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َوعَا ِ

تقبیح محکمۀ صحرایی و سنگسار دوشیزۀ غور
هموطنان گرامی،
طالثاى ،تزخی سًاى هذالت تذت کٌتزّل خْیش را تَ اتِام فساد اخاللی؛ هذکوۀ صذزایی کزدٍ ،دُرٍ هیشًٌد
ّ سٌگسار هیکٌٌد .چٌاًچَ تَ اداهۀ تیزتاراى ًجیثَ در ّلسْالی شیٌْاری پزّاى ،دلیوَ در گزسیْاى فاریاب،
آهٌَ در رّستای جزخشک ّلسْالی شِدا ّ ،سٌگسار سًاى رّستای هال لُلی کٌدس ،اخیزا ً در ّلسْالی ّردّج
ّالیت تدخشاى ،هزتکة جٌایات پیاپی گزدیدٍ اًد :فزیدٍ را در تیزگزاى ،سَ سى دیگز را در لزیَ سزدٍ تَ اتِام
ّاتستگی ّ طزفداری دکْهت در هالی عام ،سزتزیدًدً .یوَ شة پٌجشٌثَ  63هیشاى  4637خْرشیدی ،دسداًَ
تَ دزین یک خاًْادٍ رّستای هلَ تاختٌد؛ هادر ّ دختزی را کَ ُزدّ داهلَ تْدًد ،اس خاًَ تیزّى کشیدًد ّ تَ
جزم ایي کَ شُْز ّ تزادر شاى پْلیس هلی ّ هذلی اًد ،تیز تاراى ًوْدًد .آى هادر ،شِید شد ّ دختز اس اثز
یاسدٍ هزهی در ًادیَ پاُا ،هجزّح گزدید کَ داال در شفاخاًَ شِز فیط آتاد تذت درهاى است.
سلسلۀ جٌایات طالثاى علیۀ سًاى اداهَ دارد؛ چٌاًچَ تَ تاریخ  7عمزب سال جاری ،دّشیشۀ رخشاًَ  43سالَ تَ
اتِام فزار تا دمحم گل  56سالَ در هٌطمۀ اتدک غلویي ّالع  78کیلْهتزی شِز فیزّسکٍْ ،هزکش ّالیت غْر کَ
تذت تسلط طالثاى است ،هذوکۀ صذزایی شد .دختز سٌگسار گزدید ّ جاى داد ّ پسز اس هذل سٌگسار ،هْفك
تَ فزار شد.
خواهران و مادران ارجمند،
ّسارت اهْر سًاى ،اعوال غیز اًساًی ّ غیز اسالهی طالثاى را کَ ُیچ گًَْ دلیل ّ جْاس شزعی ًدارد ،تمثیخ
ّ ًکُْش هیکٌد .چٌیي هذکوَ ُای صذزایی کَ تزای ارعاب هزدم صْرت هیگیزد ،تجش تزّر ،تْجیَ
دیگزی ًدارد.
 خاًْادٍ در عزف ّ عٌعٌات افغاًستاى ،اس ُزًْع هداخلَ هصْى تْدٍ؛ تعزض ّ تجاّس تَ دزین خاًْادٍ،هزدّد است.
 ها ،تَ رّح ّ رّاى ایي لزتاًیاى کَ سیز سن ستْراى طالثی جاى تاختَ اًد ،درّد ّ دعا هیفزستین. ریاست ُای اهْر سًاى ّالیات ،هزاسن دعا ّ فاتذَ ُوچْ سًاى گوٌام را کَ در ّالیات لغواى ،پکتیکا،ارسگاى ،لٌدُارُ ،لوٌد ،فاریاب ،کٌدس ،تدخشاى ّ سایز ّالیات ،لزتاًی جٌایات طالثاى شدٍ اًد ،در آستاًۀ 58
ًْاهثز (رّس جِاًی هثارسٍ تا خشًْت) ،تَ اشتزاک ُشاراى سى دردهٌد ،تزگشار ًوایٌد.
 ها تَ اتفاق شزکای ها ،تا خاًْادُای لزتاًیاى ،اظِار ُودردی ّ غن شزیکی ًوْدٍ ،تز جزادات آًِا هزُنگذاری هی ًوائین.
 ها ،تزای دمْق لزتاًیاى ،دادخْاُی هی ًوائین تا تَ فزٌُگ هعافیت جٌایتکاراى ،خاتوَ دادٍ شْد. ها ،اس ًیزُّای اهٌیتی تماظا دارین کَ ددالل یکعدٍ اس عاهلیي ایي جٌایات را اس طزیك عولیات ُای هتِْراًَکواًدّیی گزفتار ّ تَ چٌگال لاًْى ّ عدالت تسپارًد تا جٌایتکاراى در یک هذکوۀ علٌی تَ پیشگاٍ خاًْادٍ ُای
داغدار ،استجْاب گزدًد ّ تَ سشای اعوال شاى تزسٌد.

