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اعالمیۀ مطبىعاتی وزارت امىر زنان
تقبیح خشىنت ها در والیات کابل ،فاریاب ،غىر
بشبٌیاد گضاسش ُای کَ اص طشیك سیاست ُای اهْس صًاى ّالیات ّ سساًَ ُای
کطْسآخیشأ بَ ها سسیذٍ است ،حاکی اصآًست :
 دختشی  62سالَ بٌام ضشیي گل دسیک دادگاٍ صحشایی دسّالیت غْس دس بشابش دیذٍگاى هشدم بی سحواًَ ضالق صدٍ ضذّ ،جاى سپشد .
خاًوی  03سالۀ بَ سّص پٌجطٌبَ دس ّالیت فاسیاب ًیض تْسظ افشاد ًاضٌاط هسلح ُذفگْلۀ کلَ ضیٌکْف لشاسگشفتَ ُوضهاى جاى سپشد.
اص اًجائیکَ دساستاًَ ًْ 63اهبش لشاسداسین ّسُبشی ّصاست اهْس صًاى بَ اتفاق
سایشاسگاًِا ،اداسات دّلتی ّغیش دّلتی ،جاهؼَ هذًی ُّوکاساى بیي الوللی دسحالی
تذّیشکوپایي سشتاسشی هٌغ خطًْت ػلیَ صًاى دسهشکض ّ ّالیات بَ هٌظْسجلْگیشی
اصّالؼات ُشگًَْ خطًْت ُا ػلیَ صًاى هیباضذ ،یک باسدیگش ضاُذ خطًْت ُای بی
سحواًَ ّفجیغ ػلیَ صًاى بْدینّ ،صاست اهْس صًاى ضوي ایٌکَ ُشگًَْ دادگاٍ ُای
صحشایی سا هغایش دیي همذط اسالم ،لْاًیي ًافزٍ کطْس ّحمْق بطشداًستَ ،ایي ّالؼات
سا اصطشف گشٍّ ُا ّاضخاظ غیشهسؤل ّضیطاى صفت بَ ضذیذ تشیي الفاط ّکلوات
ًکُْص ّتمبیح هی ًوایذ.
ّصاست اهْس صًاى باّسهٌذ است ،کَ اسالم دیي سحواًی ّلشآى سُگطای اًساًیت هیباضذ.
بٌأ اص توام ػلوای دیي هبیي اسالم ،اهاهاى هساجذ ،سّضٌفکشاى ّسساًَ ُای ُوگاًی هی
خْاُذ دسساستای بیذاسی ارُاى ػاهَ ّاستمای سطح آگاُی جاهؼَ دسباسٍ خطًْت
ّاضشاس ًاپسٌذ آى ُوکاسی ًوْدٍ اص ُیچ ًْع سؼی ّ تالش دسیغ ًْسصًذ.
ایي ّصاست هکلفیت داسد ،تا لضایای خطًْت ػلیَ صًاى سا اص طشیك سیاست ُای اهْس
صًاى هشکض ّ ّالیات پیگیشی ًوْدٍُ ،وْاسٍ تالش هیٌوایذ ،باُوکاسی سایش اسگاًِای
اهٌیتی ،ػذلی ّلضایی ػاهالى ایي سّیذاد ُا سا هْسد پیگشد لاًًْی لشاسدادٍ ،دسهطابمت
بَ لْاًیي جضایی کطْس بَ دّسیَ هشتکباى جٌایت ُا سسیذٍ گی صْست گیشد.
رهبری وزارت امىر زنان

ّصاست اهْس صًاى
سیاست اطالػات ػاهَ ّ تبلیغات جٌذس
آهشیت سساًَ ُا
ضکیالى ًظشی
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