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 جنایتکاران باید دستگیر و محاکمه شوند

 ه(در مورد جنایت شکنجه و کشتن بانو فرخند مشترک  اعالمیه)

در شهر کابل در روز روشن و در مأل عام یک زن بی دفاع توسط  ۲۰۱۵مارچ سال  ۱۹به روز 

جمعی بیخرد و غیرمسوول، به شکل وحشیانه تا سرحد مرگ شکنجه گردید و جسدش به آتش کشیده 

  .شد. ما این عمل وحشیانه را شدیدا تقبیح و محکوم مینماییم

اس بر اسمگر به حکم قانون ، را نمی توان مجازات کرد  -حتا شخص متهم به جنایت سنگین -هیچ کس

 . فیصله یک محکمه عادالنه و توسط مرجع ذیربط تطبیق آن

حکومت افغانستان مسوولیت دارد، تا مرتکبین این جنایت را بدون تاخیر دستگیر و به پنجه عدالت 

بل  ،بسپارد. اگر حکومت این کار را نکند، نه تنها تعهد و مکلفیت قانونی خود را زیر پا خواهد کرد 

  . خواهی نخواهی این چراغ سبزی خواهد بود برای تکرار ، تداوم و گسترش همچو جنایات هولناک

منفعت و مصلحت همه گانی مردم افغانستان در سطح داخلی و بین المللی ایجاب میکند تا حکومت در 

  .زمینه به اقدام عاجل ، قاطع و موثر متوسل شود

ه و مکلفیت قانونی خود در زمینه مبادرت نکند، ما ناگزیر در صورتی که حکومت به ایفای وظیف

خواهیم شد به شکل مناسب و از جمله مراجعه به ذهنیت عامه جهانی و مراجع ذیربط بین المللی، در 

 .برابر آن عکس العمل نشان بدهیم
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شما. به امید این که برای مبارزه کمپاین جمع آوری امضا به پایان رسیده است. تشکر از پشتیبانی همه 

 .به خاطر فردای بهتر افغانستان و جامعه افغانی همیشه یاور همدیگر باشیم

 

  :نهادهای مسوول هماهنگی

کانون هماهنگی زنان افغانستان ؛ همایش اروپایی زنان افغانستان ؛ مجله بانو ؛ انجمن مدد رسانی 

 آسماییکانون ؛ (وړانګه نوی) نو تابشافغانی؛ 

 هماهنگ کننده: حمید عبیدی

 : نشانی ایمیل

Afghanasamai@aol.com 

 نشانی در فیسبوک:

mailto:Afghanasamai@aol.com


 کانون هماهنگی زنان افغانستان

 : تیلیفون

00492161460153 

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

