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اعالمیۀ مطبىعاتی
تقبیح خشىنت ها در والیات فاریاب،بامیان وکاپیسا
تشاساط گضاسش ُای سسیذٍ اص سیاست ُای اهْس صًاى ّالیات دّدختش 71سالَ ُشیک
فیشّصٍ تٌت دمحمعلی ّصُشا تٌت عثذالقیْم تاضٌذٍ گاى ّلسْالی پطت سّد ّالیت فاسیاب اص
طشف سَ تي تَ اسن ُای ضثیش ،ضِیذ ّعثذهللا اّأل اختطاف ّتعذأ آًاى سا تیشحواًَ تَ قتل
سساًیذٍ اًذ ،تشاساط گضاسش دیگشاصّالیت تاهیاى یک دختش 22سالَ تَ اسن ضشیفَ تٌت

سلیواى اص قشیَ دُي کذّگک ّلسْالی پٌجاب آى ّالیت تَ ضکل هشهْصتَ قتل سسیذٍ کَ
تاکٌْى دس هْسدچگًْگی قتل اطالعی دس دست ًیست،ایي حادثَ دسحالی ایست کَ یک هاٍ قثل
 777تي دختشاى هکتة ًسْاى هشکضّالیت تاهیاى ّدّ هکتة دیگشدسآى ّالیت تاهْاد سعوی
هسوْم گشدیذٍ تْدًذ.
ُیات سُثشی ّصاست اهْس صًاى ایي ّاقعات خطًْت سا هغایش اسصش ُای الِی ّحقْقی

هیذاًذ ّآًشا سخت ًکُْص هی ًوایذ.
ایي ّصاست ّظیفَ داسد قضایای هتزکشٍ سا اص طشیق سیاست ُای اهْس صًاى ّالیات پیگیشی
ًوْدٍ ّتاُوکاسی سایشاسگاًِای اهٌیتی،عذلی ّقضایی عاهالى ایي سّیذاد ُا سا هْسد پیگشد
قاًًْی قشاسدُذ.
ّصاست اهْس صًاى تاّسهٌذ است کَ اسالم دیي سحواًی ّقشآى سُگطای اًساًیت هیثاضذ.
ها تااتکا تَ اسالم ّقْاًیي ًافزٍ کطْساعوال ُشًْع خطًْت سا هشدّد هی داًین ّاص تواهی
علوای جِذ ،سّضٌفکشاى ّسساًَ ُای جوعی هی خْاُین دسساستای تیذاس ساختي ارُاى عاهَ
ّاستقای سطح آگاُی جاهعَ دس تاسٍ خطًْت ّاضشاس ًا پسٌذ آى ُوکاسی ًوْدٍ اص ُیچ
ًْع تالش دسیغ ًْسصًذ.
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