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هالند/  لایدن2016 دسامبر 10  

ومٍ کوٍهی " بتاریش دًم دؽامبع ؽال ذاری، کوفعاهػ-  فافٍن- فطراؽیٍن ؽازماهٌای پواًوطگان افغان در ًالوط 
را  بضاوع  روز بین المللی زكٍق بؿع و بیؼتمین ؽالگعد فطراؽیٍن، در ـٌع الیطن ًالوط " زكٍق بؿع در افغاهؼتان

فطراؽیٍن، . در این کوفعاهػ  بیؾ از دوقط هفع از کؿٍر ًای اروپای  ی و افغاهؼتان اـتعاک همٍدى بٍدهط. بعگغار همٍد
وگیپواًوطگان افغان در ًالوط اؽت، ًمیؿي در مٍارد مضتلفي، کوفعاهػ ًا ،  کي ؽابكي دار تعین هٌاد قوفی و فًع

میغ 
 
ؽیمیوار ًا و  مدالػ  ویژى را دایع کعدى، کوفعاهػ  امعوزى را  هیغ در زالی بعگغار می کوط کي افغاهؼتان در فاذُي ا
تعین و بسعاهی تعین ومُیت صٍد لعار گعفتي و ذوگ و تعوریؼم ، ًع لسٌي از معدم  کؿٍر ، صٍن و لعباهی می 

 .گیعد

غاز گعدیط و ؽاَت 1300کوفعاهػ ؽاَت 
 
 . پایان یافت1900 بُط از ًٌع ا

جودا ظامل پوج بخض می گردید 
 
 :کوفراهس، مطابق ا

 -فافٍن -  ؽازماهٌای پواهطگان افغان در ًالوط  افتتازیي و مُعفی فطراؽیٍن: بضؾ اول 

 ؽضوعاهی ًا در مٍرد زكٍق بؿع : بضؾ دوم 

 مٍؽیكی، ـُع و مُعفی فیلم : بضؾ ؽٍم 
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 زعف ًا و پعؽؾ ًای زنار و پاؽش ًا : بضؾ چٌارم 

 معاؽم لطر داهی از مؤؽؼین فطراؽیٍن و اهدمن ًای َنٍ و ًمکاران: بضؾ پودم 

 تٌیي و تكٍیب لىُوامي:  بضؾ ـؿم 

 :گعداهوطگان کوفعاهػ 

ٍد لای دمحمـاى فًع
 
 باهٍ تاهیا َاک فی و ا

غاز، مستٍای کوفعاهػ بىٍر کٍتاى از وعف گعداهوطگان مُعفی گعدیط و تٍذۀ ؽضوعاهان بي معاَات زمان تُیین 
 
در ا

 .ـطى ذلب گعدیط

1 

 فافٍن- معرفی فدراصیٍن صازماهٌای پواًودگان افغان در ًالود 

 معاؽم افتتازیي 

  لای ازط َغیغ زادى
 
 ؽضوعاهی ویطیٍی  ی ا

 فیلم مؼتوط دربارۀ فطراؽیٍن 

 ٍد  پعزهتیؿن هُیم فًع
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 مراصم افتتاحیي . 1.1

صاهم لٍها ولی رئیؼۀ فطراؽیٍن ؽازماهٌای پواًوطگان افغان در ًالوط، کوفعاهػ را با بیاهیۀ کٍتاى صٍیؾ رؽمًا افتتاح 
لٍها ولی در ذعیان ؽضوان صٍد از مؤؽیؼن ، اولین و دومین رئیػ، اهدمن ًای َنٍ و ًمکاران فافٍن . همٍد

کیط کعدهط کي بعای ما هتایخ کوفعاهػ لابل اًمیت اؽت و . بضاوع تالش ًا و ززمات ـان، ابعاز ؽپاؽگظاری همٍد
 
تا

ما میتٍاهیم با فعؽتادن  لىُوامۀ کوفعاهػ بي معاذٍ زكٍلی دهیا و افغاهؼتان، هكؾ کٍچک صٍد را در ذٌت 
 . بٌبٍدی ومٍ زكٍق بؿع در افغاهؼتان ایفا همائیم

 

لای احد عزیز زادى. 1.2
 
 پیام ویدیٍی  ی ا

لای ازط َغیغ زادى ، مؤؽػ و اولین رئیػ فطراؽیٍن ؽازماهٌای پواًوطگان 
 
ا

لای َغیغ زادى کي بُط از کٍدتای جٍر بي ًالوط . اؽت (فافٍن  )افغان در ًالوط 
 
ا

مطى در ذعیان مكاومت َلیي ـٍروی، هكؾ بعذؼتي ای را ایفا کعدى اؽت
 
از . ا

گاى و متضكف ، در 2003ؽال 
 
 بي امعیکا رفتي و  بي زیث یک ژورهالیؼت  ا

 .تلٍیغیٍن قطای امعیکا فُالیت دارد
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وگی و تٌاًعاتی  ؽیػ و فُالیت ًای زكٍلی، فًع
 
لای َغیغ زادى در پیام ویطیٍی  ی  پوخ دلیكي ی  ی صٍد، در مٍرد تا

 
ا

زمٍن بعای  ذمٍ کعدن افکار و ؽلیكي ًای مضتلف اؽت. فافٍن قسبت می کوط
 
بي .اَتكاد دارد کي فافٍن،اولین ا

هاهی کي تا ًوٍز فافٍن را بي اـکال 
 
ت مطیعى، اهدمن ًای َنٍ  و ًمۀ ا

 
زیث اولین رئیػ، از مؤؽؼین، ًیا

لای َغیغ زادى گ فتوط کي من ًوٍز صٍد را َنٍ فافٍن . مضتلف ًمکاری کعدى و ًمکاری میومایوط، ابعاز امتوان همٍد
 
ا

میطاهم و ًمیؿي در صطمت بٍدى و ًؼتم، ًماهگٍهي کي فُالیت ًای فافٍن را  تا ًوٍز از وعیق رادیٍ و تلٍیغیٍن 
یوطى هیغ اهُکاس صٍاًم داد

 
 .قطای امعیکا اهُکاس دادى ام  در ا

 فافٍن- همایض فیلم مشتود فدراصیٍن صازماهٌای پواًودگان افغان در ًالود  . 1.3

مطى اؽت
 
ؽیػ فطراؽیٍن تا امعوز ، فُالیت ًای فافٍن بي تكٍیع ا

 
تؿعیر ـطى . در این فیلم پاهغدى دلیكي ی  ی از تا

ؽیػ گعدیطى اؽت1994کي اولین اهدمن جبت ـطى پواًوطگان افغان در ًالوط  در ماى می 
 
تا ؽال .  در ـٌع الیطن تا

ؽیػ فافٍن، در .  چوطین اهدمن دیگع هیغ  ایداد گعدیطى بٍد1996
 
را بي اتساد و اهدمن ًا هامي ای کي هٌاد ًابعای تا

لایان راتب فكیری ،باهٍ پروین صرابیو ًماًوگی دٍَت میکعد بي امنای 
 
بي ًمي و  غم   یاری وحیدی ،امان  ا

 وی یک 1996 هٍامبع 9 تا 7 و هٌاد ًای مٍذٍد در ًالوط، بي این قطا پاؽش محبت دادهط،و در هٌاد ًا فعؽتادى ـط
 اهدمن، ایداد 9از تعکیب   (فافٍن  )فطراؽیٍن ؽازماهٌای پواًوطگان افغان در ًالوط کوگعى یُوی اذالس مؤؽػ،

فافٍن در ابُاد مضتلفي وی بیؼت  در این فیلم فُالیت ًای . گعدیط
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 .مُعفی می گعدد  ( 2016 تا 1996 )ؽال 

همایوطگان اهدمن ًای َنٍ .  در ـٌع ؽٍؽتع بعخ ًالوط1996َکؼی از ذعیان کوگعۀ مؤؽػ فافٍن در هٍامبع   

ٍد-پرزهتیض دربارۀ رصاهي ًای اجتماعی فافٍن  . 1.4 بٍصیلۀ اهجویر هعیم فًر  

ٍد در این پعزهتیؿن، هكؾ رؽاهي ًای اذتماَی را بىٍر کل مٍرد بعرؽی لعار دادى و در مٍرد وبؼایت و  هُیم فًع
وگی اؽت کي . فؼبٍک فافٍن تؿعیسات الزمي را ارائي داـتوط اهدویع هُیم یکی از ـضكیت ًای فُال تضككی و فًع

 .در َعقي وب ؽازی  و ؽایع بضؾ ًا ، ًمکاری ًا ی بیطریغاهي اهدام دادى اؽت (فافٍن و فارو  )بعای فطراؽیٍن ًا 

2 

 :صخوراهی ًا 

 باهٍ صیلی  فار . 2.1
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زنار با . باهٍ ؽیلی غفار چٌعۀ مسبٍب و ـواصتي ـطۀ َعقۀ ؽیاؽت و زكٍق بؿع، اولین ؽضوعان کوفعاهػ بٍد
گاى و ـداع، اؽتكبال همٍدهط

 
 دلیكي ای صٍیؾ، ومُیت 30صاهم غفار با بسث . ک ف زدن ًای ممتط از باهٍی ا

بویادگعای  ی، هكل زكٍق بؿع، صؿٍهت َلیي . کوٍهی زكٍق بؿع در افغاهؼتان را مٍرد بعرؽی  ًمي ذاهبي لعار داد 
مٍاردی بٍدهط کي صاهم ؽیلی با قطای رؽا و هتعس ، با ارائۀ ... زهان، بی ک فایتی دولت و زامیان بین المللی ـان 

میغ کوٍهی، در  وزطت و ًمبؼتگی . ارلام و مطارک تؿعیر همٍدهط
 
باهٍ ؽیلی، راى هدات میٌن را از بسعاهات فاذُي ا

 .هیعو ًای ملی و متعلی صالقي کعد

 

 احمد پٍری  . 2.2

لای پٍری رئیػ مؤؽؼۀ . و هكل زكٍق بؿع ، َوٍان ؽضوعاهی ازمط پٍری بٍدپواًوطگان 
 
ؽٌمگیعی مٌاذعین در " ا

وگی اروپا اؽت، این مٍؽؼي از ؽي دًي بي این وعف بعای دفاع از زكٍق پواًوطگان در ؽىر  (پعایم  )" چوط فًع
ن در ـٌع الًۀ ًالوط اؽت

 
ؽیاؽتٌای بیگاهي ؽتیغ اروپا در ؽی ؽال گظـتي چي ایوکي .  اروپا فُالیت دارد و دفتع ا
 .بٍؽیلۀ ازمط پٍری  در چٌار بضؾ ارائي گعدیطمؼیعی را وی کعدى اؽت؟ 

 1990ومُیت لبل از  . 1

 ـایُات در مٍرد ًغیوۀ پواًوطگان . 2

ط لارچ وار راؽیؼم و هئٍ فاـیؼم در اروپا . 3  ـر

 ذوگ و ریؿي ًای پواًوطگی . 4
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ٍع پواًوطگی  ازمط پٍری،هٍیؼوطى، پژوًؿگع، متعذم و مبارز َطالتضٍاى ایعاهی ، هكل زكٍق بؿع را در رابىۀ مٍم
، با ارائۀ اؽواد و مطارک مٍرد بعرؽی لعار دادى، و راى ...و پواًوطگان، ؽیاؽت ًای پواًدٍ ؽتیغ کؿٍر ًای اروپای  ی 

 .ًای بٌبٍد ومُیت پواًوطگی را مىعح همٍدهط

 اصتاداکبر زمین .  2.3

اؽتادزمین،زكٍلطان مكیم فعاهؼي، هٍیؼوطى ، اؽتاد و  پژوًؿگع مؼایل 
" ؽیمای زكٍق بؿع در افغاهؼتان" ؽضوعاهی وی زیع هام . زكٍلی اؽت

ٍع کعامت اهؼاهی، دؽتي بوطی هكل زكٍق : ـامل، یک مكطمي و  مٍم
اؽتاد زمین َوٍان ًای مىعوزي  ... بؿع، وفعى رفتن از َطالت اهتكالی می ـط

 .را بؿیٍۀ َلمی و تضككی مٍرد بعرؽی لعار دادهط

دؽتي بوطی معازل ارتکاب ذوایات َلیي در بضؿی از ؽضوعاهی صٍیؾ،
 : را ایوگٍهي بضؾ بوطی همٍدهطبؿعیت در افغاهؼتان

 تا 1978 )1371 تا 1357 از صلق و پعچم دورۀ تداوز ـٍروی و زکٍمت :اول 
1992  ) 
 ( 1996 تا 1992 )1375 تا 1371 دورۀ زکٍمت مداًطین از :دوم 

 ( 2001 تا 1996 )1380 تا 1375 دورۀ زکٍمت والبان از :ؽٍم 
وان ؽكٍط   (2001بُط از ؽال  )البتي ما معزلۀ چٌارم یا معزلۀ مابُط این دؽتي بوطی 

 
را هیغ داریم کي از ًمان ا

ٍع کؿتار  والب ًا ـعوع می ـٍد و تا ًمین اکوٍن ادامي دارد، کي در این معزلي هیغ ارتکاب ذوایات ـویٍ از ه
ن هگاًی صٍاًیم کعد

 
ن روی دادى اؽت کي بي ا

 
 ...ًای دؽتي ذمُی و ذیوٍؽایط ا

 
 باهٍ هرگس فروتن . 2.4

باهٍ فعوتن، پژوًؿگع و فُال زكٍق بؿع، ؽضوعاهی صٍیؾ را زیع َوٍان 
بي زنار ارائي " لتل ًای هامٍؽی در اروپا و تٍمیر لتل ـعارى بلضی" 

در این ؽضوعاهی با اؽتواد بي ارلام  و ـٍاًط، تُطاد لتل ًای  ی . داـتوط
کي در چوط ؽال اصیع در ذامُۀ مٌاذع افغان اتفاق افتیطى، تٍمیر 

لتل ًای زهان و دوـیغگاهی کي بٍؽیلۀ ـًٍعان و معدان صاهٍادى . گعدیط
ٍگوامي و .ًا اهدام یافتي اؽت هعا هٍَی از ؽ

 
این ؽضوعاهی کي می تٍان ا

هگیغ ـعارى بلضی پایان یافت
 
 . تعاژدی هامیط، با ـعح لتل غم ا

هٍاؽۀ َالمي  ـٌیط ؽیط اؽمُیل بلضیٍ فعزهط  )لتل غمواک ـعارى بلضی 
لا بلضی

 
بٍؽیلۀ اؽپعی معچ و معبات بیعزماهۀ چالٍ تٍؽه  (ـٌیط َلی ا

لمان اتفاق افتاد
 
باهٍ هعگػ تٍمیر . ـًٍعش، زادجي ای کي بتازگی در ا
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وگ  دادهط کي صؿٍهت َلیي زن و هكل زكٍق زن هي توٌا در افغاهؼتان بلکي در اروپا هیغ بٍؽیلۀ اهتكال فًع
صعین لعباهی ذٌالت و لتل هامٍؽی هیؼت بلکي بُط از معگ ـعارى . معدؽاالر، ؽعایت یافتي اؽت

 
ـعارى بلضی ا

ایوگٍهي لتل ًا هؿان میطًوط کي . بلضی لتل ًای دیگعی هیغ از وعف ـًٍعان و معدان قٍرت پظیعفتي اؽت
صؿٍهت َلیي زن و معدؽاالری تا چي زطی در بین مٌاذعین افغان هٌادیوي ـطى و ًع ازگاًی بي صؿوتعین ـکل 

گاًی و مبارزى، . ًایؾ صٍد را هؿان میطًوط
 
کیط داـتوط کي زهان می تٍاهوط با دؽتعؽی بي ا

 
باهٍ هعگػ فعوتن تا
ای  ی ببضؿوط  .صٍد را از وزؿت ایوگٍهي لتل ًا ًر
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 مٍصیكی، ظعر  و معرفی فیلم

 
ًوگ را با  :  مٍصیكی

 
مٍصتي اؽت، لعار بٍد تا چوط ا

 
لای ذاویط افکار مٍؽیكطان ذٍان  کي مٍؽیكی را در ًوطا

 
ا

ؽفاهي کي رابىۀ  گیتار بعلی با ؽیؼتم ؽٍهط َیار ـطى هتٍاهؼت و زنار هتٍاهؼت از 
 
گیتار صٍیؾ اذعا کوط اما متا
وری ـان بمواؽبت ؽالگعد فافٍن و کوفعاهػ زكٍق بؿع . فیل مٍؽیكی مؼتفیط گعدد

 
ما از این وعیق از تؿعیف ا
ًوگ ابعاز امتوان میومائیم

 
مادگی ـان بعای اذعای ا

 
 .و ا

لابل تظکع اؽت کٌباهٍ تاهیا َاک فی گعداهوطۀ کوفعاهؼویغ تُطادی از اـُار صٍد راکي بي روزیۀ :بخض ظعر 
وگی . صؿٍهت َلیي زن و زكٍق بؿع صٍاهای  ی داـت،در البالی گعداهوطگی بضٍاهؾ گعفتي اهط و در بضؾ فًع

لایان لُلی و فنلی یک یک لىُي ـُع ًای ـاهعا بي صٍاهؾ گعفتوط
 
 .ا
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 اهجویر لیالت لعلی
 در میان ؽایي روـن دو دیٍار

دم را زػ غعیب 
 
 ا

 پیٍهط میغهط
فتاب بلوط هیؼت

 
 ایودا ًوٍز ا

 الش... بایط یش َكطۀ زمین باز ـٍد 
 اصتاد ودود فضلی 

 ما بؿع ًؼتیم هي ـع ای بی صبع 
ی  ی بي  ـع ؟

 
 تٍ بؿع ًؼتی چعا ا

 تٍ بؿع ًؼتی ًغاران زیف زیف 
 قط ًغاران وعح ـع داری بي ؽع
 من زكٍق  زهطگی دارم  چٍ  تٍ
 الش... پایمالؾ می همای  ی ؽع بي ؽع 

 :بخض معرفی فیلم 
 
 

 کریم توٍیر
کارگعدان و ًوع پیؿي،رئیػ کمپوی توٍیع فیلم در 
مٍرد فیلم ذطیطی کي زیع کار دارد مُلٍمات کٍتاى 

" ... از ؽلىان تا پؿک "  ارائي همٍد، هام فیلم  ذطیط
در مٍرد فیلم پعوفؼٍر و ؽایع فیلمٌایؾ هیغ بىٍر 

 .گعیغان اـاراتی داـتوط
 

 صبٍر طٍفان
ـوا و پع 

 
ًوع پیؿي، ؽواریؼت و کارگعدان،هام  ا

ـٌعتی در َعقۀ ؽیوماؽت، در مٍرد فیلم ذطیطش 
کي صؿٍهت َلیي زن  و هكل زكٍق بؿع را دربع میگیعد، در مٍرد کاربعد ـیٍى و اؽتفادى از "رصؿاهي" بوام 

 .مکاتب گٍهاگٍن ًوعی در این فیلم،ؽضوان کٍتاًی ارائي کعد
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 حرف ًای حضار و پاصخ ًا
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وگی کاتب در ًالوط، در مٍرد  لای امیع ًمایٍن همایوطۀ معکغ فًع
 
غاز این بضؾ، ا

 
در ا

امافي کعدهط کي ما در بطتعین ومُیت . زكٍق بؿع و َطالت اهتكالی قسبت همٍدهط
زكٍق بؿع و صؿٍهت َلیي معدم کؿٍر صٍد لعار داریم ،بطون تىبیق َطالت اهتكالی ، 

 . افغاهؼتان از بسعان صؿٍهت و هكل زكٍق بؿع هدات پیطا هضٍاًط کعد
و بي ًمین وٍر َطى ای از اـتعاک کووطگان کوفعاهػ ؽٍاالت ـاهعا  در مٍرد ومُیت 

لای ازمط  )کوٍهی زكٍق بؿع در افغاهؼتان مىعح همٍدهط و ؽضوعاهان 
 
باهٍ ؽیلی غفار، ا

 . بي پعؽؾ ًا پاؽش ارائي کعدهط (پٍری، اؽتاد اکبع زمین و باهٍ هعگػ فعوتن 
 

زاد 
 
اـتعاک کووطگان در بسث ًا و پعؽؾ ًا، فُاالهي ؽٌم گعفتوط و ؽٍاالت و بسث ًای ـاهعا  در فنای کاماًل ا

ٍکعاتیک، بي پیؾ بعدهط  .و دم
ؽٍاالت ًمگی . پعؽؾ ًا بیؿتع روی ومُیت کوٍهی زكٍق بؿع و بسعان ًای زهدیعى ی  ی افغاهؼتان می چعصیط

 . بع مسٍر دو ؽٍال اؽاؽی فؿعدى ـطى بٍد
 چگٍهي می تٍان بي کاًؾ صؿٍهت و بٌبٍدی ومٍ زكٍق بؿع در افغاهؼتان هایل ـط؟

 چگٍهي می تٍان از ومُیت فالک تبار بسعاهات کوٍهی هدات یافت ؟ 
ٍع و صاقتًا بي پعؽؾ اؽاؽی ، ذٍاب ًای ـاهعا ارائي داـتوط مبارزۀ موؼدم و . ؽضوعاهان بي پعؽؾ ًای متو

ًمگاهی، تالش بعای تىبیق َطالت اهتكالی، بیطاری و ًمبؼتگی زهان، زمایت مٌاذعین افغان مكیم صارج از 
 ....ذوؾ ًای مبارزاتی  داصل کؿٍر 
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 مراصم لدر داهی از مؤصشین فدراصیٍن، ًمکاران و اهجمن ًای عضٍ
 

 :گعداهوطگان 
 صاهم لٍها ولی و اهدویع ازمط ـیعزاد
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  تعدادی از اهجمن ًای عضٍمؤصشین فافٍن، ًمکاران  وبياًدای تحشین هامي 

ؽیػ فافٍن ؽٌیم بٍدى اهط، بعای 20در بضؾ اول  معاؽم، بعای یک َطى از مؤؽیؼن فافٍن کي 
 
 ؽال لبل در تا

 :ـان تسؼین هامي اًطا گعدیط

لای غالم دمحم یاری  . 2اهدویع پعوین ؽعابی  . 1
 
لای ازمط راتب فكیعی  . 3ا

 
ـتی  . 4ا

 
لای ا

 
لای صلیل َلٍمی  . 5ا

 
 . 6ا

لای فطا دمحم یاری 
 
لای امان وزیطی  . 7: و دوؽتاهی کي تؿعیف هطاـتوط .  ا

 
لای غالم هبی ًٍـموط . 8ا

 
 ا

بعای  اهدمن ًای َنٍ فطراؽیٍ ن، تسؼین هامي ًا :  بعای ًمکاران فطراؽیٍن و در بضؾ ؽٍم  : در بضؾ دوم 
     : تكطیم ـط

1- Vereniging van Afghanen in Nederland (VAN)    Dhr.  Osmani  

2- Assembly of scientists and experts of Afghanistan Dhr.Yaarmand    (مجمع عضو فافون نیست) 

3- Vereniging Van Afghanen Vrouwen (R-i-B)  Mvr. MarziaFaqiri  

4- Stichting Pamir Noord Holland      Dhr.F.Soroosh  

5- Afghaans Cultureel Centrum in Nederland     Dhr.M.Yari 

6- Stichting Kans 4You        Dr.AhadQurishi    

7- Stichting Scan        Dhr. Ali Daleri 

8- Stichting Cordinatieraad Vrouwen (Bibi Mahro) Mev.kamelaHamidy  

9- ShamamahFoundation    Mev.ManizhaNaderi 

10- Stichting Afghaan CADO       Dhr.BahramAzad 

11- Stitching Ali Jan     Mev.NargisSalari 

12- Fayaz Foundation                                                        Dhr.Eng.SamadQader 

13- VerenigingAarezoDhr. E.Kazemi 
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 تٌیۀ و تصٍیب لطعوامي

 :لىُوامي، از روی  متن ؽضوعاهی ًا و بسث ًای داصل کوفعاهػ تٌیي و بُطا تكٍیب گعدیط 
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 "کوفراهس وضع کوٍهی حكٍق بطر در افغاهشتان " لطعوامۀ 

بي ًمین ذٌت این روز از .  تٍؽه مدمٍ َمٍمی مؤؽؼي ملل متسط بي تكٍیب رؽیط۱۹۴۸َالمیي  ذٌاهی زكٍق بؿعبتاریش دًم دؽمبعا
ًطف از تدلیل این روز ایوؼت کي . ذاهب مؤؽؼۀ ملل متسط بوام روز ذٌاهی زكٍق بؿع مؼما گعدیطى و در ؽعاتاؽعذٌان تدلیل میگعدد

دول و ؽازماهٌای غیعدولتی هاًع و زامی زكٍق بؿعدرین روز بي پیؿعفتٌا و ها رؽائی ًای کؿٍر صٍیؾ در تىبیق مٍاد اَالمیي ذٌاهی 
ن صكلت الغامی دارد، بپعدازهط (میحالٌای)زكٍق بؿع، کي امعوزى درج کوٍاهؼیٍهٌا 

 
پیعوزی ًا را . متُطد زكٍق بؿع گعدیطى وتىبیق ا

ٍکات امکاهات و ًعفیتٌای صٍیؾ درذٌت رفٍ کمبٍد ًا کار کووط .  تسکیم کووط و درچ
وی بیؼت ؽال مٍذٍدیت صٍیؾ در پٌلٍی دفاع اززكٍق پواًدٍیان افغان در  (فافٍن)فطراؽیٍن ؽازماهٌای پواًوطگان افغان در ًالوط 

ًالوط، بسیث یک گعوپ پیگعی کووطى بعای  تسكق َطالت وزكٍق بؿع در ًالوط و افغاهؼتان مؼاَی ًمي ذاهبي و اهکار هاپظیع داـتي 
دربیؼتمین ؽالگعد فافٍن، تٍؽه این فطراؽیٍن " ومٍ کوٍهی زكٍق بؿع در افغاهؼتان " بي ؽلؼلي  ًمین مؼاَی، کوفعاهػ . اؽت

. دیبعگغارگعد
اهدمن "امؼال روز قطوراَالمیۀ ذٌاهی زكٍق بؿع با ـکٍى تع از ؽال ًای گظـتي بعگغار میگعدد، چواهچي در کابل بایط متظکع ـط کي  

 دؽامبع در چوط لؼمت ۹ًمعاى با فامیل ًای لعباهیان ذوایات مط بؿعی چٌار دًۀ اصیع بي روز پودؿوبي " اذتماَی داد صٍاًان افغان
وری ـٌطای کؿتار پٍلیگٍن پلچعصی و ؽایع لعباهیان، معدم گعد ًم 

 
ـٌع کابل ماهوط چٌار راًی مکعوریان، چٌار راًی مكابل ؽیلٍ بي یاد ا

وری و تدلیل کعدهط
 
ن  ذوایات یاد ا

 
کیط بع مساکمي کؿاهی معتکبین  ا

 
مطى بٍدهط و از این روز مٌم با صاوع داـت    از لعباهیان و تا

 
اهدمن . ا

ًا وؽازمان ًای افغان ًای مكیم اروپا بي ـمٍل فافٍن و فارو کي در امع رؽالت بي مساکمي کؿاهی مدعمین ذوایات مط بؿعی متٌُط اهط، 
 مؼاَی صٍیؾ را در این مؼیع ذغء از مؼاَی ًمٍووان ـعیف ما میطاهوط کي در داصل کؿٍر این راى مؿغٍل کار و پیکار اهط،   

کوفعاهػ بُط از اؽتماع ؽضوعاهی ًا و بسث روی ذٍاهب مضتلف بسعان زكٍق بؿع در افغاهؼتان، وعح لىُوامي ای را کي از ذاهب موؿی 
: مدلػ پیؿوٌاد گعدیطى ، مٍرد بسث ومطالي لعار دادى لىُوامۀ ذیل قادر گعدیط

 
بي ايداد يک ذامُي معفي و متعلی بع اؽاس َطالت اذتماَی، زفي :"  لاهٍن اؽاؽی افغاهؼتان۶دولت افغاهؼتان بي اؽاس مادى   - ۱

مين وزطت ملی، بعابعی بين ًمۀ الٍام و لبايل و اهکؿاف متٍازن در ًمي 
 
ٍکعاؽی، تا کعامت اهؼاهی، زمايت زكٍق بؿع، تسكق دم

ؽفاهي والُیتٌای کوٍهی کؿٍر ما هؿان میطًط کي دولت افغاهؼتان وی ".  مواوق کؿٍر مکلف می باـط
 
 ؽال گظـتي پیؿعفت لابل ۱۵متا
. مالزٌي درین رابىي هطاـتي اؽت

 
هاهیکي لاهٍن میؼازهط ویا - ۲

 
وگ مُافیت زورموطان از تىبیق لاهٍن و لاهٍن ـکوی تٍؽه َطى ای از مكامات بلوط رتبۀ دولت بؿمٍل ا فًع

ی َمٍمی در ذامُي گعدیطى و  زمیويوًیفي ـان هٌارت ازتىبیق لاهٍن اؽت وفؼاد ګؼتعدى در ارگاهٌای تىبیق لاهٍن  باَث ایداد اهاـر
ن وذٍد دارد کي . اؽترا مؼاَط صٍاؽتي مافیا ؽاالری 

 
کوفعاهػ صٍاًان . ادامي این ومٍ افغاهؼتان را بي ؽٍی هابٍدی ؽٍق  دًطبیم ا

.  اَتعاض، بعین ومٍ در داصل و صارج از کؿٍراز ذاهب ًمي هیعوًای وووضٍاى  ـط
ات دورى ای یٍهاما ـیٍى ًای ذوگی مضالفین مؼلر رژیم میباـط ولی هیعوًای  ۳ ن مىابق بي گغاـر

 
 ازدیاد تلفات ملکی کي َامل َمطى  ا

هعا بطوش دارهط، مایي  هگعاهی اـتعاک کووطگان کوفعاهػ اؽت
 
کوفعاهػ از وعفین درگیع درذوگ . دولتی و صارذی ًم مؼؤلیت بضؿی از ا

ایت کووط  َر
 
. صٍاؽت  تا اقٍل زكٍق بؿعدوؽتاهي  کوٍاهؼیٍهٌای ژهیٍ را ذطا

وگ مُافیت و ومٍ موطرذي در مادى - ۴  معتبه بي ادامي فًع
 
 این لىُوامي داهؼتي و صٍاؽتار ۲کوفعاهػ ازدیاد صؿٍهت َلیي زهان را لؼما

وگ صؿٍهت در صاهٍادى از وعیق مُارف  ورؽاهي ًای ذمُی وتىبیق ذطی و بیطرهگ لاهٍن موٍ صؿٍهت َلیي زهان  مبارزى َلیي فًع
 .گعدیط

یٍس کووطى کي دول اروپا در بعابعپواًدٍیان افغان ۵
 
  اـتعاک کووطگان کوفعاهػ هگعاهی َمیق صٍد را درمكابل پالیؼی ًای ؽضتگیعاهي وما

ن ـطهط کي دول مظکٍر با تٍذي بي وصامت فغایوطى اوماع امویتی افغاهؼتان، بعپالیؼی اصعاج اتضاذ کعدى اهط
 
، ابعاز داـتي و صٍاؽتارا

. پواًدٍیان افغان رد ـطى، تدطیط هٌع کووط
ي را پؿت ؽع میگظارهط، پیؾ ـعط اؽتكعار امویت وقلر دوامطار میباـط - ۶ ؽعان . تىبیق بعهامۀ َطالت اهتكالی در کؿٍر ًای  ی کي مواَز

میغاز یکؼٍ .  ؽال اصیع ادَا همٍدى اهط کي اولٍیت ـان امویت اؽت۱۵دولت افغاهؼتان وبعصی زامیان صارذی ـان در 
 
این تفکعاـتباى ا
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بازؽازی، ًای بي بسعان امویتی اهدامیط واز ؽٍی دیگعبي هالنین زكٍق بؿعو مٌوٍهین بي ذوایات ذوگی زمیوي داد تا با زیف ومیل پٍل 
 همٍدى، التكاد مُیف کؿٍر دچاربسعان  التكاد ذعمی زیع زمیویبا تٍؽُي دادن بي بي گعوى ًای مافیائی تبطیل ـطهط کي ... زمیوضٍاری و

عدو ذواح لطرت دولتی بٌعى موط اهطکياز هفٍذ ؽیاؽی با اؽتفادى و . ، بعای هفٍ ـضكی صٍیؾ، با ؽع هٍـت ملت بازی میکووط دًر
از دولت افغاهؼتان میضٍاًط تا بي صٍاؽت مسکمي بین المللی ذغائی التٍای تىبیق َطالت اهتكالی را بؿطت مسکٍم همٍدى و کوفعاهػ 

 . بعای فُالیت در افغاهؼتان لبیک بگٍیط
فافٍن و فارو کاماًل بي این باور اهط کي تالش ًای َطالتضٍاًاهي  ما در صارج از کؿٍر بطون ًمكطای  ی و تُلق بي هٌنت ًای داصل – ۷

رمان تُكیب، تسكیق و بي مساکمي کؿاهی  ی متٌمین و مٌوٍهین بي ارتکاب ذوایات مط بؿعی معدم افغاهؼتان قٍرت 
 
کؿٍر کي در راى ا

ن هٌنت ًا بٍدى و از اقٍل َادالهي و وووضٍاًاهۀ 
 
میگیعد، چوطان مؤجع هي صٍاًط بٍد، بطین اؽاس مؼاَی ما در این راى ذغء مؼاَی ا

هان زمایي، پؿتیباهی و پیعوی می همایط  
 
ا

رای  مادى بعمبوای ۷این لىُوامي در 
 
. بي تكٍیب رؽیطتعتیب گعدیطى و اک حعیتاـتعاک کووطگان ا

 
ـٌع الیطن 
 ًالوط

 : ابراز امتوان 

 :ؽپاؽگظاری از دوؽتاهی کي در َکاؽی و فیلمبعداری و توٌیم تاالر بیطریغاهي ززمت کؿیطى اهط

  صاهم مویژى هادری 

  کامبیغ هادری 

  لای یاری
 
 ا

 لای َحماهی
 
 ا

 زاد
 
لای بٌعام ا

 
 ا

 اهدویع زمیط زؼن زادى 

 لای مكطس  ـٌیع
 
 ا

 لای مدیب زمیطی
 
 ا

 لای گٌیغ ـیعزاد
 
 ا

 

 

:گزارش از   

وگی فدراصیٍن  کمیتۀ فًر

 


