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 تجاوز مردان مسلح به زنان در پغمان

  

  دزد ۶ تن از ٣عکس                       تن از رھزنان و دزدان                                ۶                  

ھفته گذشته، چند خانواده که از يک مراسم عروسی در پغمان . حادثۀ پغمان جنايتی است که در کشور سابقه نداشته است

ن را ارھزنان موتر ھای حامل مسافر.  قرار گرفتنددر مسير بازگشت به خانه ھايشان بودند، مورد حملۀ افراد مسلح

سپس به طرز فجيعی به . متوقف نموده و مردان و زنان را به مکان دورتری منتقل کرده و اموال آنھا را تاراج کردند

الکن اين حرف ". کند به اين حادثه شخصا رسيدگی می"کرزی با تزوير گفت که . زنان مسافر تجاوز گروھی نمودند 

  .   د مردم نداردزکرزی مانند ساير الف زدن ھايش کمترين ارزشی ن

رو نشود، مانند ساير جنايات ه قانونی  روب   بزرگ اجتماعی است که اگر با برخورد جدیۀتجاوز در پغمان يک فاجع

به يکی از  : پوليس گفتيکی از صاحبمنصبان . عادی تلقی شده و حجب و حيای اين رسم ديرينه از ھم خواھد پاشيد

زنان ده بار تجاوز جنسی صورت گرفته در حالی که چند قدم دور تر، شوھران و وابستگان مرد آنھا ناله و فرياد ھای 

مردم در سرتاسر کشور خواستار مجازات فوری اين دزدان شده و حتا تقاضای اعدام . شنيدند دلخراش اين زنان را می

اما مردم به دستگاه امنيتی و قضائی باور نداشته و معتقدند که بعد از . رت برای ديگران باشدکرده اند تا درس عبرا آنھا 

  . يک مدتی به اثر فشار اشخاص با نفوذ، اين دزدان و قطاع الطريقان رھا خواھند شد

وط سياف می اين بی اعتمادی وقتی قوت بيشتر می يابد که طبق افواه بين مردم، آن باند مسلح يکی از گروپھای مرب

  .سياف قول داده که به مجرد جلوس بر کرسی قاضی القضاتی، آنھا را رھا خواھد نمودھا و طبق شنيدگی باشد 

  


