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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 1۱/۳۰/2۳1۲        زنان افغانستان یکانون هماهنگ
 

 مستقل یها تیمشترک نهاد ها و شخص امیپ
 زنان افغانستان یکانون هماهنگ در

 

 (2۳1۲مارچ  1۳مطابق به ) 1۰۳۰حوت  2۲ سالروز فاجعه   نیمناسبت دوم به
 است؟ یخیضرورت تار کیزنان  یمارچ به روز همبستگ 1۳ لیتبد ایآ
 

https://www.facebook.com/groups/1397249090541662/permalink/1829906127275954/ 
 

  !یگرام همسخنان
به  دیحوت( با 2۲مارچ ) 1۳سالروز فاجعه »جمله که  نیمدور مصوب پنجم مارچ امسال ا زیمشترک م امیپ در

ه ک کندیآنرا بازگو م قتی، حق«را در برابر هر گونه خشونت، حساس نگهدارد یمبدل گردد که وجدان اجتماع یروز
 .دباشیمردم ما م یاجتماع یزندگ یعاد یها یخشونت جزء از روزمرگ

 :را مطرح نمود لیسواالت ذ توانیارتباط م نیا در
 

  نمود؟ داریرا بر ضد خشونت ب یوجدان اجتماع توانیچگونه م  
 رفت؟ شیبه پ دیبا رویبا کدام ن  
  کدام واقعه را مکرراً در حافظه ها و در مقابل چشمان اجتماع زنده ساخت، تا مردان و زنان با وجود عادت

تا باالخره در مقابل خشونت حساس شده واز آن نفرت  نندیزشت آنرا روشنتر بب ۀچهر جیبه خشونت به تدر
  ند؟ینما دایپ

 

شکل  نیتر انیو عر نیشاهد وحشتناک تر 2۳1۲مارچ  1۳رسانه ها در  قیسراسر جهان از طر افغانستان در مردم
فرصت آن داده نشد  یلحظه هم به و کیمانند فرخنده  یخشونت در مقابل فرخنده بود. با وجود شجاعت و مقاومت ب

تفاوت در  یو اما ب یجانیه انیحضور تماشاچ درصحنه ها  نیا ای. مگر آدیکه حرف خود را گفته و از خود دفاع نما
در خانواده و اجتماع  یصدا بودن و یبودن و ب دیاز تنها بودن، تجر یریزن افغان و تصو یاز زندگ یحال نماد نیع

  باشد؟یآشکار و پنهان نم ینت هادر مقابل انواع خشو
 

از جانب  1۳۱۳نومبر  2۲در  «رابلیم»بود از قتل سه خواهر مبارز  ادی یکه ملل متحد برا میآور یخاطر م به
 یالمناک زشت ۀواقع نیعنوان نمود، تا توسط ا« نه به خشونت»نومبر را روز  2۲روز  کن،ینیمستبد وقت دوم میرژ

خشونت متداوم  ری. پس چرا زنان افغان که در ززدو مردم جهان را در مقابل آن متحد بسا دهیبخش یخشونت را تجسم
و آنرا  ندیوحشتناک خشونت استفاده ننما ۀکردن چهر انیعر یدر مقابل فرخنده برا یخیتار تیاز جنا برند،یبه سر م

 ۀأثر با حمل تابوت و دفن جنازدر مقابل خشونت نسازند. مگر زنان صبور افغان از شدت ت کاریپ یبرا یا لهیوس
 ستیه جا نب ایپس آ افتاد؟ین هیبه گر یدسته جمع یجامعه به خاطر و کی ایآ و دندیشکن رسم قرون نگرد تابوفرخنده 

  ند؟یواقعات استفاده برحق را نما نیو نه گفتن به خشونت از ا یمل یکه زنان افغانستان جهت همبستگ
فرخنده در اذهان عامه زنده نگهداشته شود.  یروز زجر کش یستیآن است که با رانگیالعمل ملت افغانستان نما عکس
 عدالت نیحقوق زن و مبارز نیاستادان پوهنتون ها، فعال ،یو فرهنگ یاسیس تیشخص 2۳۳۳از  شتریجمله ب نیدر ا

نظر را  نینمودن فراخوان هم ءافغانستان با امضا نزنا یکانون هماهنگ قیاز طر ینهاد مدن ۱۲همراه با  یاجتماع
 کجایبار همه  نیاول یبرا ییکه به طور استثنا میجرئت آنرا کن میتوانینظر مردم م نیما با اتکاء به ا اینموده اند. آ دیتأئ

 خیراروز را در ت نیزنان را بلند نموده و ا یهمبستگ یصدا شیخو یاسیو س یشخص قیصرفنظر از تفاوت ها و عال
 .هر فرد مهم است ۀجا اراد نیدر ا م؟یبساز دانهیجاو
ساالنه قبول گردد، به  لیاز جانب دولت جهت تجل یرسم میمارچ در تقو 1۳ثبت روز  نکهیتوقع ا یفعل ۀمرحل در

فعاالن حقوق  یکه در سطح مل یروز کیبه نظر شما داشتن  ایآ یاز وقت است. ول شیانتظار پ کی یاحتمال قو
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مردم  میروز در تقو نیبود ا ادی ایباشد؟ آ ینم یضرور د،ینما جیو مردم را در مقابل خشونت بس یزن، جامعه مدن
 ۀزنان و تمام جامع یبرا لهیوس نیتر یفرصت و ضرور نیبهتر نیا اینخواهد کرد؟ آ یمل یداریب کیاز  تیحکا
 ؟باشدیدر مقابل خشونت نم تیجهت ابراز ضد یمدن

 یگاتحاد و همبست ،یدستجمع مبارزه   ۀدهند دیحال نو نیکه در ع میببخش یروز را نام نیا دیائیاست پس ب نیاگرچن
از همه مهر  شتریدو نام ب یدر سال گذشته در پا« فراخوان در مورد سالروز فرحنده »زنان باشد. امضا کنندگان 

  :گذاشته اند دیتأئ
 شنهادیپ کیهمچنان «. زنان افغانستان یمل یروز همبستگ»، «خشونت هیعلزنان افغانستان بر  یهمبستگ روز»
  «.مبارزه با خشونت یروز مل: »گرددیجا درج م نیباشد در ا یروز م نیا تیماه نیکه مب زین گرید
 گانیرا یحق چیه یباشند. ول یآن هم کم نم نیدارد، مخالف ادیروز اگر طرفداران ز نیا یکه نامگذار ستیشک ن یجا

 .جامعه ما است یو فرد یزنان ضامن سالمت اجتماع یبه زنان داده نشده است. همبستگ
 .داشت یگرام دیرا با یمل بهیوج نیا پس

 

 ضد خشونت نظر به امکانات دست  نیطرفدار زنان و مبارز یحقوق زن، نهاد ها نیتا فعال میما آرزومند
 :ندیکوشش نما لیداشته در موارد ذ 

   بدهند ریفرحنده تغ یاز عکس ها یکیبا  یچند روز یخود را برا لیعکس پروف یماعاجت یدر شبکه ها. 

 امیشان با نشر مقاله ها، پ یزنان و همبستگ هیمارچ، خشونت عل 1۳ ۀفاجع حیدر راه تقب یریتنو عیبه کار وس 
 .اقدام ورزند یها و کنفرانس مطبوعات ییمتنگ ها و گرد هما ریها، تدو

 تا با فرستادن  میخواهشمند یدلسوز و افراد سرشناس مل یها تیشخص ،یاسی، احزاب سیاجتماع یاز نهاد ها
تا نام  میخواهشمندروز....... ) ثیمارچ به ح 1۳شناختن روز  تیبه رسم یبرا شیسرگشاده از جانب خو ینامه ها

 یزجر کش یانسان ۀعامالن فاجع یعلنمحاکمه  ۀطالب( و م دیجا انتخاب نمائ نیسه نام در ا انیمورد نظرتانرا از م
وزارت زنان، وزارت داخله، وزارت دفاع و  ه،یوزارت عدل ه،یاجرائ استیر ،یجمهور استیر یفرخنده، عنوان

  . رسان شوند یارینموده و  یسع ربطیوزارت ها و مراجع ز ریسا
 

 !یگرام همسخنان
 

مورد  در یشنهادیپ یاز نامها یکی. هرگاه امسال دیسیتان بنو یو نام انتخاب امیپ نینظر تانرا در مورد ا میخواهشمند
ر در صفحات تان به نش هیکیتبر ۀجمل کیخواهد بود اگر آن نام را با  کویچه ن د،یگرد دیکانون تأئ نیمارچ در ا 1۳

 .دیبرسان

امسال  امی. پمیرسانیفرخنده را خدمت تان به نشر م یفراخوان سال گذشته به مناسبت سالگرد زجرکش  لینک  نجایدر ا و

 فراخوان سال گذشته است.  ۀدر ادام گریقدم د کی قتیدر حق

 پایان
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