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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
 1۱/۱۶/۴۱1۲                 م ، فارانی از: گزارش 

 تجلیل از روز بین المللی همبستگی )با( زنان افغان 

 فرانکفورتمرکز جون( در  8)

ز ماین" قرار دارد، این مرک"فرانکفورت کنار دریای  در مرکزی ترین نقطۀ "Eva" بناممالقات زنان مرکز 

روز بین المللی همبستگی )با( زنان افغان »ریخی تدویر أرویداد تشاهد  ۴۱1۲/ ۱۶/ ۱۰ریخأبت
 و تالش رکار، پ   رپ  شخص  . این رویداد به ابتکار رئیسۀ انجمن مدد رسانی افغانیبودجون(  8)

و افغان  دیگر خبیر وپشت کار زنان گرامی  با همکاری و "شیما غفوری"خانم  دینامیک
خانم  تأریخیدرین رویداد برای اشتراک دایر شده بود. اعضای انجمن مدد رسانی افغانی مؤفقانه 

  .نزدیک دیدار بهم رسانیده بودند های گرامی از شهرهای دور و

 " بود.انجمن غیر انتفاعی مدد رسانی افغانیمیزبان این محفل "

ریخی أازین رویداد ت را خوده نیز منحیث مهمان از جانب دایر کنندگان دعوت شده بودم که اینک چشم دید نگارند 
 میکنم: پیشکش خدمت شما گزارش گونه 

 :در حاشیۀ پروگرام

به ابتکار برنامۀ فرهنگی و اجتماعی با محتوا،  یک چنیناین اولین باری بود که  نگارنده شاهد است یکهئجاتا  :1
از  خارج درافغان  خبرۀ وآگاه  خانهای ازتعداد دیگری  سهمگیری ویک خانم پیش گام افغان )شیما جان غفوری( 

 خود نداشت. منظرپس مردی را در حمایت هیچ  تدویر یافته بود که کشور

  پیش برده شد. پروگرامطبق  دقیقه  عصر آغاز و 0۱و 4ساعت ه درست ب مهبرنا این

بر اساس نیاز  را کنار گذاشته بودند وه سلیقه ها و خواسته های شخصی بودند ک یگردانندگان محفل اشخاص :2
 کردند. میشفاف ابراز  پیشنهادات شانرا بسیار روشن و زنان افغان وزمان 

آنهم ا جایی مالمت نیست زیرالبته )که در بیشترین برنامه های ما افغانها کمرنگ است،  محفل ترتیب ونظم  :3
 و افتخار آمیز بود. بسیار تحسین برانگیز  (است ریخی دارد که چرا چنین بوده وأدالیل بسیار ت

ستند های بسیار  نقاشی ومثل صالون نمایشگاه های عکاسی  ،دهلیز ها ، در بین نفرانسبا ابتکار گرداننده این ک  :4
کشور در ارتباط با موضوع  خبرگان وب قلمان حاز صا قولهایی نقل  مقوله ها وکه با  داده شده بود مرغوب قرار
 و. این نقل قول ها میکردندتوجۀ مدعوین را بخود جلب  و بودند شده دیکور و با سلیقه خاص مزین  این رویداد،

ده بچشم هم بزبان فلسفی جهان زبان آلمانی ترجمه ش هم به زبان شیوای دری وهم بزبان شیرین پشتو و ،ها مقوله
میتوان گفت که تحسین همگی را برانگیخته  شده بود و مدعوین خوشنودی عمیقسبب  مایش چنین پدیدهمیخوردند. ن

 گفتند.می احسنتته دل  از  آن به مبتکر بود و

در این  زنان افغان یگانگی وصمیمیت  پر از فضای میکرد،چیزی که توجه بیننده را بخود جلب  ،بیشتر از همه :5
در  شتربود. از خصوصیت تحمیل شده دوران جنگ که بی قابل تحسین و و برجسته متبارز  بود که بسیارنشست 

 ین محفل این معمول در معمول شده است، خوشبختانه پرخاشگری یا کنایات  موضوعات بسیار سطحی اتفاقات
را تشکیل  این محفل  بیشتر از همه جو سالمبا صفا،   ه اینیتبه فراموشی سپرده شده بود، برعکس فضای مدر کامالا 
     .میداد

دقت تمام  که با ،نکته فهم متجرب و ،محترم خبیر،اشخاص که از ایشان دعوت بعمل آمده بود ذواتی بودند   :6 
استقبال  ها کف زدن باا را آنها نکات با ارزش صحبت ه ،مجلس داشتند مجریان وگوش به سخنان سخنوران 

  چندان میکردند. دودقت به سخنرانی ها را   توجه و اشتیاق و میکردند،
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کوشش شده بود تا در  مگرگنجایش نداشت،  را نفربیشتر از هشتاد  ظرفیت صالون گردهم آئی کم وبا آنکه :  7
. زیرا آلمانی ها انتظار نداشتند که افغانها بتوانند جمعیت رعایت شود آلمانی احتیاط الزم ن افغان ودعوت خبرگا

خوشبختانه بیشتر از گنجایش  ،مگر برخالف انتظار ،باشند جوابگودر فرانکفورت  هشتاد نفری را بخاطر این روز
شاید این جمعیت شرکت کننده با  بنظر نگارنده  تشریف آورده بودند. مندی خاصعالق نفر با 0۱حدود  ،صالون

ار تجلی صد هز به از ،بود. این جمع سازنده و روشنگر بقول معروف ی کیفیت ارزشمند را دارانفر 09کمیت 

 حضورتشکیل میدادند که موضوع، به را خانم های ذیعالقه ،  اکثریت از آقایان تن . درین محفل به جز چندداشت
کرده میتوانند.  و احساس درکا ر زنان کشور تأریخی درد خانمها بهتر بسی جای افتخار بود. زیرا شان صمیمانۀ

محفل در عمل ثابت  این تدویربا . آنها اند تر گشا راه تر ومؤفق  کشور زنان ۀازینرو خانم ها برای سرنوشت آیند
 میباشند. درست برای زنان کشور  راه  در حاضر به خدمتگزاری  جان وکردند که از دل 

مطیع هللا محترم محفل قرار براین بود که برای سه پروژه اعانه جمع آوری گردد. از جمله برای پروژۀ  این در :0
اطفال به ابتکار شخصی  که در مناطق تحت جنگ در افغانستان در قسمت آموزش اطفال و سالمتی زنان و ویسا

اعانه و  یورو 125پیشنهاد گردیده بود، مبلغ  ژواک زرغونهخویش مصروف خدمت میباشد، که از جانب خانم 
آیرو و  15نهاد شده بود، مبلغ پیش وهاب واصل خانم برای پروژۀ مرغداری زنان در اطراف شهر کابل که از جانب

قابل ر انجمن مدد رسانی افغانی نظاز  نیزبرای پروژۀ سوم متأسفانه هیچ اعانۀ به دست نیامد. چون پروژۀ سوم 
، بخصوص اینکه این پروژه از جانب میباشد کشورآن عبارت از مساعدت مالی به زنان زندانی در  واهمیت است 

آیرو را به آنها  یک صدیشنهاد گردیده بود، لهذا انجمن تصمیم گرفت تا عجالتاا مبلغ خواهران ما از داخل افغانستان پ

   .فرستاده خواهد شد وهاب واصل خانم می بهسلیم داده شد و از دوت ژواک خانم ل نماید. پول پروژۀ اول بهارسا

افغانی  که توسط انجمن مدد رسانی افغانی تهیه گردیده بود، برای اشتراک کنندگان موقع را برای  رف ناشتایص  
تحریک دعوت شدگان را به چنین رویداد ها بیشتر  عالقمندی وکه صمیمیت  صحبت و تبادل افکار مساعد گردانید

  .میکرد

 :حسنیات معتبراین رویداد

ل حضور به هم فموقف و تجارب خوبی دارند، در مح بخش کار با زنان تعدادی از اتباع آلمانی که به خصوص در  

نها نه تنها با حضور خویش پشتیبانی شانرا از هشتم جون اعالم نمودند،  بلکه پیام مهم محفل، مبنی بر آرسانیده بودند. 

   توانایی، درایت و ارادۀ زنان افغان را به جامعۀ آلمانی منتقل خواهند نمود.

پشتیبانی شانرا از این روز اعالم  ایی محفل هم  در این بود که عالوه بر خانمها، آقایان نیز تشریف آورده وهمچنان زیب

به نمایندگی از کمیتۀ افغانستان  انجنیر عبدالطیف سرور، شان شوهربا فارانی  نظیفه خانمعالوه بر داشتند. از جمله 

به نمایندگی از حزب ملی محترم امیر محمد گران و محترم حمید شهید نور  ،برلین -احیای مجدد و کلتور برای صلح،

 ذبیح هللا با پسر شان گردیزیخانم ،  با فامیل محترم شانریاض  زینت خانم ،شان شوهر با ابویآشا  خانم ،ترقی وطن

زیادی از جوانان با ابراز همبستگی شان محفل را ارج  عدۀ وشان  شوهر با بلقیس غفوری دوست خانمی، گردیز

 بیشتر بخشیدند. 

ماللی  خانم  "افغان آسمایی"" و سایت کانون هماهنگی زنانفیسبوکی " صفحه آوری است که به نمایندگی از قابل یاد

 اعالم داشت. تأریخی  روزخویش را با این   همبستگی وبا اهدای دسته گل زیبا پشتیبانی  یوسفزی

 تشریف آورده بود. "بانو"به نمایندگی از مجلۀ " دریمؤلف کتاب " آموزش آسان زبان   حلیمه مهرپورخانم  همچنان

اهش اشتراک به ازخانم ها و دختر خانمها خو در بین حضار، "بانو"راق اشتراک مجلۀ گرداننده پروگرام با پخش او

 زیادی قرار گرفت.  که مورد عالقمندی عدۀ این مجله را نمود 

با دو دسته  با آهنگ های دلنشین ترانه روحنواز چند بود.این محفل با چاشنی موسیقی اصیل افغانی خوشمزه تر شده 

فرید ، حسین آقا ریاضتوسط گروپ هنری هموطنان عزیز و گرامی ما هر یک رباب به همراهی طبله نواز مؤفق 
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همبستگی بین المللی )به خاطر بزرگداشت از روز  فراموش ناشدنی ذیروتحفۀ دلپبه حیث  میرویس نداو  احمد اکرمی

 گردید. استقبال و با گرمی بدرقه  مجلس حضار تقدیم محفل شد که از طرف ( )با( زنان افغانستان

 متن پروگرام:

 فرهیختهرسانی افغانی خانم بان آلمانی توسط رئیسۀ انجمن مددمقالۀ اساسی محفل به ز

" در مورد وضع زنان افغانستان با تأکید باالی ظرفیت ها و توانایی های شیما غفوری"

جون به  8توضیح گردید و پیام  بیان و (Power Point)پاینتپاورآنها با استفاده از 

" به سمع تفکر، تحریر و عمل" نمایندگی از کمپاین

 حاضرین رسانیده شد. 

در آغاز بعد از افتتاح محفل نمایندگان انجمن های 

 8ان را خوش آمدید گفته، از روز مختلف مهمان

جون ابراز پشتیبانی نموده و در مورد انجمن های شان به صورت خلص به 

 زبانهای مختلف دری، پشتو و آلمانی  به حاضرین معلومات دادند.  

خانم  به نمایندگی از شورای هماهنگی زنان در اروپا، زرغونه عطا ژواکخانم 

از کمیتۀ  صالحه اسحق زی خالقی خانمانجمن زن،  به نمایندگی از نادیه قانع

 خانم از انجمن کلتوری شهر ماربورگ، بابک هوسی ویسا خانم برلین، -افغانستان برای صلح، احیای مجدد و کلتور

"حزب  ، اتحادیه حقوق دانان و«هیسن»به نمایندگی از شورای زنان ایالت  فرشته سیغانی

رسانی افغانی این روز را مددبه نمایندگی از انجمن  شیما غفوریم خانمردم افغانستان"، 

 بدرقه گردید. ممتد ها به حاضرین شاد باش گفتند. که با کف زدن

با پیام تبریکیه  آشا ابویخانم   همچنان همکار فعال  و نمایندۀ پورتال افغان جرمن آنالین

 دو لهجۀکودک افغان در دوران کنونی خوانده میشود، به  شعری که در باالی گهوارۀ و دو

فرد هموطن ما را مملو از محبت و وحدت ملی  قلب هر ،دوستداشتنی پشتو و هزارگی

 گردانید. 

مستعد که بیان بسیار  " از طرف خانم  جوان وتفکر، تحریر و عملبخش دوم پروگرام معلومات در بارۀ کمپاین "در 

"  به زبان آلمانی ارائه گردیده و بعداا به تعداد یازده مقوله س غفوری دوستی"بلقخانم   شیوا داشت بنام صمیمی و

 ستالیتبوسیله خود شان خوانده می شد که بروی پردۀ " دری و یا پشتو"  -توسط حاضرین به زبانهای اصلی مقوله 

ارزش   ، این حـ سنیهقرائت میگردید بلقیس غفوری دوستترتیب ترجمۀ آلمانی آن بوسیلۀ خانم  ظاهر میگردید. به این

 . رونق میبخشیدمحفل را بیشتر مؤثریت  و

فعال حاضرین در پیشبرد  سهمگیری ضمن اظهار امتنان از تشریف آوری و "شیما غفوری" در اخیر محفل پوهندوی

" تفکر، تحریر و عملپروگرام محفل، مراتب سپاس و احترام اش را به تمام سایت های افغانی که در پیشبرد کمپاین "

 جرمن آنالین"، "پورتال افغانسایت های وبدر مدت سه ماه سهم گرفته اند، ابراز نمود. وی به صورت اخص از 

این مدت اطالعیۀ کمپاین را به صورت مستمر در صفحۀ اول  درکه  نعیمیو  ساعت" 24"سایت  "افغان آسمایی"،

را در مورد جمع آوری و آرشیف نموده اند، اظهار امتنان به خصوص  خویش قرار داده و حتی نظریات هموطنان

حیات  ت وحرک نمود. همچنان وی از تمام هموطنانی که در این مدت به نوشتن مقاالت و مقوله های شان این جریان را

از حاضرین خواست، تا این نهضتی را که برای رهایی  "خانم غفوری"اظهار سپاس نمود.  قلباز صمیم  بخشیدند،
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به سر متحدانه  غز سرد به پیش برده میشود، بایدزن افغان از وضعیت کنونی مشترکاا آغاز گردیده و با قلب گرم و م

طومار  ،اوالد آیندۀ وطن چشم حرمت را باال نموده و با وجدان راحت بتواند در مقابل مامنزل مقصود رسانید، تا نسل 

 زندگی را به دست آنها بسپارد.

 میکنند: تحکایهمین نشست  عکسهای ذیل از

 

 

 جون، روز همبستگی با زنان افغانستان در شهر فرانکفورت آلمان 8ی از محفل صحنه ها
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