
 

 

  ! نهاد زنان افغان در اروپا یگهماهن یش شورایارش از همازگ

، ن زنانی، فعالیحقوق یاسیمستقل س یت ھایشامل شخص ،زنان افغان ینشست ،یخ سوم مارچ سال جاریبتار

  .رفتگصورت  گدر شھر ھامبور ،ن حقوق زنیمبارز، شیاه روشن اندگآزنان ، دختران جوان

ھ یاه تحت چتر اتحادگآش و یزاد اندآزنان  یگکپارچیو  یفکر ییسو ھم، یگھمبست، ن تشکلیھدف از

ک جنبش مستحکم زنان افغان ی یبا کار و ھدف مشترک بسو "دخت فر بند"لمان آا بھ اصطالح یو  ییاروپا

  .بوده یرون مرزیب

در سھ  ،شدیش برده میست و فعال زن زرغونھ ژواک عطا پین توسط ژورنالآشبرد ین جلسھ کھ کار پیا

  .افتیغاز و تا ساعت دوازده شب ادامھ آبھ ساعت چھار بعد از ظھر  ،بخش

  .ندنمود یم یگ هندینما ییاروپا یلمان و کشور ھاآ یان از ھمھ شھر ھاگ هشرکت کنند

قرار  یمورد برس ،رفتھ بودگار ھمھ قرار یدر اخت قبالکھ  ،ن نھادیا یکار مھاساسنامھ و برنا ،کار آغازدر 

کھ با  ،التیدر بخش تشک، دیردگب یزاد تصوآکامال  یھا در فضا یھا و کاست یز افزودکھ بعد ا ،رفتگ

را  ییاروپا یاز ھمھ کشور ھا یگ هندیکھ نما ،یوییاجرا یت کارآیھ ،بحث و تبادل نظر ھا ھمراه بود

رفت گمطرح بحث قرار  ییاروپا کمشتر نھادل ؤومس انتخاب ،بیبھ تعق ،دیردگب یانتخاب و تصو ،کردیم

  .دیردگل نھاد انتخاب ؤوث مسیبھ ح یبھ ھوتکیمحترمھ نج ،ھمھ ی موافقھ کھ با

روابط خارجھ و ، یحقوق، یگالت و فرھنیچون، تشک ییاروپاکار مشترک  یونھاین کمسیلؤومس ،ریدر اخ

 ،یما غفوریپوھنمل ش، خان یستھ علیشا، ا سپارتکیلیر امیانجن، یبوبھ مقصودحک داکتر می ھر یمال

  .دندیردگن و انتخاب ییزنان ماسکو تع یل شوراؤومس یھ ھوتکیعطا و داکتر راض زرغونھ ژواک

، ن اجالس مواصلت نموده بودیون تدارک ایسیکم ین اجالس عنوانیکار ا ت ازیشادباش و حما یام ھایالبتھ پ

ن یا یان از مضمون و محتواگ  هش و اشتراک کنندیر اندگیزنان د یت قابل توجھ حوصلھ مندیلھ نھائمس

ت و شور ھمھ ین حمایشتر افزود ایان کار اجالس بگ هر کنندیتدو یدواریو ام یکھ بھ باور مند، جالس بودا

اد زنان یرساندن فر ررو دین قوت و نیشترین حرکت با بیاز یبانیپشت رساند تا بایجھ مین نتیمارا بھ ا یانگ

چ تالش و یان از ھیجھان وشگو زنان در بند اسارت ھا و خوشونت ھا در درون کشور بھ  یرون مرزیب



 

 

  .م نمودیغ نخواھیمبارزه در

 ،در اول، کھ شامل دو بخش بود، رفتھ شدگ یزن بھ بررس یشواز از روز جھانیاجالس بھ پ یقسمت بعد

 یگکھ بخاطر صد سال ،الیوینزیکاراکاس مرکز کشور و ین المللیدر کار اجالس ب یت افغانییارش ھزگ

بھ طور فشرده و با ، جھان اشتراک نموده بود ین زنان ھمھ قاره ھاآدر کار  افتھ بود ویر یھشتم مارچ  تدو

بھ طور  ،بود ین کنفرانس جھانیان اگ  هکھ خود از جملھ اشتراک کنند ،ا سپارتکیر املیر توسط انجنیتصاو

  .رفتگمورد پسند ھمھ قرار  کھ واقعاً  ،ذاشتھ شدگار ھمھ یدر اخت یعال

ک محترمھ یافغان از جانب شاعر زنان ھر  زن وصفبا در یز اشعار یکلمھبخش صحبت ھا و د ،بیبھ تعق

د و یبخش یرگید گاجالس رن یبھ فضا یمیمھر افزون ساحل و مسعوده عظ، یعقوبیفھ ینظ، یما غفوریش

خوب ھنرمند  یر بھ صدایار دلپذیبس یھا گھنآنرا محترمھ مھرافزون ساحل بھ عھده داشت و آشبرد یپ

ن اجالس یان افزود و کار اگ هاشتراک کنند یرامش روحآو  ییبایبھ ز یح هللا مرشدیترم فصحخوش صدا م

   .دیان رسیھم بپا


