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 ...گلوی بریدۀ نازنین    
 و تبصرۀ استقالل

 

 تاش منتشر شده اس قربانی به رضایت خانواده تصویر                               

ساله به نام نازنین از سوی شوهرش به گونۀ فجیع به قتل  02گویند که یک زِن جوان  های محلی در پروان می مقام

 .وپای نازنین بسته شده و سپس گلویش با چاقو بریده شده است به گفتۀ آنان، دست. رسیده است

هوسا بایان، . ازدواج کرده بود السراِج والیت پروان ونیم سال پیش در جبل و یکنام این زن نازنین بوده است 

وکوب و  ونیم سال ازدواج از سوی خانوادۀ شوهرش لت گوید که نازنین در این یک عضو شورای والیتی پروان می

 .شده است شکنجه می

رده بود و در ریاست امور زنان پروان نازنین برای رهایی از شکنجۀ خانوادۀ خسرش به نهادهای والیتی مراجعه ک

شود و مدتی بعد   گری بزرگان قومی دوباره به خانوادۀ شوهر باز گردانده می  پرونده داشت، اما در نتیجۀ میانجی

 .رسد  به قتل می

 .شود  های نازنین از سوی شوهرش بسته شده و سپس گردنش با چاقو بریده می  به گفتۀ هوسا بایان، پاها و دست

خپلواکی            استقالل   
                            www.esteqlaal.net                           
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  دست

 .شدن، بسته شده بود  پای نازنین پیش از کشته ودست 

 .السراج والیت پروان اتفاق افتاده است بهاِر ولسوالی جبلاین رویداد هفتۀ پیش در ساحۀ گل

گوید، خانوادۀ خسر نازنین او را   پرست، رئیس امور زنان والیت پروان با تأیید این رویداد می  جهان یزدان  شاه

 تکان» پرست این رویداد را  یزدان. پس از تعهداتی به خانه برگرداندند، اما آنان به تمام تعهدات خود پشت پا زدند

 .خواند و خواستار پیگیری قانونی این قضیه است  می« دهنده 

وکوب  گوید، نازنین در نتیجۀ لت کند، اما می محمدمحفوظ ولیزاده، فرمانده پولیس پروان این رویداد را تأیید می

پیوند به این به گفتۀ آقای ولیزاده، تا کنون سه تن به شمول شوهر، خسر و خواهرشوهِر نازنین در . کشته شده است

 .های بیشتر در این زمینه جریان دارد اند و بررسی قضیه بازداشت شده

با درد و دریغ که چنین جنایات وحشیانه را در کشور به خاک و خون نشستۀ ما،  :تبصرۀ استقالل

علت اصلی دوام چنین جنایات، فقط و فقط می تواند این باشد که قانون . که نیست یستنپایانی 

 .زر و زور حرف اول را می زندبصورت درست تطبیق نمی شود و هنوز هم 

این خانم مظلوم، فامیل شوهر نیز جواب گوی محکمۀ شوهر  باید برعالوۀدر این جنایت مشخص 

 .نادیده گرفته شوندهستند و در هیچ صورت نباید 

 دوباره به خانوادۀ شوهر باز گردانده می بزرگان قومیگری   در نتیجۀ میانجی"... نظر به گزارش باال اما و

 .."..رسد  شود و مدتی بعد به قتل می 

، قربانی به قاتلین بی رحم سپرده که به ضمانت آناناند  بزرگان قومیپس مقصر اصلی همین به اصطالح 

آنان که ضمانت کرده اند، باید بالدرنگ به زندان انداخته شوند و شوهر آن خواهر مظلوم بعد از محکمه به . شد

 .دار آویخته شود تا در آینده جلو همچو جنایات فجیع گرفته شده بتواند

 


