
 

 

 

 

 

 ۰۲۰۲اکتوبر  ۲۰چهارشنبه                                                        سالم وطندار: منبع      

 اتهام تجاوز فرمانده پولیس بر یک سرباز زن در دایکندی

 8931 ميزان 10  

 

گوید،  ه کربالیی، زنی که در فرماندهی پوليس ولسوالی کجراِن دایکندی سرباز است میمومن

 .محمدخان بلوچ، فرمانده پوليس این ولسوالی بر وی تجاوز جنسی کرده است

احمد تنوری، مدیر تٔامينات فرماندهی پوليس  ۰۹۲۱سنبله ۰۱گوید، هنگامی که به تاریخ  مومنه می

رماندهی پوليس ولسوالی کجران به این ولسوالی آمده، محمدخان بلوچ، دایکندی برای نظارت از ف

 .بستری، به احمد تنوری، مدیر تٔامينات معرفی کرده بود فرمانده پوليس کجران او را برای هم

گوید که در جریان نظارت و در ميان همۀ کارمندان فرماندهی پوليس کجران، احمد  مومنه می

 .، آبرو و حيثيت او را نزد همه زیر پا کرده استاندازی به وی تنوری با دست

، محمدخان بلوچ به محافظانش دستور ۲۱سنبلۀ ۰۱شِب  ۰۰به گفتۀ این زن، یک روز بعد، ساعت 

 .داده است تا مومنه را نزد مدیر تٔامينات ببرند

و سربازان  گوید، وقتی از این برنامه آگاه شده، موضوع را با امنيت ملی در ميان گذاشته است او می

وقتی . شوند جا می امنيت ملی پيش از رسيدن محافظان محمدخان بلوچ در اطراف خانۀ او جابه
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رسند، ميان سربازان امنيت ملی و محافظان فرمانده پوليس  محافظان به نزدیکی خانۀ مومنه می

 .دهد کجران، درگيری رخ می

 

گوید، پس از این رویداد، محمدخان بلوچ او را به دفتر کارش خواسته و با اسلحه به مرگ  مومنه می

به من گفت، تلفنت را بده، تلفنم را گرفت و به زور باالیم »: گوید مومنه می. تهدیدش کرده است

 «.کنم تجاوز کرد و گفت کاری را که مدیر تٔامينات نتوانست، من می

د، در ولسوالی کجران کسی به دادش نرسيده و حاال برای دادخواهی به نيلی، گوی این سرباز می

دایکندی هنوز به   به گفتۀ او، فرماندهی پوليس، آمر امنيت و حتا والی. مرکز دایکندی آمده است

 .اند پروندۀ او توجهی نکرده



هم موفق  های پی ماسخواستيم دیدگاه فرمانده پوليس ولسوالی کجران را نيز داشته باشيم، اما با ت

 .نشدیم

گوید، پروندۀ این بانوی سرباز  هللا مالستانی، آمر امنيت فرماندهی پوليس دایکندی می با این حال نقيب

زیر بررسی پوليس جنایی قرار دارد و به خاطر انتخابات ریاست جمهوری کار روی این پرونده به 

 .تٔاخير افتاده است

گيری  ليس دایکندی، پروندۀ مومنه کربالیی به صورت جدی پیبه گفتۀ آمر امنيت فرماندهی پو

 .شود و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده خواهد شد می

 


