
 POPI QWABE & بوبي قواب وبونجيكا فونجوال
BONGEKA PHUNGULA، جنوب أفريقيا 

يــجــب أن 
يــقــدم

قـتـلـتـهـمـا 
إلــى الـعــدالـــة



بوبي قواب وبونجيكا فونجوال، جنوب أفريقيا
كانت ليلة جمعة في مايو/أيار 2017، ومثل العديد من األشخاص 

في العشرين من العمر، كانت بوبي قواب وبونجيكا فونجوال 
متجهتين لقضاء ليلة في الخارج. وقد التقت الصديقتان أثناء دراستهما 

الفنون المسرحية في ديربان، كوازولو ناتال. وكلتاهما كانتا شابتين 
موهوبتين، وتسعيان لتحقيق حلم النجاح كممثلتين مشهورتين. 

وفي وقت ما من ذلك المساء، استقلتا حافلة أجرة صغيرة. ولم 
ُيسمع عنهما منذ ذلك الحين. 

وبعد البحث المحموم في المستشفيات ومراكز الشرطة، 
اكتشف مدو قريب بونجيكا، وثيمبيليهلي شقيقة بوبي، الحقيقة 

المروعة. فقد ُقتلت بوبي وبونجيكا بالرصاص، وألقي بهما على قارعة 
طريق. وربمـا تعرضتـا أيضًا لالغتصاب. 

ووفقًا للعائلتين، فقد تقاعست الشرطة عن التحقيق بشكل 
صحيح في جريمتي القتل. وعثر على سيارة أجرة تحتوي على بقع دماء 

ومتعلقات الشابتين. وعلى الرغم من أنه قد تم تحليل الدم، على ما 
يبدو، فلم ينشر قسم الطب الشرعي النتائج مطلقًا. وتقول العائلتان 

إن الشرطة لم تتحقق من وجود بصمات األصابع، وإن الهواتف الخاصة 
بالفتاتين لم يتم تعقبها قط. 

وألقي القبض على اثنين من القائمين بتشغيل سيارات األجرة. 
كان لديهما بعض متعلقات الفتاتين، بما في ذلك هاتف محمول وأحمر 
شفاه، زعما أنهما عثرا عليها في سيارة األجرة. لكن الشرطة أفرجت عن 
الرجلين بحجة عدم كفاية األدلة، وُسحبت القضية إلى حين إجراء المزيد 

من التحقيقات. 

ولم يتم التحقيق في هذه الجريمة خالل السنوات الثالث التي 
انقضت منذ جريمة القتل. 

طالبوا بتحقيق العدالة من أجل بوبي وبونجيكا.

 ُاكتبوا إلى 
وزير الشرطة

طالبوا بإجراء تحقيق شامل، وعادل، ونزيه، 
في مقتل بوبي وبونجيكا.

Minister of Police 
Private Bag X463 

Pretoria, 0001 
South Africa 

 عنوان البريد اإللكتروني:
PhokaneN@saps.gov.za 

    / @SAPoliceService :تويتر 
التحية: حضرة الوزير الجنرال يهيكي سيلي 

 أظهروا لعائالتي 
 بوبي وبونجيكا 

 أن العالم 
يتضامن معهما

أرسلوا لهم رسائل تضامن وأمل 
لمساعدتهم على البقاء أقوياء في 

نضالهم من أجل العدالة. 
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