
 

       په اروپا یک دمیـشـته افغانانو د تولنو فدراسـیون

در اروپا                                 های مقیم فدراسـیون سازمانهـای افغان      

Federation of Afghan Resident Organizations in Europe          

ن الملیل  فارو بنام   (آنالین )گزارش کنفرانس بی 

 و هویت سیایس زنان به پیشواز " 
ن
"  مارچ 8با دفاع از حقوق مدن

 زنان 
ی

هشتم مارچ - بمناسبت روز جهانن همبستگ

 جهانی زن ب ازگرامیداشتبخاطر
ی

  همت که روز همبستگ
ٔه

با دفاع از حقوق مدنی و هویت "  زیر نام  کنفرانیس(فارو) زنان ممتت

  از ساعت پنج عرص تا ساعت هفت شام ۱۹-بدلیل شموع کوید۲۰۲۱ را بروز هفتم مارچ "  مارچ 8سیایس زنان بت پیشواز 

اک کنندگان از ساعت  (انالین  )بصورت مجازی   دقیقت برای بریس صدا و تصویر ۱۶:۴۰تجلیل گردید، ورود مهمانان و اشتر

 جهانی زن را برای زنان 
ی

یس و اشنانی با یکدیگر  روز همبستگ انان مراسم بعد از سالم و احوالتر اغاز شد، مهمانها و سختی

یک گفتند، از جملت خانم فرشتت ضیانی رئیس انجمن  زنان علیت تبعیض یگ از انجمنهای عضو فارو در سویدن با  تتر

ک زنان برای پایان دادن انواع تبعیض عیلت زنان را الزایم و  ورت اتحاد و مبارزه مشتر استفاده از فرصت معرفی خود بر ضی

وری دانستت و ارزوی برابری حقوق زن  مرد را نمودند   .ضی

خانم رویا قادر عضو هئیت اجرائیت فدراسمون سازمانهای افغانهای مقیم  نخست. آغاز یافتکنفراس راس ساعت پنج عرص

ین در کنفرانس بخوانش گرفت جهتبرنامت کنفراس را  (فارو)اروپا  اکت . اطالع حاضی و گفت کنفرانس امروز ما با اشتر

   .برگزارمیگرددخانمها و آقایان از کشورهای مختلف منجملت داخل کشور

با ابراز سپاس از حضور مهمانان از همکار ان تخنیگ خواست  (فارو) خانم رویا قادر عضو هئیت اجرائیت :گرداننده برنامه 

فتتاح تا رسود ممهنی استاد اولمتر را پخش کنند و بعد از پخش رسود از خانم لونا ویل خواهش نمود کت کنفرانس را رسما ا

.  نمایند

ت مدیره ومنیسی :همکار ان تخنیگ برنامه 
ٔ

ی عضو هیا و آقای انجنتر خالد نعمت عضو کممتت   (فارو)آقای عیل دلتر

 . (فارو)جوانان 

:  فارو بانو لونا ویل رئیس

ی بت مهمانان و  انی  شانرا بت زبانهای پشتو و فاریس دری با ختر مقدم گفتر خانم لونا ویل سختی

اک کنندگان افت ی د طالبانو او : "ایشان یط ابراز سخنانی گفتند. اح کردندتاشتر
نن د افغانستان صخی

تت راتګ د ګواص تر سموری الندی لماندو  پت ډیر . داعش د بتر
ٔ

یوایل ټولنی ړسف رسه دنتا

ی د خالصون پت پلمت افغانستان تت دخپل یرغل توجیت کول، اوس دا خیال 
هموادنت چر د صخی ستر

تت یگ ګټو دپاره  دافغانستان د صخو برخلیک بتر ی اتتر تور فکره طالبانو تت پت  د لری چر د خپل استر

خو پت افغانستان یک زمونږخویندی اوس یت دی ختر شوی دي چر دډوی خالصون . الس ورکړی

مساوات حقوق جنسمنر در جهان امروز " خانم ویل در ادامت افزودند کت " .یواچی او یواچی د ډوی پت یو وایل او مبارزه یک ده

ی اصالحات . در اکتر کشور ها ضف بت روی کاغذ مانده و در عمل عدم مساوات بخصوص در کشور ما بیداد میکند همتر

 اختر هم با تهدید 
ٔه

. اما مبارزهٔه زنان هم در افغانستان و هم در سطح جهانی ادامت دارد  .روبرو استنابودی سطخ دو دهت

یس بت آیندهٔه همراه با مساوات در جهان کووید  )) مارچ ۸شعار امسال ملل متحد برای تجلیل از  ی، دستر  ((۱۹زنان در رهتر

 . است



انان در این روز مهم محوریت سخن دوستان تخانم لونا ویل در پایان صحب  شان ارزوی کنفرانس پرباری را نمود کت سختی

دی ها و مشکالت فرا روی زنان باشد و ارزومندی کرد کت بت امید روزی کت کشور ما بت استقالل و ندر تبارز  توانم

. مردمساالری واقیع برسد و موانع فراروی تحقق برابری حقوق زنان با مردان بت تاری    خ بپموندد

خانم قادر گراننده برنامت نخست بصورت کوتاه اشاره کردند کت مشکالت زنان  :خانم رویا قادر 

 و بیسوادی نایسی میشود بلکت حاکممتها و 
ی

جامعت ما نت تنها در باورهای سننر و عقب مانده یک

ی گامهای موثر و تاثتر گذاری را کت باعث  دولتها ی گوناگونی کت فقط بت قدرت تکیت زده اند نتر

 اقتصادی ، اجتمایع و حقوق انسانی وآزادی زنان کار موثری انجام نداده 
ی

تغمتر و بهبود در زندیک

ند. اند ی خواسند تا پیام کممتت زنان فارو را بخوانش بگتر  . و سپس از خانم پلوشت یمتر

ن  عضو هئیت مدیره فارو  و عضو کمیته حقوق بشر فارو : خانم پلوشه یمی 

انن   زنان   :  موضوع سخنن
ی

پیام کمیته زنان فارو بمناسبت روز جهانن همبستگ

 مبارزات زنان در رسارس جهان ۸زنده باد 
ی

 مارچ روز همبستگ

انی یادی ا زنان پیشتاز ومبارزان پیشگام کردند و   پس افزود سدر بخش اول سختی

لیگونها و پشت درب  های مراکز خاد، صدارت، تمایم وبیاد مادران و خواهران کشورمان کت زیر پ
زندانهای دهت شصت منجملت پلچرچی تحقتر شدند، و یا زیر ساطور طالب، داعش، تنظیمها و 

از نگت داشتت اند متجاوزین خارچر  ی   .پرچم مبارزه و مقاومت را در اهتر

ی و  بیاد مادران و خواهران رزمنده و فداکارمان کت در دورترین نقاط کشور با وجود تهدید ها و رسکوب های حاکمان زن ستتر
 .جامعت سننر از حقوق شان دفاع کردند و با هرنوع نابرابری جنسمنر مقابلت و مجادلت ممنمایند

 چشم بینا و گوش شنوا دارید و منافع جهانی تان با دفاع از مبارزات زنان بت  کت با شما مردم ستم دیده جهان هستم، شمای
 .خطر نیم افتد

 با استفاده ازین فرصت درین روز تاریخی میخواهم فریاد زنان کشورم باشم کت قربانی جنگ تحمییل اند، میخواهم فریادم را
زنان و مردان ما خوب میدانند کت امریکا و .  سالت برسانم ۴۲بت گوش جهانیان و  تحمیل کننده گان این جنگ خانمانسوز 

ن آغازگر و  تحمیل کننده جنگ درکشورم افغانستان آکشور های عضو همکاری برچی  سازمان ملل و پرچمانګلیس زیر 
 .هموطنان ماهستندو کشتارممباشند، و اینها همت مسئول این همت قتل 

 .من فریاد زنانی هستم کت هر روز فرزندان، شوهران و برادران شان، مادران و خواهرشان را از دست میدهند

 .فریاد زنانی هستم کت هنگام والدت مورد حملت انتحاری قرار گرفتت اند، طفل و مادر هر دو تکت و پاره شده اند

نند تا لقمت نانی برای فرزندان و خودشان مهیا  ی م هستم کت در جاده ها از بام تا شام دست بت هرکاری متر فریاد زنان فقتر
 .سازند

فریاد مادر روهید، فریاد مادرداود و ذیک و سهیال هستم کت دلبندان شان را در حملت های انتحاری پوهنتون کابل ، کورس 
 .کوثر دانش و موعود از دست داده اند

درین روز تاریخی میخواهم فریاد عدالت خوایه برای قربانیان بمباردمان های ناتو در والیات و ولسوایل های کشورم باشم 
 .ما شاهد قتل خانواده های مان توسط عساکر ناتو بوده ایم

سالتء گلو بریده شده و فریاد هزاران زن قربانی کشورم ۹میخواهم فریاد فرخندهء سوختت، رخشانت سنگسار شده، تبسم ...
.  باشم

ما زنان افغان میخواهیم با تاکید بر مقاومت و مبارزات مان وجدانهای خفتت جهانیان را بیدار و چشمان بستت شانرا 
بازسازیم تا دیگر شاهد جنگ ، جنایت و خشونت بر زنان و مردان کشورمان نباشیم 

   اقای شعیب لعیلبا دلکلمت :  از سویدن بمناسبت روز هشتم مارچآقای کاوهرسوده ارسایل " سنگسار " رسایش شعر 

 سنگسار



 دراينجا عشق زيبا نيست

 گناه ازرویش اين غنچت در آغوش دلها نيست

 گناه از عمق استبداد عريان است

ند  دراينجا زاهدان از عشقبازان باج ميگتر

ی مکمل شعردر کانال یوتموب فارو)  (متر

مه داکنر جبیبه رسانی از کابل  :   پیام ویدئونی محنر

خانم دکتر رسانر بعد از سالم و درود بت همت افغانها ی مقیم خارج یادآوری کردند کت ما امسال هشتم مارچ را در حایل 
تجلیل میکنیم کت مذاکرات صلح جریان دارد، در ضمن اینکت مذاکرات جاریست در داخل کشور بخصوص در شهرهای 

ند  ی مورد هدف قرار میگتر از .بزرگ روزانت مردم قتل عام میشوند، و در این قتلهای هدفمند زنان نتر
  .زنان ژورنالیست و جامعت مدنی گرفتت زنان کارمند دولت و یا زنانی کت در دولت کار نمیکنند 

 از شما زنان برای حفظ 
ی

در ادامت بر حضور زنان در تیم مذاکرات دوحت افزود کت ماها بت نمایندیک
حقوق مدنی سیایس و حقوق شهروندی زنان دفاع کنیم و خواهان حمایت زنان خارج کشور گردید تا 

با قوت بشتر با انها مذاکره کنیم، و از  هت خواستند تا با دقت پروست مذاکرات را زیر نظر داشتت 
باشند و در صورت موجودیت نقص حقوق زنان در مذاکرات، زنان باید صدای رسا و بلند داشتت 

.  باشند

مه خانم مالیل جویا  : پیام محنر

 است یاد کرد و گفت کت روز هشتم مارچ نمادی از پیکار زنان خانم جویا با تشکری از فرصنر کت فارو در اختیار او گذاشتت
، فقر، بیکاری، اعتیاد، خشونت و دها وحشت برای برابری و رهائیست اما در افغانستان ما، زنان از  و بر بریت، نا امنی

ند زنده ماندن زنان ما در زیر چکمت های اشغال  و بنیاد گرایانی وهشت بت یک .فاجعت دیگررنج ممتر
  .امر تصادفی مبدل گشتت است

نند اما زنان بیش از پیش قربانی خشونت، سنگسار،  ی در بیست سال گذشتت همت دم از حقوق زن متر
، گوش و بمنی بریدن از بد دادن تا همت انواع جنایات قربانی میگردند و در  اب پایسی ی تجاوز جنیس، تتر

ایط امروز بد ترین ستمها بر زنان جریان دارد . رسی

در ادامت افزود کت نمونت های فرخنده ها، رخشانت ها، شکیالها و تنبسمهای گلو بریده مثالهای انکار ناپذیر ان است کت اگر 
ی نشود قربانی خواهند گشت ازجلو گتر .  زنان بیشتر

وزی  کت زنان مبارز و آزادیخواه بت پتر و در خاتمت افزود کت تاری    خ بت اثبات رسانیده کت همچ مبارزه آزادیخوایه بدون رسی
سد . نمتر

در حق زنان کشور  خلق وپرچمجنایتهای  (افغانستان– ایران )خانم قانع از فعاالن سازمان هشت مارس  : بانو وجیهه قانع

در زمان حاکمیت شان بخصوص زنان مبارز و سیایس را غتر قابل بخشش دانستت و ادامت ستم بر زنان در زمان حاکمیت 

 بیشتر زنان کشور در راه رسیدن بت تحقق حقوق برابر را کت 
ی

ح داده و خواهان همبستگ تنظییم ها و طالبان را تا امروز رسی

  .یک نیاز است بیان داشت

 

 

 عضوء هئیت :آقای انجنن  شعیب لعیل 
ٔه
 (انگلستان- لندن ) فارو  از اجرائیه

!  ندخود اگایه مردان  در تساوی حقوق زنان سهم مثبت ایفا میک
 ستم و تبعیض برای زنان و مردان زمانی تحقق یم یابد کت یک انقالب اجتمایع بت همت انواع ستم و تبعیض ازرهانی واقیع 

تا آنزمان زنان باید برعالوه مبارزه با انواع دیگرستم، .   برای رسیدن آن مرحلت ما نیاز بت زمان داردکشورمااما . خاتمت دهد
ی دارند  مارچ یاد بودی از آغازمبارزهٔه ۸تجلیل از .برای  رسیدن بت حقوق مساوی با مردان، زنان نیاز بت مبارزه در این ساحت نتر



 خویش سد راه . متشکل و دستت جمیع زنان در این راه است
ٔه

عده ای از مردان بت مقتضای منافع عقیدنر محافظت کارانت
ند بطور مثال قانون منع خشونت علیت زنان در پارلمان افغانستان بت مقاومت شدید این نوع . تساوی حقوق زنان قرار میگتر

وزی مبارزات زنان برای تساوی . مردان مواجت گردید و از تصویب بازماند ی درپتر گاه بت این نظر اند کت آنها نتر اما مردان آ
ی زنان در کالج کمنگ در لندن در . حقوق شان نقش مهیم داشتت ممتوانند ایپسوس موری ، همکار موسست جهانی رهتر

 تحقیقات خویش ، دریافتت است کت اکتر 
ٔه

ی الملیل زنان ، در نتیجت تصدیق  مصاحبت شدگانبخش مطالعات ساالنت روز بتر

 نییم از آنها فکر یم کنند کت از مردان 
ً

یم کنند کت برابری جنسمنر تنها با حمایت مردان حاصل یم شود ، با این حال تقریبا
.  انتظار یم رود کت آنها کارهای زیادی انجام دهند

ی حال ، زنان قربانی نخست " قیقانر کت در اروپا انجام شده را برشمرد و اضافت کرد کت حدر ادامت با برشمردن امار ت در عتر
 تروریسنر بر اهداف ملیک، قوماندان ساالری، ترور های هدفمند، آزار و اذیت جنیس 

ٔه
فقدان امنیت، حمالت و حشیانت

توسط زورمندان محیل، اعتیاد بت مواد مخدره، سوق اجباری پرسان شان بت میدانهای جنگ و ده ها مشکل دیگر 
." ممباشند

 

 
     گزارشگر آژانس باختر از کابل:  خانم فرزانه نعمت

 مفهوم حضور زن  در جامعت نیم تواند در ٬باید در جامعت بت اساس عملکرد شان مقایست شوند نت بت جنسیت شان زنان»

ی جامعت است  ، ٬ زنان با پشت کار٬.  دوم تعریف شودجایگاه درایت و استقامت شان ثابت کرده اند کت حضور آنان در متر

نت در حاشیت و جایگاه آنان در کنار مردان است نت عقب آنان، با آن کت تجلیل از هشت مارچ بیشتر سمبولیک و نمادین 

ی روز در میان حرف ووعده های کلیشت نی راه  حل خود را گم کرده  بوده است و مشکالت زنان در هر جامعت نی در چنتر

انر این روز در روشنگری و سمت دیه بت زنان موثر بوده است  .است اما با آنهم در دراز مدت تاثتر

ی بت آن هم باید مسووالنت   زنان در افغانستان اسفبار و اندوهناک است و پرداختر
ی

روایت از زندیک

،  ربا اشاره بت اتفاقات ناگوار بر زنان کت شماری از زنان اگر داکتر بودند و یا روز نامت نگا . ٬باشد

ی  ، ٬څارنوال بودند یا معلم در ترورهای هدفمند کشتت شدند شمار آن زنان و کودکان کت در درگتر

 .های نظایم  و یا هم در وقایع تروریسنر جان باختند کم نیست

زنان در گفت وگو . امروز همت پذیرفتت اند کت گفت وگو های صلح بدون حصور زنان معنانی ندارد

مکتب و دانشگاه واضح است و کس نیم تواند منکر حضور  ، ٬همچنان حضور ٖآنا در پارلمان ، ٬های صلح حضور دارند

 .زنان در افغانستان شود

 زنان یگانت راه رسیدن بت هدف است 
ی

«  ناگفتت نباید گذاشت کت همبستگ

المان  : خانم رویا قادر 

ی رژیمهای دیکتاتوری مذهنر و غتر  ی روز هشتم مارچ برای زنان رسارس جهان پیام آور مبارزه پیگتر و قاطع علیت زن ستتر

ی حقوق مساوی و  ند فقط برای شانت خایل کردن از تامتر ی میگتر مذهنر کت در نظر و عمل خویش زنان را بت تحقتر و توهتر

یک گفت. عدالت اجتماعیست کت زنان خواستار آنند ایط اسارتبار متاسفانت این روز را نممتوان بت زنان تتر ی رسی . در چنتر

ی چند روز پیش شاهد بودیم، و با اشاره بت کشتار زنان ختر نگار و داکتر  من امروز داغدار  مصیبت زنان کشورم هستم همتر

. خانیم کت در جالل آباد بصورت هدفمند کشتت شدند کت زادگاهش است یاداور شد

شهری کت در گذشتت مهد تحصیل و مردمان سخت کوشش عاشق دانش و مبارزه عدالتخوایه بودند امروز زیر لجام 

ی زنی کت در .دهشت افگنان خونچکان است مت رویا قادر شعری را کت بت زبان پشتو  در وصف ممنا، نخستتر  سپس محتر

 . افغانستان بخاطر عقاید سیایس  خود توسط دشمنان مردم ترور شد

مه خانم آتش پایدار (أفغانستان – ایران ) مارس ۸پیام سازمان زنان   ن  این سازمان محنر  توسط یگ از فعالی 

ی تری از سمتگری مرد ساالری برخوردار از پشتمبانی رسمایداری اند اما  اگرچت زنان در افغانستان و ایران بار سنگتر
 ستم جنسمنر فعال اند

ٔه
 فارغ از جامعت

ٔه
گایه و . خوشبختانت زنان زیادی برای ایجاد جامعت برای موفقیت این مبارزه زنان بت آ

ی نیاز دارند  .  سازماندیه بهتر



 

 خود و خانواده خود را کت قربانی جنایات حاکمیت  :  افغان از هامبورگپناهجویانخانم رویا از 
ی

خانم رویا  داستان زندیک

ح داد کت چگونت اع.خ.د.ح اء خانواده او را در پیش چشمان کودکان دستگتر و روانت ناکجا آباد پولیگون و ضا بود رسی

ی حقوق زنان را میکرد، حد اقل یک میلمون زن را بموه ساخت یا . زندانها ساختند متر
ٔ

خانم رویا گفت، این رژیم ادعای تا

 زنان در سالهای بعد از سقوط آن رژیم تا امروز ابعاد و اشکال دیگری . پدر و برادرش را از او گرفت
ٔه

وی گفت غمنامت

 . کسب کرد و تا اکنون روزی نیست کت در آن زنان یا خود شان و یا شوهران وبرادران شان قربانی جنگ تحمییل نشوند

  

 در باره روز زن سخن زیاد داشت اما کوتاه بیان داشت کت بانو تانیا عاککی : بانو تانیا عاکفن شاعر عصیانگر و پرسش گر 
ل و ادکلن و مبارک باد خالصت نگردد

ُ
 روز زن را باید در ارزش حقوفر ،روز زن فقط بت دادن تحفت و گ

ی روز بنام و سپس  رسوده زیبانی کت . و آزادی زن باید نگاه کرد  زنان این گونت اند "بمناسبت همتر
رساپاه درد جامعت زنان را در رسارس جهان  در بر داشت دکلمت رسوده بود، کت شعر اش " ...آری

  .کردند
 بت بهانت ی روز زن

 ...زنان این گونت اند آری
 

 زنان این گونت اند 
 آری 

 زنی در کوچت های رسد و 
بارانی 

 شعرخانم عاککی بزودیدر کانال یوتموب فارو) 
ٔه

 (  ویدیوی کامل دکلمت
 

ن راموز م داکنر حسی   محکمه عایل سابق رییس اجراییه کمیسیون مستقل  حقوق بشر : محنر
ی

مشاور فرهنگ
ی روزهای را با بیس مهم  یگ این روز بت همت زنان حاضی درکنفرانس برگزاری چنتر آقای داکتر راموز با تتر

وری دانست و ابراز داشت  ی عقب : داکتر راموز گفت. و ضی تبعیض علیت زنان ریشت در اداب و ستی
د  مداوم و طوالنی  مدت صورت بگتر

ی
اما افغانستان یط . مانده دارد و برای نابودی آن باید کار فرهنگ

ی گامها را در این راستا گذاشتت و زنان زی بیست سال اختر دست آورد هانی دارند  قرن گذشتت نخستتر
انی داکتر راموز در کانال یوتموب فارو) . کت باید حفظ گردد   (ویدیوی کامل سختی

شاعر  : بانو عزیزه عنایت 

 حبمبتبانو عزیزه عنایت کت صاحب چندین دفتر شعر است در ابتدا با اشاره بت موافق با صحبت داکتر 

 . بخوانش گرفت مارچ رسوده بود، ۸کت بت مناسبت رسانر نمود و یگ از اشعار خودش را بنام را 

 البالی برنامت در 
ی

 آهنگ  با پخش . گردیدساعت نبت اواز  هتی مند نام اشنای کشور بانو اریانا سعید در وصف زن آهنگ

مند محتوی پسند افغان ویل فتح عیل « وای از این نامرد ها» زیبای  .  بپایان رسید شام ۷بت ساعت کنفرانس از هتی

 رئیس فارودر پایان خانم لونا ویل 
ی

انان، انجمنهای عضو فارو، مهمانان، و گردانندیک کت کنندگان، سختی  از حضور همت رسی
ی و خالد نعمت تشکری و ابراز سپاس کردند . بانو رویا قادر ، و همکاران تخنیگ آقایان عیل دلتر

 زنان 
ٔه

 (فارو)اروپاهای مقیم فدراسمون سازمانهای افغان کممتت


