
  تقبیح فجیع ترین قتل یا فجیع ترین جنایت تاریخ

بعدْا  د و، شکم لگچاقوتکه وپاره با،لت وکوب نمودند با مشت،لگد وچوبابتدازن افغان را

مودن موتر راباالیش تیرکردن،درروی سرک کش ن،الی شکم آن دختر معصوم خیز زدنبا

  شیدن !!!مسلمه را به آتش ککابل انداختن و درآخیربعد ازتیل پاشیدن آن  یبه دریاازسرک 

  شریف به اتهام سوختان قرآن          

مارچ  ۱۹مصادف با  ۱۳۹۳حوت  ۲۸افغان بتاریخ قهرمان  زندرحالیکه آن      

.قیام نمود وخرافاتیان )تعویض نویسان ( فروشان علیه قرآن ۲۰۱۵  

شهرفرانکفورت آلمان ۲۰۱۵مارچ  ۳۱    

  

 مودند وتجمع نفرانکفورت شهرهای مرکزی کشورآلمان درشهرافغانان مقیم ازکثیرتعداد 

را بلند  بشری راکه تاریخ نمونه آنرا ندیده ،صدا اعتراض خویش جنایتهولناک ترین این 

                                                                                                  نمودن .

لمان انان مقیم آسازمانهای مختلف مدنی ـ اجتماعی افغ ین واعضایمسول دراین گردهمآئی



         شرکت نمودند و همبستگی خویش را در دادخواهی این جنایت تاریخ ابراز نمودند .

ضمن  انجمن حقوقدانان افغان دراروپامحترمه فرشته سیغانی معاون شعبه مرکزی آلمان 

فرخنده  نموده وفرمودند که : ) با سوختاندن را تقبیحعلیه زن افغان این جنایت  صحبت 

ق معصومه زنگ خطر سقوط مجدد افغانستان به صدا در آمد است . باید با بصیرت عم

 ی وپهنای این واقعه به بررسی گرفته شود. برخورد با فرخنده شهید ، وجدان اجتماع

                                                                              عقالنیت ما را محک میزند.

در  حاکمیت بعضی تجاران دین ومذهبه ،، دولت ضعیف و دو دستنبود حاکمیت قانون  

ق زمینه را برای تحقهمه وهمه  تشدید بحران اقتصادی واجتماعی و... ارگانهای دولت ،

                                         است . ......اهداف دشمنان مردم ووطنما بیشترنموده 

ماید، با انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در حالیکه وقوع این حادثه ننگین را تقبیح مین

ی که تاکید از رئیس جمهور افغانستان میخواهد که :تا در دفاع از حاکمیت قانون اساس

ه معنی خواندن جنازه ب سهل انگاری در زمینهظیفه اش میباشد اقدام قاطع نماید.و

..........میباشد، حاکمیت قانون در افغانستان  

 

ایت ضمن صحبت های نماینده گان سایر سازماهای اجتماعی ، یکی ازعلمای دینی این جن

نین جنایت را تقبیح نموده وفرمودند که :) هرگاه فرخنده قرآنکریم را می سوختان نه باید چ

ران ضمن توضیح حدیث مبارک عمل آن جنایت کادرحق اش صورت میگرفت ( درزمینه 

لی گردهمآئی با صدور قطعنامه مشترک سازمانهای اشتراک کننده حوا را نکوهش نمود.

بااحترام  بجه خاتمه یافت. ۱۸  


