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کانون هماهنگی زنان افغانستان

فراخوان در مورد سالروز فاجعه  ۲۸حوت ( 1393مطابق
به  ۱۹مارچ )2015
فاجعه زجرکشی جمعی فرخنده را فراموش نکنیم
فاجعه زجرکشی دسته جمعی فرخنده در روز روشن در پایتخت کشور در پیش چشم شمار کثیر
تماشاچی و در حضور چندین پولیس مسلح ،با روشنی تمام نشان داد که چند دهه بحران خونین و
نابودکننده و تزریق ایدیولوژی های خشونت پرور و تندرو جهت داغ نگهداشتن کوره این بحران چه
نتایج و پیامدهای روانی ،فکری و فرهنگی مخربی بر جامعه ما وارد کرده است .

در عین زمان جنبش دادخواهی برای فرخنده نشان داد که جامعه مدنی در افغانستان از چه ظرفیت
هایی برخوردار است و همسویی و همبسته گی نهادها و فعاالن جامعه مدنی چه گونه میتواند نیروهای
سازنده و خواهان بهروزی در جامعه را به حرکت بیاورد .
با تاسف به رغم وعده های مکرر رسمی جهت مبارزه با خشونت علیه زنان ،میزان این خشونت نه
تنها کاهش نیافته ،بل سال به سال افزایش یافته است .علت ناکامی آن است که نظام بازتولید فکر و
فرهنگ زن ستیزانه و مردساالرانه هنوز در اساس پا برجا است و فقدان صلح ،امنیت ،ثبات و
حاکمیت قانون میدان را برای بروز این جنایت باز گذاشته است .
با درد و دریغ بسیار که از فاجعه زجرکشی علنی و دسته جمعی فرخنده نیز هنوز حتی نتیجه گیری ها
و درس های الزم گرفته نشده است.
اگر بخواهیم به تجربه ناکام گذشته نقطه پایان بگذاریم تا فردا باز زن و کودک و انسان دیگری چون
فرخنده ها ،رخشانه ها  ،انگیزه ها و شکریه ها و صدها هموطن دیگر قربانی خشونت های وحشیانه
نشوند ،امروز باید شناسایی علل و زمینه های بروز این فاجعه ها را به حیث یک وظیفه مبرم و حایز
اهمیت بزرگ اجتماعی برای سرنوشت ملی مطرح کنیم  .برپایه این شناخت ،کار ،کوشش و مبارزه
موثر برای مهار کردن و برچیدن این علل و زمینه ها را به حیث یکی از وظایف مبرم و حیاتی مطرح
بسازیم  -کار ،کوشش و مبارزه یی که در نهایت به نفی اجتماعی زن ستیزی ،خشونت ،دهشت و
وحشت بیانجامد.
با توجه به مراتب باال ،پیشنهاد مینماییم تا سالروز زجرکشی فرخنده به حیث نماد اراده مشترک نهادها ،
فعاالن و مدافعان حقوق زنان برای یادبود از قربانیان جنایت زن ستیزانه و تمثیل اراده مشترک برای
مبارزه با عوامل و زمینه های بروز خشونت علیه زنان به حیث « روز ملی همبسته گی با زنان و مبارزه
علیه خشونت » (پیشنهادهای دیگر هم در مورد نام وجود دارند « :روز همبسته گی زنان و مبارزه ملي
علیه خشونت »؛ «روز همبسته گی ملی با زنان» ؛« روزهمبسته گی ملی زنان افغانستان»؛ « روز
همبسته گی ملی با زنان و مبارزه علیه خشونت و تبعیض» ؛ «روز همبسته گی مردم افغانستان در برابر
تندروی و خشونت » ؛ «روز همبسته گی مردم افغانستان در برابر تندروی مذهبی و خشونت علیه زنان»
) همه ساله برگزار گردد .
ما پیشنهاد مینماییم تا در این سالروز خواسته های ذیل مطرح گردند :

 -۱دولت  ۲۸حوت (مطابق به  ۱۹مارچ ) را به « روز ملی همبسته گی با زنان و مبارزه علیه خشونت »
به رسمیت بشناسد( .پیشنهادهای دیگر هم در مورد نام وجود دارند« :روز ملی همبسته گی در برابر
خشونت»؛ « روز همبسته گی ملی با زنان و مبارزه علیه خشونت و تبعیض» ؛ «روز همبسته گی مردم
افغانستان در برابر تندروی و خشونت »؛ «روز همبسته گی مردم افغانستان در برابر تندروی مذهبی و
خشونت علیه زنان»)
 -۲ستره محکمه باید در اسرع وقت ،تمام خالهای ممکنۀ محکمۀ ابتدایی و محکمۀ استیناف را مرفوع نموده،
هرچه زودتر دوسیۀ این جنایت تاریخی را تکمیل ،جنایکاران را به جزای مطابق گناۀ شان محکوم و حکم
را بسرعت عملی بسازد .تا باعث تحکیم عدالت و رعب مشروع قانونی در جامعه گردد .
 -۳دولت باید علیه آن مدارس خصوصی و مراجع دیگری که افکار زن ستیزانه ،خشونت پرور و افراطی
را در اذهان کودکان و نوجوانان تزریق مینمایند ،به اقدامات قانونی مبادرت ورزد.
 -۴دولت باید در همکاری با نهادهای زنان و مدافع حقوق زنان و وزارت ها و نهادهای ذیربط دولتی برای
اصالح نظام تعلیم و تربیه ،تحصیالت عالی و فرهنگ اقدام کند تا مکتب ها و موسسات تحصیلی و فرهنگی
نقش خود را در متوقف ساختن چرخه باز تولید تفکر و فرهنگ مردساالرانه ،زن ستیزانه و خشونت پرور
به طور موثر ادا نمایند .
 -۵روشنفکران و فرهنگیان ،رسانه های جمعی و به خصوص تلویزیون ها و رادیو ها باید نقش و مسوولیت
روشنگرانه خود را در پرورش تفکر و فرهنگ انساندوستانه و عاری از تحجر ،تعصب ،تبعیض ،تندروی
و خشونت ایفا کنند و نیز به مردم و به خصوص مردان و پسران جوان وظایف انسانی و وجدانی شان را در
مقابله با زن آزاری و زن ستیزی و خشونت و آن هم در شکلی که کابل در  ۲۸حوت سال پار شاهدش بود،
روشن بسازند؛ نهادها و فعاالن زن و مدافعان حقوق زنان ،باید خود در این راه پیشگام باشند .
 -۶وزارت امور داخله باید اقدامات الزمه را به عمل بیاورد تا پولیس (از سرباز عادی تا افسران تمام مرتبه
ها) بداند که حفظ زنده گی شهروندان در برابر اوباشان و گروههای خود سر یک بخش وظایف آنان است که
عدم اجرا و حتی غفلت در اجرای آن نه تنها با شان پولیس همخوان نیست ،بل عمل قابل بازخواست و
مجازات قانونی نیز میباشد .سایر ارگان های امنیتی نیز باید در زمینه اقدامات الزمه را انجام دهند.
**
یادداشت

متن فراخوان قبالً در میز مدور هماهنگی زنان با رای نهادها و فعاالن و مدافعان حقوق زنان که امضای
آنان در فراخوان درج است به تصویب رسیده است.
برای درج نام خود تان و یا نهادی که شما مسوولیت آن را دارید و یا از آن نماینده گی میکنید ،لطفا ً از
طریق نشلتی فیسبوک کانون و یا ارسال ایمیل با ما تماس بگیرید.
اگر نهادی که شما مسوولیت آن را دارید برای این روز برنامه یی دارد ،لطفا ً در مورد معلومات مختصر
داده و ممنون سازید.
در مورد نامگذاری روز اگر نظر خاصی دارید لطفا ً بنویسید.
هیات مدیره کانون و تنظیم کننده گان فراخوان سپاسگزار خواهند شد هرگاه شما با به اشتراک گذاشتن این
مطلب ،به جلب توجه نهادها و شخصیت های دیگر و جمع آوری امضای آنان یاری برسانید.

نشانی ما در فیسبوک:
کانون هماهنگی زنان افغانستان
https://www.facebook.com/groups/1397249090541662/permalink
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خدیجه مرادی
زهرا سادات هاشمی

ویدا ساغری
لیلما عظیمی
زرغونه عطا
عمرلور بشیر
قمر یلدا
ناجیه حنیفی
زرغونه کرگر
ماری اکرمی
بهار سعید
منیره یوسف زاده
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شیرین نظیری
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اسماعیل تیمور
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ابراهیم محمدی
ابراهیم نعیمی
احمد فهیم
اجمل زمان یوسفی
اجمل وردک

احمد امینی
احمد جاوید
احمد جواد
احمد خالد
احمد ذکی حسا پور
احمد رضا فرهام
آدینه کاظمی
آرش ناصر وارد
آرمان امانی
آزیتا نظمی
استیفن نادری
اسد هللا سادات
اسد هللا وهاج
اسماعیل تیموری
اسماعیل فروغی
آشا ابوی
اشرف هژیر
آشیل همت
آصف نورزى
اصیل پسند
اکبر مشاهد
الفت شایق
امان صحرایی
امان عفت
امیر رباطی

امیر مراندی
امینه شمس
امینه وهاب زاده طوطیاخیل
آنژلیکا بابک
انور ایثار
انور حصار
انیسه نورزى
ایمل زمان یوسفزی
بانو عثمانی
بانو عثمانی
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برشنا خیبر
بصیر بسیل
بصیر تحسین
بصیر عطایی
بلقیس بصیر لودین
بلقیس دوست
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جمیله مستولي
جهید باختری
جینا نوری
حبیب احدی
حبیب الرحمان میرزایی
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خاتول مهمند
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فرزانه بیان
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فرزانه سادات
فرشته هژیر سابیز
فرشته داود اسحاقزی
فرشته کوهی
فرشته نوری
فرهاد امید
فریبا مجید

فریحه پوپلزی
فرید بهمن
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فریده جعفر
فریده قریشی
فرینا مجددی
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فهیم سلیمانی
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گاللی سلطانی
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لیدا حسیني
لیلی جان
لیال شیرزاد
لیال صادقی
لیال عمر
لیلی جان
لیوال ماللی
مارینا احمدی
مارى وارد
ماری کریمزاده
ماریا ترین
ماریا نازیه
مارینا بزرگامي
مارینا عظیمى
مارینا یارمل
مرتضی کریمی
متین رحمانی
محب کامل
محبوبه نیکیار
محمد اسماعیل رحیمی
مﺤﻤﺪ بﺸﺮ دوسﺖ

محمد جمشید ظفر
محمد عثمان احسان
محمد مصطفی کاکر
محمد نادر
محمد نادر حبیب
محمد نذیر دوست
محمد نسیم
محمد نعیم وردوجي
محمد ولی
محمد یاسین ایوبي
محمود كامل
محمود ولی
مدین شفیق
مرتضی کریمی
مرجان صوفیه ناهید
مرضیه الکوزی
مرضیه محمود فقیری
مرغلری سلطانی
مروه هاشمی
مریم حکیمی
مریم قرغه شکیب
مﺮیﻢ مهﺮیﻦ
مسعود خواجه زاده
مسعود سادات
مسکا ملک

مصطفی نجیمی
ماللی کارگر سادات
ملک ولی
ملینا تنها
محمدد نادر
منیژه کوهی احمدی
مهریه البرت
مهناز حمیدی
مهناز فرامنش
موسکا ملک
میترا مهر
میر زمان زاده میری
میرزا محمد فقیری
میرزمانشاه میری
میرمحمدشاه رفیعی
میرویس صابري
مینا امیری
مینا ساحل
مینه تنها
مینه یوسفزی
نادر آرین
نادیه نثار
ناصر احمد وارد
ناصر تیموری
ناصر جوادی

ناصر محب
ناهید غزل غنی زاده
ناهید فروغ
نبیله راسخ
نبیله كریمي الكوزي
نثاراحمد عزیزی
نجال زمانی
نجمه سیار
نجیب هللا طوطیاخیل
نجیبه بها
نجیبه فرید امین
ندیمه محمد امیری
نذیر دوست
نذیر عمری
نسرین سلطانی
نسرین عبدل
نسیمه امیری
نصر هللا رجبی
نصرت حبیب
نصرت شاه
نصرت گذرگاه
نصیب هللا غني زاده
نصیر احمد کیهان
نصیر اكبري
نصیر نشید

نصیره محیب
نظیفه توخی
نعمت هللا نعیمه ناصری
نعمت رسا
نعیم شینواري
نفیسه اسحاقزی
نفیسه اسحق زی
نور عدیل
نور محمد غفوری
نور منگل
نورخالدی
نورضیا فرین
نورماه سالك
نوریه محرابی
نوید رویین
نیكزاد حسیني
نیال صادق اوغلو
نیال مشعل
نیلوفر سیار
هدایت محمود
هما اسپارتاک
هوسی اتمر
هیلی ارغند
هیوادمل ساحل
واسع عظیمي

والنتاین صخره
وجیهه سكندر
وحید هللا رحماني
وحید صمدزى
وحیده ایوبی
وفی هللا شمس ناصری
وفی هللا فیض
ولي شاهپور
ولی صمد زی
ویس خبیری
وینوس ایثار
یلدا کاکر
یلدا وارد
یما حیدری
یما سهیم

