
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 

  
و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       غوث جانباز :ليکوال  ٠٧-٠٣-٢٠١١  ني
                      

 افغانهای مقيم فدراسيون روسيه 
 از هشتم مارچ تجليل بعمل آوردند

 
برای اولين بار در حيات مهاجرت افغانها در فدراسيون روسيه از هشتم مارچ يا روز همبستگی با زنان جهان طی 

  .محفل شانداری تجليل بعمل آمد
 ورای زنان افغان اتحاديۀ سراسری افغانهای مقيم فدراسيون روسيه بتاريخ ششم در محفليکه بدين مناسبت از جانب ش

 

  
  

 تن از زنان و دختران ٣٠٠ در يکی از سالون های مجلل شهر مسکو داير گرديده بود به تعداد بيش از ٢٠١١مارچ 
        .افغان اشتراک ورزيده بودند

 بعد از ظهر آغاز ٢جانباز گردانندگی ميشد حوالی ساعت  که  توسط مينا نادری، رزما صديقی و غوث ،محفل 
سراسری افغانهای مقيم فدراسيون روسيه صحبت   شورای زنان اتحادئه محترمه راضيه هوتکی رئيسٔهاابتد. گرديد

هشتم مارچ منحيث جنبش عمومی : " . . . نموده به مسئلۀ زنان و جنبش زنان تماس گرفته و در صحبت اش گفت که 
ما زنان افغان با . ، همه ساله برگزار ميگرددديدارانی ، دفاع از حقوق و آزادی زن و به مفهوم تجديد و همگ

همبستگی و اتحاد در تجليل ازين روز اعالم ميداريم که تا سرنگونی ستم مرد ساالری، زن ستيزی و خشونت، از 
 سراسری سپس مير عبداهللا معاون اتحادئه " . . .مبارزه دست نکشيده ، از حقوق و ازادی خويش دفاع خواهيم کرد

افغانهای مقيم فدراسيون روسيه طی صحبتی، حضور و اشتراک حاضرين را در محفل خوش آمديد گفته ،ضمن 
با استفاده ازين فرصت زنان افغان بايد فعاليت شانرا به "تبريکی به مناسبت روز بين المللی زن، اظهار داشتند که 

سانی خويش متمرکز ساخته و در تقويت و گسترش نهاد اجتماعی شان يعنی شورای زنان افغان خاطر تأمين حقوق ان
  ". . . در فدراسيون روسيه بپردازند

 
صحبت کننده بعدی پروگرام خانم ناديه گانرور نمايندۀ نهاد اجتماعی عرب ها در فدراسيون روسيه و نمايندۀ 

 همکاری و رچ را به تمام خانم های افغان تبريک گفته ، وعدٔهفدراسيون مهاجرين روسيه ، فرا رسيدن هشتم ما
سپس خانم مارينا . پيشتيبانی فدارسيون مهاجرين روسيه را به شورای زنان افغان مقيم فدراسيون روسيه ابراز نمود

ان تبريک وول بخش پناهندگان ادارۀ فدرالی مهاجرين روسيه فرا رسيدن هشتم مارچ را به خانم های افغکپوستينه مٔس
  گفته ، و حمايت هميشگی ادارۀ مربوط را از مهاجرين افغان و عده دادند
و .  افغانستان دروازۀ هندوستان است. ". . سونی هارتی نمايندۀ نهاد اجتماعی کشور هندوستان ابراز داشت که  

 "  .امنيت در افغانستان ، امنيت هندوستان است
وول مرکز فرهنگی تاجکستان در مسکو و عضو شورای امور اقوام شاروالی مسکو ضمن خورشيده دورانوا مٔس

روز جهانی زن اظهار داشتند که افغانستان و تاجکستان دارای فرهنگ مشترک بوده همانطوريکه ای تبريکی 
 .يمکشورهای ما در پهلوی هم قرار دارند ما درکنار مردم افغانستان و در پهلوی زنان افغان قرار دار



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

وول بخش روابط منطقوی کانگرس سراسری آذربايجانی های روسيه ، هشتم مارچ يا روز بين روشن رگيموف مٔس
المللی زنان را به خانم های افغان تبريک گفته و اظهار داشت که تجليل از هشتم مارچ نه تنها روز تجليل از تعهد 

 . به مقام واالی زن نيز است حقوق زنان ميباشد، بلکه ارج گزاریجهانی به خاطر اعادٔه
:  سراسری افغانهای مقيم فدراسيون روسيه اظهار داشتند که در بخش بعدی پروگرام خواجه مير احمد معاون اتحادئه

 روز همبستگی با زنان جهان و روز مبارزه با تبعيض و روز تالش جهت تأمين برابری واقعی  را کههشتم مارچ"
خاصتًا زنان ،  به تمام زنان افغان تبريک گفته، اميد دارم زناناست ،ان و مردان سياسی، اجتماعی و اقتصادی زن

 " . . .افغان با غرور  و افتخار تام زندگی نمايند
متعاقبًا معاون اتحاديۀ سراسری افغان های مقيم فدراسيون روسيه به سه تن از زنان  پيشتاز جامعۀ مهاجر افغان در  

 شورای زنان افغان ، زحل سرحد خبرنگار راديو صدای روسيه و يه هوتکی رئيسٔهفدراسيون روسيه، هر يک راض
، تقدير نامه های اتحاديۀ سراسری افغان های مقيم "دوستی ملل"مينا نادری يکتن از فارغ التحصيالن ممتاز پوهنتون 

 .فدراسيون روسيه را تفويض نمود
توسط هنرمندان کشور های آذربايجان ، تاجکستان ، ايران ، در ادامۀ پروگرام کنسرت جالب با اجرای رقص و آواز  

هندوستان ، هنرمندان قوم بوريات روسيه و هنر مندان افغان هر يک  ديانا خيال، ذکی غفوری و سرور ساعی و 
آوازخوان خورد سال طليعه جان ساعی به خوشی و سرور محفل افزوده و محفل حوالی ساعت هشت شام بعد از 

قابل ياد آوريست که اشتراک اطفال با مادران شان به رنگينی و خوشی هر چه بيشتر .   پايان رسيد صرف طعام به
 .محفل افزوه بود

 

 
 

   زنمحفل برگزاری روزتاالر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


