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اعالمیه مطبوعاتی وزارت امور زنان
وزارت امور زنان جمهوری اسالمی افغانستان اخیرأ گزارش های خشونت علیه زن را از والیت های
ذیل در یافت نموده است.
قتل
 -:1بانوی از والیت بامیان بتاریخ  1393/11/11توسط برادر شوهراش به اسم نور ولد دولت به
قتل رسیده است.
 -:2بانوی از والیت کندز بتاریخ 1393/11/4توسط پسر اندر به اسم ضیأالرحمان به قتل رسیده
است.
 -:3بانوی از والیت بلخ بتاریخ 1393/11/17توسط برادرش به قتل رسیده است.
 -:4بانوی از والیت هرات بتاریخ 1393/11/8هرات به قتل رسیده است.
خودکشی
 -:1بانوی از والیت جوزجان بتاریخ1393/10/26
 -:2بانوی از والیت بغالن بتاریخ1393/11/1
 -:3بانوی از والیت بلخ بتاریخ 1393/10/28
 -:4بانوی از والیت هلمند بتاریخ 1393/11/18
 -:5بانوی از والیت فراه بتاریخ 1393/11/9
تجاوز جنسی
 -:1بانوی که  8ماهه باردار بود از والیت جوزجان بتاریخ 1393/11/20
لت وکوب وقطع اعضای بدن
 -:1بانوی که لت وکوب وقطع اعضای بدن شده است از والیت هرات بتاریخ1393/11/21
وزارت امور زنان دولت جمهوری اسالمی افغانستان این اعمال قبیح را به شدید ترین الفاظ محکوم
و تقبیح می نماید .به اساس مکلفیت های قانونی که دارد قضایای از این گونه را از سوی ریاست
های والیتی خود پیگیری می نماید ،کوشش می کند تا به دوسیه های مرتکبین خشونت علیه زن،
رسیدگی همه جانبه نماید.
وزارت امور زنان این اعمال را مغایر ارزش ها ،آموزهای دینی و قوانین نافذه کشور دانسته وتأکید
می نماید که اسالم دین رحمت ومهربانی است وهر نوع اعمال خشونت علیه زن را مردود می داند.
بر این اساس ،از عالمان دین ،امامان مساجد ،روشنفکران و همه رسانه ها میخواهد برای آگاه ساختن
اذعان عامه و باال رفتن سطح آگاهی جامعه در مورد خشونت و ضرر آن ،از هیچ نوع تالش دریغ
ننمایند.
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