاندې کړل شویو د ارقامو او اعدادو پربنسټ، يوازې په هرات 

والیت کې شاوخوا ۹۰۰ د ښځو د ځانوژنې پیښې ثبت کړل شوي دي6. 

اوس���مهال هم هغو سیمو کې چې د طالبانو او قومندانانو په ولکه کې دي او د دولت یو شمیر غړو 
لخوا یې پلوي کیږي، ښ���ځې خپل سرو محکمو ته راښکل کیږي او د ټولو خلکو ترمخې ورته سزا 
ورکول کیږي. پدې صحرایي محکمو کې ښ���ځې د دورو وهلو، د ټوپک په مرمیو ویشتلو، سر پرې 
کولو او په تیګو ویشتل ګالي. د افغانستان قضایي سیستم ښځې په زندان محکومې کړې دي چې 
ښایي اخالقي جرم یې ترسره کړی اوسی. د »بشري حقونو د څار اداره« د مارچ د ۲۰۱۲ د راپور 
له مخې مني چې په افغانستان کې ۹۵ سلنه نجونې او دغه راز ۵۰ سلنه زنداني میرمنې د »اخالقي 

جرمونو« تر نوم الندې لکه له »کوره تښتیدل« او »زنا« باندې تورنې دي7.  

لوږه او په عمومي توګه د ودې او پرمختګ نش���تون پر ښ���ځو خورا لوی تاثیر لري. د ښځو ترمنځ 
د مخ���دره توکو څخه ګټه اخیس���تنه عام ده چې ترڅنګ یې د خپلو ماش���ومانو ژوند هم له ګواښ 

مخوي. ښځې او ماشومان د افغانستان د یو میلیون8 روږدو څخه ۴۰ سلنه رانغاړي.

https://www.humanitarianresponse.info/sites/ ،۲۰۰۸ 4-»په افغانستان کې د کورني تاوتریخوالي په اړه ملي راپور«، ګلوبل رایټس، مارچ
www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/Living%20with%20Violence%2

%20A%20National%20Report%20on%20Domestic%20Violence%20in%20Afghanistan%2C%20Global%20
Rights%2C%202008.pdf

5-د افغاس���نتان اس���المي جمهوریت، د عدلیې وزارت ستراتژي، جون ۲۰۰۸، ص۱ او دغه راز »د ملګرو ملتونو مقدماتي دورې عمومي مجمع کې 
د افغانستان ګډون« د ملګرو ملتونو سازمان د بشر حقوقو شورای پنځمه کاري جلسه، می ۲۰۰۹ 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA11/014/2008/en/b5f04b18-ab50-11dd-a4cd-bfa0fdea9647/   
asa110142008en.pdf

http://www.bbc.com/persian/afghani-( ،۲۰۱۷ 6-»پ���ه ه���رات کې ځانوژنه؛ ش���هر پر زهر ب���ی پادزهر«، بی ب���ی س���ی فارس���ی، ۳ م���ی
)stan-39783068

7-»’تیښتې ته اړ شوم’ د ارتکاب په تور د ښځو زنداني کول”اخالقي جرمونه” «، دیده بان حقوق بشر، ۲۸ مارچ ۲۰۱۲

)https://www.hrw.org/report/2012/03/28/i-had-run-away/imprisonment-women-and-girls-moral-crimes-afghanistan( 
)https://www.bbc.com/news/magazine-22091005(  ۲۰۱۳ 8-»افغانستان، په مخدره توکو د روږدو مرکز«، بی بی سي، ۱۱ اپریل
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عدالت ته د ښځو السرسي خنډونه

د افغان ښځو د ستونزو په پام کې سره نیولو چې پورته ترې یادونه وشوه، په ورته وخت کې باید 
له دې خطر څخه باخبر اوسو چې د هغو خلکو بخښل چې د ښځو پروړاندې د تاوتریخوالي المل 
ګرځیدلي په افغانس���تان کې یو له جدي س���تونزو څخه ده. که څه هم د نوي دولت د جوړیدو څخه 
۱۶ کاله تیریږي، لیکن تراوس���ه هم دا ځواک نه لري چې مجرمین او جنایتکاران محکمه او س���زا 
ورته ورکړي او په ډیریو پیښو کې تورن وګړي آزاد شوي دي. پر دې ستونزې د غالب کیدو لپاره، 
د مدنې ټولنې بنسټونو هڅې کړي دي چې یو شمیر پیښې د رسنیو د الرې له خلکو سره شریکې 
کړي او له دې الرې نړیوال پرې خبر کړي. پر دولت باندې د راوړل ش���ویو فش���ارونو له کبله هغه 
وګړي چې په غیر مستقیم توګه پدې جرمونو کې ورګډ وو، سزا ولیدله، لیکن د جرم اصلي عاملین 

او ملګري یې چې په دولت او سیمه کې نفوذ لري، ال تراوسه آزاد ګرځي. 

مختل���ف فاکتورونه لکه د هیواد دننه ناامني، د قانون نش���تون، فس���اد، ناپوه���ي، ولږه، کلتور او 
عنعنات مهم عوامل دي چې عدالت ته پکې السرسی نه موندل کیږي.

د هی��واد دنن��ه ناامني: ناامني په مس���تقیمه توګه د قانون پر واکمن���ۍ او ملت جوړونې اغیزه لري. 
افغانس���تان په مسلسله توګه له هغې جګړې څخه رنځ وړي چې وسله واله جګړه یې په ټول هیواد 
کې روانه ده. اوسنۍ اوضاع داسې د ګډوډۍ المل ګرځیدلی چې ټول پکې د ژوند او د ژوند چارې 
د السه ورکولو په ډار کې اوسیږي. په ۲۰۱۷ کې، پرلپسې جګړو له امله د ۳۶۰ زرو تنو د بې ځایه 
او بې کوره کیدو او دغه راز د ۸۰۱۹ وګړو ته د زیان رسیدو سبب وګرځید- چې په دریو کې دوه 
ښځې او ماشومان دي9. پداسې وضعیت کې د عدالت فکر له یاده وتلی او انسانان یوازې د ژوندي 
پاتې کیدو لپاره هڅه کوي. ښځې د اوسني وضعیت قرباني په توګه په طبیعي ډول د هغې د پایلو 

څخه خورا ډیر رنځ وړي.  

 د قانون نه ش��تون: د افغانس���تان زیاتره س���یمې د مرکزي دولت او دغه راز د عدالت بخښ���ونکو 
بنسټونو له کنټرول څخه بیرون پرتې دي. د »النګ وار ژورنال«10 راپور د مخې شاوخوا د افغانانو 
نیمه برخه د کابل مرکزي دولت له کنټرول څخه بش���پړ بیرون ژوند کوي. واک هغو ځواکونو سره 
دی چې په خپله د ښځو پروړاندې د تاوتریخوالي عاملین دي او د تاوتریخوالي قربانیو ښځو ته د 
عدالت ورپه برخه کولو کې هیڅ ډول باور او پاملرنه نه لري. له دې امله په یادو سیمو کې د ښځو 

لپاره د عدالت نښې نښانې هیڅ نه ښکاري.

طالبانو د ش���رمونو ډکو د خپلو محکمو د الرې د نامش���روع اړیکو او له کور څخه د تیښتې په نوم 
پیښ���و یې ښ���ځې په عام محضر کې سنګس���ار او په دار ځړولي. د مرکزي دولت د ولکې الندې په 
زیاترو سیمو کې ملیشې او سیمه ییز قومندانان چې د طالبانو پروړاندې د مبارزې لپاره په وسلو 

9-»د بشري ځواب ویینې طرحه، جنوري ۲۰۱۸ – دسامبر ۲۰۲۱«، دسامبر ۲۰۱۷ 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/afg_2018_humani-(
)tarian_needs_overview_5.pdf

10-»په افغانستان کې د طالبانو د کنترول نقشه ویستنه«، النګ وار جورنال، نومبر ۲۰۱۸

)https://www.longwarjournal.org/mapping-taliban-control-in-afghanistan(
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سمبال شوي دي، د بشري حقوقو څخه د سرغړونې په تورنو تورن دي11.

فساد: د »رونټیا لړلیک« بنسټ، افغانستان د نړۍ په کچه څلورم مفسد هیواد په ګوته کړی دی12. 
د عدالت پلي کوونکو ټولو بنس���ټونو او ارګانانو کې د پولیسو لوړپوړو چارواکو نیولې، تر قضا او 
څارنوالۍ پورې فساد ځای نیولی دی. ښځې تر ډیره سپکاوي او ذلت سره مخ دي او د چوپړتیاو 
او اطالعات���و چمتو کولو پروړاندې د بډو ورکولو پرته له دوی څخه د جنس���ي اړیکو غوښ���تنه هم 
ش���وې او یا دا چې پر جنسي تجاوز ګواښول شوي دي. دغه وضعیت ښځې دې ته اړباسي د دې 

پرځای چې د مرستې لپاره دولت ته مراجعه وکړي، ظلم او زیاتي ګالل غوره ګڼي. 

ناپوهي: د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان )یونیسکو(  وایي چې ۹۰ سلنه ښځې 
د هیواد په کلو او بانډو کې لوس���تل او لیکل نش���ي کوالی13 او د »افغانس���تان د پوهنې وزارت« د 

ارقامو پربنسټ د هیواد ۸۰ سلنه نالوستي اوسیدونکي ښځې تشکیلوي14.

هغه مهال چې ښ���ځې نه یوازې د نافذه قانون څخه خبر نه لري، بلکې د عریضو او اس���نادونو پر 

11-»یوازې ملیشه مه وایست” معافیت، ملیشه او “افغان سیمه ییز پولیس”«، دیده بان حقوق بشر، ۱۲ سیپټمبر ۲۰۱۱

)https://www.hrw.org/report/2011/09/12/just-dont-call-it-militia/impunity-militias-and-afghan-local-police( 
12-»نړیوال شفافیت، د فساد پیژندلو شاخصونه« ۲۰۱۷، ۱۲ فبروری ۲۰۱۸

)https://www.transparency.org/country/AFG(

13-»په کلیو کې ۹۰ سلنه ښځې لیک لوست نشي کولی«، یونیسکو، ۲۰ نوامبر -۲۰۱۶

)/http://unesconatcom.af/2016/11/21/90-of-women-in-rural-areas-cant-read-or-write(
14-»په کلیو کې ۹۰ سلنه ښځې لیک لوست نشي کولی«، یونیسکو، ۲۰ نوامبر -۲۰۱۶

)/http://unesconatcom.af/2016/11/21/90-of-women-in-rural-areas-cant-read-or-write(
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لیکلو او لوس���تلو پوهه نش���ي، چې دغه موضوع پخپله د عدلي او قضایي پروس���یجرونو کې لویه 
ستونزه ګڼل کیږي او آن یو شمیر مسایلو کې مدعي ښځو ته نه جبرانیدونکي زیانونه رسوي. 

ول��ږه: ولږه عدالت ته په السرس���ي کې په مس���تقیمه توګه اړیکه لري او حقوق���و او عدالت ته د نه 
السرس���ي یو عمده دلیل دی. په مرد س���االره ټولنه لکه افغانستان کې، ښځې او نجونې د کورنۍ 
او فردي لږ عاید پربنس���ټ، د ژوند لومړیو اړتیاوو لکه د روغتیا س���اتل او ښوونې او روزنې ته په 
السرس���ي کې الس او ګریوان دي او دغه پخپله عدالت ته رس���یدل ستونزمن کوي. په افغانستان 
کې ښ���ځې د سړو پرتله ترډیره بې وزلۍ سره مخامخ دي. د ښځو عاید د سړو پرتله ۵۰ څخه ۶۰ 
س���لنه لږ دی15. په یو ناخپرنده څیړنه کې د حکومت موندنې ښ���ایي چې په ۱۰۰۰۰۰ زیږون کې د 
میندو مړینه له ۸۰۰ نیولې تر ۱۲۰۰ پورې رس���یږي او دغه راز د ښ���ځو لپاره افغانستان د نړۍ په 
کچه دوهمه ګواښ���ونکي سیمه ګڼل کیږي16. د عامه روغتیا وزارت د موندنو پربنسټ شاوخوا ۷۲ 
س���لنه په خپګان اخته ناروغان ښځې تش���کیلوي17. د نجونو د زده کړې په برخه کې افغانستان د 
نړۍ څلورم خراب هیواد ګڼل کیږي18. دغه خرابه اوضاع، ښځې دې ته اړباسي ترڅو تاوتریخوالی 
وګالي، ځکه چې د مالي پلوه خپلواکي نلري او نش���ي کوالی چې د سړي د کورنۍ د غړي مرستې 
پرته د خپل ژوند چارې پرمخ یوسي چې دغه موضوع هغوی د عدالت له غوښتنې منع کوي.        

کلتور او دودونه: د مرد س���االر او وروسته پاتي هیواد په څیر د افغانستان دودونو او رواجونو او 
دغه راز س���ختدریځې دینې ټولنې ښځو ته ډیرې س���تونزې راوالړې کړې دي . سړي چې د نفقې 
راوړونکی ګڼل کیږي، د کورنۍ وروس���تۍ پریکړې کوي او ښ���ځې آن تر دې چې د خپل هویت له 
لومړن���ي ح���ق څخه بې برخې دي. تر ډیره غیر انس���اني دودونه او کلتور لک���ه »بد« )د جګړې او 
س���تونزې د ح���ل لپاره د ګرم کورنۍ ښ���ځه د قرباني کورنۍ ته د کنیزې یا ن���اوې په توګه ورکول 
کیږي(. ورکول، د ماشومانو واده ول او یا له ټاکلي عمر څخه په لږ عمر کې واده ول، په زوره واده 

او ... د هیواد په دودونو کې ریښه لري. 

ل���ه بده مرغه اقتصادي انحصار، د ښ���ځو ناپوهي او د زده کړو ټیټه کچ���ه، هغوی یې د ډوالډول 
ستونزو باندې پر غالب کولو او بیا په ځانګړې توګه ناخوښه کلتور او دودونو باندې پر غالب کولو 

لرې ساتلي دي. 

15-د جنسیتي آمارو بروشور UNIFEM په الندې لینک کې یط پیدا کولی شئ 

http://www.unifem.org/afghanistan/docs/pubs/07/gender_statistics_brochure.pdf
16-»په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه شاید له مخک طډیر شو ياوسي«، ګارډین، ۳۰ جنوري ۲۰۱۷

https://www.com/global-development/2017/jan/30/maternal-death-rates-in-afghanistan-may-be-worse-than-previ-(
)ously-thought

17-»عامه روغتیا وزارت د رواني روغتیا له نړیوالې ورځې لمانځنه وکړه«، د عامه روغتیا وزارت، ۱۱ اکتوبر ۲۰۱۵

)http://moph.gov.af/en/news/ministry-of-public-health-marks-the-world-mental-health-day( 
18-»د نجونو زده کړو لپاره ۱۰ ستونزمن ځایونه«، ون ۱۰ اکتوبر ۲۰۱۷ 

)/https://www.one.org/us/2017/10/10/girls-education-toughest( 
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مطالعات
موخې او مقصدونه 

د نه زغملو وړ ظلمونو او دغه راز عدالت ته د السرس���ي هغه خنډونه چې ښ���ځې ورس���ره الس او 
ګریوان دي په پام کې نیولو س���ره، د دې پروژې اوږدمهاله موخه د ښ���ځو د حقوقو خوندي کول 
او د تاوتریخوالي قربانیانو ته د عدالت ورپه برخه کول دي چې هڅه کیږي ترڅو قضایي پروس���و 
او قوانین���و کې د نیمګړتی���اوو په ګوته کولو او د دې د پرمخت���ګ او ودې لپاره قانون جوړونکو او 

حکومتي چارواکو ته وړاندیزونه وشي.  

د دې نیمګړتیاوو د پیژندلو لپاره، څلور پیښ���ې د څیړنې الندې نیول شوي دي که څه هم د قانون 
له پلوه په هغه باندې کار ش���وی، لیکن د دې پیښ���و قربانیانو عدالت ندی ترالسه کړی. چې د دې 

څیړنې پایلې به په الندیني راپور کې مشخص کړای شوي.  

راټوله شوې ډیټا

کلیدي مخبرانو س��ره مرکې: کلیدي مخبرانو س���ره لکه د قربانیانو د کورنیو غړو، نیږدې ملګرو، 
ګاونډیو او د سیمې وګړو او په یو شمیر پیښو کې مدافع وکیالنو او ګواهانو سره هم مرکې شوې 
دي او له هغوی څخه د پیښ���و، ترس���ره ش���ویو اقداماتو او د ګواهانو د س���ندونو په اړه ځانګړې 

پوښتنې شوې دي.

دغه راز په )کابل او نورو والیتونو کې( پولیسو افسرانو، څارنواالنو، هغو وکیالنو سره چې پیښې 
پر مخ وړلې، والیان، قاضیانو، د ښځو چارو، د کورنیو چارو او د عامه روغتیا وزارتونو کارمندانو 
او ترڅنګ یې د ښ���ځو چارو ریاس���تونو مخکني او اوسنیو چارواکو، د ښ���ځو چارو ریاستونو د 
حقوقي او خپرونو دفترونو مخکني او اوسني مدیرانو او دولتي روغتونونو ډاکټرانو او کار کوونکو 

سره مرکې ترسره شوي دي.  

دې ت���ه ورته هڅې ش���وې، ترڅو د دې پیښ���و په اړه د »افغانس���تان د بش���ري حقوق���و خپلواک 
کمیسیون«، »بشري حقوقو او د مدنې ټولنې شبکې«، »د افغانستان د مدنې ټولنې مجتمع«، »د 
افغان ښ���ځو شبکې«، »ښځې د افغان ښځو لپاره«، »د ښځو د پلوي مرکزونو«، »د افغان ښځو 
د وړتیاوو د ودې مرکز«، »د ښ���ځو د پلوۍ انجمن«، »میډیکا افغانستان«، »له ماللۍ جویا څخه 
د دفاع کمیټه«، »د افغان عدالت غوښ���تونکو ټولنیز انجمن« او یو ش���میر د مدنې ټولنې فعاالنو او 

خبریاالنو او د ښځو د حقوقو نورو بنسټونو ژور لید لوری هم د ځان سره ولرو.   

ټولې مرکې په ش���خصي ډول د څیړنیزې ډلې د غړو لخوا ترس���ره شوي او هر یو یې له یو ساعت 
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څخه ډیر وخت نیولی. مرکې په ډیجیټلو وسایلو ثبتې شوي او بشپړ تفصیل سره لیکل شوي دي.  

اړوند اس���ناد: مطالعه او څیړل شوي اسناد عبارت دي د پیښو دوسیې، د څارنواالنو راپورونه، د 
عدلي طب راپورونه، د روغتون ثبت ش���وي اس���ناد، د پیښې او قربانیانو انځورونه، د پیښې په اړه 
د قربانیانو د کورنۍ غړو لخوا عمومي خبرې، د رس���نیو او نورو بنس���ټونو راپورونه. په ورته ډول 
مفصلې دوس���یې، د څارنواالنو راپورونه او د پیښو حقوقي اړخونه او دغه راز د عدلي طب کشفي 

ارګانونو راپورونه په سمه توګه د څیړنې او مطالعې الندې نیول شوي دي.

اخالقي دودونه او محدودیتونه

مرکې کوونکو س���ره موافقه شوې، چې په هره مرحله کې له کوم دلیل پرته کوالی شي له تبصرې 
کولو ډډه وکړي. د هغوی پیژندنه هم خوندي ده او د راپور په متن کې له مستعار نومونو استفاده 
شوې ده. له دې پرته، هر هغه د پیژندنې وړ معلوماتو ته تغیر ورکړل شوی او یا دا چې نا پیژنده 

پاتې شوي.  

د څیړنې په لړ کې چې کومه اصلي ستونزه راوالړه شوه، د پولیسو او دولتي ادارو کې د مشخصو 
موضوعاتو په اړه د اړوندو دوس���یو ورکیدل او دغه راز د یو ش���میر قانوني او قضایي بنسټونو د 
کره معلوماتو په وړاندې کولو کې پاتې راتلل وو. د ننګونو له ډلې څخه یو هم په سیمو کې ناامني 
وه چ���ې د څیړنیزې ډلې د تګ خنډ ګرځیده. دغه راز د زورواکو لخوا څیړونکو ته ګواښ���ونه د یو 
ش���میر مرکو د ترسره کولو مانع وګرځید. په هر صورت د راټول شویو معلوماتو کمیت او ژورتیا 
په پام کې نیولو سره باور پردې دی چې دغو کوچنیو ستونزو د پایلو پر کیفیت اغیزه نده شیندلې.
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موندنې

۱-سحرگل
د پیښې په اړه عمومي کتنه

د ۱۵ کلنې س���حرګل څیره له ټپونو ډکه ده او یو غوږ یې پرې کړی ش���وی دی؛ د ټپونو له امله په 
ډیر مشکل سره کوالی شي سترګې بیرته کړي؛ نوکان یې په انبور ویستل شوي دي؛ ویختان یې 
ویس���تل شوي دي او یوازې څو تاره پاتې دي؛ د بدن غړي یي په ګرمو وسپنو سوزول شوي دي؛ 
که څه هم ټپونه یې په روغتون کې پټۍ شوي، لیکن بیا هم د ربړونې ژورې نښې نښانې پکې لیدل 
کیږي. سحرګل د میړه د کور د ځمکې الندې کوټه کې تر اوو میاشتو پورې زنداني کړی شوې او 
د فحشا او د ماشوم نه زیږولو په تور د خسرخیلو لخوا ربړول شوې ده. سحرګل په ۲۰۱۱ زیږدیز 
کال کې چې ۱۴ کاله عمر یې درلود او د بدخشان اوسیدنکې وه، د بغالن والیت یو اوسیدونکي ته 

یې ورنکاح کړه. ورونو یې هغه د پیسو په بدل کې دغه سړي ته واده کړه.  

د څیړنو ترس���ره کولو پرمهال س���حرګل د خپل می���ړه د کور د ځمکې الندې کوټ���ه کې د ځناورو 
ترڅنګ د بوسو پر ډیري پرته وه.

د سحرګل دوسیه له بغالن څخه پیل او وروسته کابل ته انتقال کړی شوه.

د څیړنې طریقه

څیړنه د یادې پیښې په اړه د راپورونو او نورو اړوندو معلوماتو لکه د سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو 
راپورونو، مرکو او ویډیویي موادو په راټولولو س���ره پیل ش���وه. اړوندو دولتي ادارو ته )د ښ���ځو 
چارو وزارت مختلفې ادارې، د کورنیو چارو وزارت او لویه څارنوالي( مکتوبونه واستول شول او 
د هغوی د مرستې رضایت ترالسه کړای شو. بیا د څیړونکي په ګډون، دوه ساتونکي، یو اراواپوه 
او یو حقوقي کارپوه د ۲۰۱۸ کال د فبروري په ۱۶ نیټه بغالن ته س���فر وکړ، ترڅو د پیښ���ې په اړه 
اړوند اس���نادو ته السرس���ی ومومي او د عدلي طب اسناد ترالسه، د پیښ���ې د ترسره کیدو ځای 

مطالعه او مرکې ترسره کړي.    
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د دې په پام کې نیولو س���ره چې دغه یوه مخکنۍ دوس���یه ده، څیړونکي یو ش���میر س���تونزو سره 
لکه په ځانګړې توګه اس���نادو او مرکو کوونکو ته یې په س���مه توګه السرسی ونه موند. د بیلکې په 
توګه د س���حرګل ورور، خور او مور ته السرس���ی ممکن نه و. دغه راز د خوندي کور »خانه امن« 
د امنیتي مقرراتو له امله چې قرباني پکې س���اتل کیده، د مرکې امکان ورس���ره نه و. د کلي د خلکو 
وینا پربنسټ، چې سیمه ییز ټوپکساالر په پیښه کې دخیل و، هم ورته السرسی نه کیده. د قرباني 
میړه او د س���یمې د جومات مال چې پر څو جنایتونو محکوم وو هم نادرکه وو او هغه وکیل چې د 
س���حرګل پیښ���ه یې پرمخ وړله، ایمیل او ټلیفوني اړیکو ته ځواب ورنکړ. هغه روغتون چې قرباني 
ورته مراجعه کړې وه، هیڅ س���ند یې وړاندې نه کړ او دغه راز د ښ���ځو چارو له ریاست څخه هیڅ 
دوس���یه السته رانغله. که څه هم د ښ���ځو چارو ریاست د تاوتریخوالي د پیښو یو شمیر قربانیانو 

دوسیې درلودې، لیکن د سحرګل دوسیه له آرشیف څخه ورکه شوې وه.  

له چارواکو څخه یو داسې ویل:

»موږ متوجه ش���و چې ]سحرګل[ قضایي چارواکو ته مراجعه وکړه، لیکن د هغه 
دوسیه د څیړنې الندې ونه نیول شوه. په رسنیو کې د پیښې له خپریدو وروسته، 
جنایي څیړنو وښ���وده چې اصلي اس���ناد د منځه وړل ش���وي، که چیرې هغوی 
چارواکو ته د ]سحرګل[ د مراجعې اسناد ترالسه کړي، د دغې ادارې کارکوونکي 
د س���رغړونې او دندو ته د نه رسیدو په دلیل سزا ویني.... هغوی قضايي نظام ته 
هیڅ ارزښ���ت نه ورکوي او کله چې هم له ستونزو سره مخ کیږي، په آسانۍ سره 

اسناد دمنځه وړي«. 

داس���ې معلومیږي که چیرې پیښ���ه په س���مه توګه د الس الندې نیول شوی وی او پروړاندې یې د 
حل لپاره ګامونه پورته ش���وی وی، شونې وه چې د وروستیو زړه بوږنوونکو پیښو څخه مخنیوی 

وشي. 

دې خنډونو او س���تونزو س���ره بیا هم، یو ش���میر اړوند د پام وړ اس���ناد ترالس���ه شوي او کلیدي 
مخبرانو، اصلي تورن وګړو، ګاونډیو او د س���یمې اوس���یدونکو سره ۲۰ مرکې ترسره شوي دي. 
د مدنې ټولنې فعاالنو او نورو بنس���ټونو لید هم اخیستل شوی دی. پدې اړه د پولیسو له آمریتونو 
څخه د سحرګل د پیښې معلومات، د پولیسو د څیړنو د نیمګړتیاوو په اړه د لوی څارنوالۍ راپور 
او د لوی څارنوالۍ په دفتر کې د ښ���ځو پروړاندې د تاوتریخوالي دمنځه وړلو ریاس���ت د پیښې په 

اړه معلومات او اسناد ترالسه شول.     

د ترالس���ه ش���وي ډیټا او د دې څیړل کیدو پربنسټ، د س���حرګل پیښې په اړه د چلند داسې راپور 
رامنځته کیږي.

د پولیسو پلټنې او قانوني پروسیجرونه 

موندنه )کش��ف(: د کش���ف اړوند لومړي اجرآت چې د جزا اجرآتو قانون د )۸۰( مادې پربنسټ د 
پولیسو او ملي امنیت دنده ده چې د سحرګل پیښې په اړه داسې دي: 

په بغالن والیت کې د بغالن امنیې قومندانۍ جنایي مدیریت د استیناف څارنوالۍ استعالم پربنسټ 
د لومړي ځل لپاره مجني علیه ]س���حرګل[ د خپل میړه س���ره یوځای په ۱۴/۴/۱۳۹۰ کې د بغالن 
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والی���ت امنیه قومندانۍ ت���ه مراجعه کړې وه چې د مراجعه دلیل یې روښ���انه نش���و. لیکن جنایي 
مدیریت یاده موضوع د بغالن والیت د ښ���ځو چارو ریاس���ت اړوند وبلله او په ۱۶/۴/۱۳۹۰ نیټه د 
۱۴۱۰ ش���مارې مکتوب د الرې یې موضوع د بغالن والیت د ښ���ځو چارو ریاست ته وروپیژنده او 
دغه ریاست د دواړو طرفونو ترمنځ میانجګیري وروسته سحرګل یې بیا د خسر کورنۍ ته سپارلې 

ده.  

وروس���ته له دې د سحرګل د مېرنه ورور د عریضې پراساس په ۴/۱۰/۱۳۹۰ نیټه باندې د پولیسو 
دوهمې حوزې آمریت ته د پیښ���ې په اړه خبر ورکړل ش���وی او سحرګل حوزې ته انتقالیږي. د دې 
له امله چې د سحرګل روغتیایي وضعیت ښه ندی سم دالسه هغه امنیې قومندانۍ ته ورسپاري او 
امنیه قومنداني په ۴/۱۰/۱۳۹۰ نیټه باندې نوموړې د بغالن والیت ملکي روغتون ته د درملنې لپاره 
ورلیږي او د خبر ورکوونکو د نظر اخیستو او د سحرګل د مستقیمې له دعوې وروسته په پیښه کې 
څلور تنه تورن کیږي چې دوه تنه خواښ���ې او ایندرور یې هماغه مهال په ۴/۱۰/۱۳۹۰ نیټه باندې 
ونیول شول، لیکن خسر او میړه یې تښتیدلي وو او وروسته خسر یې د اوپراتیفي خبر پراساس په 
۱۲/۱۰/۱۳۹۰ نیټه او د ماښام ۵:۳۰ دقیقو باندې د ورور په کور کې نیول کیږي. د پیښې د تورنو 
دوس���یه وروس���ته د لومړي اظهاراتو تراخیس���تو په ۶/۱۰/۱۳۹۰ د بغالن والیت استناف عمومي 

څارنوالۍ ته سپارل کیږي.   

پلټن��ې: د جرمون���و اړوند پلټنې چې د جزا اجرآتو قانون د )۱۴۵( مادې پربنس���ټ د ټاکل ش���وي 
څارنوال دنده ده، د سحرګل پیښې په اړه داسې ترسره شوي دي:

د لومړیو ورقونو له بش���پړیدو وروس���ته، د دوهمې حوزې لخوا د دوو کس���و له نیول کیدو سره د 
س���حرګل دوس���یه د امنیه قومندانۍ د الرې د بغالن والیت استیناف عمومي څارنوالۍ ته وسپارل 
ش���وه. د څارنوال له ټاکل کیدو وروس���ته د دوسیې په اړه پلټنې پیل کیږي او ټاکل شوی څارنوال 
د نوموړې خواښ���ې او ایندرور په ۶/۱۰/۱۳۹۰ تاریخ باندې نیس���ي. پ���ه ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ باندې یې 
خس���ر هم نیول کیږي. د استیناف عمومي څارنوالۍ د پلټنو څارنوال په ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ نیټه باندې 
هغه اتهامنامه چې د پیښ���ې جریان او اړین دالیل یې پکې وهل، ټکول او ټپونه په ګوته کړي او په 
پیښ���ه کې اصلي عامل د س���حرګل ورور پیژندلی، د جلب لپاره یې کش���في ارګانونو ته صادروي. 
د دې اتهامنامې پراس���اس څارنوال هر یو تورن خس���ر، خواښې او ایندرور د جزا قانون د )۴۰۷( 
او )۴۱۰( مادو پربنس���ټ او د ښ���ځو پروړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون د )۲۲، ۲۳، ۲۶، ۳۰، 
۳۱، ۳۶( مادو او د )۴۱( مادې حکم په پام کې نیولو س���ره او د جزا قانون )۱۰۴( مادې حکم په 
رعایتولو د قضایي او عدلي پلټنو وړ بللي دي. دغه اتهامنامه وروس���ته د هیات له تصدیق ښ���اري 
لوم���ړئ څارنوالۍ ته راجع کړی ش���وې او هلته د پلټنو څارنوال له ټاکل کیدو وروس���ته تش���ې او 
نیمګړتیاوې یې نیول ش���وي او دوسیه بیرته د جرایم د پلټنو عمومي څارنوالۍ ته ستنه شوې چې 
دغه راز بیا په ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ باندې د ښ���اري لومړۍ محکمې ته حواله کیږي او د هغه پربنسټ په 
ښاري لومړۍ محکمه کې د دعوې بڼې د جرم بدلولو د )وژنې اقدام( باندې لیکل کیږي. مخکې له 
دې چې دوس���یه ښاري محکمې ته وسپارل شي د لوی څارنوالۍ په امر دوسیه تفویض صالحیت 
)بل پالي ته صالحیت ورکړل ش���وی دی( شوې او څلورمې حوزې لومړۍ محکمې ته انتقال کړی 

شوې ده.

لومړۍ محکمه: وروس���ته له دې چې د لوی څارنوالۍ په امر دوسیه کابل ته لیږدول کیږي، دوسیه 



20

د ښځو پروړاندې د تاوتریخوالي د منع لومړۍ څارنوالۍ ته سپارل کیږي او دغه څارنوالي دوسیه 
د عدلي تعقیب لپاره ټاکل ش���وي څارنوال ته س���پاري چې له څیړلو او غور الندې نیولو وروس���ته 
څارنوال یاده دوس���یه د نوي دعوی په څیر د لوم���ړۍ څارنوالۍ د الرې د څلورمې حوزې لومړۍ 
محکمې جزا دیوان ته س���پاري. پورتنۍ محکمه خپل حکم داس���ې اعالن���وي: »نص حکم- موږ د 
کاب���ل والیت څلورمې حوزې لوم���ړۍ محکمې د جزا دیوان قضایي هی���ات چې د څلورمې حوزې 
لومړۍ محکمې رییس قضاوتمل عبدالباسط بختیاري د ریاست الندې د ۱۲/۲/۱۳۹۱ نیټې په علني 
قضایي جلسه کې د )۲۴( لیک فیصلې په لړ د رایو په اتفاق د پیښې طرفینو په حقیقي شتون سره 
خواښ���ې، خس���ر او ایندرور چې د ښ���ځو پروړاندې په تاوتریخوالي، ټپي کولو او د وژنې په اقدام 
ت���ورن هر یو د ښ���ځو پروړاندې د تاوتریخوالي د منع قان���ون د )۲۲( مادې د )۱( برخې او د جزا 
قانون د )۴۰۸( مادې په پام کې نیولو او دغه راز د )۴۱۰( مادې په رعایتولو په اساس یو یو کال 
تنفیذي زندان باندې او د س���حرګل جدا په ساتلو کې د ښځو پروړاندې تاوتریخوالي منع قانون د 
)۳۱( مادې پر بنس���ټ درې درې میاشتې تنفیذي زندان باندې او په زوره د کار په پیښه کې د یاد 
ش���وي قانون )۳۶( مادې پراس���اس شپږ شپږ کاله تنفیذي زندان باندې او د سحرګل د وژلو اقدام 
په پیښه کې د جزا قانون )۳۹۶( مادې پربنسټ او د جزا د )۲۹( مادې په پام کې نیولو سره لسو 
لسو کالو لپاره په تنفیذي زندان باندې مو محکوم کړل چې د جزا قانون د )۱۵۶( مادې په اساس 

ډیر سخت یې د لس لس کاله په عمر د تنفیذي زندان دی«.    

استیناف محکمه: د دې محکمې د حکم له اعالنیدو وروسته دوسیه بیرته د تاوتریخوالي د مخنیوي 
لومړۍ څارنوالۍ ته د څارنوال د پریکړې ترالسه کولو لپاره ورلیږدي چې څارنوال د محکمې حکم 
س���ره رضایت نه لري او د اس���تیناف غوښتونکی کیږي او دغه ورقې بیرته ټاکل شوي څارنوال ته 
س���پارل کیږي چې دغه څارنوال د محکمې له حکم س���ره قناعت نه لري او په فیصلې باندې نیوکه 
کوي او د استیناف غوښتونکی کیږي. دوسیه استینافي مرحلې ته ورنوځي او د استیناف محکمې 

د جزا دیوان داسې پریکړه کوي.

موږ قضایي هیات د رایو په اتفاق س���ره په ۲۷/۴/۱۳۹۱ نیټه باندې د )۶۲۰( لیک 
فیصل���ې په ل���ړ کې د کابل والیت څلورمې حوزې لوم���ړۍ محکمې د جزا دیوان د 
۱۲/۲/۱۳۹۱ نیټ���ې )۲۴( فیصل���ه نقض او نوموړي تورن مو د س���حرګل د وژنې 
په پیښ���ه کې د ښ���ځو پروړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون د )۲۲( مادې د )۲( 
برخې پربنسټ او د جزا قانون د )۳۹۵( او )۲۹( مادو په رعایتولو سره هر یو په 
لس لس کاله تنفیذي زندان او په زوره د کار په موضوع کې د ښ���ځو پروړاندې د 
تاوتریخوالي منع قانون د )۳۶( مادې پراساس شپږ میاشتې تنفیذي زندان چې د 
جزا قانون د )۱۵۶( مادې د حکم پربنس���ټ د س���ختې سزا په عملي کولو چې لس 

کاله زندان دی، محکوم مو کړل. 

د موضوع اړوندې ورقې د طرفینو د قناعت نه شتون په وجه د غور او پلټنو لپاره د سترې محکمې 
عموم���ي جزای دیوان ته لیږدول کیږي او یاد دیوان د قضایي حکم پربنس���ټ د ۲۷/۴/۱۳۹۱ نیټې 
د )۶۲۰( فیصلې لیک د قضایي مش���اورینو د تحلیل او ارزونې وروس���ته د کابل والیت اس���تیناف 
محکمې د جزا دیوان د قانون د حکمونو تطبیق کې د نیمګړتیاوو او سرغړونو له امه نقض کړی او 
بیرته اړوندې محکمې ته د عادالنه پریکړې لپاره دوسیه لیږدي. د پیښې ورقې د استیناف محکمې 
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د جزا دیوان ته س���پارل کیږي او یاده محکمه د ۲۶/۳/۱۳۹۲ نیټې د )۳۶۵( فیصلې لیک په لړ کې 
داسې حکم صادر کړی دی.  

موږ قضایي هیات د رایو په اتفاق باندې د پیښ���ې طرفینو په حقیقي ش���تون سره 
د محکم���و د صالحیت او د قانون تش���کیل )۲۲( م���ادې د )۲( برخې او دغه راز 
د س���ترې محکمې مقام د جزای عمومی دی���وان د ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ نیټې د )۴۵۲۶( 
قضايي سپارښ���تنې په اس���اس د کابل والیت د څلورمې حوزې د لومړۍ محکمې 
ج���زا دی���وان د ۱۲/۲/۱۳۹۱ نیټ���ې )۲۴( فیصلې لیک د قانون پ���ه پلي کولو کې د 
نیمګړتیا له امله نقض او اس���تینافًا د وژنې اقدام په پیښ���ه کې تاسې هر یو خسر، 
خواښې او ایندرور د اړینو دالیلو نشتون له امله د جزا قانون د )۴( مادې پربنسټ 
د برائت حکم مو اعالن کړ او د تاوتریخوالي په پیښه کې تاسې خسر او خواښې د 
ښځو پروړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون د )۲۲( مادې د )۱( برخې په اساس 
او د جزا قانون )۴۰۸ او ۴۱۰( مادو په پام کې نیولو سره د نظارت او زندان مودې 
له پیل څخه د یو کال تنفیذي زندان س���زا باندې مو محکوم کړئ او په یاده پیښ���ه 
کې د اړینو دلیلونو نشتون له امله د جزا قانون )۴( مادې پربنیاد ستاسو یعنې د 

ایندرور د برائت حکم مو وکړ.    

بیا هم څارنوال حکم سره قناعت ونه کړ او په سحرګل باندې د تاوتریخوالي ترسره کیدو په برخه 
کې د یو لړ څرګندونو د الرې د محکمې په حکم باندې نیوکه وکړه او د جزا قانون د )۴۰۷ او ۴۱۰ 
مادو( او د ښځو پروړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون )۳۱ او ۳۶( مادو د پلي کیدو غوښتنکی او 

)۳۹۶( د جزا قانون د )۲۹( مادې په رعایت کولو سره د جزا واجب ګڼل شوي دي.

س��تره محکمه: دوس���یه یو ځل بیا د سترې محکمې د جزا عمومي دیوان ته حواله کیږي. چې دغه 
دیوان خپل حکم داسې وړاندې کوي:

موږ د س���ترې محکمې د جزای عمومي دیوان قضایي هیات د ۸/۷/۱۳۹۲ نیټې په 
جلس���ه کې د قضایه قوې او د محکمو صالحیت او د قانون تش���کیل )۹( مادې د 
)۲( برخې حکم په اس���اس او د قضایي مش���اورینو د ارزونې په پام کې نیولو او 
د ج���زا قانون )۴۰۷( مادې په رعایتولو د کابل اس���تیناف محکمې د جزا دیوان د 
۲۶/۳/۱۳۹۲ نیټې د ۲۵۶ نمبر فیصله لیک د هر یو خواښې او خسر په اړه سخت 
تغییرات راوړل او نوموړي هر یو یې س���با ته پنځو کالو زندان باندې محکموو او 
ایندرور په اړه یې د استیناف پورته نومول شوې فیصله د منلو وړ ګڼي او ترڅنګ 

یې پر میړه او میرنه ورور د عدلي پلټنو حکم کوي.  

قضايي او عدلي اجرآتو او قوانینو کې تشې او نیمګړتیاوې

پورتنۍ پیښ���ه کې کله چې لومړي ځل لپاره سحرګل پولیسو ته مراجعه کړې وه پرته له دې چې د 
هغې څخه د مراجعې دلیل په اړه پوښ���تنه وشي او یا دا چې د جزایي اجرآتو قانون )۸۰( مادې د 
)۵( برخې پربنس���ټ اظهارات یې راجسټر کړی شي، پیښې ته په جدي توګه پاملرنه نه کیږي او د 
کش���ف ارګان هغه د بغالن والیت د ښ���ځو چارو ریاست ته راجع کړې چې دغه ریاست هم پیښې 
ت���ه پوره توجه نه کوي او د اقرار خط او ضمانت د الرې یې منځګړتوب کړی او نوموړې یې بیرته 
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د میړه کورنۍ ته سپارلې ده.

وروس���ته له دې چې د س���حرګل ورور په ۴/۱۰/۱۳۹۰ نیټه باندې د ی���وې عریضې د الرې پولیس 
په جریان کې اچوي، د دوهمې حوزې پرس���ونل د پیښ���ې س���یمې ته ورځي او د قرباني له پیژندلو 
وروسته له تورنو څخه یو یې نیسي، لیکن نور اجرآت چې د جزایي اجرآتو قانون د )۸۰( مادې په 

)۲( برخه کې لیکل شوي دي نه ترسره کیږي.

د دوسیې د ورقونو په پام کې نیولو سره د تورنو له ډلې څخه چې درې یې ونیول شول، )ایندرور( 
يې د رس���میاتو ترتیب پرته نیول شوې لیکن خس���ر او خواښې لپاره یې رسمیات ترتیب شوي وو 

لیکن د دوی د نیولو او د نیول شویو اشخاصو لومړي اظهارات پکې شتون نه درلود.

د جزای���ي اجرآتو قانون )۱۲۱( مادې )۱( برخه داس���ې بیانوي چې د اس���توګنځای د تفتیش یا د 
اوس���یدو کور پلټلو لپاره د ښځو پولیس���و شتون شرط ګڼل کیږي، لیکن د دې مادې خالف جنایي 
کارمندانو پرته له دې چې ښ���ځینه پولیسې ورسره اوسي د سحرګل د خسر نیولو لپاره یې د هغه 

د ورور کور پلټلی دی. 

د تورنو څخه د پلټنو په لړ کې د ش���اهدینو د ځواب کوم س���ند شتون نه درلود که څه هم د جزایي 
اجرآتو قانون د )۱۹( مادې پربنس���ټ شهادت د جرم ثبوتولو او پیژندلو له مهمې برخې څخه ګڼل 

کیږي او د قوت او ضعف له اړخه په دوهم ګام کې شتون لري.

په پورتنۍ پیښ���ه کې چې پلټنې د ټاکل ش���وي څارنوال لخوا ترس���ره ش���وې وې ثبت او راجسټر 
پروس���ه یې په س���مه توګه نه وه او د جزایي اجرآتو قانون )۱۶۴( مادې هیڅ یوه برخه پکې په پام 

کې نیول شوې نده. 

د بغالن والیت څارنوالۍ لومړیو پلټنو په دوسیه کې د اتهامنامې ورقونو د شتون پربنسټ د )۱۶۵( 
م���ادې د )۱( برخ���ې )۱، ۳، ۵( بندونه او د )۲( برخې )۱، ۵( بندونو په نه رعایتولو س���ره چې د 
څارنوال بش���پړ ش���هرت، د جرم انګیزه، د جرم لوی او پټ عوامل، د زندان او نظارت موده او دغه 
راز د نورو مهمو مس���لو د ذکر نش���تون دی چې د پورتنۍ مادې په متن کې لیکل شوي دي، د دې 

پربنسټ د قانون مادې نقض په هغو برخو کې ترسره شوی دی چې تر سترګو کیږي. 

څارن���وال د اتهامنام���ې په ترتیب او پلټنو په جریان کې د جزایي اجرآتو قانون )۱۴۵( مادې د )۲( 
فقرې بنس���ټیزه برخه چې د تحقیق موخه او د جرم له انګیزې څخه عبارت دی، هیڅ پاملرنه ورته 
ن���ده ک���ړې. دغه راز هیڅ توجه نده ش���وې چې د نوموړې واده د هغ���ې د رضایت پرته او په زوره 
او ترڅنګ یې د واده په نوم یا په بهانه پیر او پلور ترس���ره ش���وی او دا کار د ښ���ځو پروړاندې د 

تاوتریخوالي د منع قانون د )۲۴( په اساس جرم ګڼل کیږي.  

د سحرګل خسر د هغې د واده په اړه داسې ویلي:

»د خپل زوی لپاره د ښ���ځې کولو په موخه په بدخش���ان کې د یو ملګري کور ته 
والړم. ماښ���ام نی���ږدې و چې یو لرې پ���روت کلي کې دریم کور ت���ه ورغلو چې د 
هغوی س���ره مو هیڅ بلدتیا نه درلوده.... موږ وویل چې جرګه راغلي یو او د کور 
خاوند وویل چې یوه لور لري....په پای کې د څلورلکو او دیرش���ت زرو افغانیو او 
د ۱۰۰ میلمنو غذایي لګښ���تونو په بدل کې مو جینۍ د خپل زوی غالم س���خي په 
نوم ونوموله. درې میاش���تې وروس���ته د خپلې نینګور لیدو ته ورغلو او پریکړه مو 
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وک���ړه چې واده وکړو. هغه ناوې چې موږ پیژندل���ه ۲۰ کاله عمر یې درلود، لیکن 
موږ ته یې چې کومه جینۍ د ناوې په نوم راکړه، ۱۴ کلنه سحرګل وه چې عصبي 
ناروغي یې هم درلوده. لومړۍ جینۍ یې د نهه لکو افغانیو په بدل کې بل چا ته په 

نکاح کړې وه.« 

ټاکل شوي څارنوال د پلټنو په لړ کې باید پاملرنه کړی وی چې د سحرګل د میرنه ورور اقتصادي 
وضعیت ښ���ه ندی، چې نوموړې یې ۱۵۰۰۰۰ افغانیو په مقابل کې د واده په نوم پلورلې ده. دغه 
راز یاد واده په زوره و او قانوني مش���روعیت نه لري او د ښ���ځو پروړاندې د تاوتریخوالي د منع 
قانون )۲۴( او )۲۶( مادو په اساس جرم ګڼل کیږي. د څارنوال په اتهامنامه کې دغه نکته څرګنده 
ش���وې نده. څارنوال په غیرمس���والنه توګه او د قانون او واقعیت په نه پیژندلو سره او ترڅنګ یې 
نورې نیمګړتیاوې لکه د مدافع وکیل نش���تون او د ثبت او راجسټر ناسمې پروسې او نور، د ښځو 
پروړان���دې د تاوتریخوالي پر )۳۶( مادې )په زوره کار( باندې اس���تناد ک���ړی او تورنو باندې یې 
نیوکې کړي دي. د س���حرګل خس���ر، خواښ���ې او ایندرور له هغې څخه غوښ���تي دي چې بزګرۍ، 
ګلکاري، نجارۍ او نورو کارونو ته والړه ش���ي، لیکن س���حرګل ندي منلي او دا د هغې د وهلو او 
ټکولو المل ش���وی دی. که چیرې د هغې د خس���ر د کور ښي الس ګاونډي خبرو ته پام وشي نو د 
س���حرګل خسر د ټولنې غوره ش���خص ندی او د جومات خلک هم د هغه د ناوړه اعمالو له امله له 

ده څخه کرکه لري.  

د س���حرګل د دعوې پربنس���ټ د میړه د کورنۍ لخوا بدلمنۍ ته اړویس���تل ش���وې ده او نوموړې 
ن���ده منل���ې. نو له امله یې په بې رحمانه توګه د ربړولو او وهلو او ټکولو الندې نیولې ده. د ښ���ځو 
پروړان���دې د تاوتریخوالي د منع قانون )۱۸( مادې پربنس���ټ، بدلمنۍ ته د ښ���ځې اړویس���تلو په 
ص���ورت کې چې مجني علیه بالغه اوس���ي نو مرتکب په اوږدمهاله زندان ل���ه اوو کلونو ډیر او که 
چېرې نابالغه وي نو بیا په اوږدمهاله زندان چې له لسو کلو لږ نه اوسي، محکومیږي. پدې معنی 
چې د مجرم او جرم پربنسټ کیدای شي چې دغه سزا تر پنځلسو کلونو پورې اوږده شي. پولیسو 
د کشف او څارنوال د پلټنو په مرحله کې هیڅ یادونه نده کړې، د ښځو پروړاندې د تاوتریخوالي د 
منع قانون )۱۸( مادې »بدلمنۍ ته اړویستل« پرځای یې په )۳۶( ماده »په زوره کار« باندې تکیه 
کړې ده، پرته له دې چې د اجباري کار بڼې او ډول په اړه د پیښ���ې له طرفینو څخه پلټنې وش���ي او 
د اړوندو موضوعاتو یادونه وش���ي.د حقوقي له پلوه نش���و کوالی بدلمنۍ ته اړویستل اجباري کار 
وګڼ���و. د څارن���وال دغه دلیل او نقل او قول نه یوازې دا چې غل���ط او بې ځایه دی، بلکې د حقایقو 
اړخ ته یې تغییر ورکړی دی. باید څارنوال د ښ���ځو پروړان���دې د تاوتریخوالي د منع قانون )۱۸( 
مادې او د جزا قانون د )۴۲۷( مادې د )۲( فقرې )۴( جز په رعایتولو س���ره )په هغه صورت کې 
چې مجني علیه میړه لرونکي ښ���ځه اوسي چې سحرګل واده کړی دی( نقل او قول او قانوني سزا 

یې ټاکلی وی. 

د س���یمې وګړي چې کوالی ش���و د شاهدینو په څیر یې یاد کړو، پوره معلومات ترې ترالسه شوی 
ندي او اړینې پوښ���تنې ترې شوې ندي. آن د س���یمې وکیل چې د نوموړې خسر کور ته تګ راتګ 
درلوده او له ټولو پیښ���و یې بش���پړ معلومات درلودل، پوښ���تنې ترې ندي ش���وي. د دې پربنسټ 
څارنوال د جزایي اجرآتو قانون د )۱۲۵( مادې د )۲( فقرې )۱( جز یوه برخه )د پیښې هراړخیز 

څیړل( په پام کې ندي نیولي او نقض کړی یې دی.
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د دوس���یې د نیمګړتیاوو د لرې کولو او د جرم نوعیت ته یوازې د وهلو ټکولو څخه جرمي بڼې ته 
تغیی���ر ورکول »وهل او ټکول او د وژنې اقدام« قانوني اقدام دی. لیکن حقوقي موجه دلیل یې چې 
ش���تون لري، وړاندې ش���وی ندی. په هغه صورت کې چې د بغالن والیت قضایي پلټنو او تحقیق 
څارنواالنو د جرم انګیزه څیړله او روښ���انه کوله او د جزا قانون )۳۹۵( مادې د »د دني انګیزې« 
د )۳( فقرې باندې یې اس���تناد کاوه، ځکه چې نوموړی جرم بش���پړ شوی ندی او د پیل حالت بڼه 
لري، د جزا قانون )۳۰( مادې )۱( فقرې د »جرم د پیل« په اس���اس مرتکبین له ۱۶ نیولې تر ۲۰ 

پورې مسلسل کالو باندې محکوم او عدالت په سمه توګه پلي کیده.  

دوس���یه د لوی څارنوال په امر باندې تفویض صالحیت ش���وې او د کابل ښ���ار څلورمې حوزې 
څارنوال���ۍ ته د پلټنو لپاره س���پارل کی���ږي. د څلورم زون د تاوتریخوالي د من���ع څارنوال لخوا د 
نوې دعې په بڼه د زون لومړۍ محکمې ته س���پارل کیږي. د څلورمې حوزې د تاوتریخوالي د منع 
څارنوالي هم جرمي انګیزې »د ښ���ځو پروړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون )۱۸( مادې، بدلمنۍ 
ت���ه اړویس���تل یا مجبورول« ت���ه پاملرنه نده کړې. د پلټن���و په لړ کې د جرمي انګی���زې پیژندل یو 
ضروري امر دی. دوس���یه د پلټنو یادو تش���و او نیمګړتیاوو سره د اړوندې حوزې لومړۍ محکمې 

ته استول کیږي. 

د څلورم زون لومړۍ محکمې حکم صادرول او د اجرآتو نیمګړتیاوې: د لومړۍ محکمې لخوا خسر، 
خواښې، ایندرور د سحرګل د وژنې په اقدام او ټپي کیدو په پیښه کې د تاوتریخوالي د منع قانون 
)۲۲( م���ادې پرم���ټ او د جزا قانون )۴۰۸ او ۴۱۰( مادو په رعایت س���ره هر ی���و په یو یو کال بند 
محکومیږي. له نیکه مرغه څارنوال د محکمې دغې فیصلې سره قناعت نه کوي. د لومړۍ محکمې 
یاده س���زا او فیصله د دوو جرمونو »ټپي کول او د وژنې اقدام« مناس���به نده. ځکه چې دغه سزا 
ی���وازې د ټپي کی���دو جرم په حالت کې ده. د جزا د قانون له مادو څخه چې د وژلو په اړه دي، ګټه 
ترې پورته شوې نده او د دغې وضع ادامه چې د بهرنیو عواملو د الرې مخنیوی یې شوی نه وی، 
یقین���ًا د »وژنې« جرم ترس���ره کیده او دغه ډول وژل، قصدي وژن���ه ګڼل کیږي. د لومړۍ محکمې 
دغه فیصله د عادالنه محکمې او د جزایي حقوقو اصولو مخالف ده، یعنې د جرم او س���زا ترمنځ 

تناسب شتون نه لري. 

لومړۍ محکمې د »وژنې اقدام« د جرم له امله د »جنایت د شروع کیدو« د )۳۰( مادې په رعایت 
س���ره او د جزا قانون )۳۹۵( مادې د )۳( فقرې پربنسټ د »غلطې او وحشي انګیزې« د دوامداره 
زندان فیصله اعالنوله.  پدې دلیل: د دې له امله چې سحرګل بدلمنۍ ته رضایت ندی ښودلی او د 
میړه کورنۍ یې په ځناوریزه توګه د وهلو او ربړولو الندې نیولې، نوموړې له دوو حاالتو سره مخ 

وه چې یو یې باید ټاکلی وی:  

۱- جبري بدلمني )فحشا(: که چیرې بدلمنۍ ته اړویستل شوې وی، بیا هم د خسر، خواښې او د 
جرم نورو ګډونوالو لپاره اوږدمهاله زندان سزا وه )د ښځو پروړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون 

۱۸ ماده( نه دا چې یو کال زندان بلکې )د لنډمهاله زندان مجازاتو اوږد حد(.

۲- د مړین���ې تر بریده پورې د وهلو او ټکولو او ربړولو زغمل: نوموړې قرباني ښ���ځې ډیر ظلم او 
زیاتی لکه پلورل، په زوره نکاح، یوازې ژوند کول، په زوره بدلمني او فحشا زغملې ده، که څه هم 
پدې ښه پوهیده چې پایله یې وژل دي. که چیرې پدغه حالت کې وژل شوی وی نو بیا دغه قصدي 
)عمد( وژل وو او د )۳۹۵( مادې د )۳( فقرې په اس���اس مرتکبین یې په دار ځړولو محکوم کیدل. 
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د وهلو ټکولو ادامه د وژل کیدو المل ګرځیده. د جزا قانون د )۲۹( مادې پربنس���ټ دغه لړۍ »پیل 
له جرم« څخه شروع او هغه مهال چې بیروني عامل یې د مخنیوي المل نه وی ګرځیدلی، یقینًا د 
س���حرګل د وژل کیدو عامل کیده. د دې پربنس���ټ د جزا قانون )۳۱( مادې د )۱( فقرې په اساس 
دغ���ه مرحل���ه د قصدې وژنې د جرم پیل ګڼل کیده، ځکه چ���ې د عمل انګیزه دني ده او په ځاوریزه 
توګه ترسره شوی دی، نو د جزا قانون )۳۹۵( مادې د )۳( فقرې او د )۲۹( مادې په رعایت کولو 

سره یې حکم کوو )اوږدمهاله زندان له ۱۶ تر ۲۰ کالو پورې(.

دغه راز لومړۍ محکمې باید د »څو جرمونو« جزا قانون د )۱۵۶( مادې حکم یې باید د جزا قانون 
د )۳۹۵( مادې پربنسټ یعنې د قصدي وژنې حاالت په پام کې نیولی وی. 

د استیناف محکمې په اجرآتو کې تشې او نیمګړتیاوې: د استیناف محکمې له عدالت پرته د وژنې 
اق���دام ی���ې په پام کې ندی نیولی او د قضایي ابرو پرته یې د تورنو بې ګناهي )برائت( حکم صادر 
کړی دی. پدې معنی چې س���حرګل د خسر، خواښ���ې او د نورو لخوا وهل شوې نده او یاد شوي 
اش���خاص په بش���پړ توګه بې ګناه دي. د برائت تعریف ته دې توجه وشي: »برائت هغه حالت دی 
چې محکمه په پیښ���ه کې د ثبوت دلیلونو د نه ش���تون له امله د تورن د بې ګناهي او د تور ردولو 

حکم کوي«.

اړوند څارنوال د محکمې دې فیصلې سره قناعت ندی کړی او له سره یې پرې غور غوښتی دی.

د س���ترې محکمې نص: س���ترې محکمې د خس���ر او خواښې په اړه د اس���تیناف محکمې فیصله 
تعدیل کړې، یعنې د تورنو برائت یې منلی ندی. د سترې محکمې لخوا د استیناف فیصلې نه منل 
)دریمه محکمه( د قدر وړ ده. له بده مرغه سترې محکمې هم جرمي انګیزې او د ښځو پروړاندې د 
تاوتریخوالي د منع قانون )۱۸( مادې ته پاملرنه نده کړې یوازې یې د استیناف محکمې بې عدالتي 
خپل ځان ته په ګوته کړې او په فیصله کې د تعدیل راوړلو سره په وهلو او ټکولو بسنه کړې ده او 

مرتکبین یې د منځني زندان وروستي حد یعنې پر پنځو کالو محکوم کړي دي. 

د محجوزینو او محکومینو د مجازاتو بښنې او کموالي د فرمان تطبیق کمیسیون لخوا 

د قانون نقض کول

د وروس���تۍ محکم���ې د پریکندې فیصلې پربنس���ټ مجرمین زندان ته ځي. ل���ه ټولو خورا اغیزمن 
دا چې د ښ���ځو پروړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون )۲۴( مادې په اس���اس چې د تاوتریخوالي 
جرمونو د محکومینو سزا تعلیق، بښل یا کمیدی نشي، په زندان کې د یو وخت له تیریدو وروسته 
مجرمین د بښ���نې فرمان څخه ګټه پورته کوي او آزادیږي. که چیرې د کمیدو او بښ���نې فرمان په 

دقت سره وکتل شي، د الندې فرمان په برخه کې داسې راغلي دي. 

»د اداري فس���اد جرمونو، د تروریزم تمویل، د ښ���ځو پروړاندې د تاوتریخوالي او ... محکومین د 
دې فرمان څخه ګټه نشي اخیستی«. له دې سره بیا هم د فرمان او قانون خالف عمل ترسره شوی 
او نوموړي اشخاص آزاد شوي دي. د کمیدو او بښنې فرمان د تطبیق کمیسیون د خپلو غیرقانوني 

کړنو په برخه کې ځواب ورکونکي دي. 



26

پایلې او وړاندیزونه

په پیل کې لومړۍ څارنوالي او د لوی څارنوالي اس���تیناف او لومړۍ محکمې، اس���تیناف او سترې 
محکمې ندي توانیدلي او یا دا چې نه غواړي د پیښ���ې عیني او واقعي اړخونه روښ���انه کړي او د 

اړوندو قوانینو پربنسټ د جرم او مجرم احوال سره سمه فیصله صادره کړي.

ل���ه بده مرغه ټولو دریو محکمو فحش���ا ته اړویس���تل یې جبري کار ته تغییر او س���زا یې ورکړې. 
د محکم���و پریکنده فیصلې د منلو وړ دي، که چیرې دغه فیصلې قانون س���ره په ټکر کې اوس���ي، 

باطلیدو سره مخ کیږي. 

ن���و د جزای���ي اجرآتو قانون )۲۸۹( مادې حکم چې د محکم���و د اجرآتو د باطلیدو په اړه دی، باید 
عملي کړی ش���ي. ځکه چې پدې برخه کې اساس���ي اجرآت رعایت کړی شوي ندي. د محکمو دغه 
باطل اجرآت د هیواد قضایي ارګانونو س���ره ش���ریک کړی شي، څو په راتلونکي کې د سحرګل په 

څیر نور دغه ډول بې ځایه اجرآتو سره مخ نشي.

د پيښې پرځای ارزونې په اساس الندې وړاندیزونه وړاندې کیږي:

۱- د جزایي قانون د )۸۰( مادې )۱( فقرې متن کې د پیښې د سیمې ترڅنګ د پیښې ترالسه کیدو 
سیمه هم اضافه کړی شي.

۲- د جزای���ي اجرآتو قانون )۸۰( مادې )۲( فق���رې د مرتکب د جرم ډول او متضرر پیژندلو لپاره 
د مسلکي او متخصصو اشخاصو ذکر کړی ندی چې باید د کشف ټیم په ترکیب کې ذکر شي.

۳- د )۸۰( مادې په )۳( فقره کې د مظنون تالش���ي او نیول د اړتیا په صورت کې ویل ش���وي چې 
دغه د اړتیا حالت باید مشخص او روښانه کړی شي چې پولیس په کوم حالت کې تالشي او نیول 

کولی شي او یا برعکس دا چې نه یې کولی شي. 

۴- د اساس���ي قان���ون )۶۴( مادې )۱۸( فقره کې د مجازاتو بښ���ل او کمی���دل د قوانینو د احکامو 
پربنس���ټ د ولسمشر له صالحیتونو څخه ګڼل شوي لیکن د ښځو پروړاندې د تاوتریخوالي د منع 
قانون )۴۲( ماده کې د تاوتریخوالي جرمونو محکومینو سزا تعلیق، بښل، یا کمیدی نشي چې دغه 
دواړه مادې له یو بل سره په تضاد کې دي نو باید د اساسي قانون )۶۴( مادې متن له مطلقې بڼې 

څخه تغییر ورکړل شي او پدې برخه کې د ځانګړو قوانینو څرګندوالی اضافه کړي.  

۵- د ښ���ځو پروړاندې د تاوتریخوالي په پيښ���و کې د تاوتریخوالي د منع قانون مادو تطبیق اړین 
کړي.

۶- د تاوتریخوال���ي د من���ع څارنوالي څارنواالن باید د مس���لکي مهارتونو او د ظرفیت جوړونې د 
ودې امکانات ولري.

۷- د ښ���ځو پروړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون س���تونزې په ځانګ���ړي توګه د دې قانون هغه 
برخې چې د جزا قانون باندې راجع کړی شوي دي، باید حل کړی شي.

۸- په عدلي او قضاي بنسټونو کې د اداري او اخالقي فساد پروړاندې په کلکه مبارزه وشي.

۹- د قانون حاکمیت باید وده وموندي.
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۲-فرخنده
د پیښې په اړه عمومي کتنه

فرخنده ۲۷ کلنه افغانه جینۍ وه چې د قهرجنو سړو لخوا د ۲۰۱۵ کال د مارچ په ۱۹ نیټه د وهلو 
او ټکولو د الرې ووژل شوه. یو شمیر زیات وګړي د سړک په سر د هغې شاوخوا راټول غږ یې وکړ 
نوموړې قران سوځولی دی او د دې له امله باید ووژل شي. په پیل کې پولیسو وغوښتل چې خلک 
ترې لرې کړي او د هغې ساتنه وکړي، لیکن د برید کوونکو مخه یې ونه شوه نیولې. د فرخندې له 
وژل کیدو سره د هیواد په هر ګوټ کې مظاهرې او نیوکې وشوې او د نوموړې د یاد لپاره په هغه 

ځای کې چې د فرخندې جسم ته اوور اچول شوی و، منار جوړ شو.

د تحقیق طریقه

ل���ه څیړن���ې وړاندې، اړوندو دولتي ادارو )د ښ���ځو چارو وزارت، د کورنیو چ���ارو وزارت او لوی 
څارنوال���ي مختلف���و ادارو( ت���ه لیکونه ولیږدول ش���ول او پدې برخه کې د مرس���تې لپاره د هغوی 
رضایت واخیس���تل شو. دغه ټیم کې اصلي څیړونکی، حقوقي کارپوه او د اړیکو یو مسول شامل 
وو چې د فرخندې پیښه کې شاملو وګړو سره د لیدنو او د پیښې په اړه دوسیې راټولولو لپاره پالن 
جوړ کړ. که څه هم پیښه د ملي امنیت په ریاست کې ثبت کړی شوې، لیکن د پيښې حساس ماهیت 
له امله څیړنیز ټیم ته هیڅ کوم سند ورنه کړل شو. د مرکو په لړ کې ډیری ستونزې رامنځته شوې، 
ځکه چې د فرخندې کورنۍ ته السرس���ی نه و. د دې خنډونو س���ره بیا ه���م، څیړنیز ټیم وتوانیده 
چې ۲۰ کلیدي مخبرانو لکه اصلي تورن، د فرخندې دوس���یې وکیل، یو ش���میر عیني شاهدانو او د 
وزارتونو چارواکو س���ره مرکې وکړي. د مختلفو بنسټونو یو ش���میر خبریاالنو او ټولنیزو فعاالنو 

سره مرکې هم ترسره شوې.

د پیښې ترسره کیدل

د مارچ په ۱۹، پنجشنبه ورځ د ماسپښین ۳ بجې په کابل کې د شاه دوشمشیره جومات مال چیغې 
کړې چې یوې ښ���ځې قرآن ته اور اچولی دی. سمدالس���ه یو شمیر قهرجن وګړي پر زیارت ورغلل 
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او د نوموړې په وهلو او ټکولو یې پیل وکړ. د یادې پيښ���ې خپاره شوي فلمونه ښایي چې فرخنده 
پرلپس���ې وایی چې قرآن یې ندی سوزولی، لیکن قهرجن وګړي یې خبره نه مني او د هغې وهلو ته 

ادامه ورکوي. ډیری وګړي په ګټو، لرګو او نورو پرالس شیانو پر هغې برید کوي.  

یو فلم کې داسې معلومیږي چې پولیس د خلکو لرې کولو لپاره هوایي ډزې کوي او په پیل کې یې 
کولی شول چې خلک اخوا دیخوا کړي، لیکن هیڅ روښانه نشول چې برید کونکي څرنګه پر قرباني 
حمله کوي او دا ځل پولیس هیڅ دخالت نه کوي. لیدل کیږي چې فرخنده د مات ش���وي س���ر او د 

وینو ډکې څیرې سره د مرستې چیغې وهي او زر د ژوروټپونو له امله بې هوشه کیږي.

وروس���ته له دې، د A.A.L په نوم د یو ځوان په مش���رۍ قهرجن س���ړي د فرخندې پر مړ جس���م 
موټر وخيژاوه او جس���د ته یې د کابل په س���یند کې اور ولګوه. پولیس، چټک غبرګون ځواکونه او 
اوروژونکي د قرباني مړی د پيښې له سیمې انتقالوي. پولیس یو شمیر وګړي د یادې پيښې په تړاو 
نیسي، لیکن یو شمیر اصلي عاملین په ښکاره توګه د خپل ژوند چارې پرمخ وړي. پیښه اوس هم 

د هیواد ستره محکمه کې ادامه لري او پای ته رسیدلې نده. 

د قضایي ارګانونو اجرآت

وروسته له دې چې د لومړیو مراحلو په لړ کې دوسیه د کابل امنیه قومنداني د الرې بشپړه کیږي، 
دوس���یه د ملي امنیت لومړۍ څارنوالۍ ته اس���تول کیږي. د تورونو او دعوې وروس���ته دوس���یه د 

دریمې حوزې کورني او بهرني امنیت پروړاندې د جرمونو لومړۍ محکمې ته راجع کیږي.

لومړۍ محکمه له تورنو څخه څلور کس���ه د فرخنده بنت محمد نادر د وژلو او د جس���د د سوزیدو 
پيښه کې د هیواد د جزا قانون )۳۹۶( مادې او )۳۹( او )۲۸( مادو د )۲( فقرې په اساس او د ښځو 
پروړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون )۲۲( مادې په پام کې نیولو سره په دار محکوم کړل او دغه 
راز اته نور تورن یې په یاده پیښه کې د مجرمینو د جرم احوال او اوضاع په پام کې نیولو سره د 
ښ���ځو پروړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون )۲۲( مادې په الرښود او د جزا قانون )۳۹۶( مادې 
پ���ه پ���ام کې نیولو او د یاد قانون د )۳۹( او )۲۸( مادو د )۲( فقرې په رعایتولو د نظارت له لومړیو 
ورځو پر ۱۶-۱۶ کالو تنفیذي حبس محکوم کړل. دغې محکمې ۱، ۲، ۳، ۴ تورن او نور وګړي او 
اش���خاص چې هویت یې نامعلوم و او له یو اړخه په پیښ���ه کې ش���امل وو، د عدلي پلټنو وړ وګڼل. 
لومړۍ محکمې د علني جلس���ې پر اساس چې ۲۰/۲/۱۳۹۴ نیټې باندې ترسره شوه، پنځه تنه نور 
یې د دندې څخه د س���رغړونې په پیښ���ه کې د عسکري جرایمو قانون )۴۳( مادې په الرښود سره 
هر یو پر یو یو کال زندان محکوم کړل. د یاد قانون د )۸( مادې په الرښود سره د تنفیذ په تعطیل 
یې حکم وکړ. د دندې صالحیت څخه د ګټې نه پورته کولو پيښه کې د پوره دلیلونو د نه شتون له 
امل���ه د اساس���ي قانون د )۲۵( مادې او د جزا قانون )۴( م���ادې او د جزایي اجرآتو قانون )۲۳۵( 
مادې په رعایتولو س���ره هر یو یې بری الذمه وپیژن���د او د برائت حکم یې وکړ. اووه نور تورن یې 
د دندې څخه د س���رغړونې په پیښه کې د عسکري جرایمو قانون )۴۳( مادې د الرښود په اساس 
ه���ر ی���و یې د نظارت له لومړیو ورځو نیولې پر یو ی���و کال بند محکوم کړل. دغې محکمې ۲۶ نورو 
تورنو ته برائت ورکړ او اظافه یې کړل چې د لومړۍ محکمې دغه حکم پریکنده ندی او د استیناف 

غوښتنې حق محفوظ دی.       

اس��تیناف محکمه: وروس���ته د اعالن څخه د محکمې حکم د طرفینو او ټاکل ش���وي څارنوال لخوا 
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د منلو وړ ونه ګرځید او دوس���یه بیرته د کابل والیت استیناف محکمې ته واستول شوه. د قضایي 
علني جلس���ې په اس���اس چې په ۹/۴/۱۳۹۴ نیټه باندې پرالر واچول ش���وه، د پیښ���ې طرفینو او د 
مدافع وکیالنو په شتون د رایو په اتفاق سره د قضایه قوې صالحیت او تشکیل قانون )۵۹( مادې 
پ���ه صراحت، د کابل ښ���ار دریمې ح���وزې لومړۍ محکمې د کورني او بهرن���ي امنیت پروړاندې د 
جرایمو دیوان )۱۵( شماره صادره شوې فیصله ۲۹/۲/۱۳۹۴-۱۶/۲/۱۳۹۴ د قانون په تطبیق کې 
د نیمګړتیاوو له امله نقض کړه او اس���تینافًا له ۴ څخه یې ۳ تورن چې په دار محکوم ش���وي وو، په 
ځانګړي توګه په پيښه کې د ګډون او د فرخندې جسد سوزول، د جزا قانون )۳۹۶( مادې او دغه 
راز د یاد قانون د )۳۹( او )۲۸( مادو د )۲( فقرې په الرښ���ود د ښ���ځو پروړاندې د تاوتریخوالي 
د من���ع قانون )۲۲( مادې د )۲( فقرې په پام کې نیولو س���ره د نظ���ارت او زندان له لومړیو ورځو 
نیولې د جرم او جزا تناس���ب په پام کې نیولو س���ره شل شل کاله په تنفیذي حبس محکوم کړل او 
یو بل تورن یې په ځانګړې توګه د فرخندې د وژلو او س���وزولو په پيښ���ه کې د جزا قانون )۳۹۶( 
مادې او دغه راز د یاد قانون د )۳۹( او )۲۸( مادې د )۲( فقرې په الرښ���ود سره دغه راز د ښځو 
پروړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون )۲۲( مادې د )۲( فقرې په پام کې نیولو سره او د ماشومانو 
سرغړونو ته د رسیدنې قانون د )۶( مادې د )۱( فقرې او د )۳۹( مادې د )۲( بند په رعایت سره 
د نظ���ارت او زن���دان له پیل څخه د لس کالو په موده په تنفیذي حبس مجازاتو محکوم کړ. دغه راز 
اته نور تورن کس���ان په یاده پيښ���ه کې د جرم او جزا تناس���ب په پام کې نیولو سره د جزا قانون 
)۳۹۶( مادې او همچنان د ذکر شوي قانون د )۳۹( او )۲۸( مادو د )۲( فقرې په الرښود د ښځو 
پروړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون )۲۲( مادې د )۲( فقرې په پام کې نیولو س���ره هر یو یې د 
نظارت او زندان له پیل څخه په ش���پاړس شپاړس کالو تنفیذي حبس مجازاتو باندې محکوم کړل. 
په هر صورت کې د جزا قانون )۱۹( مادې د څرګندتیا په اس���اس د پورتنیو دولس���و تورنو څخه 
د ج���رم اړوند توکي چې ترالس���ه ش���وي وو هم حکم صادر کړ. ترڅنګ ی���ې د جومات مال او نور 
وګړي او اش���خاص چې په پیښ���ه کې دخیل وو او تراوسه یې هویت ندی پیژندل شوی، وروسته د 
هویت پیژندلو د قانوني تعقیب الندې راغلل او زنداني ش���ول. د پولیسو درې نفره له دندې څخه د 
س���رغړونې په پیښه کې د عسکري جرایمو قانون )۴۳( مادې د )۲( فقرې په الرښود هر یو یې یو 
ی���و کال د زن���دان په مجازاتو باندې محکوم کړل. که څه هم د جزا قانون )۴( مادې او د اساس���ي 
قانون )۲۵( مادې د الرښ���ود پربنس���ټ د هر یو پر برائت حکم صادر کړ او دوو نورو ته یې برائت 
ورکړ. دغه راز دندې څخه د سرغړونې پیښه کې د پولیسو څلور تنه نور د عسکري جرایمو قانون 
)۴۳( مادې د )۲( فقرې د الرښ���ود پربنس���ټ هر یو یې پر یو یو کال زندان مجازاتو باندې محکوم 
کړل. که څه هم د یاد قانون )۸( مادې په الرښ���ود د نظارت او زندان کې تیرې شوې ورځې تنفیذ 

او پاتې موده یې وتړل شوه.    

دوس���یه د پیښ���ې طرفینو د نه منلو پربنسټ لومړۍ مرحلې ته راجع شوه او دغه دیوان د رسیدنې 
خپلو لومړیو مرحلو کې د ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ نیټې د ۴۰۴۱ قضایي فیصلې په لړ کې د ۲۹ کسانو په اړه 
د استیناف محکمې د فیصلې په تایید او د شلو تنو د فیصلې نقض په اړه پریکړه صادره کړه چې 

د محکمو هماغه فیصله د ۲۹ کسانو په اړه پریکنده او وروستۍ شوه.

د ۱۷ کس���انو په اړه د اس���تیناف محکمې بیا حکم په ۱۰/۵/۱۳۹۵ نیټه باندې په )۱۲۸( فیصله کې 
ترسره شو او پاتې درې نفر چې د نه شتون له امله یې د بیا ځل لپاره وځنډو.  
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د استیناف محکمې دوهم حکم: د کابل والیت استیناف محکمې کورني او بهرني امنیت پروړاندې د 
جرایمو دیوان قضایي هیات د خپلې ۱۰/۵/۱۳۹۵ نیټې په علني قضايي جلسه کې د کابل استیناف 
محکمې عمومي رییس د ریاس���ت الندې د پيښ���ې طرفینو په ش���تون د رایو په اتفاق د قضایه قوې 
صالحیت او تش���کیل قانون د )۴۹( مادې په س���مون او د س���ترې محکمې مقام کورني او بهرني 
امنی���ت پروړاندې جرایم او د نظامي منس���وبینو د وظیفوي پولیس���و منس���وبینو جرایمو دیوان د 
۱۱/۱۱/۱۳۹۴ نیټ���ې د )۴۰۴۱( قضایي فیصلې د الرې بیا اس���تینافًا ات���ه تورن وګړي په ځانګړې 
توګه چې د فرخندې د وژلو او د هغې د جس���د س���وزولو په تور د دلیلونو د نه شتون له امله د جزا 
قانون )۴( مادې او د اساسي قانون )۲۵( مادې الرښود په اساس هر یو بری الذمه وپيژند او شپږ 
تورن پولیس یې د وظیفوي صالحیت څخه د ګټې نه اخیس���تنې په پيښ���ه کې د عس���کري جرایمو 
قانون )۴۲( مادې حکم پربنسټ دوه دوه کالو لپاره یې پر حبس جزا محکوم کړل او د یاد قانون د 
)۸( مادې په اساس د نظارت او زندان الندې تیرې شوې شپې ورځې تنفیذ او پاتې ورځې تعطیل 
ش���وې. دغه راز درې تورن پولیس یې له دندې څخه د س���رغړونې په پیښه کې د عسکري جرایمو 
قانون )۴۳( مادې حکم په اس���اس په دو دو کالو د حبس پر جزا محکوم کړل او د یاد قانون )۸( 
مادې په اس���اس د نظارت او زندان الندې تیر ش���وی وخت تنفیذ او پاتې وخت د تعطیل کیدو حکم 
صادر ش���و او ترڅنګ یې د جزایي اجرآتو قانون )۱۳۸( مادې په اس���اس له تورنو څخه ترالس���ه 
ش���وي شیان بیرته ورکړل ش���ول. د دې له امله چې درې نور تورن په قضايي جلسه کې شتون نه 
درلود حکم وش���و چې د نیولو وروسته هغوی محکمې ته حاظر کړي او په اړه یې وروسته پریکړه 
وش���ي. نور وګړي چې په پیښ���ه کې دخیل وو او تراوس���ه یې هویت نه و پیژندل شوی، د پیژندلو 

وروسته د نیونې اقدام یې وشي او قانوني د څیړنو الند ونیول شي. 

 ستره محکمه: دوسیه د څارنوال لخوا د نه منلو په اساس قضایي مشاورینو ته وسپارل شوه او د 
قرار په لړ کې یې حکم صادر کړ چې د سترې محکمې بهرني او کورني امنیت پروړاندې د جرایمو 
دیوان په ۱/۱۲/۱۳۹۵ نیټې خپلې قضایي جلسه کې د کابل والیت استیناف محکمې ریاست بهرني 
او کورني امنیت پروړاندې د جرایمو دیوان د ۱۰/۵/۱۳۹۵ نیټې د )۱۲۸( صادرې شوې فیصلې په 
تایید د اتو تورنو کسانو د برائت په اړه او د یادې فیصلې په تایید سره له دندې څخه د سرغړونې 
جرم په ترسره کیدو له امله دریو تنو په اړه هر یو باندې ۲-۲ کاله د تعطیل حبس او له تورنو څخه 
د ش���یانو د بیرته ورکولو پریکړه او د صادر ش���وي قرار او د یادې فیصلې په نقض د شپږو نورو 
کس���انو په اړه د قانون په تفسیر کې د تیروتنې له امله د نقض لپاره پریکړه وشوه او صادر شوی 

قرار د یادې فیصلې پاتې برخو کې د منلو وړ دی.   

د سترې محکمې قضايي قرار په اساس د یو شمیر کسانو په اړه د بیا فیصلې لپاره دوسیه د کابل 
استیناف محکمې ریاست عامه امنیت دیوان ته وسپارل شوه. دغه دیوان په ۲/۱/۱۳۹۶ نیټه کې د 
ی���و نف���ر په اړه د لومړۍ محکمې فیصله تایید کړه او اوو تنو نورو په اړه د دندې له صالحیت څخه 
د ګټې نه اخیس���تنې په پیښ���ه کې د عس���کري جرایمو قانون د )۴۲( مادې پربنسټ هر یو یې په ۳ 
کالو او ۱ میاشتې زندان مجازات کړل. لیکن څارنوال د دوو تورنو په اړه قناعت ونه کړ او تراوسه 

پورې دوسیه په جریان کې ده.

عدلي او قضایي اجرآتو او قانون کې نیمګړتیاوې

لوم���ړۍ محکمې د ۱۶/۲/۱۳۹۴ نیټې په )۱۵۱( ش���ماره فیصله کې د فرخندې د وژلو او س���وزولو 
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پیښه کې څلور مجرمونو سزا د جزا قانون د )۳۹۶( مادې په الرښود سره استناد کړې ده. د جزا 
قان���ون دغه ماده د قصدي وژنې مرتکب پ���ه مختلفو حاالتو کې په عمر قید او اعدام محکوموي )د 
قانون دغه ماده د وژنې جرم د ترس���ره کیدو د حاالتو په اړه څرګندوالی او روښ���انتیا نه لري او 
کیدای ش���ي د قانون متن څخه د تیښ���تې او ناوړې ګټې اخیستنې زمینه رامنځته کړي، که څه هم 
داسې ش���وې دي(. که لومړۍ محکمې د پورتنۍ مادې پرځای چې د دوه ډوله سزاګانو وړاندوینه 
یې په ناس���مه توګه کړې، د جزا قانون ۳۹۵ مادې ۳ فقرې باندې استناد کړی وی، عدالت په سمه 

توګه پلي کیده او دغه جرم قصدي وژل دي. ځکه:     

۱- دغه وژنه قصدي او ټاکلي جرم س���ره مل ده. مرتکبینو د دیني او مذهبي احساساتو سره دغه 
جنایتکارانه کړنه ترس���ره کړې ده، د دې پربنس���ټ هر چا چې د قرآن ورقې وسوزولې، هغه مرتد 
دی او د مرت���د ج���زا وژل دي. دغه خلک د دیني احکامو څخه ناخبره دي. اس���الم د محکمې څخه 

پرته هیڅ ډول سزا روا نه ګڼي. په حقیقت کې دغو اشخاصو د فرخندې د وژل کیدو هوډ درلود.

۲- د جزا قانون د )۳۹۵( مادې )۳( جز کې داسې راغلي: »که چیرې وژنه .... یا په وحشیانه توګه 
اوسي...« د پورتنیو دواړو حاالتو په پام کې نیولو سره د فرخندې وژونکي په اعدام محکومیږي. 

لوم���ړۍ تبصی���ره: آیا د خلکو لخوا په بې رحمانه توګه پ���ه وهلو او په پای کې پر لوی تیګې د هغې 
سر وهلو سره د هغې د وژلو قصد نه درلود؟

دوهمه تبصیره: هغه څوک چې د قانون اساس���اتو او تخنیکونو س���ره بلدتیا نه لري، د جزا قانون 
)۳۹۵( مادې )۳( جز په سمه توګه نشي تحلیل کولی. یو شمیر حقوق دانان داسې فکر کوي چې په 
یوه پيښه کې د ۳۹۵ مادې ۳ جز ټولې کلیمې په پام کې ونیول شي او یا ټولو حاالتونو سره سمون 
وخوري، ترڅو مرتکب د اعدام په حکم مجازات شي. دغه تحلیل ناسم دی. ځکه چې د »یا« کلیمه 
له دوو حروفو څخه جوړه ش���وې، حاالتونه له یو بل څخه جدا کوي او هر حالت ته ځانګړی قوت 

بخښي او هر حالت په خپله ځانګړی مفهوم لري.  

۳- د )۳۹۵( مادې )۳( جز کوالی ش���ول په واحد ډول یو له ذکر ش���ویو حاالتو څخه )ټیټه انګیزه، 
د اجورې په مقابل کې، وحش���ي توګه( اس���تناد کړي چې له بده مرغه داس���ې ندي شوي. لومړۍ 
محکمې په خپله فیصله کې د قانون تطبیق تشې سره، استیناف محکمې لپاره هم د قانون په تطبیق 
کې د تشې او نیمګړتیاوو شرایط رامنځته کړي دي. که چیرې لومړۍ محکمې د )۳۹۵( مادې )۳( 
جز او هغه هم په )وحشي توګه وژلو( جز باندې یې استناد کړی وی، د استیناف محکمې پرمخ د 
قانون د نه تطبیق ش���رایطو مخنیوی کیده او که چیرې دغې محکمې د هغه خالف یعنې د )۳۹۶( 
مادې خالف اس���تناد کاوه، غلطي یې په روښانه توګه ښکاره کیده او د فرخندې مدافع وکیل قوي 
استدالل سره د خپل موکل څخه دفاع کوله. دغه راز د )۳۹( مادې )د جرم شریک( او )۲۸( مادې 
)د جرم ش���روع کول( چ���ې لومړۍ محکمې له هغه څخه یادونه ک���ړې ده، د )۳۹۵( مادې )۳( جز 

سره د تطابق وړ دي.  

۴- له دې پرته د ښځو پروړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون د )۲۲( مادې )۲( جز ته یې د )۳۹۵( 
څخه تر )۳۹۹( مادو پرځای رجعت ورکړل شوی دی چې لومړۍ محکمې له هغه څخه یادونه کړې 
ده )د تاوتریخوالي د منع قانون ۲۲ ماده س���تونزې لري او د اصالح وړ دي(. اس���تیناف محکمې 
د قانون له دغو نیمګړتیاوو، دقت نه ش���تون او د قانون د تطبیق تش���ې چې د لومړۍ محکمې لخوا 
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ترس���ره ش���وي وو، ګټه پورته کړې؛ پرته له دې )۳۹۵( مادې باندې چې د اعدام د مجازاتو حکم 
کوي استناد یې کړی وی.

۵- لوم���ړۍ محکمه »د قانون په درک کې تیروتنه« لري. د جزا قانون )۱۹۹( مادې څخه یې س���م 
تحلیل ندی کړ او له عالقې او مس���ولیت پرته یې د مادې دې متن س���ره برخورد کړی دی، د السته 
راوړل ش���ویو جرمي شیانو ضبط یې د دې مادې حکم په اساس کړی دی. پداسې حال کې چې د 
جزا قانون )۱۹۹( ماده د بهرني او کورني امنیت پروړاندې جرایمو کې د جرم د شریک څرګندوالی 
کوي. که چیرې د محکمې د فیصلې په متن کې رښ���تیا س���ره د ضبط ش���وي شیانو لپاره همدغه 
)۱۹۹( ماده اوس���ي، د افس���وس ځای دی چې عدل���ي او قضايي ارګانونه د پيښ���و پروړاندې په 
ځانګړي توګه د وژنې په پيښه کې داسې بې پروا دي. که چیرې د جزا قانون مادو ته په مسوالنه 
توګه کتنه وش���ي، د وس���ایلو ضبط چې د جرم له ترسره کیدو څخه ترالسه کیږي د جزا قانون په 

)۱۱۹( ماده کې تشریح شوي دي.   

۶- استیناف محکمې د لومړۍ محکمې فیصله د »قانون په تطبیق کې تیروتنو« له کبله نقض کړې، 
پداس���ې حال کې چې اس���تیناف محکمې په خپله د قانون په تطبیق ک���ې تیروتنې تکرار کړي دي. 
نوموړې محکمې د کورنیو چارو وزیر وینا »د قرآن ش���ریف ورقونو د س���وزولو هیڅ نښې نښانې 
ش���تون نه لري...« ته باید پام کړی وی. ځکه چې د کورنیو چارو وزیر د کش���في ارګانونو یعنې د 

جنایي پولیسو په راس کې قرار لري او د اسنادو په بنیاد پر دغه مطلب باورمند شوی و. 

۷- پرته له دې د فرخندې پر جسم باندې د ګوزارونو موخه، ربړول یا ټپي کیدل چې د مرګ المل 
شوی وی، نه و، بلکې له هماغه پیل څخه د نوموړې د وژنې قصد و. بیا دغه کړنه قصدي وژنه ده 
او په ځناوریزه توګه او انس���اني کرامته لرې یو عمل دی. نو د استیناف محکمې باید د جزا قانون 

)۳۹۵( مادې او هغه هم په مداوم حبس باندې استناد نه وی کړی.

۸- هغه صورت کې چې په ګړنتوب سره د استیناف محکمې فیصله د جزا قانون )۳۹۶( مادې په 
اس���اس ومنو، که چیرې د ژوندینې وخت د فرخندې س���ر یې پر لویه تیګه وهلی وي او دغه عمل د 
هغې د وژنې المل ګرځیدلی اوسي، آیا دغه وحشیانه وژل ندي )۳۹۶ مادې ۳ جز( او که ۶ مدعي 
علیه د جرم د ترسره کوونکو څخه اوسي او وروسته له وژنې د فرخندې سر یې په لویه تیګه وهلی 
اوسي آیا دغه عمل د جسد مثله کول ندي؟ )د ۳۹۶ مادې ۲ فقره یا جز( که څه هم د دواړو حالتونو 

جزای اعدام دی نو بیا ولې استیناف محکمې په مداوم حبس فیصله صادر کړې ده؟

۹- د پام وړ مطلب دا دی چې د جزایي اجرآتو قانون )۵۰( مادې حکم په اساس جسد د عدلي طب 
معایناتو لپاره ویوړل ش���و یا نه؟ آیا د جزایي اجرآتو قانون )۴۹( مادې په اس���اس د جرم ترسره 
کیدو د څرنګوالي په اړه )دغې وژنې( په اړه د اهل خبره )عدلي طب( نظر ش���تون لري؟ که چیرې 

دغه نظر شتون ونه لري نو په اجرآتو کې تیروتنه شوې ده. 

۱۰- استیناف محکمې د لومړۍ محکمې په څیر پر هغې مادې استناد کړی دی چې د ترسره شوي 
جرم حاالتو س���ره سمون نه خوري. یقینا استیناف محکمه د جزا قانون )۳۹۶( مادې په درک کې 
تیروتنه کړې ده، که داسې نه و نو بیا به یې د لومړۍ محکمې د فیصلې نقض کولو دالیل روښانه 

کړی وی. 

۱۱- د جزا قانون )۳۹۵( او )۳۹۶( مادو کې د قصدي وژنې د مجازاتو په برخه کې ګونګتیا شتون 
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لري چې مختلفو تفس���یرونو ته الره هواره کوي چې باید قانون جوړونکي د هغه د ودې او اصالح 
لپاره ګامونه واخلي.

پایلې او وړاندیزونه

د فرخن���دې مدافع وکیل مدع���ي دی چې د لومړۍ محکمې لخوا د فیصلې د اعالنیدو وروس���ته پر 
اعدام محکوم ش���وي یو مجرم ته دوهمه تذکره اخیستل ش���وې او عمر یې له ۱۸ کالو ټیټ ښودل 

شوی دی، د دې لپاره چې ماشوم دی په مجازاتو کې کموالی راشي.

استیناف محکمې باید د جزایي اجرآتو قانون او ماشومانو سرغړونو ته د رسیدنې قانون احکامو په 
اساس عدلي طب نظر غوښتی وی. دې برخه کې غفلت د »قانون په ترسره کیدو کې نیمګړتیاوې« 

رامنځته کړي دي.

د جزای���ي اجرآتو قانون )۱۵۲( مادې په اس���اس د څیړنو له پیل څخ���ه وړاندې څارنوال له تورن 
څخه غواړي چې د ځان سره مدافع وکیل ولري. که چیرې تورن د مدافع وکیل له درلودلو ممانعت 
وکړي، موضوع هماغه مهال ثبت او د هغه الس���لیک اخیس���تل کیږي. په هغه کې صورت کې چې 
ت���ورن د مدافع وکیل نیول���و لپاره د مالي توانایي نه درلودلو اظهار وکړي، د اړوند قانون او مقررو 
د احکامو په اس���اس حقوقي مرس���تو ادارو ته ورپیژندل کیږي. د مدافع وکیل نه معرفي کیدل او یا 
د هغ���ه د نیولو څخه ممانعت د ګناه په جرم کې د تحقیق اجرآتو او دلیلونو د ضایع کولو خنډ ونه 

ګرځي.

د جنایت په جرم کې څارنوال مکلف دی چې یو مدافع وکیل د تورن په لګښت هغه ته معرفي کړي 
او په هغه صورت کې چې ناچاري یې ثابت کړی شي، د اړوند مقررې احکامو په اساس د حقوقي 

مرستو ادارو لخوا د هغه لپاره وکیل یا حقوقي مرستې ټاکل کیږي. 

پدې موضوع کې د تحقیق څارنوال د تحقیق او د تعقیب څارنوال د دوسیې دقت پرمهال د قانون 
دې حکم ته پام ندی کړی. لومړۍ محکمې هم د قانون له رعایت کولو پرته عمل کړی دی او دوسیه 
یې د مدافع وکیل څخه پرته د قضايي څیړنو الندې نیولې ده. اس���تیناف محکمې د انس���انانو دغه 
مسلم حق په پام کې نیولو پرته د عدلیه تعقیب چارو کې چې دوسیه یې باید نیمګړتیاوو په اساس 

نقض کړی وی، پدې برخه کې بې پروایي کړې ده.   

له بده مرغه لومړۍ او استیناف محکمو قانون په سمه توګه ندی تطبیق کړی. د دې پرځای چې په 
)۳۹۵( مادې باندې اس���تناد کړی وی، له قضایي انصاف څخه لرې تللی او په )۳۹۶( ماده باندې 

یې استناد کړی دی.

په پای کې ترس���ره ش���وي اجرآت پر عیني واقعیتونو والړ ندي او مجازات د جرمي اعمالو س���ره 
مطابقت نه لري.

د ښځو حقوقو فعالینو او مدني ټولنې له غړو څخه یو پدې باور دی چې »...د فرخندې د محکمې 
جری���ان یو س���رکس و. ځکه چې پ���ه خپله یې کار پیل کړ، ادامه یې ورکړه او پای ته یې ورس���و او 
باالخره اعالن یې وکړ چې پیښ���ه وتړل ش���وه... د محکمې غړي وپلورل ش���ول او ټولو د پیس���و 

پروړاندې سر ټیټ کړ«. 

پورتن���ی نظر د یو وکیل لخوا چې د افغانس���تان مدافع وکیالنو خپل���واک انجمن غړیتوب هم لري، 
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داسې تاییدیږي: 

»په پیل کې پر ۲۵ ملکي او ۲۴ نظامي وګړو حکم صادر ش���و لیکن له ملکیانو یوازې ۱۱ د نظارت 
الندې ونیول شول او پاتو ته یې برائت ورکړ او له ۲۴ نظامیانو څخه یو یې هم د نظارت الندې ونه 

نیول شو او ویل کیږي ټول وتښتیدل. 

... د فرخندې پیښ���ه د دریو کالو په لړ کې حل نش���وه، ځکه په افغانستان کې د پيښو حل لپاره یو 
شناخت ښه رول لري او بل پیسې، پرته له دې هر څه د السه ځي او نتیجه نه لري...« 

د پیښې سمې پلټنې په اساس الندې وړاندیزونه وړاندې کیږي:

۱- د )جزا( قانون یوې بلې ماده کې د جرم ش���ریک او مرس���تیال مجازات په روښانه توګه اضافه 
کړی شي، ځکه چې د قانون په مادو کې وضاحت او صراحت د قانون جوړونې اصول دي.

۲- د )۳۹۶( م���ادې )۲( ج���ز متن »د جس���د مثله کول« په )۳۹۵( ماده ک���ې د قصدي وژنې جرم 
حاالت چې سزا یې اعدام ده، یوځای کړی شي. په حقیقت کې پدې ماده کې هم موخه اعدام دی، 
لیکن دغه ماده د قانون نه پوهیدل رامنځته کوي او یا دا چې د ناوړې ګټې اخیس���تنې زمینه چمتو 

کوي.

۳- د ښ���ځو پروړاندې د تاوتریخوالي منع قانون )۲۲( ماده په ځانګړې توګه د دې مادې )۲( جز 
د اص���الح وړ دی. دغه ماده د مجازاتو موضوع د جزا قانون یو فصل ته رجعت ورکوي. بهتره ده 

یوازې د جزا قانون )۳۹۵( مادې ته رجعت ورکړل شي.

۴- د ښ���ځو پروړاندې د تاوتریخوالي منع فرم���ان د دې لپاره چې د یوې ځانګړې موضوع په اړه 
یو ځانګړی فرمان دی او منځپانګه یې د هغو جرایمو په کچه چې د جزا قانون کې معرفي ش���وي 
نده، د دې له امله ډیر امکان شتون لري ترڅو د تاوتریخوالي ډولونه د شدت او خفت له مخې چې 
په )۲۲( ماده کې د ضرب او جرح ذکر یې ش���وی، پرته له دې چې د جزا قانون ته رجوع وش���ي، 

تعریف کړي. 

۵- د ښ���ځو پروړان���دې د تاوتریخوالي منع قانون فرم���ان )۲۲( مادې )۲( جز هغه ضرب او جرح 
چې د ښ���ځې د وژنې المل کیږي، د )۳۹۵( اال )۳۹۹( مادو ته راجع کړی چې د جزا قانون له دغو 
موادو څخه یو شمیر اصاًل ضرب او جرح سره اړیکه نه لري او باید هغه ته توجه وشي او په دغه 

فرمان کې سمه ماده وړاندې شي.
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۳- شکیال
د پیښې په اړه عمومي کتنه

ش���کیال ۱۶ کلنه جینۍ د بامیان والیت د پنجاب ولس���والۍ اوسیدونکې چې د ۲۰۱۲ کال د جنوري 
میاشت په ۲۷ نیټه باندې د بامیانو د والیتی شورا د یوه استازي په کور کې په مرمۍ ووژل شوه. د 
شکیال خور د خدمتګارې او د خور خاوند یې د ساتونکي په حیث د استازي پدې کور کې اوسیدل. 
پیښ���ه هغه مهال رامنځته ش���وه چې په نوموړي کور کې یوازې او یوازې د والیتي ش���ورا غړی، 

میرمن او وراره یې شتون درلود.

د شکیال کورنۍ مدعي وه چې شکیال باندې جنسي تیری شوی دی. د شکیال د وژنې تور د ردولو 
ترڅنګ، د والیتي ش���ورا غړي ادعا درلوده چې د ځانوژنې پيښ���ه ده. د شکیال د وژنې وروسته په 
بامیان���و او کاب���ل والیتونو کې د ش���کیال په دفاع او د هغې قاتالنو ته د س���زا ورکونې لپاره نیوکې 
الریونونه وکړل. دغه نیوکې د دې المل وګرځید، ترڅو ولسمش���ر حامد کرزی د قاتالنو د پیژندنې 
په برخه کې د اړوندو مقاماتو د تحقیق او پلوي غوښتونکی شو. لیکن له دغو فرمانونو څخه یو هم 
عملي نش���و. د پیښې وروستی راپور داسی دی چې اصلي مظنون بهشتي )چې ورور یې د هماغه 

مهال د پارلمان غړی و( برائت یې ترالسه کړ او دوسیه وتړل شوه. 

د تحقیق طریقه

د پیښې په اړه راپورونه او نور اړوند معلومات، لکه مرکې او ویډیویي کلیپونه راټول شول. مخکې 
له دې چې ترکیب ش���وی څیړنیز ټیم اصلي محقق، د »حاکا« اجرایي مدیر او دوه س���اتونکي په 
۲۰۱۸ کال د اګس���ت میاشت په ۵ نیټه د بامیانو والیت ته سفر وکړي، اړوندو دولتي چارواکو، هر 
یو د ښځو چارو وزارت مختلفو ادارو، د کورنیو چارو وزارت او لوی څارنوالي د مرستو ډاډ ورکړ. 
موخه دا وه چې د بامیان والیتي چارواکو، د س���یمې خلکو، د شکیال مور او خپلوانو سره د لیدنې 
ترڅنګ له روغتون څخه اړوند اس���ناد او له چارواکو څخه د پیښ���ې دوس���یې راټولې او دغه راز د 

پيښې له سیمې څخه لیدنه وشي.  

څو س���تونزې راپیدا ش���وې، چې له ډلې یې یو هم دا و چې ټیم ونش���و کوالی چې د شکیال پالر او 
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ورور سره مرکې وکړي او د ناامنیو له امله پنجاب ولسوالۍ ته یې تګ ونه شو. د مختلفو مکتوبونو 
د لیږلو او مراجعې سره بیا هم د څارنوالي له دفتر څخه د شکیال د پيښې دوسیه ترالسه نه کړه. په 
هر حال، د مختلفو خنډونو سره بیا هم ټیم وتوانید چې یو شمیر اړوند اسناد د عدلي طب ورقې، د 
شکیال کورنۍ لخوا ولسمشر ته لیک او د وژنې د صحنې ناخپاره شوي انځورونه ترالسه کړي. د 
بامیانو څارنوالي څخه د شکیال د پيښې د دوسیې کاپي د ترالسه کولو لپاره د کابل لوی څارنوالۍ 
ته له عریضې لیږدولو سره څیړنیز ټیم له میاشتو وروسته د اسنادو کاپي ترالسه کړه. په پای کې 
ټیم وکوالی ش���و له کلیدي مخبرانو لکه هغه اش���خاص چې پدې پیښه کې په مستقیمه توګه دخیل 
وو، سیمه ییزو چارواکو، د ښځو د حقوقو سیمه ییز فعاالنو، خبریاالنو او د څو بنسټونو ټولنیزو 

فعاالنو سره ۱۸ مرکې وکړې.   

د څیړنې په پیل کې مو دې ته پام ش���و چې دغه دوس���یه څه هم د پولیس���و د څیړنو پرمهال او څه 
هم وروس���تیو قانوني مراحلو کې د زورواکو او چارواکو د تاثیر الندې وه. دغه راز ډیری ش���میر 
د بش���ري حقوقو فعاالن د ګواښ الندې نیول ش���وي او دې ته اړ ش���وي چې پدې برخه کې له هر 
ډول دخالت څخه مخنیوی وکړي. واقعیت دا دی جې دغه پيښ���ه د والیتي ش���ورا غړي د کور دننه 
رامنځته شوې ده چې په سیمه او والیت کې د پام وړ نفوذ لري او څرګنده ده چې کشفي او عدلي 
ارګانونو خپلې څیړنې په سمه او قانع کونکي توګه ندي ترسره کړي. )مختلف راپورونه وجود لري 
چې د پیښ���ې ترس���ره کیدو پرمهال په کابل کې د پارلمان غړي د خپل زور څخه په ګټې اخیستنې 
س���ره د څیړنو او نورو مرحلو مانع کیدل(. د څیړنې د موندنو په اس���اس زیات شمیر پروسو کې 
د بډو او ډارونې د الرې س���ترګې پرې پټې ش���وې دي او د دې ترڅنګ پیښ���ې د قرباني او تورن د 
قبیلوي اختالفاتو په دلیل قومي رنګ اخیس���تی او په پایله کې د ش���کیال پیښ���ه د جنایي پرځای تر 

ډیره سیاسي شوه.

د پیښې ترسره کیدل

شکیال ۱۶ کلنه جینۍ د بامیان والیت د پنجاب ولسوالۍ څخه وه چې د خپلې خور خواته د زرګرانو 
کل���ي ته ځي، ترڅو هلته د یو څو ورځو لپاره پاتې ش���ي. د هغې خور د س���ید عبدالهادي واحدي 
بهش���تي له یو ساتونکي Q.B سره واده کوي. د بهش���تي په کور کې اوسیده. وروسته له یو وخت 

څخه د ۲۰۱۲ کال د جنوري په ۲۷ نیټه د کالشینکوف د مرمۍ ټپ له امله ژوند د السه ورکوي.

 ش���کیال د واحدي بهش���تي په کور کې چې د بامیانو والیت ارشد چارواکی دی او د کورنیو جګړو 
د یو قومندان زوی دی، ووژل ش���وه. واحدي د ش���کیال پر وژنې تورن شو چې د کورنۍ د ادعا پر 

اساس د جنسي تیري الندې هم نیول شوې وه. 

د مرمۍ له ویش���تلو وروس���ته شکیال د بهشتي او د هغه د کورنۍ یو شمیر نورو وګړو لخوا پرته له 
دې چې پولیس خبر کړي د بامیانو والیتي روغتون ته وړې وه. هغه مهال بهشتي په خپله مرکه کې 
ویلي وو چې ش���کیال وژل شوې نده بلکې ځانوژنه یې کړې ده. هغه د شکیال وژنه د خپلو سیاسي 
دښ���منانو دسیسې وګڼله او وی ویل: »ټول هغه کسان چې وایی ما محکمې ته پیسې ورکړي دي، 
زما دښمنان دي. ما ان تردې د ډز اواز ندی اوریدلی. زه په کور کې ووم، لیکن په بله کوټه کې مې 
عبادت کاوه«. پداس���ې حال کې چې د دوس���یې ورقې ښایي چې هغه مخکې له دې د کالشنیکوف 

د ډز آواز منلی و.
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د شکیال د خپلوانو څخه یو داسې وایی:  

»]شکیال[ وروسته له دې چې روغتون ته یې ویوړه، مړه شوه. عدلي طب معاینات 
ښ���ایي چې د لرې واټن څخه پرې مرمۍ لګیدلې...بهشتي موږ وګواښلو چې هیڅ 
چ���ا ته هیڅ ونه وایو. د تحقیق پر ورځ د بهش���تي میرمن بیا وغوښ���تل ش���وه او 
خپلو اظهاراتو ته یې تغییر ورکړ او ویي ویل چې هغه له دې پیښ���ې خبره نده او 
بهشتي پردغه مهال په عبادت بوخت و. هغوی تل ویل چې موږ واقعي او رښتینې 
مسلمانان یو.... هغوی بډایه وو او موږ بې وزلو نشو کوالی د هغوی سره مقابله 

وکړو....«

د شکیال د اوخي )د خور خاوند( خپلوانو څخه یو وویل:

»د ش���کیال تره زه وغوښتم، چې فکور او واحدي بهشتي سره لیدنه وکړم، ترڅو 
دغه مس���له حل ش���ي... ما د ځان س���ره د فلمبردارۍ کامره درلوده، لیکن هغوی 
اجازه ورنه کړه چې زه په جلس���ه کې ګډون وکړم او پر س���با یې د شکیال تره بیا 
راس���ره اړیکه ونیوله. موږ د س���ناتور جعفري کور ته والړو او هغه د شکال تره ته 
۳۵۰ زره افغان���ۍ ورک���ړې. زه څو کاله د نظارت الندې ووم او د ټلیفوني اړیکو او 
فیس���بوک د الرې وګواښل شوم. هغوی د شکیال تره زوی په نامه د E.H ته دوکه 
ورک���ړه چ���ې اوس د بګرام زندان ک���ې بندي دی، که څه هم هغ���ه هیڅ جرم ندی 

ترسره کړی....«

د جرم کشف

پولیس���و هغه مهال ویلي وو چې ش���کیال د والیتي شورا د یو غړي د س���اتونکي د کالشینکوف په 
اس���تفادې سره وژل شوې ده، لیکن څرګند نه و چې د وژنې انګیزه ځانوژنه وه او یا کوم شخص 

هغه وژلې ده.

د پيښې د سیمې د برسۍ آمریت ۱۶۵ شمارې مکتوب په اساس کالشنکوف، د کالشنکوف مرمۍ 
توقه، د مرمۍ س���رګلوله، لوند بالښ���ت )په مایع ککړ(، د فرش پرمخ سور رنګه مایع ترالسه شوې 

دي:

ټول دغه مواد د تطبیق او پیژندنې لپاره کریمنل تخنیک ته سپارل شوي دي او پرته له دې د مقتول 
جس���د د مرکز عدلي طب ته استول ش���وی دی او د پایلې په توګه په دوسیه کې د عدلي طب راپور 
داس���ې لیکل شوی چې د متوفي مرګ په زوره و، د ټپونو ځانګړتیاوو په پام کې نیولو سره، ټپونه 
ناریه )د وس���لې( و چې د صدرې س���احې ټپ د هغه د ځانګړتیاوو په نظر س���ره د دخولي فوحه 
اوصاف درلودل او د مړي د ظاهري ساحې ټپ د مرمۍ خروجي فوحه اوصاف لري چې د مرمۍ 
اړخ له مخې څخه ش���اته او د پاس���ه څخه الندې او ښي څخه کیڼ لور ته و او د ډز تخریب کوونکو 
فکتورونو په موجودیت سره د زخمي شوي کانال شاوخوا یوه مرمۍ لګیدلې وه؛ د مقتول د بکارت 
پرده له مخکې تخریب شوې وه؛ د هستولوژي البراتواري راپور په استناد د موصوفه مهبلي سالیډ 

کې سپرمتوزویید ونه لیدل شو.

په پای کې د جنایي څیړنو اداره د ش���کیال جس���د د مړینې د علت د څرګندولو لپاره عدلي طب ته 
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لیږدي او ډاکټرانو په خپل راپور کې د مرمۍ خوځښ���ت او د ټپونو ځانګړتیاوې په تش���ریح س���ره 
ځانوژنه ناش���ونې ګڼلې. دغه آزمیښت دا هم روښانه کړه که څه هم شکیال د مړینې پرمهال باکره 
نه وه، لیکن عدلي طب د هغې امیندواره کیدل هم ثابت نشو کړی. د هغې کورنۍ ادعا درلوده چې 
د والیتي شورا یو غړي پر شکیال جنسي تیری کړی او وروسته له دې ډار څخه چې یاده موضوع 

بازار ته الر ونه مومي، هغه یې وژلې ده. 

وروس���ته د مقتول���ې کورن���ۍ د یوې عریضې په لړ س���ره د بکارت د معاینات���و او پدې برخه کې د 
څارنوالۍ د تحقیق د لغوه کیدو غوښتونکی شو او دغه برخه د څارنوالي لخوا د منلو وړ وګرځید.

قضایي اجرآت

د جرایمو تحقیق عمومي څارنوالي: د پيښې ټاکل شوی څارنوال، د شکیال د خور میړه یې د هغې 
د قصدي وژنې تورن پیژندلی او د هغه د اعدام غوښ���تونکی ش���وی دی. هغه د والیتي شورا د یو 
غړي ساتونکی و چې له وژنې وروسته د پولیسو لخوا نیول شوی دی. ټاکل شوی څارنوال مدعی 
دی چې د هغو ش���واهدو پربنس���ټ چې پولیس���و دوی ته ورکړي، د جرم یوازینۍ نښه د کریمینال 
تخنیک تشخیص دی چې په کالشنکوف باندې د Q.B نښې ښکاره کوي چې په هغه باندې شکیال 
وژل شوې ده. هغه وایی د عدلي طب نظریې پربنسټ د شکیال وژنه یو قصدي عمل و او ځانوژنه نه 
وه. ځکه چې مرمۍ د مقتول پر ښي اوږې لږیدلې ده او شاته یې وتلې ده، نو ناشونې ده چې دغه 
د ځانوژنې کړنه اوسي. پدغه مرحله کې دوسیه د بامیانو والیت لومړۍ محکمې ته راجع شوې ده.

لومړۍ محکمه: په لومړۍ جلسه کې وروسته له دې چې دوسیه مطالعه کیږي، که څه هم د څارنوال 
د اتهامنامې او صورت دعوی په اساس اصلي تورن د شکیال اوښی )د خور خاوند( پیژندل شوی 
دی، د خلکو اظهارات اوریدل کیږي. دغه محکمه په ۱/۳/۱۳۹۱ نیټه باندې د نیمګړتیاوو او ستونزو 

پر اساس قرار قضایي صادروي چې ۵ مورده د تحقیق لپاره د پام وړ بولي:

د څو تنو شهادت شتون درلودل چې د شکیال اوښي )د خور خاوند( د پیښې په ساحه کې وجود نه 
درلوده او د نیمګړتیاوو او تضاد پرته د قرباني اظهارات؛ د شکیال او د والیتي شورا د غړي د ورور 
اظهاراتو پربنس���ټ د پیښې په سیمه کې یوازې د دریو تنو موجودیت؛ د محکمې د جریان پوښتنو 
س���ره د لومړیو اظهاراتو ناسموالی او د محکمې په جریان کې د والیتي شورا د غړي ګډوډ حالت؛ 
عدلي طب درې ډوله د ګوتو نښ���ې ثابتې کړي، لیکن په تحقیق کې د Q.B ګوتو س���ره دوه نښ���ې 
سمون خوري، لیکن دریم یې ثابت شوی ندی؛ د اظهاراتو پربنسټ د پیښې په سیمه کې یوازې د 
والیتي ش���ورا غړی، د هغه میرمن او ورور یې حاضر و او Q.B ته اطالع ورکوي. لیکن پولیسو او 

څارنوال د Q.B پرته د دغو دریو تنو د ګوتو نښې عدلي طب ته ندي استولي.

پورتن���ي موضوع���ات یې یو په یو د بحث وړ ګڼلي او د والیتي ش���ورای غ���ړي او د هغه د میرمنې 
او ورور په اړه تحقیق او د څیړنې ټیم وظیفوي س���رغړونې د قرار په لړ کې صادر او دوس���یه یې 

څارنوالي ته مسترد کړه.

دوسیه د بامیان والیت جنایي مدیریت لخوا په ۹/۱۱/۱۳۹۰ نیټه کې د ۴۸۵ شمارې مکتوب د الرې 
د تحقیق لپاره کابل ته واستول شوه.
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کابل کې دوسیې ته د رسیدنې مرحله

د کابل شمال زون څارنوالۍ څارنوال ته په ۷/۱/۱۳۹۲ نیټه باندې دوسیه وسپارل شوه. د دعوی 
په صورت کې د الندې دیارلسو الزام دلیلونو د مخې Q.B بې ګناه شمیرل کیږي: 

- د مرمۍ اړخ پدې داللت کوي چې مقتول د ناستې په حالت کې و او قاتل په والړه ډز کړی دی.

- د ش���کیال د خور دا ادعا چې د والیتي ش���ورا غړي لخوا ورته دوکه ورکړل شوې څو وژنې ته د 
ځانوژنې بڼه ورکړي.

- د والیتي ش���ورا غړي اظهارات چې د ډز آواز یې ندی اوریدلی، پداس���ې حال کې چې د مقتول په 
۷ مترۍ کې یې موقعیت درلود.

- ش���کیال د مرمۍ د لګیدو وروس���ته تر ۲۰ دقیقو ژوندۍ وه لیکن د والیتي شورا استازي د هغې د 
نجات لپاره هڅه نده کړې او د شکیال اوښي ته پر زنګ وهلو یې بسنه کړې ده.

- د شکیال خور ادعا درلوده چې وسله د مقتول کیڼ اړخ ته وه، لیکن عدلي طب د مرمۍ اړخ له ښي 
څخه کیڼ ته ویلی دی، نو بیا وسله هم باید ښي اړخ ته ولیدلی وی نه کیڼ ته.

- د والیتي شورا د غړي د میرمن ګډوډ اظهارات 

- شکیال پیغله وه، لیکن عدلي طب وایی چې د هغې بکارت پرده دمخه تخریب شوې وه چې د وژنې 
اصلي انګیزه کیدای شي.

- د والیتي شورا غړي د جرم صحنه مغشوش کړې، ترڅو وژنه ځانوژنه وښایي، پداسې حال کې 
چې پولیسو ته یې لومړی احوال ورکړی دی.

- د والیتي شورا د غړي د وراره ګډوډ اظهارات

- د والیتي شورا غړي ویلي و چې Q.B ته یې خبر ندی ورکړی، بلکې والیتي شورا موټر چلونکي 
ته مې زنګ وهلی و، لیکن موټر چلونکي دا ادعا رد کړې او د ناخبرۍ اظهار یې کړی دی.

- د مقتولې د ورور مستقیمه ادعا.

- د عدلي طب په نظر چې ۴۵ درجې س���ره پورته د وس���لې نیول او بیا ډز کول د جینۍ توان څخه 
جګه خبره ده. 

- څیړنې ښایي چې هغه خلک چې غواړي ځانوژنه وکړي په معمول ډول د بدن حساس برخې لکه 
زړه او سر د هدف الندې نیسي، نه دا چې سینه او د خیټې ترمنځ ساحه هدف کړي.

پ���ه پای کې څارنوال د والیتي ش���ورا غړی اصلي فاعل ګڼ���ي او د جزا قانون )۳۹۵( مادې او دغه 
راز د )۴۲۷( مادې ۱، ۳ او ۵ فقرو په اس���اس او د یاد قانون )۱۵۸( مادې په پام کې نیولو س���ره 
د مجازاتو وړ وپیژندل او د اعدام جزا غوښ���تونکی ش���و. د هغه میرمن او وراره یې د جزا قانون 

)۳۹۵( او )۳۹(  مادو پربنسټ د جرم شریکان وګڼل.

دغه راز یاد څارنوال د شکیال اوښي او یو تن تورن په اړه، د پیښې په سیمه کې د څیړنیز ټیم امر 
لیکي:

»د مقتولې د خور خاوند د الزام کافي دلیلونو د نه ش���تون له امله مس���ولیت څخه 
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بري پیژندل کیږي. د بامیانو والیت امنیه قومنداني د پيښ���ې د سیمې څیړنیز ټیم 
امر د تجربې نه درلودو امله پیښه په سمه توګه د څیړنو الندې نده نیولې، د جرم 
م���ادي مدرکونه او اثار یې په مس���لکي توګه راټول کړي ندي او هم یې په س���یمه 
کې د حاضرو وګړو د ګوتو نښ���ې ندي اخیستې، ترڅو پرتله کولو لپاره کریمنال 
تخنیک ته استول شوی وی. د عسکري ډسپلین اصولنامې په اساس د انضباطي 

مجازاتو مستحق ګڼل کیږي«.

دوس���یه د څلورمې حوزې لومړۍ محکمې ته حواله کیږي. په ۲۶/۱/۱۳۹۲ نیټه باندې بیا مراجعه 
ش���وې ده لیکن د شکیال وکیالنو ته یې په جلسه کې ځای ندی ورکړی. د شکیال د کورنۍ مدعیانو 
په پام کې نیولو پرته س���ره جلس���ه پیل کیږي او د څلورمې ح���وزې لومړۍ محکمه د ۲۶/۴/۱۳۹۲ 
نیټې په قضایي جلس���ه کې د رایو په اتفاق او د پیښ���ې طرفینو په شتون د خپلې ۲۶/۴/۱۳۹۲ نیټې 
د ۸۹ فیصله لیک د الرې درې واړه لومړي تورن کس���ان د زنا په پيښه کې د جزا قانون )۴( مادې 
په اساس او د اساسي قانون )۲۵( مادې الرښود په اساس د الزام دلیلونو د نه شتون له امله بري 
الذمه پیژندل ش���وي دي او دغه راز د ش���کیال د وژنې په پیښ���ه کې دوه تنه تورن د جزا قانون )۴( 
مادې او د جزایي اجرآتو قانون )۴( مادې په الرښود او د اساسي قانون )۲۵( مادې په الرښونې 
د الزام کافي دلیلونو د نه ش���تون له امله بري الزمه وپیژندل ش���ول. د څارنوال د نه قانع کیدو له 
امله دوس���یه د اس���تیناف محکمې ته سپارل کیږي او اس���تیناف محکمه د خپلې ۳۱/۳/۱۳۹۲ نیټې 
په ۲۹۶ ش���مارې فیصلې د الرې د کابل ښ���ار د څلورمې حوزې لومړۍ محکمې فیصله ردوي او د 
والیتي ش���ورا د غړي ورور د زنا په پیښ���ه کې د جزا قانون )۴۲۷( مادې د تعدیل پربنسټ پر شپږ 
کالو مودې لپاره د حبس پر جزا او د وژنې پیښ���ه کې د جزا قانون )۳۹۶( مادې په اساس پر شل 
کالو د حبس په جزا او د جزا قانون )۱۵۶( مادې په رعایت یې د ش���ل کالو مودې ش���دید حبس په 
جزا پر نوموړي باندې د تنفیذ وړ ګڼلو حکم صادر کړ. د والیتي شورا غړی او د هغه میرمن له تور 
څخه بری الذمه پیژندل ش���وي دي او دغه راز د ش���کیال اوښی او بل تورن د عدلي پلټنو وړ پیژندل 

شوي دي.   

بیا هم د اړوند څارنوال د نه قناعت له امله دوسیه جګې محکمې ته داخل شوه.

د س���ترې محکمې د جزا دیوان عمومي ریاس���ت قضایي مش���اورینو د غور او څیړنو وروس���ته د 
اس���تیناف محکمې فیصله د نقض وړ وبلله او د س���ترې محکمې د عمومي جزا دیوان ۵/۸/۱۳۹۴ 
نیټې د ۳۶۲۹ ش���مارې قضایي قرار په اساس د استیناف محکمې د جزا دیوان ۳۱/۲/۱۳۹۴ نیټې 
۲۹۶ نمبر فیصله د نقض وړ وګرځیده. د دوسیې ورقې د بیا غور او فیصلې کولو لپاره د استیناف 

جزای دیوان ته ولیږدول شوې. 

د والیتي ش���ورا غړی او د هغه میرمن چې پدې پیښ���ه کې تورن و د ضمانت د الرې ایله شوي وو 
چې د ضامن لخوا اظهار شول او د جزایي اجرآتو قانون )۹( مادې پربنسټ ورته وویل شول چې 
کوالی شي ځانته مدافع وکیالن وټاکي او د محکمې پر فیصلې او د څارنوال پر اعتراض د نیوکې 
حق لري. لومړۍ جلس���ه د دعوی د طرفینو په ش���تون او د کابل والیت اس���تیناف محکمې عمومي 
رییس د نظارت الندې ونیول شوه. په پیل کې ټاکل شوي څارنوال وویل چې د محکمې حکم سره 
یې پدې دلیل چې د والیتي ش���ورا د غړي ورور په جرم کې ش���ریک و، بلکې د جرم فاعل نه و او 
نوموړی یې د حبس په س���ختو مجازاتو محکوم کړی دی قناعت درلود او د والیتي ش���ورا غړي د 
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میرمن په اړه یې هم عادالنه فیصله غوښ���تله او د څارنوال او د تورنو مدافع وکیالنو له غوښ���تونو 
وروس���ته خپله لیکونکې دفع یې قضايي جلسه کې ولوسته. د استیناف محکمې او قضایي هیات د 
پيښ���ې طرفینو له نیوکو اوریدو وروس���ته د عدالت پرځای کیدو او عادالنه محکمې لپاره د دوسیې 

ورقو ته مراجعه وکړه او د هغه په استناد یې داسې ارزیابي وکړه.

لوم���ړی دا چې تورنو له پیل څخه تراوس���ه خپلو اظهارات���و او ځوابونو کې د څیړنو په ورقو کې د 
شکیال د وژنې هیڅ اعتراف او اقرار ندی کړی. دوهم دا چې د قاطع او مفصلو دلیلونو او شاهدینو 
نه ش���تون چې په پيښ���ه کې د هغوی دخالت او الزامیت په بشپړ او مستند ډول ثابت کړي، د ټاکل 
شوي څارنوال لخوا ندي وړاندې شوي. دریم دا چې د مقتول ورثې لخوا پرلپسې د سترې محکمې 
او لوی څارنوالۍ مقام ته د شکیال د ځانوژنې په اړه د عریضو کول. څلورم دا چې د بامیانو والیت 
د استیناف څارنوالي دوهم تحقیقاتي پالوي شتون چې پیښه یې ځانوژنه معرفې کړې او د تورنو 
د نه مسولیت په اړه یې نظر ورکړی دی. پنځم دا چې د قضایي جلسې په لړ کې د مقتولې ورور د 
تورنو د بې ګناهي هغه عریضې چې مور او پالر یې کړې وې، تایید کړې. ش���پږم دا چې د تحقیق 
پ���الوي نظری���ه پر احتماالتو او عقل وه، نه دا چې قانوني دالیل د جزایي اجرآتو قانون )۱۹( مادې 

په اساس د څارنوال لخوا پر تورنو وړاندې شوي وي او د الزام دلیل اوسي.      

د عدلي طب نظریه چې د مقتولې د بکارت پرده له مخکې ضایع ش���وې وه او د تورنو پروړاندې د 
الزام دلیل کیدی نشي.

په وروستي ارزونې سره د هغوی د هر یو موقف په تشخیص سره روښانه فیصله وشوه او همدې 
ل���ه خاط���ره قضایي پالوی چې د تورن���و په اړه د عقلي او احتمالي دلیلونو له مخې غلط ش���وي نه 
اوس���ي دې پایلې ته رس���یدلي دي چې د پورتنیو دلیلونو په اس���تناد سره د لومړۍ محکمې فیصله 
عدالت ته موجه مقرون ده او په هغه کې کومه قانوني نیمګړتیا نده رامنځته شوې او د تایید وړ ده.

د ټاکل ش��وي څارنوال تصمیم:  دې ته په پام س���ره چې په ورقو کې د عدلي طب لیکل شوې نظریه 
کې د ځانوژنې موضوع رد شوې ده او د شکیال وژنه د دریم شخص لخوا تثبیت شوې او د تحقیق 
پالوي بیا هم د هغې د وژنې انګیزه پټه کړې ده، د زنا عمل مقتولې سره مخکې شوی و او له غرمې 
وروس���ته دوه بج���ې په ۷/۱۱/۱۳۹۰ نیټه باندې د کور په انګړ ک���ې له تورنو پرته نور څوک نه و، د 
دغې ریاست د مخکنیو قرارونو په تایید سره چې دوسیې سره ضمیمه شوي و، د تورنو د برائت 
په اړه د محکمې بیا فیصله د واقعیت خالف ده، ځکه چې یاده فیصله د تورنو په اړه د نیوکې وړ ده 
او د جزایي اجرآتو قانون )۲۷۰( مادې په اساس نوموړې دوسیه د بیا غور او فکر لپاره د سترې 

محکمې عمومي جزا دیوان ریاست ته د ارجاع وړ ده. 

د سترې محکمې تحلیل او ارزونه

د تورنو په اړه د انګیزې نه روښ���انتیا، د ټاکل ش���وي څارنوال لخوا د احتمالي دلیلونو ش���تون، د 
متوفیه ش���کیال د وارثینو اقرار او اظهار چې د ځانوژنې عمل و او پیښ���ه کې تورن وګړي دخیل نه 
و، دې ټولو مواردو په پام کې نیولو س���ره د اس���تیناف محکمې حکم عادالنه او قانوني و او د تایید 

وړ دی.

د س���ترې محکمې د جزای عمومي دیوان د ۲۲/۸/۱۳۹۵ نیټې په قضایي جلس���ه کې د کابل والیت 
اس���تیناف محکمې د ۲۹/۴/۱۳۹۵ نیټې د )۴۱۲( شمارې فیصله چې تورن د لګول شوي تور څخه 
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برائت دي، د جزايي اجرآتو قانون )۲۷۸( مادې حکم په اساس تایید شو. 

 قضایي اجرآتو او کشفي مراحلو کې نیمګړتیاوې 

که څه هم عدلي طب د متوفي وژنه قصدي ښودلې ده، یوازې يې د مرمۍ څرنګوالي، له هغه څخه 
د رامنځته ش���وي ټپونه، د مرمۍ ځانګړتیاوو او وصف باندې نظر وړاندې کړی دی، لیکن د نورو 
السته راوړل شویو ثبوتونو په ځانګړي توګه د لوند بالښت )په مایع ککړ( په اړه څیړنې ندي شوي 
چ���ې دغه افرازات د انس���ان د بدن د کومې برخې دي او کومې ځانګړتی���اوې لري. د وضاحت په 
صورت کې د جنسي تیري د فعل د ثبوت او د ښځو پروړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون پر )۱۷( 

مادې د استناد امکان رامنځته کیده. 

دغه راز د مس���لک له اړخه او د جرم د کش���ف علمي اصولو په پام کې نیولو س���ره یوازې د »سور 
رن���ګ مای���ع...« او »د هغې د بکارت پرده له مخکې تخریب ش���وې« د عدلي طب ګزارش کې لیکل 
ی���وازې د حقیق���ت پټول و او زمینه یې چمتو کړې ترڅو د جنس���ي تی���ري فعل پټ کړي. که چیرې 
پورتنیو برخو ته ځواب وړاندې ش���وی وی، د لومړۍ محکمې د تیښتې الر بندیده او دغې محکمې 

نشو کوالی د قضا د اخالقو خالف د قاتل د برائت حکم صادر کړي. 

 د جرمونو تحقیق څارنوال لخوا دوسیې ته د رسیدنې جریان

ټاکل ش���وي څارنوال پرځای او مس���لکي تحقیق ندی کړی او د علم السته راوړنو څخه یې ګټه نده 
پورته کړې. یقینًا د پیښې ساحې څخه ترالسه شوې وسله د شکیال د اوښي وه، لیکن له بده مرغه 
څارنوال یوازې د کریمنال تخنیک غلط نظر چې په وس���لې باندې د Q.B د الس نښ���ې وې، بسنه 
کړې ده. هغه د والیتي ش���ورا س���اتونکی و او ټوله ورځ به یې وس���له په الس او د هغه څخه ساتنه 
کوله؛ پوښ���تنه دا ده چې آیا د نورو اشخاصو د ګوتو نښو شتون درلود یا نه؟ آیا کریمنال تخنیک 
په خپل نظر کې دا لیکلي چې »د ګوتو نښ���ې یوازې د شکیال د اوښي« دي؟ که چیرې نورې نښې 
ه���م وې، د چا اړون���د وې؟ د جرم د تحقیق مفهوم د جرمې پیښ���ې هراړخیزې څیړنې ته وایي. د 
څارنوال هراړخیزه څیړنه کومه ده؟ ولې څارنوال د اهل خبره )عدلي طب( او د کش���ف مرحلې په 
نیمګړي راپور بس���نه کړې ده؟ ځواب روښانه دی: په مس���تقیمه توګه له قاتل څخه مالتړ دی چې 
د بامیان والیتي ش���ورا غړی، په ولس���ي جرګه کې د وکیل ورور او د مذهبي واکمنو متنفذینو څخه 

شمیرل کیږي. 

لومړۍ محکمه: د لومړۍ محکمې قضایي قرار په اساس د څارنوالۍ په تحقیق کې د نیمګړتیاوو او 
ستونزو شتون پرځای، دقیق او د منلو وړ دی.

په کابل کې دوسیې ته د رسیدنې مرحله

د کابل ش���مال زون څارنوالي لخوا راوالړ ش���وي د الزام دالیل په بشپړ ډول سم او عیني واقیتونو 
باندې والړ دي. ش���کیال اوښي ته برائت ورکول یو عادالنه تصمیم دی. د والیتي شورا غړي لپاره 

غوښتل شوي مجازات د جرم سره متناسب دي.

د کابل شمال زون محکمه: په ۱/۶/۱۳۹۶ نیټه باندې دوسیه محکمې ته حواله کیږي. د قانون خالف 
لومړۍ کړنه چې د محکمې لخوا ترس���ره ش���وې دا ده چې د شکیال مدافع وکیالنو ته په محکمه کې 
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اجازه نده ورکړل ش���وې. دا روښ���انه دي چې دغه عمل د کابل ش���مال زون محکمې او دغه راز د 
سیاس���ي او مدني حقوقو کنوانس���یون او عادالنه محاکمو د معیارونو خ���الف دی. له بده مرغه د 
هی���واد جزایي قوانین او د قضات س���لوکي قوانین د ورته غیر قانون���ي اجرآتو او د قضات اخالقو 

خالف په اړه جزایي حدونه نه لري.

له دې پرته د شمال زون محکمې، د والیتي شورا غړي چې د څارنوال لخوا د اعدام مجازات ورته 
غوښتل شوي و، هغه ته د ټولو منسوب شوي الزام دالیلو سره برائت ورکړ.

د پام وړ مطلب دا دی: همدغه څارنوال چې د والیتي ش���ورا غړي ته یې د اعدام غوښتنه کړې ده، 
د محکمې فیصلې سره چې هغه ته یې برائت ورکړی و، هم قناعت کوي. هیڅ څارنوال به د تحقیق 
په جریان کې داسې غلطي ونه کړي چې لومړی یو شخص ته د اعدام مجازات وغواړي او وروسته 
د محکمې لخوا پر برائت یې قناعت وکړي. پدې اړه هم قوانینو کې نیمګړتیاوې ش���تون لري. باید 

قانون جوړونکي پدې اړه پاملرنه وکړي.

د کابل والیت اس��تیناف محکمې فیصله: د کابل والیت اس���تیناف محکمه د والیتي ش���ورا د غړي 
وراره پر ش���ل کالو حبس محکوموي. هغه د والیتي ش���ورا د غړي د کور په انګړ کې شتون درلود 
او د نوموړي په اړه د تحقیقي او کش���في ارګانونو لخوا د ثبوت لپاره داسې کوم ځانګړی راپور نه 

و چې محکمه د والیتي شورا د غړي پر برائت او د هغه وراره باندې د مداوم حبس حکم وکړي.

پایلې او وړاندیزونه

د دعوی د طرفینو لخوا د اظهاراتو او د نقل او قولونو او اوضاع په پام کې نیولو سره، د کشف په 
مرحله کې د قانوني اجرآتو نشتوالی چې د کشفي پولیسو له دندو څخه عبارت دی، جرمي ساحه 
یې په س���مه توګه بنده کړې نه وه او له س���احې او خلکو یې د ګوتو نښې ندي اخیستي او دغه راز 
تحقیقي ارګان چې څارنوالي ده، بې تجربې وه او مس���لکي کار یې ندی کړی او د والیتي ش���ورا د 
غ���ړي نفوذ الندې راغلی او زور یې ندی رس���یدلی چې د الزام او اثب���ات دلیلونه راټول کړي. دا په 
خپله د قضايي او عدلي کار کوونکو د مسلکي وړتیاو ټیټوالي په نښه کوي. د دې پربنسټ پداسې 
مواردو کې پيښ���ه د تحقیقاتي نیمګړتیاوو او ستونزو سره مخ کیږي چې د یو اړخه د وخت ضایع 
ک���ول دي او د ب���ل اړخه د واقعیتونو د لرې کیدو او پټیدو الم���ل ګرځي. مجرمینو ته وخت ورکول 

کیږي څو حقیقت څخه ځان وژغوري او یا د تیښتې په فکر کې اوسي.   

د لومړیو او اس���تیناف محکمو له فیصلو څخه معلومیږي چې محکمې خپلواکې نه وې او د والیتي 
شورا غړي او د هغه د ورور د ولسي جرګې غړي د نفوذ عمل وجود درلود. نو د قضایي او عدلي 
ارګانونو لخوا حقایق پټ ش���وي او د دوسیې اجرآتو ته د اصلي الرې څخه انحراف ورکړل شوی 

دی.

د پورتنیو دلیلونو په اساس الندیني وړاندیزونه وړاندې کیږي:

۱- عدلي طب قانون: پدې قانون کې داس���ې ماده جوړه شي، څو د عدلي طب مسولین مکلف شي 
چې د جرم پيښ���و په اړه روښ���انه او واضح توضیحات وړاندې او د عدل���ي او قضایي ارګانونو، 
مدافع وکیالنو او دعوی طرفینو ته د فهم وړ اوسي. د بیلګې په توګه د عدلي طب نظر چې د »شکیال 

د بکارت پرده د مخکې نه تخریب شوې وه« د صحت دلیل یې څه شی کیدی شي؟  
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۲- د جزا په کوډ کې داس���ې ماده رامنځته شي، که چیرې څارنوال او قاضي د اجرآتو، تحقیق او 
د حکم د صودر په جریان حقایق پټ کړي، کومو مجازاتو سره مخ کیدی شي.

۳- د جزایي اجرآتو قانون کې د څیړنو او د جزا په کوډ کې د جزایي مواردو یا برخو په اړه ولیکل 
ش���ي که چیرې د څارنوال غوښ���تنې او د محکمې فیصله کې زیات توپیر ش���تون ولري، څه باید 
وشي. د بیلګې په توګه څارنوال د مرتکب لپاره د اعدام مجازاتو غوښتنه کوي او محکمه د هغه د 

برائت په اړه حکم کوي.

۴- هغه حقوق چې د مجني علیه لپاره د تاوتریخوالي منع فرمان )۶( ماده او جزایي اجرآتو قانون 
)۶( ماده کې ځای پرځای شوي، په عملي توګه د تحقیق او محکمو په مرجعو کې نه رعایت کیږي 
او د نه رعایت کیدو په مقابل کې د مسولو ارګانونو لخوا مویده پرې وضع شي، څو د قانون څخه 
د تیښ���تې مخه ونیول ش���ي او د قانون اصول او ش���رایط د هغې په اصلي بڼې سره د څارنوال او 

قضات لخوا رعایت کړی شي.

۵- دغه راز د کنټرول او نظارت بنسټ رامنځته شي څو په پيښو کې پر اجرآتو بیاکتنه ولري او د 
قانون تطبیق لپاره سمه زمینه چمتو کړي.
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۴- مریم:
پيښې ته عمومي کتنه

۱۸ کلنه مریم د بلخ والیت د زارع ولس���والۍ اوس���یدونکې وه چې د ۲۰۱۶ کال د اګست په ۲۵ نیټه 
باندې د بدوغ په کلي کې د دوو س���ړو لخوا چې یو یې N.Z او D.I )د س���یمې سیمه ییز پولیس او 
د قومندان اکرم زارع س���اتونکی و( د N.Z په میلمس���تون کې د ډله ییز تیري الندې ونیول ش���وه. 
وروس���ته له څه مودې د کلي خلک خبر ش���ول او عنعنوي جرګه یې وغوښ���ته. د جرګې د تصمیم 
په اس���اس پریکړه وش���وه چې مریم D.I ته په نکاح کړي لیکن هغه د ټوپک ساالرانو په مرستې له 

سیمې څخه وتښتید. 

هغه مهال چې مریم د خپل پالر سره یوځای د امنیه قومنداني دفتر ته مراجعه وکړه څو د لومړي 
مجرم په اړه خپل ش���کایت ثبت کړي، د دریم ځل لپاره د قومندان اکرم زارع لخوا د جنس���ي تیري 

الندې ونیول شوه او پر وژلو یې وګواښله.

دغه چارواکی د جمعیت اس���المي ګوند زورواکی قومندان و چې د بلخ والي پلوي ورس���ره هم وه. 
د مریم له پيښ���ې پرته، دغه قومندان تورن دی چې په G.N، Z.K باندې جنس���ي تیری کړی او ۲۲ 

کلن H.T یې وژلی هم دی.

د تحقیق طریقه

مخکې له څیړنو، راپورونو او نورو اړوند معلومات لکه د کورنیو او نړیوالو رسنو راپورونه، مرکې 
او ویډیوي���ي کلیپونه راټول ش���ول. اړوندو دولتي ادارو ته )د ښ���ځو چ���ارو وزارت مختلفو ادارو، 
کورنیو چارو وزارت او لوی څارنوالۍ ته( لیکونه واستول شول او پدې برخه کې د مرستې لپاره د 
هغوی رضایت ترالسه کړی شو. وروسته له دې یو ټیم چې دوه ساتوونکو، ارواه پوه، حقوقي کار 
پوه او د اړیکو ترس���ره کوونکې څخه رامنځته ش���وی و، د سیمې اوسیدونکو، د مریم مور او نورو 
خپلوانو او د بلخ والیت چارواکو س���ره د مرکو او دغه راز د پیښ���ې د دوسیو او اسنادو څیړلو او 
السته راوړلو لکه د روغتون اسناد او د پيښې سیمې ارزونې او مطالعه لپاره د ۲۰۱۸ کال د اپریل 

میاشت په ۱۳ نیټه یې د مزارشریف ښار ته سفر وکړ.  
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هغه ځانګړې س���تونزې چې څیړنیز ټیم ته اړوندې وې، د تحقیق په لړ کې رامنځته ش���وې. په پیل 
کې څیړنیز ټیم ته د مریم مدافع وکیل لخوا په کراتو وویل شول چې د دې تحقیق ترسره کول یا د 
قرباني له مور س���ره لیدل له خطر څخه ډک دي، ځکه چې پخپله د زارع اکرم اړوند زورواکو لخوا 
ګواښ���ل ش���وی و، د ټیم لپاره هم پرته له خطره نه و. د دې دلیل له امله، شخصًا ومې نشو کوالی 
له زارع س���ره وګورم. د دوهم ځل لپاره د محکمې لخوا د هغه د نیونې حکم صادر ش���وی دی او 
دغه امر کوالی ش���و چې زارع د هغو خلکو پروړاندې خلک تحریک کړي چې د مریم پيښ���ې په اړه 
داس���ې تحقیقات کوي. بله مسله د اړوندو مدارکو ترالس���ه کول و. زیاتره دولتي چارواکي چې دا 
پیښ���ه یې پرمخ وړله، د زارع نفوذ له امله پدې برخه کې له مرس���تې یې ډډه وکړه، ځکه چې هغوی 
ته د خطر پیښ���یدو او د دندو د السه ورکیدو المل کیده او هم D.I لومړی جنسي تیري کوونکی له 

پيښې وروسته مفرور و او له کلي بهر تښتیدلی و.    

پورتنۍ ستونزې او د اوسني تحقیق السته راوړنې پراخ فساد او بې عدالتي ښکاره کوي چې د دې 
پیښې اصلي برخه ده. لومړی خو مشخص شو چې د دولت پر لوړپوړو چارواکو هیڅ نظارت شتون 
نه لري. پدې ترتیب سره ، دغه چارواکي د جرمونو په اړه چې مرتکب شوي دي د قانون په پام کې 
نه نیولو سره مسئول نه ګڼل کیږي. دغه راز مشخص شو چې یو شمیر چارواکي او حکومتي کړۍ 
له ډلو یا پر وسلو سمبالو خلکو څخه پلوي کوي او ډیری بې کیفایته وګړي یې نظامي او حکومتي 
بس���تونو کې مقرروي. په عین حال کې، د اندیښنې وړ خبره دا ده چې د ولسوالیو او کلیو په کچه 
عدالت ته نه رس���یدنې ستونزې تر س���ترګو کیږي او د کلي خلک د قانوني او قضایي مرحلو څخه 
خبر ندي. د بیلګې په توګه د مریم کورنۍ نه پوهیدله چې په ش���کایت کولو کې لومړی قانوني ګام 
کوم یو دی او څرنګه باید تعقیب کړی شي. دا هم روښانه شول چې په رسنو کې سانسور شتون 
لري او هغو پيښو کې چې زورواکي دخیل اوسي، اطالعاتو ته الرسی ډیر محدود دی. په عین حال 

کې خبریاالن چې همدغو پيښو کې شامل اوسي، لږ آن هیڅ امنیت نه لري.

پدې تحقیق کې اسناد ترالسه شوي دي او د مریم د پيښې دوسیې اړوند ټیم لخوا د څیړنو الندې 
نیول ش���وي دي، پدې اس���نادو کې د مریم او د مدني ټولنې فعاالنو په اړه راپورونه او کلي څخه 
راټول شوي اسناد چې هلته پیښه ترسره شوې ده، شتون لري. له دې پرته یو شمیر مخبران لکه 
د مریم خپلوانو، س���یمه ییز چارواکي، وزارت خانو چارواکو، خبریاالنو او محلي فعاالنو سره ۲۶ 

مرکې ترسره شوي دي.  

د پيښې رامنځته کیدل

مریم ۱۸ کلنه جینۍ چې د ۱۳۹۵ کال په اس���د میاش���ت کې لومړی د یو س���میه ییز پولیس لخوا د 
سیمې د یوه زورواکي په میلمستون کې د جنسي تیري الندې ونیول شوه او وروسته له یوې مودې 
او د موضوع په اړه د س���یمي خلکو خبرتیا س���ره مسئله جرګې ته راجع شوه. د جرګې فیصلې په 
اساس تیري کونکي له مریم سره باید نکاح وکړي چې دغه پریکړه د تیري کونکي لخوا منل کیږي، 
لیکن وروس���ته د هغو کسانو لخوا چې په پيښه کې یې الس���وهنه کوله له پيښې لرې ساتل کیږي. 
د مریم کورنۍ د ناچارۍ له امله ولس���والۍ ته مراجعه کوي او ولس���وال د نوموړې عریضه امنیه 
قومندان���ي ته راجع کوي. د امنیه قومندان د تحقیق په بهانه او د هغې د پالر له ش���تون پرته مریم 
خپ���ل دفتر ته یوازې وړي او بیا د جنس���ي تیري الندې نیول کی���ږي او ترڅنګ یې د ګواښ الندې 
نیسي، که چیرې مریم د موضوع په اړه خلکو ته څه ووایي، نو بیا به نوموړې، پالر او ټوله کورنۍ 
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به ورته ووژني.  

د دریو میاشتو راهیسې د مریم کورنۍ کوښښ کوي، څو یو مسئول ارګان ته السرسی پیدا کړي، 
لیکن کومه نتیجه ترې نه اخلي. په پای کې مریم د خپل پالر س���ره کابل ته ځي او د بش���ري حقوقو 
خپلواک کمیسیون ته مراجعه کوي. که څه هم پيښه د نظامي برخې اړوند وه، کمیسیون د کورنیو 
چ���ارو وزارت پ���ه جریان کې اچوي او تحقیق���ات پیلوي. د مریم او د بلخ ملک���ي څارنوالي د لوی 

څارنوال په امر هم دوسیه د تحقیق الندې نیول کیږي. 

هغه مهال چې دوس���یې لپاره وکیل ټاکل کیږي، د کورنیو چارو وزارت د تفتیش ریاس���ت څخه د 
رامنځته ش���وی کمیسیون اسناد، د قومندان په اړه د کمیسیون نظر اخیستل، د عدلي طب معاینې 

او د هغې نتیجې لپاره استعالم راټولیږي.

د وخ���ت په تیریدو س���ره د بلخ والیت په څارنوالي کې د مریم دوس���یه هغه مهال حفظ کیږي چې 
قومندان ۵۰۰ تنه شاهدین حاضر کړي چې ټولو په دنده کې د هغه نه شتون ښودلی. 

دوه���م ځل بیا د مریم په عریضې س���ره د هغې د مدافع وکیل لخوا د بیا رس���یدنې لپاره دوس���یه 
پ���ه کابل کې د غرب زون نظامي څارنوالۍ ته س���پارل کی���ږي او تحقیقات پیل کیږي ولي څه موده 

وروسته هلته هم د لوی څارنوال او د مدافع وکیل له خبرتیا پرته دوسیه حفظ کیږي. 

د دوسیې د بیا بیرته کیدو غوښتنه کیږي او د لوی څارنوالي کمیسیون تحقیق پالوی د ښپږو فقرو 
په لړ کې خپل نظریات وړاندې کوي چې د هغه پر اس���اس زارع قومندان د یو بل س���ړي میرمن د 
دریو میاش���تو لپاره د ځان سره ساتلې او د آخرې فقرې په لړ کې یې پر مریم باندې جنسي تیری 

هم ذکر کړی دی.

وروسته دوسیه د لوي څارنوالي نظامي برخې اداري فساد ته د ارزونې لپاره استول کیږي چې بیا 
له ارزونې او نتیجې له لیکلو وروسته د بلخ والیت استیناف څارنوالي ته لیږدول کیږي. 

اوس���مهال د بلخ والیت د ښ���ځو پروړاندې د تاوتریخوالي د منع څارنوالي د دوسیې تحقیق روان 
دی. 

د مریم پالر لخوا د پيښې روښانول

د پيښې د رامنځته کیدو په اړه د قرباني پالر خبرې په الندې ډول ذکر شوي دي: 

»پیښ���ه د جنسي تیري ده. ش���پې کور ته راغلل او جینۍ یې ویوړه. هغه نفر چې 
وړې وه، جنس���ي تیری کوونکی زموږ له خپلې سیمې دی او دغه نفر له خپل ځان 
سره پردغه شپه انډیوال هم لري چې جینۍ وایی چې هغه مې ونه پیژنده، د شپې 
تورتم و او د قومندان N.Z میلمس���تون ته چې زموږ د کلي دی وړې وم او د هغه 

بل نفر مخ پټ و، لیکن هغه نفر چې وړې وم، هماغه جنسي تیری کوونکی و. 

زه په کور کې نه وم یو زوی مې درلوده چې ناروغ و او هغه مې مزار ته وړی و او 
د روژې میاش���تې وروس���تۍ ورځې هم وې، الر لرې وه شپې پاتې شوم او هماغه 
شپه چې زه په کور کې نه وم جینۍ یې وړې ده او په حق کې یې دغه کار کړی دی.

له دې جینۍ چې خبر ش���وم پریښانه ش���وم. د هغه نفر قومیان له سپینګیرو سره 
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راتول شول او راته یې وویل چې څه کوی. ما په ځواب کې ورته وویل چې زه خو 
مړ یم تاس���و ژوندي یاست تاسې څه کوئ. وروس���ته دوه درې سپینګیري راغلل 
او ویي ویل، تاس���ې عریضه کوئ یا دا چې د بې غیرتۍ لونګۍ پر سر کوئ؛ ورته 
ومې وویل چې زه نر یم او دغه کار نه کوم او خپله هڅه کوم. بیا یو حاجي د امنیه 
قومندان ش���ماره درلوده زنګ یې ووهو او وی���ي ویل چې د فالني کس په کور کې 
جنسي تیری شوی دی، څنګه کیږي او اوس د اختر رخصتي هم ده. دغه قومندان 
وویل چې الړ دې ش���ي او عریضه دې جوړه کړي او رخصتي چې خالصه شوه، 
راش���ئ. ښه موږ ټول سپینګیري او قومونه چمتو ش���ولو  چې الړ شو او عریضه 
جوړه کړو زموږ ش���اته په وس���لو س���مبال وګړو او اربکو منډې وهلې او راغلل او 
زم���وږ الر یې ونیوله چې چیرې ځئ. ورته وم���و ویل چې دولت ته ځو او عریضه 
کوو. هغوی وویل چې موږ س���پینګیري او قوم نه یو چې حل یې کړو؟ او وروسته 
هغوی ټول س���پینګیري چې له ما س���ره وو، ل���ه موټر څخه کوز ک���ړل او لغتو او 
س���وکانو یې ووهلو او موږ له جینۍ سره یوځای یې موټر ته وخیژولو او وروسته 
ی���ې کور ت���ه راوړو او په انګړ کې ی���ې واچولو او په خپله د قومندان میلمس���تون 
کې راټول ش���ول او هلته جنس���ي تیري کونکي ویلي چې جینۍ اخلم. دغه اربکی 
قومندان راغلی او ویي ویل ته همدا جینۍ راکوی؟ ما وویل چې زه مسلمان یم په 
همدې تماشې سره جینۍ اخلی؟ الړ شئ په خپله له جینۍ څخه پوښتنه وکړئ که 
چی���رې میړه کوي نو بیا ما ته څه! ما ته یې ووی���ل چې نه، ته د خپلې لور اختیار 
لری ووایه. ما وویل چې اوس تاس���ې ووایي چې ده زما په حق کې ښ���ه کار کړی 
او ک���ه بد، که بد یې کړی وي نو باید ب���د ورکړي او دغه ۱۸ کلنه لور یې راته ولې 
بدبخته کړه. له دې موضوع څخه د لومړي جنس���ي تیري کوونکي لور، ښ���ځه او 
خواښې هم خبر شوي او غلمغال یې اچولی و که چیرې فالني د فالني لور واخلي 
موږ ځان وژنو او له بام څخه ځان ښکته اچوو... او پای کې لومړی جنسي تیری 

کوونکی وتښتیده.

وروس���ته زه الړم د رخصتي ورځ وه او د سرطان په ۱۹ نیته مې عریضه وکړه له 
زارع ولس���والۍ څخه مې احکام واخیستل او سهار وخته له دې ډاره چې ګیر مې 
نه کړي تر ۷ بجو ځان مې زارع قومنداني ته ورس���و. عس���کرو له ما وپوښ���تل له 
کوم ځای راغلی یې او چا سره دې کار دی. ما وویل چې زارع څخه راغلی یم او 
قومندان سره کار لرم. دننه یې مخابره وکړه او قومندان ځواب ورکړ چې دننه الړ 
شم. زه او لور مې له اول قراول څخه تیر شولو په دهلیز کې یو بل عسکر و، دننه 
الړی او بیرته بیرون راغلی او وول چې راځئ. زه مخکې وم او لور مې راپسې ما 
ته یې وویل چې ته بیرون اوسه او جینۍ پریږده چې خپله عریضه یوسي. ما وویل 
ښ���ه دی قومندان شته، شاید کومه پوښ���تنه ولري، د ټولو پالر دی.... دغه جینۍ 
الړه، ۲۰ دقیقې تیرې ش���وې، قومندان جینۍ س���ره راغی او ویي ویل: تره ما دې 
لور ولیده او پوښ���تنې مو ترې وکړې جینۍ مزار ته مه بوځه دغه نفر پیدا کوو او 
نیسو له هرځای چې اوسي راوړو یې، د خلکو خبرو پسې مه ځئ، په مزار کې یو 
ځ���ای د خوندي کور )خانه امن( په نوم دی چې خراب ځای دی او دولت لور دې 
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له تاس���و اخلي او تاسو لیږدي. وروسته یې زما عریضه جنایي ته ورکړه. جنایي 
یو تحقیق وکړ او هیڅ ځواب یې ورنه کړ. څو ورځې وروس���ته چې ښار ته راغلم، 
الړم چې د عریضې پوښ���تنه وکړم، وویل چې الړ شه همدا نن ورځ لور دې راوړه 
چ���ې روغتون ته یې ولیږو. خپل مرکب مې پریښ���ود او په ۱۰۰۰ افغانۍ مې موټر 
کرای���ه کړ د جینۍ م���ور او په خپله جینۍ مې راوس���ته او دا ځل مې جینۍ یوازې 
رانوسته. مور یې قومندانۍ ته دننه پرینښوده. د دروازې په خوله کې له ما او مور 
څخه یې څو پوښ���تنې وکړې وروسته یې له مریم څخه انځورونه هم واخیستل او 
جینۍ او مور مو د زارع کلینک ته ویوړل او بیا یې یو استعالم جنایي ته راجع کړ 
او موږ راغلو جنایي ته. سبا سهار راغلو ومې ویل یا ځواب مو راکړئ او موضوع 
رس���مي کړئ او یا دا چې مزار ته ځو. دغه ځل قومندان هم و هغه جنایي ته آواز 
وکړ چې دغه تره مزار ته ځي. قومندان وویل چې موږ قوه نه لرو چې هغه ونیسو. 
جنای���ي وویل چې تره ته ولې ش���له یې؟ ته مزار ته خپله ل���ور خوندي کور )خانه 
امن( ته وړی او لور دې دوه ماشومان پیدا کړي او د نوسیانو خاونده شی بیا به 
خوش���حالي کوی. ما وویل بس بس زه پوهه شوم مسلماني نشته دی او موږ نور 

قومنداني ته نه راځو.

وروس���ته مزار ته راغلو او د بلخ والي، والیتي شورای، څارنوالي، امنیه قومنداني 
او بش���ر حقوقو ته مو عریضه وکړه. بیا مې په یاد کې راغلل چې موږ د ش���ورا یو 
وکیل عبدالوکیل س���یاه ته رای ورکړې وه چې له مزار څخه دی. وروسته له درې 
ورځ���و لټ���ون څخه هغه مو پیدا کړ او هغه ته وویل چې ستاس���و کور ته د یو امید 
سره راغلي یو چې دغې پيښې په اړه پوښتنه وکړی. ما ته یې ډیرې وعدې راکړې 
او ما ته یې وویل چې همدلته ویده شه. ۲۰ ورځې وم، سپینګیري یې راټول کړل، 
د ګذر وکیل یې راوغوښ���ت او له هغوی څخه ی ېنظر وغوښ���ت. وروسته یې راته 
وویل تاس الړ شئ او دغه مسئله خپل منځ کې حل کړئ څو ستاسو منځ د وژنې 
کومه پيښ���ه رامنځته نش���ي. س���پین ګیرو وویل چې مه چیرې یاده پيښه زموږ د 
الرې حل نش���وه نو بیا تاسې بیرته راشئ. لس یا پنځلس ورځې په مزار کې پاتې 
ش���وم هیڅ پوښتنه ونشوه بیا راغلم د وکیل استاد خواته او څو ورځې هلته پاتې 
ش���وم. او ویل یې چې نن یې غواړم او س���با. باالخره مې ولیدل چې نه کیږي ۲۰ 
ورځې د هغه د دروازې س���ره پاتې ش���وم. د جمعه شپه وه، لور مې زنګ ووهو او 
ومې ویل په مزار کې یم وکیل اس���تاد سره. ویي ویل چې سبا ته راشه، ومې ویل 
چې خیرتي ده، هغې وویل هو خو تاس���ې راشئ. سبا سهار د وکیل دروازې سره 
ودریدم څو راش���م او اجازه واخلم. کله چې راغلی ویي ویل که ځی الړ ش���ه، نور 
ی���ې هیڅ هم ون���ه ویل. یوه بجه کور ته الړم. لور مې ووی���ل چې دلته د زنداني په 
توګه یم ژوند نه تیریږي ما یو بل ځای ته یوسه یا دا چې ځان وژنم. ما وویل چې 
بای���د دا کار ون���ه کړی که ځان دې ووژو، مردارده کی���ږی هم پدې دنیا کې او هم 
هاغه دنیا کې. د نیمې ش���پې ۳ بجې وې د ځان یوه جوړه کالو او پيس���و سره مې 
حرکت وکړ په یوه سیمه کې موټر ته جګ شوم چې مزار ته الړ شم. په روضه کې 
او جینۍ ته مې وویل چې اوس تاس���ې چیرې یوسم، ومې ویل چې راځه د استاد 
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وکیل میلمستون ته دې یوسم. هغې وویل چې پالره که هغه پوښتنه کوله اوس به 
یې هر وخت پوښتنه کوله او ویي ویل چې ما کابل ته یوسه. ورته ومې ویل چې زه 
هلته څوک نه پیژنم او ته اوس ماته یو پیټی یې. مجبور شوم چې کابل ته الړ شم 
په ښ���ار کې مو هوټل ونیو، له لټون او پوښتنو وروسته عریضه لیکونکی مې پیدا 
کړ. هلته چې ورسیدم عریضه یې چې لیکله دغې جینۍ وویل چې پالره خیر اوسئ 
چې زه دې تردې ځای راوستم او په خپله عریضه لیکم. هغې د عریضې لیکلو په 
جری���ان کې وویل، پالره دغه قومندان هم هماغه ورځ په قومنداني کې راس���ره دا 
کار زما په حق کې وکړ. تاس���ې یې دهلیز الندې بوتلۍ او زه یې چې دننه بوتلم په 
زوره یې زما په حق کې دا کار وکړ او ما ته یې وویل چې غږ دې مه اوباس���ه. زه 
خپله نفر پیدا کوم لیکن اواز دې مه اوباسه او مزار ته هم مه ځه. هلته ډاریدلې وم 

لیکن اوس عریضه کوم.  

لومړۍ ورځ د پارلمان شکایتونو کمیسیون ته الړم، د بلخ وکیل خوا ته او د بشري 
حقوقو دفتر کې د س���یما ثمر خواته الړم. څارنوالي ته هم تللي وو، کورنیو چارو 
وزارت ته هم الړو او تراوسه ۱۸ میاشتې کیږي چې موږ بې سرنوشته پاتې یو او 
نه پوهیږو چې څه به کیږي. پدې موده کې نه له کوره خبر لرم نه له ځای څخه او 
نه ملک څخه. او هلته هم تلی نش���م ځکه چې صحرایي حکومت یې رامنځته کړی 

دی«.

د کشف او تحقیق پروسه

د اول ځ���ل لپ���اره د مریم پالر په ۱۸/۴/۱۳۹۵ نیته باندې د ولس���والۍ امنی���ه قومنداني ته عریضه 
ک���وي. هغه راپور چې د بلخ والیت جرایمو تحقی���ق عمومي څارنوالي لخوا لوی څارنوالي مقام ته 
ورکړل ش���وې او دغه راز د مریم پالر اظهارات هم ثابتوي چې عریضه ش���وې ده او هغه خلک چې 
په عریضه کې معروض علیه نیول ش���وي دي، څلور نفره دي. د دوس���یې ورقونو ته په پام س���ره 
د متضررینو اظهارات اخیس���تل ش���وي دي او آغلې مریم د معایناتو لپاره د همدغې ولس���والۍ یو 
ناس���مباله کلینک ت���ه د یو مکتوب د الرې په ۲۱/۴/۱۳۹۵ نیټه باندې لی���ږدول کیږي. هغه کلینک د 
مکتوب په ځواب کې د طبي وسایلو او د معایناتو لپاره د عدلي ډاکټر نشتون په ګوته کوي او بیرته 
یې قومنداني ته یې لیږدوي. مریم بیا قومنداني ته نده تللې او مرکز )کابل( ته د تلو تصمیم نسي.    

د مری���م پالر په ۲۶/۴/۱۳۹۵ نیټه باندې د بلخ والیت مقام ته هم عارض کیږي او ۲۸/۴/۱۳۹۵ نیټه 
باندې د بلخ والیت امنیه قومنداني د تنظیم ش���ویو )سازمان یافته( جرایمو کشف مدیریت د زارع 
امنیه قومنداني باندې د تعقیب، نیونې او د عدلي ادارو ته د دوس���یې سپارلو امر کوي. او دغه راز 
د جرایم���و تحقیق عمومي څارنوالي پ���ه ۳۰/۸/۱۳۹۵ نیټه باندې د مریم د پالر لومړیو اظهاراتو او 
عریضې ته په پام سره د څلورو تورنو د نیولو او جلب قرار د بلخ امنیه قومنداني ته صادروي چې 
کوم اجرآت نه ترسره کیږي او په ۲/۹/۱۳۹۵ نیټه باندې د دوهم ځل لپاره بیا دغه قرار صادریږي 
او بیا هم بې پایلې پاتې کیږي. په ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ نیټه باندې دوس���یه د موضوع ارتباط له لحاظه د 
بلخ والیت عس���کري جرایمو څارنوالي ته لیږدول کیږي او وروس���ته له یو سلسله تحقیقاتو څخه د 
مظنونیو له نیونې او جلب پرته په مزار کې حفظ کیږي. د موجود راپور ورقو او د مریم وکیل وینا 
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په اس���اس د دوس���یې حفظ کولو دلیل دا و چې د قومندان پروړاندې اس���ناد وجود نه درلودل او د 
قومندان لخوا د سیمې څارنوالۍ ته د کلي څو خلکو حاضرول چې د هغه د بې ګناهي ثبوتول وو.    

د لوی څارنوال په امر د دوس���یی څیړنه د بلخ والیت اس���تیناف ولسوالۍ کې بیاځل پیل کیږي او 
دوسیه لدې څارنوالۍ څخه د ښځو پروړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي څارنوالۍ ته استول کیږي.

مریم او پالر یې کابل ته راځي، بش���ري حقونو او د ولس���ي جرګې د ش���کایتونو اوریدو کمیسون 
ت���ه عریض���ه کوي چې دا ځ���ل د عریضې په متن کې د زارع ولس���والۍ د امنی���ه قوماندان نوم هم 
ورزیاتیږي. د ولسي جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسون د ۱۳۹۵/۸/۹ نیټې ناسته کې د قوماندان 
پروړاندې ټول ش���کایتونه ارزوي او د اړوند مراجع لخوا یې د تعقیب او پلټنې غوښ���تنه کوي. لدې 
چې تورن ش���خص نظامي دی نو د بشر حقونو خپلواک کمیسون قضیه د کورنیو چارو وزارت ته 
لیږي. د کورنیو چارو وزارت په دوسیه کار پیل کوي او د کورنیو چارو وزارت د تفتیش ریاست د 
راپور ترالس���ه کولو لپاره کمیسون جوړوي او پدې لړ کې د مدافع وکیل په واسطه د کورنیو چارو 
وزارت نه د عدلي طب معاینې لپاره مکتوب اخیس���تل کیږي ترڅو د دې جرم د اثبات لپاره س���ند 
شتون ولري. وروسته د راپور پایله کورنیو چارو وزارت ته لیږل کیږي او د هغې پربنسټ قوماندان 
اکرم زارع په مریم د جنسي تیري قضیې سربیره دوه نورو قضیو کې هم تورنیږي. د کورنیو چارو 
وزارت د وزیر په الرښوونه د قوماندان او د هغې د مالتړو د نیولو امر ورکوي. لدې چې دوسیه په 

مزار کې په الره اچول شوې وه او هلته د پلټنې الندې وه نو کورنیو چارو وزارت تحقیق بندوي.

کورنی���و چ���ارو وزارت د بلخ والیت د امنیه قوماندانۍ د مس���ؤلینو د اجرآتو د څرنګوالي په تړاو د 
ارزون���ې د راپ���ور کاپي د دولت چارو ادارې ته لیږي چې قضیه د افغانس���تان اس���المي جمهوري 

ریاست چارو ادارې د عمومي ریاست له الرې د اجرآتو لپاره لوی څارنوالۍ ته هم صادریږي. 

وروس���ته بیا د مریم د عریضې پربنس���ټ د دوس���یی صالحی���ت تفویض کی���ږي او د لویدیز زون 
څارنوالۍ نظامي څانګې ته سپارل کیږي او دا څارنوالي د پلټنو او تحقیق لپاره درې ځله مریم او 
د هغې پالر ورغواړي. بیا د یولړ استعالمونو وروسته په ۱۳۹۶/۵/۳ نیټه چې د همدې څارنوالۍ له 

الرې ترسره شوي، د لوی څارنوال د معلوماتو پرته دوسیه ساتل کیږي.

بل ځل د لوی څارنوال د امر پربنس���ټ راپور غوښ���تل کیږي او په راپور کې د تحقیق پالوی نظر 
ورکوي چې د مریم پیښ���ې په اړه تحقیق وشي. دوس���یه د نظامي برخې اداري فساد څارنوالي ته 
راجع کیږي، څو وروس���ته له تحقیق څخه د هغه راپور لوی څارنوالۍ ته وړاندې شي چې هلته هم 
مریم د خپل پالر س���ره د تحقیق لپاره ورغلل. د تحقیق جریان د راپور په لړ کې لوی څارنوالي ته 
ورکول کیږي، هیات د اسنادو او شواهدو د نه شتون له امله د قوماندان په تړاو د اسنادو د ساتنې 
نظر ورکوي او لوی څارنوال هم د تحقیق هیات دا نظر مني او د تیري کونکي او د هغې ملتیا کونکو 

د اسنادو د سپارلو امر د پلټنو لپاره اړوند څارنوالۍ ته ورکوي.   

په  ۱۳۹۶/۸ /۲۴ نیټه دا څارنوالۍ دوس���یه د بلخ والیت د ښځو پروړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي 
څارنوالۍ ته لیږي. دوس���یه بیرته د بلخ والیت د تاوتریخوالي مخنیوي څارنوالۍ ته لیږل شوې او 
دا څارنوالۍ د کشف او د جرم د فاعل د تشخیص لپاره په ۱۳۹۷/۱/۱۵نیټه او همدارنګه د تحقیق 
د ځنډولو غوښ���تنه ه���م کوي. بیاهم د څلور تنو د جلب غوښ���تنه چې مخکې پ���ه ۱۳۹۶/۲/۱۰ او 
۱۳۹۶/۱۰/۵ نیټو او اخرنی جلب په ۱۳۹۷/۱/۸ نیټه لیږل ش���وی و، د ګومارل شوي څارنوال لخوا 
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صادریږي.

اوسمهال قضیه په جریان کې ده.

د تحقیق پروسو او قضایی اجرآتو کې نواقص 

لومړی: د جرګې پریکړه د افغانس���تان د اساسي قانون )۱۲۲( مادې مخالف ده. د اساسي قانون 
د دې حکم له مخې، ټولې قضیې باید د محکمو په واسطه حل او فصل شي.

الف: که چیرې د جرګې د پریکړې له مخې د مریم او تیري کونکي ترمینځ د مریم په غیاب کې او د 
رضایت پرته واده شوی وی نو پدې توګه صریح قبول نه رامینځته کیده او دا عمل د مدني قانون 

)۶۶( مادې څخه سرغړونه وه ځکه پدې ماده کې د صریح ایجاب او قبول یادونه شوې ده.

ب: که چیرې دا نکاح شوي وی نو د ښځو پروړاندې تاوتریخوالي مخنیوي قانون )۲۶( مادې څخه 
س���رغړونه ده. نو د همدې لپاره دا نکاح د یادې مادې پربنس���ټ فسخ شوې او مرتکب په متوسط 

حبس محکومیږي.

په همدې توګه د جنس���ي تیري وروس���ته واده ته رضایت په هیڅ ډول حقیقي رضایت ندی بلکه د 
اکراه الندې رضایت دی چې نش���ي کولی حقوقي پایله ولري ځکه چې د اکراه او جبر له مخې هر 

عقد باطل دی.

سربیره پردې، دا ډول رضایت او واده ناوړه کورنۍ، چاپیریالي او ټولنیزې پایلې لري.

ج: د نکاح پرته د نارینه او ښ���ځې ترمینځ جنس���ي مقاربت د جزا قانون )۴۲۷( مادې مطابق د زنا 
جرم ګڼل کیږي او د تاوتریخوالي مخنیوي قانون )۱۷( مادې مطابق که چیرې کوم څوک په بالغه 

ښځه جنسي تیری وکړي نو د جزا قانون د )۴۷۶( مادې مطابق په اوږد حبس محکومیږي.

د کلي اوسیدونکو پدې ظالمانه پریکړه او فیصله کې چې له ټولو انساني موازینو څخه لیرې ده، نه 
یوازې دا چې قضیه یې حل کړې نده بلکه د قانون د تطبیق څخه یې د تیري کونکي د تیښتې چاره 
هم برابر کړې ده ځکه چې دې ډول متعصب اشخاصو ته د یوه نارینه عزت او پت حتی د څو ښځو 

د عزت او پت څخه لوړ دی. د همدې لپاره د کلي اوسیدونکي هم باید وپلټل شي او محکمه شي.

دوهم: د زارع ولس���والۍ امنیه قوماندان جنس���ي تیری د تاوتریخوال���ي مخنیوي قانون )۵( مادې 
مطاب���ق جرم���ي عمل دی او د تاوتریخوال���ي مخنیوي قانون )۱۷( او )۲۶( م���ادې او د جزا قانون 

)۴۲۶( مادې د جنسي تیري جرم د ترسره کولو عمل له امله د تطبیق وړ دي.

د ولس���والۍ امنیه قوماندان د جنس���ي تیري وروس���ته د مریم پالر ته وایی چ���ې نوموړې مزار ته 
ویس���ي. د قومندان هدف د جرم ثابتونکي اسنادو له مینځه تلل و ځکه چې لږترلږه د ۲۴ ساعتونو 
تیریدو وروس���ته هغه افرازات چې له مخې یې د مجرم هویت تش���خیص کیدی شو، له مینځه ځي. 

مرتکب د جرمي اسنادو او مدارکو له مینځه وړلو کې هم د عدلي تعقیب وړ دی.

د زارع ولس���والۍ جنای���ی کارمندان د عدلي طب معایناتو لپاره مریم د ولس���والۍ کلینیک ته لیږي 
پداس���ې حال کې چې ښه پوهیږي چې د ولس���والۍ کلینیک د دا ډول جرم د معایناتو او د مجرم د 
تش���خیص امکانات نلري. دا پخپله پدې داللت کوي چې جنایی کارمند چې زارع یې مس���تقیم آمر 
دی او د D.I افس���ر هم چې د قوماندان زارع ځانګړی کس دی دا جنایت یې ترس���ره کړی دی. که 
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چیرې په وخت سره او سمه مرجع کې تحقیق ترسره شوی وی، نو موضوع او د مجرمینو هویت 
به څرګند شوی وی. 

د پوهې وړ افرادو د وینا له مخې، د ولسوالۍ امنیه قوماندان هیڅ ډول مسلکي او پولیسي زده کړه 
او تعلیمات نلري. نوموړی یو بې س���واده جهادي ش���خص دی چې ډیر شمیر جرمونه یې کړي او 

په تکرار سره یې کوي.

قومن���دان چې مخکې د جنبش ګوند غړی و او د جنبش ګوند وس���لو په پلورلو او د دې ګوند څخه 
په جال کیدو سره د جمعیت ګوند سره یوځای کیږي، د مزار والي سخت مالتړ له ځان سره لري. 
دا وال���ي په ټولو جرمي اعمالو کې د دې قوماندان مالتړ کوي. د جزا قانون )۳۹( مادې )۳( فقرې 

مطابق د مجرم مالتړی او مرسته کونکی هم باید مجازات شي.

دا قوماندان چې هیڅ ډول مسلکي او شخصیتي اهلیت او وړتیا نلري د مزار والي د نفود، صالحیت، 
مالتړ او مرستې په واسطه پدې دنده ګومارل شوی، دا عمل د اداري فساد سره مبارزې ستراتیژي 

قانون )۴( مادې مطابق جرمي عمل ګڼل کیږي. 

دریم: د والیت امنیه قوماندانۍ د کشف مسؤلین د جزایی اجرآتو قانون )۸۰( مادې مطابق، سره 
لدې چې ښه پوهیدل چې د دې قومندانۍ دوهم واحد )د زارع ولسوالۍ اړوند( پدې برخه کې الزمي 
او ضروري اجرآت ندي کړي او د هغوی په افسر تورونه پورې شوي دي، مګر هغوی دا موضوع 
په جدي ډول نده ارزولې او تعقیب کړې یې نده. کوم اجرآت چې شوي دي یوازې د مریم او د هغې 

د پالر غولولو او سرګردانه کولو لپاره یې کړي دي.

د مریم د پالر د عریضې پربنست، د جرایمو د کشف مدیر د تورن فرد نیولو امر د زارع ولسوالۍ 
امنی���ه قوماندانۍ باندې صادروي. د امنیه قوماندانۍ د کش���ف مس���ؤلینو دا اجرآت غولونکي دي 

ځکه:

جنسي تیری د تنظیم شوي جرمونو له ډلې نه و، بلکې د ښځو پروړاندې د تاوتریخوالي منع قانون 
)۳( مادې د )۳( فقرې مطابق توضیح شي او د ښځو پروړاندې د تاوتریخوالي منع پولیس چې د 
والیت په امنیه قومنداني کې شتون لري، تعقیب یې باید کړی وی. داسې کوم اجرآت ندي ترسره 

شوي.

د والیت امنیه قومنداني ښه پوهیږي چې د زارع ولسوالي قومندان پدې اړه هیڅ ډول اجرآت ندي 
کړي. د ښ���ځو پروړاندې د تاوتریخوالي منع قانون ۷ مادې ۲ فقرې په اس���اس ټولې ادارې مکلفې 
دي څو ترالسه شوی شکایت ثبت او د قانون احکامو پربنسټ هغه تعقیب او رسیدنه ورته وکړي. 
ولسوالي د قانون دغه احکام ندي عملي کړي. د والیت امنیه قومنداني د »مشروعیت اندازه کول« 
چې د ټولو پولیس���و زرین اصل دی باید رعایت کړی وی، پخپله باید اقدام یې کړی وی، د مظنون 
نیولو لپاره د پالوی لیږدولو سره د زارع قومندان اقدام او وظیفوي غفلت یې باید بررسي کړی وی. 

د بلخ والیت امنیه قومنداني دغه اجرآت د پولیسو قانون حکم مخالف هم دي.

د مریم پالر عریضې په اساس د جرمونو تحقیق څارنوال د ولسوالۍ پر قومندانۍ د لومړي جنسي 
تی���ري کوونکي او هغه خلک چې پدې پيښ���ه کې دخیل دي د نیول���و امر صادروي. دغه اجرآت بې 
پایلې پاتې کیږي. په الس کې شته اسناد دا جوته کوي چې د جرمي عمل ترسره شوی دی، ځکه د 
جزايي اجرآتو قانون )۵۶( مادې په اساس پیښه پر الر اچول شوې. پرالر اچول شوې پیښه باید 
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حفظ نش���ي. لیکن اس���ناد او اجرآت په څارنوالي کې حفظ کیږي. که چیرې دعوی د پلټلو وړ نه وه 
باید پرالر نه وی اچول شوی. اوس چې پر الر اچول شوې ده او د لومړي جنسي تیري کوونکي د 
نیولو امر ورکړل شوی دی باید جرمي عمل ترسره او تعقیب شوی وی. د والیت څارنوال پوهیده 
چې قومندان د والي او نورو خلکو لخوا حمایه کیږي او د والي له ډاره یې پیښه تعقیب کړې نده. 

څلورم: د مریم پالر د خپلې مظلومې او قرباني شوې لور ته د عدالت غوښتنې لپاره د بشر حقوقو 
خپلواک کمیسیون، کورنیو چارو وزارت او لوی څارنوالۍ ته مراجعه کوي او عریضې ورته حواله 

کوي.

د بش���ر حقوقو خپلواک کمیس���یون د صالحیتونو، وظایفو او د تشکیل قانون د )۲۷( مادې په پام 
سره دغه کمیسیون باید د مریم لپاره هراړخیزه د عدالت غوښتنه کړی وی او دغه پیښه یې مطالعه 
کړی وی او د اړوندو ارګانونو ته له حواله کیدو وروس���ته تر نظارت الندې نیولی وی. ځکه چې د 
اساسي قانون )۸۵( مادې په اساس د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون دنده دا ده چې په افغانستان 
کې د بش���ر حقوق رعایت باندې نظارت ولري. د بش���ر حقوقو خپلواک کمیس���یون وظیفه یوازې د 
کورنیو چارو وزارت ته د مریم د عریضې په راجع کولو نه خالصیږي. ځکه چې د دغه کمیسیون 
دنده دا ده چې د دولتي اداراتو په اجرآتو باندې د بش���ر حقوقو په رعایتولو س���ره نظارت ولري. د 
افغانس���تان د بشر حقوقو خپلواک کمیس���یون د قانون دواړه پورته ذکر شوې مادې رعایت کړي 

ندي.

باالخ���ره د کورنیو چارو وزیر د موجوده اس���نادو په پام کې نیولو س���ره )قومندان زارع پر مریم 
بان���دې د جنس���ي تیري له جرم پرته، پر څو نورو جرمونو بان���دې هم مظنون دی( د قومندان او د 
نورو شریک والو د نیولو امر صادروي، آن تر دې چې د کورنیو چارو وزیر دغه امر هم نه تطبیق 
کیږي. نوموړی قومندان ونه نیول ش���و، حتی د یو س���اعت لپاره هم د نظارت الندې ونه نیول شو. 
دغ���ه پخپل���ه د کورنیو چارو وزیر پر بې کیفایتي او د ښ���ځو پروړاندې د تاوتریخوالي پيښ���و او د 

تاوتریخوالي قربانیانو ته د توجه نه کولو دلیل دی. 

پیښ���ه د ښ���ځو چارو عمومي ریاست لخوا لوی څارنوالي ته سپارل کیږي. د مریم د پالر عریضې 
ورقو په اس���اس دوس���یه د کابل ښ���ار غرب زون څارنوالي ته لیږدول کیږي. وروسته د غرب زون 

څارنوالي کې دوسیه حفظ کیږي او د دې په اړه څارنوال باید مسول وګڼل شي.

د مجني علیه )مریم او پالر یې( د نه قناعت له امله لوی څارنوالي د اداري فساد څارنوالي د الرې 
د دوس���یې د بیا څیړنې امر ورکوي )که چیرې دوس���یه د حفظ وړ وه، نو لوی څارنوال ولی د بیا 
تحقی���ق امر ورکړی دی او که چیرې د حفظ وړ نه وه، نو بیا د غرب زون څارنوالي پروړاندې لوی 

څارنوال کوم اجرآت ترسره کړي؟  

باید وویل شي د جزایي اجرآتو قانون ماده د هیواد کورنیو شرایطو په پام کې نیولو سره د نړیوال 
جزایي حقوق معیارونو په اساس چمتو او نافذ شوې ده. د قانون مادې په متن کې ستونزه نشته، 

بلکې ستونزه د قانون مادو په تطبیق کې ده.  

د جزایي اجرآتو قانون )۸۰( مادې )۲( فقره دا وایي چې د جرم د ترس���ره کیدو له خبر وروس���ته 
پولیس دې د پيښې سیمې ته الړ شي او الندې فعالیتونه دې ترسره کړي:

۱- د پيښ���ې س���یمه مش���اهده ک���ول او د حاالتو او اوض���اع تثبیت چې د پيښ���ې د رامنځته کیدو 



55

څرګندونکي اوس���ي: مریم د ولس���والۍ امنیه قومندان ته د جرمې پيښې د رامنځته کیدو )پر هغې 
جنس���ي تیری( خبر ورکوي. قومندان د تاوتریخوالي منع قانون )۳( مادې )۳( فقرې مطابق د دې 
پرځای چې جنایي کارمندان د پيښ���ې سیمې ته د جرم تثبیت لپاره ولیږدوي، پخپله هم پر مریم د 
جنسي تیري عمل ترسره کوي. نو ویلی شو چې د قانون په ماده کې نیمګړتیا شتون نه لري، بلکې 

د مسئولینو لخوا د قانون په تطبیق کې ستونزې وجود لري.  

۲- د ج���رم ډول، مرتک���ب او متضرر پیژندل: د امنیه قومندان د جرم ډول پیژندلی او پوهیږي چې 
D.I د هغه افس���ر دغه جرم ترس���ره کړی دی، ان تردې چې پخپله قومندان دغه ډول جرم )جنسي 

تیری( ترسره کوي.

۳- د اړتیا پرمهال د مظنون نیول او تالشي: امنیه قومندان فاسد انسان دی، لومړی جنسي تیری 
کوونکی یې ونه نیو او له بل اړخه د سیمې خلکو د هغه تیښتې ته الر هواره کړه.

د جزایي اجرآتو قانون )۸۰( مادې د )۲( فقرې نورې برخې د ولس���والي امنیه قومندان لخوا چې 
په خپله د اساس���ي قانون )۱۳۴( مادې په اس���اس کشفي ارګان دی، په قصدي ډول تطبیق شوي 
ندي. په لومړي جرم کې لومړی مجرم د اصلي فاعل په توګه او په دوهم جرم کې د ولسوالي امنیه 
قومندان د اصلي فاعل په توګه پیژندل ش���وي او دواړه د جزا قانون )۳۸( مادې په اس���اس د سزا 
واجب دي. دلته پوره په تاکید س���ره ویلی شو چې د جزایي اجرآتو قانون ماده هیڅ کومه ستونزه 

نه لري، ستونزه د هغه په تطبیق کې ده. 

د جزای���ي اجرآتو قانون )۸۰( مادې په )۳( فقره کې د جرم کش���ف یې د نیولو یا بندي کولو لپاره 
اړین ګڼلی دی چې دغه اړتیا هر حالت کیدی شي چې قانون هغه ذکر کړي نه اوسي او مسئولیت 

څخه د پولیسو د بري کولو لپاره الر بیرته کوي.

پایلې او وړاندیزونه

د زارع ولسوالۍ کشفي مسئولین نالوسته، بې مسلکه او ژمن ندي او د زورواکو لخوا پرته له لیاقت 
او توانایي څخه مقرر شوي دي. دغه راز د ښځو په اړه چې دوی به هم بشر اوسي، خبر نه لري.

د دې س���تونزې د حل لپاره عنعنوي جرګه د قوانینو خالف بیا په ځانګړي توګه د اساس���ي قانون 
او دغه راز د قضاییه قوې صالحیتونو او تش���کیل قانون خالف عمل دی او لومړي تیري کوونکي 
ته یې د تیښ���تې زمینه چمتو کړې. نو ویلی ش���و چې د قومي جرګو د الرې د ښ���ځو پروړاندې د 

تاوتریخوالي پيښو حل او هوارول د ښځو بشري حقوقو باندې مستقیم منفي اغیزه لري. 

د ولسوالي امنیه قومندان د یو شمیر جرمونو په ترسره کیدو سره په جنبش ګوند کې شهرت لري، 
د جنبش د وس���لو له پلورلو وروس���ته جمعیت ګوند سره یوځای کیږي او د مزار والي د هغه د غیر 

انساني او بشري اعمالو پروړاندې له دغه قومندان څخه غیر اړینه پلوي کوي. 

د بلخ والیت د امنیې قومنداني او څارنوالي اجرآت د جزایي اجرآتو قانون سره سمون نه خوري. 
نوموړي ښ���ه پوهیږي چې مجرمین د بلخ والي لخوا پلوي کیږي او د والي له ډاره مس���لکي وجدان 

د پښو الندې کوي.

د افغانس���تان بش���ري حقوقو خپلواک کمیس���یون د اساس���ي قانون )۵۸( مادې حکم په اساس د 
بش���ري حقوقو نظارت کوونکی او څیړونکی بنس���ټ دی، د مریم پيښې پروړاندې یې خپله نظارتي 
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دنده نده ترسره کړې.

د کورنیو چارو وزارت یوازې د ولسوالۍ امنیه قومندان )دوهم جنسي تیری کوونکی( د منفکۍ پر 
امر صادرلو بسنه کړې او کشفي مراحل یې ترسره کړي ندي.

لوی څارنوالي د کابل غرب زون څارنوالي ته د دوسیې لیږدولو او وروسته د اداري فساد پروړاندې 
د مبارزې څارنوالي ته په س���پارلو س���ره یوازې وخت ضایع کړی دی او د جزایي عدالت په عملي 
کیدو کې اقدام ندی کړی. پر مریم باندې جنس���ي تیري کوونکي آزاد دي او خپلو جرایمو ته ادامه 
ورکوي او قرباني مریم ډیر سخت رواني فشار الندې په خوندي کورونو )خانه امن( کې د کورنۍ 

له مهرباني او شفقت لرې شپه او ورځ تیروي.  

ویلی ش���و چې د مریم پيښ���ې په اړه د قانون په موادو کې کومه س���تونزه نش���ته، لیکن د عدلي او 
قضایي کړنو کې په روښ���انه توګه س���تونزې معلومیږي چې د قوانینو د نقض او د نه تطبیق کیدو 

المل ګرځیدلی دی. 

د پيښې بشپړې ارزونې پربنسټ الندې وړاندیزونه وړاندې کیږي:

۱- د یادې پيښ���ې اسنادو بررسۍ لپاره دې عدالت غوښ���تنه وشي، څو د دې د الرې غیر قانوني 
اجرآت، د مس���ئولینو وظیفوي غفلت او د هغوی ظلم واضح شي او د جزایي عدالت تامین سره به 

دغې جنسي تاوتریخوالي قرباني ته رسمي عدالت ورپه برخه شي.

۲- په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نمایندګي د ښځو د پلوۍ برخه )یونما( په جریان کې واچول 
ش���ي او له هغې نمایندګي څخه د اس���نادو بیا کتنې د زمینې د چمتو کیدو لپاره د مرستې غوښتنه 

وشي.

۳- د ښځو چارو وزارت دې په بلخ والیت کې د خپل اړوند ریاست د الرې یاده موضوع په مسلکي 
او تخصصي توګه تعقیب کړي. 

۴- د افغانس���تان بش���ر حقوقو خپلواک کمیسیون دې د پيښې بیا کتنې، جدي تعقیب او نظارت پر 
غاړه واخلي. 

۵- په کابل کې د ښ���ځو حقوقو مدافع بنس���ټونه د موضوع تعقیب لپاره مشخصې وظیفې پرغاړه 
واخلي.

۶- حکومت دې د ښ���ځو حقوقو ترالس���ه کولو او تامین لپاره عملي ګامونه پورته کړي او زورواکو 
او تیری کوونکو ته قانوني سزا ورکړي. 

۷- حکومت دې د بخښ���نې فرهنګ بیا په ځانګړې توګه هغه س���رغړونکي چې د ښځو حقوق پښو 
الندې کوي، د منځه یوسي.  

۸- د ښ���ځو پروړان���دې تاوتریخوالي قانون کې د ښ���ځو حقوقو په دفاع ک���ې د دولت لپاره نورې 
اړتیاوې او ضرورتونه او د ښ���ځو حقوقو څخه د سرغړونکو او دغه راز د هغو زورواکو لپاره چې 

جنایتکاران پلوي کوي، وضع او نافذ شي.  
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نتیجه گیری عمومی 
د جزایي او قانوني اجرآتو س���تونزمنوالی، پیچلتوب، اوږدمهالتوب، د خلکو ناپوهي، د اخالقي او 
اداري فس���اد رنځ، جنسیتي تبعیض او په قضايي او عدلي بنس���ټونو کې د ښځو لږوالی، د ښځو 
حقوق���و باندې باور نه درل���ودل او د هغوی په اړه د دوهم جنس فکر ک���ول، او څرنګه چې د هرې 
پيښ���ې ارزونه او کتنه کې یاد ش���وي دي، د اجرایي او متني قوانینو کې س���تونزې او نیمګړتیاوې 
او په افغانس���تان کې د یو ش���میر قوانینو وضاحت نه ش���تون، دا ټول د دې المل ګرځیدلی چې د 
تاوتریخوالي قرباني زیاتره ښ���ځې ونشي کوالی رسمي او روښ���انه عدالت ته السرسی ومومي. 
دغه راز په عدلي، قضایي او اجرایي ادارو کې د بروکراس���ي او روښانه نیمګړتیاوو له امله زیاتره 
د تاوتریخوالي قربانیان په دغو ارګانونو باور نه لري او مراجعه ورته نه کوي. که چیرې جرآت او 
ش���هامت ښ���کاره او داسې اقدام وکړي، د جرم ترسره کوونکي او تورن د بډو په ورکولو او د زور 
او مختلفو ګواښونو د الرې له سزاګانو او د قانون له تطبیق څخه په آسانۍ تښتي او له بده مرغه 
د ښځو قربانیانو لپاره پداسې وختونو کې اړوند ارګانونه هم د چوپړتیاوو مصدر نه ګڼل کیږي.      

دغه راز په قوانینو کې نیمګړتیاوې په ځانګړي توګه د ښ���ځو پروړاندې د تاوتریخوالي منع قانون 
)۳۹( مادې )۲( فقره چې د تاوتریخوالي ترسره کوونکو ته له مجازاتو د تیښتې زمینه چمتو کړې 
او قرباني ښ���ځې بیا هم د فش���ار الندې نیس���ي او متضرر کوي یې. له بل اړخه قومي او د جرګو 
پریکړې چې د مردس���االر او س���نتي ټولنه کې د سړو په ګته نیول کیږي، بدمرغو قربانیانو ته کړۍ 

تنګوي او مجازاتو څخه د مرتکبینو د تیښتې لپاره زمینه چمتو کوي.   

د ښځو پروړاندې د تاوتریخوالي هغه پيښې چې د عدالت بخښنې لپاره رسنیزې کیږي، په دوامداره 
توګه د تعقیب الندې نه نیول کیږي او یا د اجرایي پروس���و د اوږدمهالتوب له امله له تعقیب څخه 

یې رسنې الس نیسي او پای کې پیښه د یاده وځي.

د څلورو پیښو په اړه د »حاکا« تحقیق چې د افغان ښځو پروړاندې د پراخ تاوتریخوالي د مختلفو 
ډولونو ښ���کارندوی دی، روښ���انه کوي چې که الندې برخې په پام کې ونه نیول شي، نو عدالت ته 
د افغان ښځو السرسي کې د شته وو ستونزو او نیمګړتیاوو څخه د وتلو لپاره الر هواره نشي:   

۱- د متني قوانینو اصالح په ځانګړي توګه د ښځو پروړاندې د تاوتریخوالي منع قانون.

۲- د ښځو پروړاندې د تاوتریخوالي پيښو لپاره د محکمو د اجرایي لړۍ سهولتونه او تیزوالی 

۳- د افغانس���تان ټولو اتباعو باندې د نافذه قوانینو اجرا کول او د مجازاتو بښ���نې فرهنګ دمنځه 
وړل.

۴- په اړوندو ارګانونو کې د پيښو د ټاکلي وخت محدودې سره د ښځو پروړاندې د تاوتریخوالي 
پيښو ته لومړیتوب او پرمخ وړلو چارو ته سرعت ورکول 

عمومي پایلې
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۵- د والیتونو عدلي او قضایي ارګانونو ټولو برخو کې د ښځو حقوقو مدافعیو کمیټه رامنځته کول 
څو د تاوتریخوالي پيښو د پرمختګ په لړۍ نظارت ولري او منظم میاشتنی راپور وړاندې کړي.

۶- د کلو، ولس���والیو او د والیتونو په کچه په ټولو روغتونونو او د روغتیا مرکزونو کې د ښ���ځو 
پروړاندې د تاوتریخوالي پيښو د راجسټر برخې رامنځته کول، څو د تاوتریخوالي پيښې پټې پاتې 

نشي او عدلي طب، رواني او روغتیایي چوپړتیاوو ته سمدستي او مطمین السرسی ولري.

۷- په اړوندو ارګانونو کې د استعداد پربنسټ د کارمندانو استخدام

۸- د جنګساالرانو، قومندانانو، د غیر مسئول پر وسلو سمبال ډلو او د لوړپوړو چارواکو د نفوذ، 
ګواښونو او زور ویینې څخه مخنیوی.

۹- د هر ډول جنس���یتي تبعیض څخه مخنیوی او په تولو نظامي، ملکي او خصوصي ادارو کې د 
ښځو او سړو برابري.

۱۰- دولت���ي ارګانون���و کې بیا په ځانګړي توګ���ه عدلي او قضایي برخو کې د مس���تعدو، فعالو او 
توانمندو د ډیرو ښځو ټاکل

۱۱- د قوانینو، عدلي او قضايي پروس���و په اړه د عامه پوهاوي چوپړتیاوې وړاندې کول او د غیر 
رسمي محکمو او عنعنوي جرګو څخه مخنیوی کول. 

۱۲- د خلک���و هڅ���ول او دې فرهنګ ته د ودې ورکول چې پیښ���ې د رس���مي محکمو د الرې پرمخ 
یوسي او د هغې د مراحلو څخه په بشپړ ډول معلومات ولري.

۱۳- د مختلفو بنسټونو رامنځته کول څو د عدلي او قضایي پروسو نظارت په بې طرفه او روښانه 
ډول ترسره شي. 

۱۴- د تاوتریخوالي قربانیانو په ګټه عدالت ته د رس���یدنې لپاره د بش���ري حقوقو بنسټونو سره د 
رسنو دوام لرونکې مرسته او همکاري او دغه راز د پيښو نه هیریدل او مجرمینو ته سزا ورکول.

۱۵- د قوانینو نقض او د بشر حقوقو سرغړونو په اړه پراخه مطالعه او تحقیقات. 

۱۶- د عدلي او قضایي ارګانونو ښځینه کارمندانو د وړتیا لوړولو لپاره د سیمنارونو، کنفرانسونو 
او ټریننګونو په الر اچول او د هغو قربانیانو هڅول چې په بریالیتوب سره یې ستونزې او مشکالت 

ترشا پریښې دي.




