 
دافـغــانســتان اســـالمی جـمــهــىریـت
وزارت امــــــــىرزنـــــــــان
ریاست اطالعات وارتباط عامه
آمریت رسانه ها
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اعالمیۀ وزارت امىر زنان
تقبیح خشىنت های آخیردر والیتهای هرات ،بدخشان
ّزارت اهْر زًاى ج.ا.ا ذطًْت ُای را کَ اذیرأ زرّالیات بسذطاى ُّرات
رخ زازٍ است بَ ضسیس تریي الفاظ ًکُْص هی ًوایس.
قرار گسارضات ّاصلَ ازّالیت بسذطاى زذتری  22سالَ بَ اسن بی بی گل بٌت
دمحمعورتْسظ ااراز ًاضٌاش اذتفاگ گرزیسٍ است براساش گسارضات هْصْگ
بَ سي  8سالَ گی بَ جبر ّزّر اززّاج ًوْزٍّ ،طی ایي هست تحت ذطًْت
ُای ضسیس از طرگ ذاًْاز ٍ ضُْر قرار زاضت  .زر پیًْس بَ ایي حازثَ ُفت تي
تحت تْقیف قرار زارًس .
ُوچٌاى بَ تارید 22جسی زذتری  24سالَ بَ اسن پریسا بٌت احوس ضاٍ از
ّلسْالی براهاى ًاحیَ ّ 4الیت ُرات بَ اثر ذطًْت ُای ذاًْازٍ گی باذْرزى
هرگ هْش ذْزکطی ًوْزٍّ ،زر پیًْس بَ ایي حازثَ ضُْر ّذسر هْصْگ بَ
پٌجَ قاًْى قرارگراتَ است ،ایي زرحالی است کَ زذتری 71سالَ زیگر بَ اسن
اًیسَ بٌت کطویر زر ّلسْالی ازرسکي ُویي ّالیت ًیس بَ اثر ذطًْت ُای
ااهیل زست بَ ذْز سْزی ززٍ ّجاى سپرزٍ است .
ّزارت اهْر زًاى ضوي ایٌکَ ذطًْت ُای شکر ضسٍ را سرت تقبیح هیٌوایس.
ُوْارٍ با پرص اعالهیَ ُای هفبْعاتی ّسایر برًاهَ ُای آگاُی زُی از توام
ارگاًِای عسلی ّقضایی ،رساًَ ُای ُوگاًی ،رّحاًیْى ،هالاهاهاى هساجس
ّتکایا هیرْاُس تا زر هْرز اضرار ذطًْت ُای ذاًْازٍ گی هبارزٍ جسی ضاى
را هتْقف ًسازًس ّبَ ایي اهر هِن با سعی ّتالش ُوَ جاًبَ بَ بیساری اشُاى
عاهَ بکْضٌس.
رهبری وزارت امىر زنان

ّزارت اهْر زًاى
ریاست اطالعات عاهَ ّ تبلیغات جٌسر
آهریت رساًَ ُا
ضکیالى ًظری
4477470747 & 0777470777
آزرش الکترًّیکی mowapress@gmail.com
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