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 14/11/1112                         انجمن آوای زنان  
 

 اعالمیه آوای زنان افغانستان!
  نکوهش نقض حقوق زن و اعمال خشونت بر زنان

 
 

تکان  ما به خشونت های بسیار ،ایکه گذشتجریان یک هفته  در خبری و تصویریاساس گزارشات رسانه های  بر
 دست یافته ایم :در نقاط مختلف کشور زنان  برابر فجیع در دهنده و

 
  والیت در شوهرشوسیله ه ب خانمیکشته شدن 

 افغانی 41بغالن به جرم مصرف 
 هساله ب 11ستاره "  میرمنبینی  و لب ن برید 
 والیت هرات در شوهرشوسیله   
 مردان مسلحوسیله ه سپس تجاوز ب و ربودن 

 در والیت بغالنساله  14یک دختر بر ناشناس
  ساله در ناحیه سوم شهر 14خدیجه خانم قتل 

 شوهرشوسیله ه هرات به ضرب مرمی ب
  والیت نیمروز ساله در 34 میرمنقتل 
  والیت بدخشان در خانمیکشتن 
 ساله در والیت زابل 11ازدواج اجباری دختر 
  زابل والیت ساله در چهار دختر جنسی بر تجاوز 
  ساله در والیت بغالن 23 میرمنخود کشی 
   والیت هرات ساله در 11مریم  خانمکشتن 
 والیت غزنی و... ساله در15 میرمن غرغرۀ  

 ها دسترس رسانه چشم و مخفی از ده های دیگر 
 

           
 
 

 بینیدهای حیوان صفت را در برابر انسان میانسان درین تصویر جنایت               

 

 ، این رویداد های وحشتناک را که ازاتحاد همه دوستان فیسبوک آوای زنان افغانستان با اتفاق و
را  آن دانسته و ارزش های حقوق بشر که باشد، مغایر یگروپ   یا هر ها و، خانواده سوی همسران

 به شدت نکوهش می نماید.
مشرانو جرگه و  ، وزارت عدلیه،زنان وزارت امور داخله، وزارت امور آوای زنان افغانستان از

است. تا هرچه زودتر  مدنی درین راستا خواستار حقوقی ونهاد های  دیگر کشور وولسی جرگۀ 
 قانونی قرار مورد پیگرد  و این قربانیان را شناسایی، دستگیر خاصتا   عاملین خشونت علیه زنان و

 قانون خشونت علیه زنان به جزای اعمال شان رسانیده شوند. های بین الملی و مطابق معیار داده و
 
 زنان افغانستان آوایهیأت رهبری انجمن 
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