
01.03.2016 

 کانون هماهنگی زنان افغانستان

 

)مطابق  1393حوت  ۲۸  فراخوان در مورد سالروز فاجعه  

 (2015مارچ  ۱۹به 

  فاجعه  زجرکشی جمعی فرخنده را فراموش نکنیم

 کثیر شمار چشم پیش در کشور پایتخت در روشن روز در فرخنده جمعی دسته زجرکشی فاجعه  

 و خونین بحران دهه چند که داد نشان تمام روشنی با مسلح، پولیس چندین حضور در و تماشاچی

 چه بحران این کوره   نگهداشتن داغ جهت تندرو و پرور خشونت های ایدیولوژی تزریق و نابودکننده

  .است کرده وارد ما جامعه بر مخربی فرهنگی و فکری روانی، پیامدهای و نتایج



 ظرفیت چه از افغانستان در مدنی جامعه   که داد نشان فرخنده برای دادخواهی جنبش زمان عین در

 نیروهای میتواند گونه چه مدنی جامعه   فعاالن و نهادها گی همبسته و همسویی و است برخوردار هایی

  .بیاورد حرکت به را جامعه در بهروزی خواهان و سازنده

 نه خشونت این میزان زنان، علیه خشونت با مبارزه جهت رسمی مکرر های وعده رغم به تاسف با

 و فکر بازتولید نظام که است آن ناکامی علت .است یافته افزایش سال به سال بل نیافته، کاهش تنها

 و ثبات امنیت، صلح، فقدان و است برجا پا اساس در هنوز مردساالرانه و ستیزانه زن فرهنگ

  .است گذاشته باز جنایت این بروز برای را میدان قانون حاکمیت

 ها گیری نتیجه حتی هنوز نیز فرخنده جمعی دسته و علنی زجرکشی فاجعه از که بسیار دریغ و درد با

 .است نشده گرفته الزم های درس و

پایان بگذاریم تا فردا باز زن و کودک و انسان دیگری چون اگر بخواهیم به تجربه ناکام گذشته نقطه  

انگیزه ها و شکریه ها و صدها هموطن دیگر قربانی خشونت های وحشیانه  رخشانه ها ، فرخنده ها،

مبرم و حایز  نشوند، امروز باید شناسایی علل و زمینه های بروز این فاجعه ها را به حیث یک وظیفه  

اهمیت بزرگ اجتماعی برای سرنوشت ملی مطرح کنیم . برپایه این شناخت، کار، کوشش و مبارزه  

ر کردن و برچیدن این علل و زمینه ها را به حیث یکی از وظایف مبرم و حیاتی مطرح موثر برای مها

خشونت، دهشت و  کوشش و مبارزه یی که در نهایت به نفی اجتماعی زن ستیزی،کار،  -بسازیم 

 .وحشت بیانجامد

مشترک نهادها ،  ه  با توجه به مراتب باال، پیشنهاد مینماییم تا سالروز زجرکشی فرخنده به حیث نماد اراد 

فعاالن و مدافعان حقوق زنان برای یادبود از قربانیان جنایت زن ستیزانه و تمثیل اراده مشترک برای 

روز ملی همبسته گی با زنان و مبارزه » مبارزه با عوامل و زمینه های بروز خشونت علیه زنان به حیث 

روز همبسته گی زنان و مبارزه ملي » ارند: )پیشنهادهای دیگر هم در مورد نام وجود د« علیه خشونت 

روز » ؛ «روزهمبسته گی ملی زنان افغانستان» ؛« روز همبسته گی ملی با زنان»؛ «علیه خشونت 

روز همبسته گی مردم افغانستان در برابر »؛ « همبسته گی ملی با زنان و مبارزه علیه خشونت و تبعیض

 «افغانستان در برابر تندروی مذهبی و خشونت علیه زنانروز همبسته گی مردم »؛ « تندروی و خشونت 

  .( همه ساله برگزار گردد

  : ما پیشنهاد مینماییم تا در این سالروز خواسته های ذیل مطرح گردند



« روز ملی همبسته گی با زنان و مبارزه علیه خشونت » مارچ ( را به  ۱۹حوت )مطابق به  ۲۸دولت  -۱

روز ملی همبسته گی در برابر »)پیشنهادهای دیگر هم در مورد نام وجود دارند: به رسمیت بشناسد. 

روز همبسته گی مردم »؛ « روز همبسته گی ملی با زنان و مبارزه علیه خشونت و تبعیض» ؛ «خشونت

روز همبسته گی مردم افغانستان در برابر تندروی مذهبی و »؛ «افغانستان در برابر تندروی و خشونت 

 «(علیه زنانخشونت 

ستره محکمه باید در اسرع وقت، تمام خالهای ممکنۀ محکمۀ ابتدایی و محکمۀ استیناف را مرفوع نموده،  -۲

هرچه زودتر دوسیۀ این جنایت تاریخی را تکمیل، جنایکاران را به جزای مطابق گناۀ شان محکوم و حکم 

  .ونی در جامعه گرددرا بسرعت عملی بسازد. تا باعث تحکیم عدالت و رعب مشروع قان

دولت باید علیه آن مدارس خصوصی و مراجع دیگری که افکار زن ستیزانه، خشونت پرور و افراطی  -۳

 .را در اذهان کودکان و نوجوانان تزریق مینمایند، به اقدامات قانونی مبادرت ورزد

هادهای ذیربط دولتی برای دولت باید در همکاری با نهادهای زنان و مدافع حقوق زنان و وزارت ها و ن -۴

موسسات تحصیلی و فرهنگی تحصیالت عالی و فرهنگ اقدام کند تا مکتب ها و اصالح نظام تعلیم و تربیه، 

نقش خود را در متوقف ساختن چرخه  باز تولید تفکر و فرهنگ مردساالرانه، زن ستیزانه و خشونت پرور 

  .به طور موثر ادا نمایند

یان، رسانه های جمعی و به خصوص تلویزیون ها و رادیو ها باید نقش و مسوولیت روشنفکران و فرهنگ -۵

تندروی روشنگرانه خود را در پرورش تفکر و فرهنگ انساندوستانه و عاری از تحجر، تعصب، تبعیض، 

و خشونت ایفا کنند و نیز به مردم و به خصوص مردان و پسران جوان وظایف انسانی و وجدانی شان را در 

حوت سال پار شاهدش بود،  ۲۸زن ستیزی و خشونت و آن هم در شکلی که کابل در ابله با زن آزاری و مق

  .باید خود در این راه پیشگام باشند روشن بسازند؛ نهادها و فعاالن زن و مدافعان حقوق زنان،

عادی تا افسران تمام مرتبه از سرباز وزارت امور داخله باید اقدامات الزمه را به عمل بیاورد تا پولیس )  -۶

ها( بداند که حفظ زنده گی شهروندان در برابر اوباشان و گروههای خود سر یک بخش وظایف آنان است که 

بل عمل قابل بازخواست و  عدم اجرا و حتی غفلت در اجرای آن نه تنها با شا ن پولیس همخوان نیست،

 .ی نیز باید در زمینه اقدامات الزمه را انجام دهندمجازات قانونی نیز میباشد. سایر ارگان های امنیت

** 

 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.

ً یا نهادی که شما مسوولیت آن را   برای درج نام خود تان و از   دارید و یا از آن نماینده گی میکنید، لطفا

 با ما تماس بگیرید. ایمیلارسال طریق نشلتی فیسبوک کانون و یا 

لطفاً در مورد معلومات مختصر دارد ،اگر نهادی که شما مسوولیت آن را دارید برای این روز برنامه یی 

 داده و ممنون سازید.

 در مورد نامگذاری روز اگر نظر خاصی دارید لطفاً بنویسید.

کانون و تنظیم کننده گان فراخوان سپاسگزار خواهند شد هرگاه شما با به اشتراک گذاشتن این هیات مدیره  

 آوری امضای آنان یاری برسانید.مطلب، به جلب توجه نهادها و شخصیت های دیگر و جمع 

  

 نشانی ما در فیسبوک:

 کانون هماهنگی زنان افغانستان

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

* 

 :امضا کننده گان

 افغانستانکانون هماهنگی زنان 

  کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان

 خبرگزاری زنان افغانستان

  موسسه ویار

 انجمن زنان دارای معلولیت

 AWOSD موسسه زنان افغان براى حمایت از دیموکراسى

 سازمان مطالعات و تحقیقات زنان افغانستان

mailto:Afghanasamai@aol.com
mailto:Afghanasamai@aol.com
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 جوزجان -انجمن اجتماعی زنان ژورنالیست افغان 

 افغانستانهمایش اروپایی زنان 

 مجلهٔ بانو ) ناشر اندیشه های زنان افغانستان در اروپا(

 کانون آسمایی

 سایت آسمایی

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 شورای سراسری زنان افغان در فداراسیون روسیه

 انجمن مدد رسانی افغانی

 (.ZAN e.V) انجمن زن

 کانون فرهنگی افغانها در اتریش

 دنمارکشورای افغانان مقیم 

  شورای سراسری زنان افغان در هالند

Afghan- American Women Association 

 آوای زنان افغانستان

 نوی وړانگه

 نهاد یلدا

 وبسایت لومړیتوب

 مرکز حمایت زنان و جوانان

 همیاری زنان افغانستان

 موسسه انکشاف حمایت از زنان و کودکان افغان

 موسسه جوانان افغان در عصر نوین

 امه جهان زنبرن

  " نشریه زنان " سیرت

 شمله راډیو ، سیدني

  ناروې -د دعوت د خپلواکو رسنیو مرکز 



 دعوت میډیا

 وبسایت افغان سیاون

 افغان سباوون

 دنمارک –ویبسایت نعیمی 

 سایت حقوق

* 

 حمیرا ثاقب

  داکتر عالمه

  ماریا رهین

 خالده خرسند

 سهیال حسرت نظیمی

 شیما غفوری

 راضیه هوتکی

 زرغونه عبیدی

 څانګه صدیقی شریفی

 منیژه باختری

  نادیه قانع

 پروانه سما صمدی

 ناهید علومی

 شهرزاد اکبر

 صبرینه حمیدي

 حمیرا حقمل

 فاطمه نیک رسولی

 خدیجه مرادی

  زهرا سادات هاشمی



 ویدا ساغری

  لیلما عظیمی

 زرغونه عطا

 عمرلور بشیر

 قمر یلدا

 ناجیه حنیفی

  زرغونه کرگر

 یماری اکرم

 بهار سعید

 منیره یوسف زاده

 شکیال ابر اهیم خیل

 حمیرا حقمل

 شیرین نظیری

 زهره یوسف داود

 زهرا محمدی سپهر

 عبدالرحمان مجددی

 دستگیر روشنیالی

 سمیع حامد

 حمید عبیدی

* 

 انارکلی هنریار

 زهره هنگامه

 وجیهه رستگار 

 فرید رستگار

 رویا سادات



 ناجیه افشاری

 پروین پژواک

 آیینماری نبرد 

 طبیب زاده -فردیانا ظریفه 

 سهیال زحمت

 صفیه حقوق حسابی

 شیرین نظری

 نیالب پژواک

 یما ناشر یکمنش

 اسماعیل تیمور

 صدیق قیام

 محمد طارق بزګر

 مهرانگیز ساحل

 معروف قیام

  شاهد عتیق هللا

 هژبر شینواری

 عبدالهادي هادي

 غفار صفا

 میر عبدالواحد سادات

** 

 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

 بانو عیار واعظی

 برشنا خیبر

 بصیر بسیل

 بصیر تحسین

 بصیر عطایی

 بلقیس بصیر لودین

 بلقیس دوست

 بینظیر عزیزی

 پرنس قیس

 پرنیان صدیقیان

 پروانه نورستانی

 پروین وفادار

 پوپل احمد

 تبسم فروتن

 ترینا ادینا



 تمیم بها

  تمیم عظیمى

 تهمینه نیک منش

 تورسن زاده میرزا

 تیمور شاه غفاری

 جاوید فلسفي

 جمیل خان

 شفق وردكجمیله 

 جمیله مستولي

 جهید باختری

 جینا نوری

 حبیب احدی

 حبیب الرحمان میرزایی

 حریر جباري

 حسیب شریفی

 حسین شیرزاد

 حفیظ اشرفی

 حلیم آزاد منش

 حلیمه شکیبا

 حلیمه عزیز

 حمیده همزاد

 حنیفه ثابت احمد زی

 حنیفه فرایار روستایی

 خاتول مهمند

 خاطره رضایی



 خالد بابک

 خالده غفوری

 خالق نیازی

 خاموش روزی

  خان رحیم

 خسرو اکسیر

 خلیل احمد عظیمی

 خوشحال مکمل

 داکتر حیدر عدل

 دانش معرفت

 دریا خروشان

 دنیا پاییز

 ذکر هللا فضل الحق

 ذکیه زیوری

 راحله روشنا

 راضیه راد منش یعقوبی

 راضیه عمر زاده

 راوش احمد

 رحمان رضایی

 رحمت محسنی

 رحیم آذر

 زادهرحیمه اسماعیل 

 رحیمه حضرت رحیمی

 رحیمه صافي

 رحیمه مهری



 رخشانه هاشمی نزیز

 رشید واصل

 رضا پایا

 رضا محمدی

 رضا مهدی

 رمزیه محمودی

 رونا نجفی

 رویا مرادی

 ریدی ژواک

 زبیر ابوی

 مسعود سادات 

 زبیده سکندری

 زردشت آذر

 زرغونه فقیریار

 زرلشت حبیب

 زرین ناصری

  ال ژواکځ

 زهره

 زهره قیام

 كتوازي زهره

 زیبا عثمانی

 زبیر ابوی

 ژیال ساربان

 امانا سار

 سپوژمی حیدری



 سردار احمد فواد فکرت

 سردار ظهوري

 سرور همگام

 سعیده هاشمی

 سلیم پیگیر

 سلیمه تنها

 سلیمه شریفی

 سمیرا پوپلزی

 سمیرا عمر

 سمیرا نوری

 سهیال تبسم

 سهیال وردك

 سوزان جوادی

 سوزان ستانكزى

 سیاوش وارد

 همدرد سید حسین

 سید ذکریا ذکری

 سیف الرحمان غیاثی

  سیما هوتک

 شادگل خان

 شازیه عشرت امیری

 شاه مستمند

 شاه ولی منگل

 شایسته احمدی

 شایسته حمیدی



 شریفه هادي

 شعله ملنگ زى

 شعیب اسحق زی

 شعیب ناصری

 شفیق سلیمانزی

 شمایل فضلی

 شمیم کریمی

 شهنشاه عشق

 شهیب ناصری

 شیر حسن حسن

 شیر حسنی

 شیر صافی

 شیرحسن حسن

 شیال آریزی

 صابر صابری

 صالحه رستمی

 صالحه روستا

 صاهر صفا

 صبر احمد احمدی

 صدیق وفا

 صالح الدین صالح

 صمد آذر

 صمیم احمدی

 صمیم حبیبی

 صوفیا ولی زاده



 طاهر هاشم زاده

 طوبا طهماس

 طورزان زاده میرزا

 عادله صدیقی

 عارف خزان

 عارف فهیم

 عالم رشیدي

 كریمي عبد االحد

 عبدالباری عارض

 عبدالستار صالحی

 عبدالستار للندری

 عبدالغفور بیابانی

 عبدالهادی

 عبدالهادی عارض

 عبدالوکیل ویسا

 عبدالباری عزیز

 عبدالحکیم شناس

 عبدالوحید خاوری

 عبدالصمد ازهر

 عزیز هللا احمدی

 عزیزالرحمن داور سالنگ پور

 عصمت هللا رنجبر

 عطیه طرزی 

 عطیه طرزی

 راهی عظیم



 عظیم رسالت

 عظیم کوماندو

 علی احمد فیاض

 علی احمد فیاض شاعر

  علی اصغر ولیزاده

 علی اکبر معماران

 علی عمران میری

 علي كریمي

 غفور تورگل

 غالم نبی اشراقی

 فاضله سرمند

 فاطمه فرحت

 فاطمه فرهاد

 فتاح مهریان

 فرح نورستانی

 فردین نوری

 فرزانه بیان

 فرزانه جان

 فرزانه سادات

 هژیر سابیز  فرشته

 فرشته داود اسحاقزی

 فرشته کوهی

 فرشته نوری

 فرهاد امید

 فریبا مجید



 فریحه پوپلزی

 فرید بهمن

 فرید هما

 فریده جعفر

 فریده قریشی

 فرینا مجددی

 فلک بسما

 فهیم سلیمانی

 فهیمه زمین

 فهیمه سلیمانی

 فهیمه عارف

 قاسم آسمایی

 قاسم عثمانی

 قسیم ایوبی

 عبدالعزیزکامران 

 کاینات دانشجو

 کبیر سروری

 کبیر میر اکبر

 کریم پوپل

 کریمه سادات

 کمال الدین مستان

 کامیلیا رسولی

 گل محمد علي خیل

 گاللی سلطانی

 الدن صحرایی



 الله صدیقی

 لطف هللا آریا پور

 لطیف شینوارى

 لمر احسان

 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

 نادر حبیب محمد

 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

 ساداتمسعود 

 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

 دوستنذیر 

 نذیر عمری

 نسرین سلطانی

 نسرین عبدل

 نسیمه امیری

 نصر هللا رجبی

 نصرت حبیب

 نصرت شاه

 نصرت گذرگاه

 نصیب هللا غني زاده

 کیهان  نصیر احمد

 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

 ىوحید صمدز

  وحیده ایوبی

 وفی هللا شمس ناصری

 وفی هللا فیض

 ولي شاهپور

 ولی صمد زی

 ویس خبیری

 وینوس ایثار

 یلدا کاکر

  یلدا وارد

 یدریحیما 

 یما سهیم

  

  

 


