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اعالمیۀ مطبٌعاتی تقبیح خشٌنت ىا
درًالیات بغالن،بامیان ،کاپیسا ،بدخشان،دایکندی،فراه ًىرات
سیاست ُای اهْس صًاى ّالیات بغالى،باهیاى،کاپیسا ،بذخطاى،دایکٌذی ،فشاٍ ُّشات آخیشأ لضایایی
خطًْت سا دس ّالیات ضاى چٌیي گضاسش دادٍ اًذ4
 لتل ّخْدکطی ُطت صى اصّلسْالی ُای سباط سٌگی،اًجیل ّجادٍ ابشیطن ّالیت ُشات دس طیدّهاٍ اخیش .
 لتل خاًوی 22سالَ بٌام اًاس گل ّخْاُشش حلیوَ  22سالَ اص ّالیت فشاٍ بتاسیخ 1333/4/3 خْد کطی خاًوی  20سالَ بَ اسن لیٌا اص ضِش فیض آباد ّالیت بذخطاى بتاسیخ 1333/4/13 لتل خاًوی  50سالَ بَ اسن سیذ بی بی اص لشیَ ًْآباد حصَ دّم ّالیت کاپیسا بتاسیخ 1333/4/30 لتل خاًوی  32سالَ بَ ًام ًیک هشؽ باضٌذٍ هشکض ًیلی ّالیت دایکٌذی بتاسیخ 1333/5/12 لتل دختش  14سالَ بَ اسن جٌت بی بی اص ساحَ جْی ًْع ّلسْالی پلخوشی ّالیت بغالى بتاسیخ1333/6/5
 خْد کطی دختش  20سالَ هشکض هشکض ّالیت باهیاى . ُوچٌاى حولَ گشُّی سُضًاًَ ّتجاّصکاساًَ باالی هْتش ػاهل افشاد هلکی کَ اص هحفل خْضیدسّلسْالی پغواى ّالیت کابل بَ تاسیخ  6سٌبلَ 1333بشگطت هیٌوْدًذ.
ّصاست اهْس صًاى خطًْت ُای هتزکشٍ سا بَ ضذت تمبیح ًوْدٍ  ،اػوال ُش گًَْ خطًْت سا کَ اص
سْی افشاد ّگشُّی باضذ هغایشاسصش ُای اسالهی ،اًساًی ّحمْق بطش هیذاًذ.
ایي ّصاست ُوْاسٍ بشاساط هکلفیت ُای لاًًْی خْیص لضایای خطًْت سا کَ اص طشیك هشکض ّ
سیاست ُای اهْس صًاى ّالیات گضاسش هی گشدد بَ ُوکاسی سایش اسگاى ُای ػذلی ّلضایی پیگیشی
ًوْدٍ اص توام ًِاد ُای ػذلی ّلضایی هیخْاُذ تا ػاهالى خطًْت ُا سا بَ اسشع ّلت دستگیش ّبَ
جضای اػوال ضاى بشساًذ.
ُوچٌاى اص ػلوای دیي ،سّحاًیْى ّسساًَ ُای جوؼی هیخْاُذ کَ دس بیذاسی ارُاى ػاهَ ساجغ بَ
کاُص خطًْت ُا ُوکاسی ًوایٌذ.
رىبری ًزارت امٌر زنان
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