 
دافـغــانســتان اســـالمی جـمــهــوریـت
وزارت امــــــــورزنـــــــــان

اعالمیه مطبوعاتی وزارت امورزنان در رابطه با رخداد بانو فرخنده
مادر در سوگ دخترش سوگوار شد
فرخنده دختر72ساله که قرار اظهارات فامیل شان خودقاری قران بود٬به تاریخ 72حوت3131
توسط گروه مردان خشمگین در والیت کابل خالف همه ارزش های اسالمی به شکل خیلی فجیع به
قتل رسید.
وزارت امورزنان ضمن اینکه تاثرات عمیق خود رانسبت به این حادثه المناک غیر اسالمی وانسانی
ابراز میدارد خواهان به محاکمه کشیده شدن عاملین آن می باشد.
در همین راستا وزارت امور زنان ،بعنوان نهادی که وظیفه و مکلفیت پیگیری خواسته های
مشروع نیمی از پیکره جامعه در حیات سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی کشور به عهده دارد،از
علمای کرام می خواهد تادر جهت آگاهی رسانی به افراد جامعه در راستای حقوق شرعی و قانونی
زنان و نیز کاهش خشونت علیه آنان همکاری نماید .که به یقین همکاری های همه جانبه این
عالمان متعهد در تنویر افکار عامه در روشنی احکام شرع دین مقدس اسالم قابل قدر و
سپاسگذاری است.
ما با تکیه بر دستورات شرعی دین مقدس اسالم و بر اساس ارشادات عالمان متقی کشورمان،
معتقدیم سنت پیامبر مکرم اسالم (ص) بر ضد خشونت بوده و خشونت اعمال شده علیه زن در
جامعه نیز در مخالفت با سنت پیامبر است .چرا که می فرمایند « :بهترین شما ،بهترین شما با
خانواده است و من بهترین شما با خانواده خود هستم .گرامی نمی دارد زنان را مگر فرد کریم و
اهانت روا نمی دارد به آنان مگر فرد فرومایه».
وزارت امور زنان با تاکید و ترغیب همه گان به مشارکت در این مبارزه اسالمی،از همه اقشار
جامعه ،نهادهای دولتی و غیر دولتی بخصوص از علمای جید و متعهد کشور تقاضا می نماید تا با
عنعناتی که ریشه در شرع مقدس اسالمی نداشته و روح و روان زن مسلمان را آزار می دهد به
مقابله بایستند.
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