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 1تر 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

  
  

 ۴۲/۳۰/۴۳1۲        کانون هماهنگی زنان افغانستان
 

 صدای مشترک برای مبارزۀ مشترک
 همبستگی ملی با زنان افغانستان برای مبارزه بر علیۀ خشونت

 به مناسبت دومین سالروز جنایت قتل فرخنده
 

که به اثر تالش های پیگیر فعاالن و نهاد مدافع حقوق  رسیده است،جنایت قتل فرخنده در زمانی فرا دومین سالروز 
زن و جامعۀ مدنی، یک تعداد از عامالن این جنایت هولناک محاکمه و محکوم به مجازات هایی شده اند. و اما، تا 

این فاجعه و جنایات مشابه دیگر هنوز هم برنامه های مشخص برای شناسایی و برچیدن زمینه ها و بروز عوامل 
گذاشته نشده است. در نتیجه موارد خشونت در برابر زنان افغان هنوز هم قوس صعودی را می  ءتدوین و به اجرا

 .پیماید
 

مارچ  1۳مطابق به ) 1۰۳۰حوت  ۴۲ اهداف فراخوان کانون هماهنگی زنان افغانستان در مورد سالروز فاجعه  
با حضور نماینده گان نزدیک به هفتاد نهاد زنان، مدافعان حقوق زن و  ۴۳1۲در سال در میز مدور کانون ( ۴۳1۲

حلقات فعاالن سرشناس حقوق زنان باز هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. میز مدور باصدور پیام مشترک، از 
ن س نگهداشتجمله بر اهمیت برگزاری سالروز فاجعه زجرکشی علنی و جمعی فرخنده ، برای حساس ساختن و حسا

ها و فعاالن حقوق زنان را برای گسترش  وجدان اجتماعی در برابر هرگونه خشونت تاکید ورزید. این پیام نه تنها نهاد
و تعمیق همبستگی و همکاری جهت دستیابی به اهداف مشترک دعوت نموده است و اما همچنان از مردان افغان 

و مکلفیت انسانی، افغانی و ایمانی خود را در برابر زنان افغانستان با زنان، دین  درخواست نمود تا همراه و همصدا
 .ایفا نمایند

 

یه و پارلمان افغانستان مطالبه نموده است تا مکلفیت های ئقضا پیام میز مدور در کنار این درخواست از حکومت، قوه  
و گزارش اجراآت شان را درین  و به خصوص زنان جدی گرفته اتباعخود را در مورد پاسبانی از حقوق قانونی 
 .مورد به زنان و همه  مردم كشور ارایه كنند

 

در ارتباط به یکی از اهداف فراخوان برای انتخاب نامی که بتوان سالروز زجر کشی جمعی فرخنده را با آن مسما 
روحیۀ عمومی خواهان " همبستگی ملی نمود، متکی بر پیام فراخوان، پیام مشترک و مباحثات بعدی، میتوان گفت که 

  .است " با زنان افغانستان به هدف مبارزه علیۀ خشونت
 

کانون هماهنگی زنان افغانستان بر این باور است که شناسایی و برچیدن زمینه ها و عوامل بروز فاجعه  زجر کشی 
. به همین جهت است کانون جمعی و علنی فرخنده یک امر مبرم برای نفی اجتماعی خشونت و افراطگرایی است

امیدوار است تا پیشنهاد مبدل ساختن این روز به روز " همبستگی ملی با زنان افغانستان برای مبارزه بر علیۀ خشونت 
" بتواند مورد توجه و پشتیبانی همه گانی قرار گرفته و زمینه ساز ایجاد پل استوار پیوند و همکاری برای مبارزه به 

 .هداف مشترک گرددخاطر دستیابی به ا
 

کانون هماهنگی زنان افغانستان با سپاس از همه نهاد ها و شخصیت های مستقل مدافع حقوق زن و هر هموطن به 
خاطر پیگیری جریان فراخوان، پیام مشترک و پشتیبانی شان آرزومند است تا با گسترش و تعمیق این همبستگی و 

 .را ادا نمایدهمکاری بتواند در تحقق این اهداف، سهم خویش 
 

روان فرخنده و فرخنده ها ، انگیزه ها ، تبسم ها و رخشانه ها شاد و همبستگی ملی ما در مبارزه بر علیۀ خشونت 
 استوار و پیگیر باد

 
 پایان
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