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 10/04/2015                             فیدراسیون افغانهای مقیم روسیه

 

  روسیههای مقیم فدراسیون  اعالمیۀ افغان
    که منجر به شهادت فرخنده شد یبر تقبیح جنایت مبنى

  

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

ان دهنده نهایت تک ،وقوع پیوسته پایتخت افغانستان ب شهر کابل، جنایتی که در آستانه سال نو هجری خورشیدی در

آن  ها را بر خارج از کشور جریحه دار ساخته و یکبار دیگر افغانچه در بود که قلب هر افغان را چه در داخل و 

 بلند نمایند. دنیا، هر گوشه و کناراهی و تطبیق قانون در کشور را درتا صدای عدالت خو وا داشت
 

 به اتهام سوزاندن قرآن ،سینه داشت درم الهی را این کال ،در حالیکه او خودش منحیث حافظ قرآن، خانم فرخنده

، انتسهای مقدس مردم افغانباورنام دین و به گانی کنند استفاده  وءس واز اوباشان و ولگردان  یاز طرف گروه ،شریف

 بطور مظلومانه و بیرحمانه به شهادت رسید.
 

، از ئیمنما ه و وحشیانه را تقبیح و محکوم میهای مقیم فدراسیون روسیه در حالیکه این عمل جنایتکاران ما افغان

 ه وسیلۀب بسپارد کهقانون  ۀمل دستگیر و به پنجخواهیم که عاملین این جنایت را بصورت مک حکومت وحدت ملی می

ر آینده د ر آنان،کم محکمه بتطبیق حکه تا باشد  به جزای عمل شنیع شان برسند، ،ئی کشورهای عدلی و قضا ارگان

 ، پند و عبرت گردد.گریز قانون شکن و قانون افرادبه سائر زورمندان و باالخصوص  به
 

ه ب اسمه، ، از خداوند عزشریک میدانیم ،اندوه و ماتم ملی ررا د که خودهای مقیم فدراسیون روسیه در حالی ما افغان

شهید شادی روح  وداشت  گرامی ، به جهتداریم اجر جزیل مسئلت می صبر جمیل و به آن شهید  ۀفرخند ۀدخانوا

 ند:اقدامات عملی نمای آنتا در تطبیق  ئیمنما نموده و احترامانه تقاضا می ئهپیشنهادات ذیل را به حکومت وحدت ملی ارا ،فرخنده
 

که این جنایت را مورد تائید قرار  عده کسانی قضیۀ شکنجه و قتل فرخنده و همچنان آن همه جنایتکاران دخیل در -1

 تطبیق گردد.نها آبر کشانیده شده و عدالت  حکمهبه م اند،داده 

واع انو  دعا و  دین وسیله تعویذ نویسی، جادو، دمد تا قانون منع خرافات را وضع و بیاتخاذ نما یتدابیر ،دولت -2

 به رسانه ها وظیفه سپرده .متخلفین آن برخورد قانونی صورت گیرد و با اشتههای خرافاتی را ممنوع اعالم د تداوی

 را به نشر رسانند. خاصیبرنامه های  ، اجتماعی که مایه برهم زنی نظم جامعه می گردند،شود تا در تبلیغ علیه خرافات

 رستاخیز زنان افغانستان و همبستگی با آنان نامگذاری و شناخته شود. ، به روزهروز شهادت فرخندرا   حوت2۸ روز -۳

 به نام فرخنده شهید مسمی و رسمیت آن اعالم گردد.  اندرابی  جاده -۴

 شهید مسمی گردد. ۀنام فرخندب غیره( سه، شفاخانه ومکتب، مدر )جاده، پوهنتون، هر والیت یک محل در -۵

 یعوسمبدل و بر عالوۀ فعال ساختن قوانین در این عرصه، کار   جدی  به اقدام ،زن مبارزه بر ضد خشونت علیه -۶

 روشنگری از طریق مجامع و سازمان های اجتماعی نیز در افغانستان نهادینه گردد.

 را روز پشتیبانی از زنان افغان مسمی نماید. (مارچ19 حوت ) 2۸تا  از ملل متحد تقاضا گردد -۷

نسل  تا ،قوانین افغانستان شامل نصاب تعلیمی گردد  آموزش قانون اساسی و سایر مبنی بر  مضمونی در مکاتب -۸

  موختن قانون بیگانه نماند.آ از تحصیل ختم دورۀ الی جوان و جوان کشور نو
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