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اعالمیۀ وزارت امىر زنان
در مىرد خشىنت های اخیردر والیت های فاریاب وبغالن
ریاطت ُای اهْر سًاى ّالیات فاریاب ّ بغالى قضایای خشًْت را کَ درایي اّاخز در ّالیت ُای
شاى بَ ّقْع پیْطتَ چٌیي گشارع دادٍ اًد.
 خاًوی بَ اطن بی بی طیلْ اس ّلظْالی بغالى هزکشی کَ  35طال عوزدارد ،تْطظ شوُْزع بوَ قتورطیدٍ اطت .شُْز هْصْف در پیًْد بَ ایي قت دطتگیزّ ،در پٌجَ قاًْى هیباشد .
 -دختزی بٌام فاطوَ بٌت عبدالزطوْل کوَ  22طوال عووزداردّ ،فوار صوٌ

 14تزبیوَ هللون شوِزهیوٌَ

ّالیت فاریاب هیباشد .بتاریخ  1334/11/6طال جاری تْطظ افزاد ًاشوٌاص بوَ قتو رطویدٍ اطوت .جظود
هْصْفَ اسهح ًشدیک قزیَ هتذکزٍ دریافت گزدیدٍ اطت  .عاهلیي قضیَ تاکٌْى ًاهللْم هیباشد.
ایي در حالی اطت کَ دختزی دیگز بَ اطون ًوزگض بٌوت ا رواُز کوَ  30طوال عووز دارد ،تْطوظ پظوز
خالَ اع با فیزتفٌگچَ بَ قت رطیدٍ اطت .هتِن اس طاحَ فزارًوْدٍ  ،قضیَ تحت تحقیق قزار دارد.
ّسارت اهْر سًاى دّلت جوِْری اطالهی افغاًظتاى ُوْارٍ اس طزیق ًشزخبزًاهَ ُا  ،اعالهیَ ُای
هطبْعاتی ّ بزًاهَ ُای هتلدد ُزًوْع اعووال خشوًْت آهیوش علیوَ سًواى را در هزکوش ّ ّالیوات شودید

هحکووْم ًوووْدٍُ،وکوواری ارگاًِووای طیووزبظ را درپیگووزی اسقضووایای خشووًْت ّ دطووتگیزی
عاهالى آى بَ اطزع ّقت تأکید ًوْدٍ اطت ُ ،وچٌاى خْاطتارُوکاری رطواًَ ُوای جولوی
ّعلوای کزام درراطتای بیداری اطُاى عاهَ هیباشد.
ایووي ّسارت هکلفیووت خووْد هووی داًوود تووا توووام ًِادُووای حقووْقی ّقضووایی را در اهووزسدّدى
خشًْت ُا علیَ سًاى بظیج ّطِین ًواید.

رهبری وزارت امىر زنان
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