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 مالی مسجد به اتهام تجاوز جنسی بر یک دختر بازداشت شد
 

. تجاوز جنسی بر یک دختر بازداشت کردند پولیس در والیت سمنگان در شمال افغانستان یک مالی مسجد را به اتهام

(.تصویر از آرشیف. )بازداشت شده و به مدیریت جنایی والیت سپرده شده است این مالی مسجد با همکاری مردم محل  

جوالی  23/ 9319اسد  2)روز دو شنبه  غالم محمد زلمی، مدیر مبارزه با جرایم جنایی قوماندانی امنیه والیت سمنگان

شهر ایبک زمانی بازداشت شد که برای " دره زندان"مسجد شب دو شنبه در  به دویچه وله گفت که این مالی( 2192

. بیشتر از ده سال سن داشته باشد ته اند که دختر شاید کمیمقام ها گف. بر یک دختر، وارد خانه او شده بود تجاوز  

تیلفونی با این دختر ارتباط گرفتم و  در جریان تحقیقات خود این مال اعتراف کرد که بلی»: غالم محمد زلمی گفت

س و وقتی به مهمانخانه داخل شدم، از سوی پولی. به مهمانخانه بخواهد صحبت کردم و دختر را راضی ساختم که مرا

.« منطقه دستگیر شدم اهالی  

مرتکب تجاوز جنسی شده بود یا در  مقام های والیت سمنگان می گویند که هنوز مشخص نیست که وقتی که بازداشت شد

که این مال زمانی که از خانه دختر بیرون می شد توسط پولیس بازداشت  تالش چنین کاری بود، اما مردم محل می گویند

. شد  

کودکان خرد سال در مسجد، به بهانه این  ایی قوماندانی امنیه سمنگان، این مالی مسجد در جریان تدریسبه گفته مدیر جن

 دختران را در پشت یک پرده می برده است و توسط موبایل اش از آنها عکس می که می خواهد حجاب را رعایت کند

پسران خرد سال می گفته است که اگر با او  حتا به گفته محمد زلمی، این مالی مسجد سپس به این دختران و. گرفته است

. نشر می کند همخوابه نشوند، عکس های آنها را  

داده است که به مکتب نروید تا از راه خدا  دختران و بچه ها را انگیزه می»: مدیر جنایی قوماندانی امنیه سمنگان افزود

ارتباط  صویر می گرفته و می گفته است که اگر با اوو بچه ها با چال و نیرنگ ت او از دختران. و رسول بیرون نشوید

.« کند را انجام ندهند، تصویرهای آنها را پخش می( جنسی)نگیرند و این عمل   
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همکاری کرده است، گفت که این مالی  اما محمد شریف، سرمعلم یکی از مکتب های منطقه که در این قضیه با پولیس

. بیرون می شد، بازداشت گردید رمسجد نیمه های شب زمانی که از خانه دخت  

هایم به من زنگ زد و گفت که این  دیشب یکی از دوست. ما به این مال سخت احترام داشتیم»: محمد شریف افزود

ما او را پیگیری کردیم. طوری یک قصه است ساعت های دوازده و نیم شب بود که دیدیم این مال از خانه دختر بیرون  .

.« بازداشت شد او. شد  

در یک ماه گذشته حوادث دلخراشی . باشند ان در افغانستان با انواع خشونت ها از جمله تجاوز جنسی رو به رو میزن

. شمول اعدام صحرایی و قتل آنها گزارش شده است از خشونت علیه زنان در افغانستان به  

 

 

ویدی   


