
  از همایش و راهپیمایی در پشتیبانی 

  در شهر فرانکفورت" قانون منع خشونت علیه زنان"

مقیم در شھر فرانکفورت و مناطق  زنان، مردان و جوانان افغان ٢٠١٣بھ روز شنبھ ھشتم جون سال 

علیھ  قانون منع خشونت "را از  شان پشتیبانی  ھمایش و راھپیمایی   با   نزدیک بھ آن   و شھر ھای

  .داشتند   اعالم " زنان

بھ   و  توشیح یس جمھور حامد کرزییسال قبل بھ حیث فرمان تقنینی توسط ر رچھاقانون  این 

  . ی انفاذ رسید  مرحلھ

در ھمایش را   کننده اشتراک  افغان ھای مقیم در آلمان و نیز شخصیت ھای انفرادی   متعدد نھادھای 

در کنار ھم قرار داده  اقدام در این، خشونت علیھ زنان کشور  مخالفت در برابر اعمال  ودن و افغان ب 

جانب  بدون تعدیل و تاخیر از" قانون منع خشونت علیھ زنان" تصویب یک صدا خواستار  با  آنان  .بود

   . ولسی جرگھ افغانستان گردیدند

   "شورای ھماھنگی زنان افغان در اروپا"عاون ژواک عطا م خانم زرغونھ  توسطاین ھمایش  

و عضو " انجمن مدد رسانی افغانی"ی  ھیسیپوھندوی شیما غفوری ردر ھمایش  . شدمیگی  هگردانند

خانم نادیھ  اً ، بعدبیانیھ اساسی را قرائت نمود" شورای ھماھنگی زنان افغان در اروپا"یھ یاجرا ھیات 

خانم  سپس . را ایراد نمود اش ھبیانی " زن " یسۀ انجمنیقانع فعال امور اجتماعی و اقتصادی و ر

خانم نظیفھ یعقوبی شاعره ھمچنان  . سخنرانی نمود" سازمان زنان ایالت ھیسین"یسۀ ینسرین منصور ر

بازتاب را کھ  شعری یک قطعھ " اتحادیھ کلتوری افغانھای شھر ماربورگ"و عضو ھیات مدیره 

انجمن " یھیعضو ھیات اجرا پس از آن خانم بلقیس غفوری. خواندوضع زنان کشور بود، ی   دھنده

قانون منع خشونت " گی از جوانان پشتیبانی این قشر بیدار کشور را ازه بھ نمایند" رسانی افغانی مدد 

   . نمود اعالم " علیھ زنان

راک کنند گان قرار تید ھمھ اشیکھ مورد تا م ژواک قرائت گردیدتوسط خانھمایش قطعنامھ   در اخیر 

  . گرفت



با شعار ھای حق  راھپیمایان . پرداختند خیابانی  بھ راھپیمایی ، اشترک کنندگان ھمایش بعد از 

ھمایش . داعیھ زن افغان جلب نمودند زنان بھ زبان آلمانی توجھ عده کثیری از مردم را بھ  ی  ھخواھان

برای ایجاد  فراخوان "قرائت قطعنامھ بھ زبان آلمانی و اخذ امضا برای پشتیبانی از  ایی با و راھپیم

  .یافتپایان   " صف مشترک جھت دفاع از قانون منع خشونت علیھ زنان

ھمایش ھایی نیز در شھر ھای ھامبورگ و   ھدف مشابھ  و با  قابل یاددھانی است کھ در ھمین روز

 . برگزار گردید آلمان و نیز در شھر دن ھاگ کشور ھالیند  ھانوور
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