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 3102مارچ  8                    داکتر راضیه هوتکی

 گرامیداشت از روز جهانی زن توسط افغانهای مقیم روسیه 

 با نوای موسیقی و هوای وطن

 

با تدویر محفل رنگین و پر شوری که نوای موسیقی  3102مارچ  8اتحادیه سراسری افغانهای مقیم روسیه بتاریخ 

از روز جهانی زن " فدراتسیه میر سگالسی"دلنشین افغانی از آغاز تا انجام آنرا گرمی خاصی بخشیده بود در تاالر 

بعمل آورد محفل مذکور که عالوه از مهمانان خارجی بیشتر از سه صد نفر زن و کودک فامیل تجلیل و بزرگداشت 

های افغان در آن حضور یافته بودند توسط بانوان معزز جامعۀ افغانی هر یک محترمه مهوش پویه گر و محترمه مینا 

 . ر مندانه گردانندگی می شدنادری با خواندن و قرائت پارچه های منثور و منظوم به زبان های ملی کشور هن
 

در آغاز محترمه داکتر راضیه هوتکی عضو هئیت رئیسه و مسؤول شعبۀ زنان اتحادیه سراسری افغان ها و رئیس 

شورای زنان افغان مقیم روسیه در رابطه به موقف و جایگاه اجتماعی زن در جوامع بشری، چگونگی فعالیت های 

ان پیوند مبارزات زنان با هشتم مارچ مختصرًاً  صحبت نموده و از زنان افغان اجتماعی و سیاسی زنان افغان و همچن

مقیم روسیه درخواست نمود تا در سازماندهی و پیشبرد جهات مختلف زندگی اجتماعی و مدنی خویش فعاالنه سهیم 

 . گردند

در حالیکه در نواختن طبله  متعاقبًا هنرمندان خوش آواز و مستعد افغان هر یک محترم نور نصیب و محترم ذکی قیس

با زیبائی خاصی توسط محترم نذیر ایوب همراهی می شدند با اجرای ترانه ها و آهنگ های شاد، دلپسند و پرشور 

جشنی و وطنی محفل را آرایش  و جوشش هنری بخشیده  و زنان اشتراک کننده در یک فضای خاص، استثنائی و 

فارغ از قید و بند حضور مردانه به رقص، پایکوبی  و شادمانی پرداخته و از  کاماًلً  زنانه توأم با احساس آزادی و

 . حضور یکدیگر با ظرافت و صمیمت خاصه زنان آزادانه لذت بردند
 

معاون اتحادیه سراسری درست زمانیکه برنامه های موسیقی به پایان خود نزدیک می شد محترم خواجه میراحمد 

افغان ها برای دقایقی چند در محفل حضور یافته و روز جهانی زن را به همه زنان افغان تبریک و شادباش گفته و 

ضمن اینکه پیغام تهنیت محترم حاجی اختر محمد صافی رئیس اتحادیه سراسری افغان ها را به حاضرین محفل و 

گل که به عنوان تحفه از جانب رهبری اتحادیه تهیه گردیده بود به محترمه  همه زنان افغان وسیله شدند و دسته های

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hotaki_razia_gramidasht_az_8_mars_roz_jahani_zan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hotaki_razia_gramidasht_az_8_mars_roz_jahani_zan.pdf
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داکتر راضیه هوتکی مسؤول شعبه زنان اتحادیه، محترمه مینا نادری و محترمه مهوش پویه گر گردانندگان محفل و 

نیک دانسته و با افغان همچنان برای دو تن از مهمانان خارجی هر یک خانم الدا و خانم ایکا ترینه که زبان فارسی را 

 .ها روابط نزدیک اجتماعی و کاری داشته و دارند اهدا گردید
  

ارگان نشراتی شورای زنان افغان در فدراسیون روسیه که بصورت فوق " نادیه انجمن"قابل یادآوریست که مجله 

  .العاده پر محتوا با شکل و دیزاین زیبا و جالب تهیه و به حاضرین محفل توزیع گردید

نا گفته نباید گذاشت که تحایف تهیه شده از جانب نمایندگی های اتحادیه در بازار های شهر مسکو نیز به محترمه 

 . داکتر راضیه هوتکی اهدا و با اظهار امتنان و قدردانی پذیرفته شد

 . یافت  شام با صرف طعام لذیذ افغانی خاتمه 7بعد از ظهر آغاز یافته بود حوالی ساعت  2محفل که ساعت 

 

 پایان


