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زنان افغان باید از قانون منع خشونت علیه زنان
آگاهی حاصل کنند

08.12.1390

نهاد های مدافع حقوق زنان در افغانستان می گویند که قرار است در آستانه ی هشتم مارچ روز جهانی
.زن ،آواز خود را به خاطر منع خشونت علیه زنان در سراسر کشور بلند کنند
شبکه زنان افغان در نظر دارد تا برنامه های آگاهی دهی را به زنان در مورد قانون منع خشونت علیه
.زنان از طریق این کمپاین ارایه کند
مقدس اتل وال مسوول بخش مطبوعات و جندر شبکهء زنان افغان به روز دوشنبه در یک نشست خبری
در کابل از رسانه ها در افغانستان خواست ،تا در نشر برنامه های آگاهی دهی برای زنان افغان با نهاد
.های مدافع حقوق زنان همکاری نمایند
مقدس می گوید ،آگاهی نداشتن زنان از قانون منع خشونت علیه زنان زمینه خشونت های بیشتر را در
:برابر زنان مساعد می سازد
هر ماده ی از این می تواند که زنان را کمک کند ،یکی از خواهش های عمده این شبکه این است «
.که اگر رسانه ها و نهاد های مدنی در کنار هم کار نکنند ،شاید اهداف نهاد مدنی به کرسی نشیند
پس ما ماده های این قانون را آماده می سازیم و از رسانه ها می خواهیم که این ماده ها را نشر
».کنند
از سوی دیگر شبکهء زنان افغان می گوید که ماده ی  24قانون منع خشونت از سوی ستره محکمه
.افغانستان حذف شده است
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".در این ماده گفته شده که " مجازات محکومین جرایم خشونت تعلیق ،عفو یا تخفیف شده نمی تواند
:عادله محسنی یک عضو شبکهء زنان افغان در مورد گفت
ماده  24حذف شد ،ما عین ماده را در قانون مبارزه علیه مواد مخدر داریم ،در این قانون مستفید «
!شوند مرد است هیچ کس برایش توجه نکرد ،نه پارلمان ،نه محاکم و نه هم ستره محکمه
».اما در قانون منع خشونت علیه زنان مستفید شوند زن است ،شما ببینید که چقدر غیر عادالنه است
خواستیم در مورد حذف این ماده از قانون منع خشونت علیه زنان ،از ستره محکمه افغانستان بپرسیم اما با
.وجود تالش های مکرر قادر به این کار نشدیم
کوشش ها به خاطر کاهش میزان خشونت با زنان در افغانستان در حالی صورت می گیرند که در سال
روان در این کشور از انجام آنچه خشونت های تکان دهنده یی در برابر زنان خوانده شده ،گزارش شده
.است
اعمال انواع خشونت از سیخ داغ کردن و عقیم ساختن زنان گرفته تا کشیدن ناخن ها با انبور و ده ها
.نوع خشونت دیگر شامل این گزارش ها اند
تا جایی که انجام خشونت با زنان در افغانستان ،زنان را وادار به انجام خشونت دیگر یعنی خودسوزی می
.کند
سحر گل در والیت بغالن ،گلناز کسی که تازه از زندان بادام باغ کابل آزاد شده ،سعادت خانم  42ساله
یی که خود را در والیت هرات آتش زده و عارفه که یک انگشتش از سوی شوهرش بریده شده ،زنان
.جاری اند قربانی و گواه این خشونت ها در سال
گرفته شده از رادیوی آزادیب ر

