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 29تر 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 

 ئیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رال، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 ۲۶/۰۴/۲۰۱۵                              افغانستان زنان همآهنگی کانون

 

 اگر از شهادت فرخنده درس گرفته اید
 

 قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب کنید
 فراخوان مشترک

 فاجعه زجرکشی فرخنده و سیر صعودی قساوت و بی رحمی در مقابل زنان نشان میدهد و به اثبات میرساند که
اشد ضرورت « قانون منع خشونت علیه زنان»جامعه ما برای تامین امنیت و زندگی انسانی در برابر خشونت به 

 دارد.
را   « قانون منع خشونت علیه زنان»با توجه به مراتب باال ما از نماینده گان مردم در شورای ملی می طلبیم تا 

 هرچه زودتر به صورت  کامل تصویب نمایند. 
ان مردم در ارتباط به تصویب این قانون نباید در برابر آنانی که مذبوحانه تالش میورزند تا  برای خشونت نماینده گ

 بتراشند، تمکین کنند. علیه زنان عبای تقدس دروغین بدوزند و یا برای آن توجیهاتی
و مردان عدالتخواه پنهان  گان مردم باید بدانند که نوع برخورد شان به این قانون از چشم زنان افغانستان نماینده

مانده نمیتواند. نوعیت برخورد به این قانون یکی از معیارهای مهم در تصمیم گیری ایشان برای دادن و یا ندادن 
 رای به یک نامزد عضویت ولسی جرگه در انتخابات آینده خواهد بود. 

مینماییم تا از این خواست عادالنه زنان  ما از همه نهادها و فعاالن جامعه مدنی و همه نیروهای عدالتخواه تقاضا
 افغانستان ابراز پشتیبانی نموده و دین انسانی و افغانی خود را ادا نمایند.

حکومت وحدت ملی، از رئیس و هیات اداری مجلسین شورای ملی، از نیروها  ما از رئیس جمهور و رئیس اجراییه
مه شخصیت های موثر جامعه افغانی تقاضا مینماییم تا برای به از ه  از علما و روحانیون واقعی،  و رهبران سیاسی،

 اقدامات الزمه را به اجرا بگذارند.   دوران انداختن مراحل تصویب این قانون،
نهادهای مدافع حقوق زنان و حقوق بشر در کشورهای جهان تقاضا   احزاب سیاسی، همچنان از پارلمان ها، ما 

عنوانی حکومت و پارلمان افغانستان، از مساعی ما برای تصویب قانون منع خشونت مینماییم تا با ارسال پیام ها 
 علیه زنان ابراز پشتیبانی بنمایند.

   هئیت مدیره کانون همآهنگی زنان افغانستان 

 امضا کننده گان:

 کانون هماهنگی زنان افغانستان .1

 کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان .2

 خبرگزاری زنان افغانستان .3

 ون آسماییکان .4

 همایش اروپایی زنان افغانستان .5

 انجمن مدد رسانی افغانی .6

 اتحادیه سراسری افغانها ی مقیم فدراسیون روسی .7

  شورای سراسری زنان افغان در فداراسیون روسیه .8

 انجمن کومک به زنان پروان .9

 " انگهړصفحه اندیشه نو "نوی و .11

 کمسیون زنان اتحادیۀ سرتاسری افغانان در هالند .11

 نو ) ناشر اندیشه های زنان افغانستان در اروپا(مجله با .12
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  کانون فرهنگ افغان در اتریش .13

 اتحادیهء انجمنهای افغانها درهالند .14

 دوهفته نامه زرنگار )کانادا( .15

 شورای هماهنگی زنان افغان در اروپا .16

 مجله نادیه انجمن .17

 سایت نادیه انجمن .18

 سایت افغان دیاسپر .19

 سایت سپرغی .21

 نپورتال افغان جرمن آنالی .21

 تار نمای مشعل ) رسانه گروهي سیاسي ، اجتماعي و فرهنگي ( .22

 ZAN - Hilfsorganisation zur سازمان پشتیبانی از حقوق زنان افغانستان -زن .23

Förderung der Rechte Afghanischer Frauen e.V 

 Interkulturelles Frauennetzwerk شبکه بین الفرهنگی زنان ایالت هسن آلمان .24

Hessen e.V 

 شتیبانی از آزادی زنان در افغانستانپ .25

 مرکز هماهنگی جوانان والیت بلخ گینماینده  .26

 افغان موج .27

28. Afghan Elites and Women Scientific and Vocational Association 

 A-AWA | Afghan American Women Association نهاد توانمند ساختن زنان افغان .29

 سدنی -د استاد پسرلي فرهنگي تولنه .31

 سدنی –یو شمله راد .31

  سایت گران افغانستان .32

  گان افغان انجمن علمی و حرفوی زنان و نخبه .33

 صدای زنان افغان .34

 مجله نایاب )تورنتو،  کانادا( .35

  انجمن فعال جوانان افغانستان .36

 گی زنان موسسه ی همبسته .37

 انجمن فرهنگی میهن در سویدن .38

 سایت نظر و دیدگاه .39

 شورای زنان در هالیند .41

 سایت ساحل .41

 اندیش روشن و روشنگر زنان سایت .42

 سایت روشنک .43

 یىختران رابعه بلخ .44

 

 نظیمی –سهیال حسرت  .45

 پوهندوی شیما غفوری .46

 داکترعالمه .47
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 حمیرا ثاقب .48

 راضیه هوتکی .49

 مریم واحد .51

 زرغونه عطا .51

 زرغونه عبیدی .52

 ناهید علومی .53

 نادیه قانع .54

  مریم محبوب .55

 منیره یوسفزاده .56

 سکینه زیار .57

 بهار سعید .58

 حمیرا صادقیار .59

 ن داودحسینه عثما .61

 ماللی نظام .61

 نیکو بهارت .62

 امیلیا اسپارتاک .63

 آزیتا رفعت .64

 صالحه وهاب واصل .65

 سامیه اصیل .66

 یلدا صبور .67

 طبیب زاده –فردیانا ظریفه  .68

 نیما صورتگر .69

 هما اسپارتاک .71

 مصطفی روزبه .71

 پشتیانا زیار .72

 سمیع حامد .73

 دستگیر روشنیالی .74

 نور هللا ولیزاده .75

 جعفر فیصل .76

 ابراهیم داریوش .77

 عبدالملک پرهیز .78

 هللا عبیدیحمید .79

 مسیح نظری .81

 ذبیع هللا نیکزاد .81

 محمد نظر ایماق .82

 سمیه امیری .83

 میر افغان .84

 حنیف محمد عزیز .85
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 نیال صادق اوغلو .86

 فرید بهمن .87

 فریده رسولی .88

 حنیف فرزان .89

 فتانه حسن زاده .91

 زینب ازبیک .91

 نظام سپنتا .92

 پرنیان صدیقیان .93

 نابغه سروری .94

 فهیمه دانش .95

 لطیف شینواری .96

 عبدالستار للندری .97

 یساره زمری زمر .98

 غوث الدین میر .99

 فاروق انجاز .111

 راضیه نجیبی رشیدی .111

 کریمه سادات .112

 صدف الل یوسفی .113

 احمد غالم سخی .114

 نعمت هللا ترکانی .115

 ملیحه ترکانی .116

 عبدالرحمن مجددی .117

 نفیسه فاکر .118

 نسرین توخی .119

 نیالب پژواک .111

 غریبه آشنا .111

 نور عدیل .112

 وفا صدیق .113

 دانش معرفت .114

 مصطفی وفا .115

 جنرال عصمت دولت زی .116

 مجید هاشمی .117

 شیما رسولی .118

 یاسیمن ابوی .119

 عزیز انیس .121

  سید سکندر شجاعی .121

  صبرینا ابراهیم خیل .122

 صالح رستمی .123
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 فایز عصمتی .124

 فرهاد بارکزوی .125

 عظیم صدیقی .126

 ناهید فروغ .127

 عباس خروشان .128

 زهره شریف .129

 ستوری شمس .131

  زهره مایل .131

 فریبا چرخی .132

 صالح الدین صالح .133

  نظیفه نظیف .134

 هیلی ارشاد .135

 طوبا پرند .136

 ذبیح نایبخیل .137

 نظر زاهد .138

  حارث حبیب .139

  یله همایوننب .141

 داکتر نعیمه غزل نیکزاد .141

 رودابه پرستو شالیکار .142

 شریفه عرفانی .143

 راضیه صافی .144

 واسع بهزاد .145

 صالح الدین صالح .146

 نجیب .147

 غفور دانش .148

 شازیه عشرتی امیری .149

 ماری نوابی .151

 زینت ازبک .151

 نادر ستانکزی .152

 فریبا کهکشان .153

 هارون غنی زاده .154

 صالحه رستمی .155

 سحر ایوبی .156

 فهیمه قیوم .157

 فاطمه طاهری .158

 گمحمد شبرن .159

 تیمور شاه غفاری .161

 سهیال شیرزی .161
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 نور محمد غفوری .162

 فایضه عصمتی فایز .163

 عبدالهادی هادی .164

 صدای وجدان .165

 زلمی کاوه .166

 عبدل آریا .167

 نذیر سعید .168

 فرهاد صافی .169

 ناصر تیموری .171

 کوزیت نورا .171

 مجاور احمد زیار .172

 کامله رسولی .173

 لیال سکندری .174

  توفانشفیقه  .175

 طوبی طهماس .176

 فایزه عصمتی فایز .177

 نجیب سفر .178

 رویا سلطانی .179

 ید صبوریفر .181

 دینا خلیل امین .181

 زینب رحمانی .182

 مهناز حیدری .183

 معصومه رضایی .184

 روشان احمدزی .185

 پورعطارویا بهار  .186

 شمسیه وحیدی .187

 ماریا ریکویدا .188

 احمد امینی .189

 هارون یوسفی .191

 عبدالسالم جاللی .191

 آشا ابوی .192

 زبیر ابوی .193

 شریفه هادي .194

 لیمه هادي .195

 عبدالهادي هادي .196

 فایزه عصمتى .197

 محمد اکبر کرگر .198

 نصرالدین استواد .199
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 مان امینیآر .211

 نورماه سالک .211

 تهمینه سالک .212

 الهه سالک .213

 شکیب سالک .214

 هابیل سالک .215

 شیر صافی .216

 سید شاه یعقوبی .217

 سید ولی شریفی .218

 عظیم راهی .219

 اسماعیل فروغی .211

 سعید اورکزی .211

 زلمی کاوه .212

 خزانعارف  .213

  ثریا سدید .214

 زمری غوثی .215

 حبیب گل پکتیاوال .216

 عتیق هللا شاهد .217

 نظیر سعید .218

 نرگس نوری .219

 رشید واصل .221

 گاللی سلطانی .221

 سن علی اورنگح .222

 زرین زری .223

 راضیه .224

 علی حسن .225

 غفار صفا .226

 یما ناشر یکمنش .227

 فرهاد امید .228

 جمیل احمد نظامی .229

 ثنا ستار .231

 عمر ثنا .231

 احمد امینی .232

 راضیه اعتمادی .233

 سهیال هاشمی .234

 جمیله رسولی .235

 ضیا صادقی .236

 کبیر نایل .237
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 احمد فرید مل .238

 رمزیه محمدی .239

 وحید صمد زی .241

 حامد عبیدی .241

 محبوب الهی حسن زاده .242

 راضیه صافی .243

 ناجیندا  .244

 ناهید مهرگان .245

 اسد زمری .246

 لمر احسان .247

 آسما آسیایی .248

 نادیه نثار .249

 رویا شکیبایی .251

 سمیع برهان .251

 هیلی سحر .252

 عبدالشکور پوپلزی .253

 امین هللا مفکر امینی .254

  سید میرزا شریفی .255

 ادریس مجیب .256

 فریدون مجیب .257

 حاجی افضل .258

 عبداالحد تالش .259

 روزی بهار آزاد .261

 ماریا رفیع مجددی .261

 گیتا رهبر زارع .262

 ینجیب هللا واحد .263

 متین یونس .264

 عطیه پوپلیار .265

 فریحه تیموری .266

 حشمت شمس .267

 فرید سیاووش .268

 سوزان ودان .269

 امان هللا بارکزی .271

 مصدق پارسا .271

 ذبیح نایب خیل .272

 بهار باران .273

 مهجور احمد زیار .274

 ببرک وسا .275
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 احمد فرید صمیم .276

 صدیق فرمند .277

 اسد الم .278

 عالیه عالیه .279

 فریده قریشی .281

 گلی آتش .281

 لطیفه ځالند .282

 نیلوفر نبی زاده .283

 یصفیه حقوق حساب .284

 سعیده رسولی .285

 شریف خان .286

 رویا صافی .287

 نجیب هللا قیوم .288

 عادله پوپل .289

 سونیا رحیمی .291

 مارینا یار .291

 غالم محمد زارع .292

 ابراهیم مهر .293

 سهیال زحمت .294

 یاسمین همسنگر .295

 زی شعیب اسحاق .296

 زی نفیسه اسحاق .297

 ظهور فضلی .298

 اسد زمری .299

 پادشا کریمی .311

 امرهللا محمدی .311

 حضرت حبیب .312

 پردیس محب .313

 سلطان عزیز کاکر .314

 شیدمحمد محسن جم .315

 طاهر گبین .316

 نازی صفی .317

 خیبر عطا .318

 لیال عطا .319

 یلدا عطا .311

 آرش عطا .311

 رودابه صفدر .312

 رویا منصور .313
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 29تر 10 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

 

 نسرین منصور .314

 پروین منصور .315

 نجیبه هو تکی .316

 فریبا احمدی .317

 نوریه بارکزی .318

 جمشید پایمرد .319

 فریدون فرید .321

 پر وین ارغندیوال .321

 شاه محمود ارغندیوال .322

 ضیا پوپل .323

 هما پوپل .324

 منصور پوپل .325

 صدف پوپل .326

 صبور پوپل .327

 ان پوپلمرج .328

 شمس پوپل .329

 نادره عظیم صافی .331

 نعمت عظیم .331

 ریدی ژواک .332

 ماری ژواک .333

 رومل ژواک .334

 نور حبیب .335

 اسماعیل محشور .336

 قدرت هللا غوثی .337

 نیره راعی .338

 گل غوتی کاکر .339

 جمیله شیرزی .341

 ناهید ترک .341

 نریمان نوین ختک .342

 سلیمان دانش .343

 امیر جان رسولی .344

 نسرین فروغی .345

 اکبر فروغی .346

 بیدار علیخیل .347

 برشنا امیرزی جاللزی .348

 طیفه اسحاق علمزیل .349

 اجمل مستعد .351

 اسدهللا هدف .351
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 29تر 11 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

 

 زبیر شیرزاد .352

 عبدالسلیم حکمتی .353

 عبدالغنی غیاثی .354

 محمد آصف کاکر .355

 آریا صبور خوژمن .356

 زهره رهگذر .357

  نصرهللا نور نور .358

  هوسی اتمر .359

  فرید طهماس .361

  جالل بایانی کاوشگر .361

 فقیرچند چندیهوک .362

  صدیق کاوون .363

  رابعه مقصودی .364

  سرخیل سیلنی .365

  النصیر احمد ارغندیو .366

  محمد سرور بارکزی .367

  پیکی رجبی .368

 زبیده سکندر .369

 طوبا طهماس .371

 شیال اریزی .371

 ویس اسحاق زی .372

 وحیده اطبای .373

 ځانگه صدیقی شریفی .374

 خوشحال سادات .375

 یاسین ابراهیمی .376

 منوچهر انوری .377

 امید نوری .378

 نیال نادر صدیق اوغلو .379

 هارون غنی زی .381

 سمیع هللا بشردوست .381

 حفیظ هللا رنجبر .382

 حسینه بلوچ حسینه .383

 هرازین شریف .384

 ناصر روستایار .385

 میرویس پوپلزی .386

 دل آغا حاجت .387

 احمد فواد محرابی .388

 فیض هللا کوماندو .389
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 29تر 12 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

 

 مسعود خوجه زاده .391

 امرهللا معمدی .391

 حشمت تالش .392

 محمود کامل .393

 ساریتا ناز .394

 ظهور همکار .395

 عارف قیس .396

 زردشت آذر .397

 گیتی طراوت .398

 طوبا طهماس .399

 آشوک داس .411

 محمد صفر خواریکش .411

 واکځصفت  .412

 زرجوغه میوند .413

 ماللی کوهستانی .414

 اد الماس توتاخیلشهز .415

 لطیف کریمی استالفی .416

 جاوید کمال .417

 راحله صدیقی .418

 صابره ابراهیم خیل .419

 نڅوفضل پا .411

 پروین سعید .411

 زلمی نصرت .412

 شکریه سعید .413

  قدرتیوحیدهللا .414

 صمد اظهر .415

 ظفر هراتی .416

 پسرلی ژواک .417

 صابره ژواک .418

 مسعوده قاضی .419

 وحیده امیل .421

 نصرت حبیب .421

 قسیم حیدری .422

 سید ذکریا درویش .423

 عظیم سلطانی .424

 رمرضیه حید .425

 منوچهر لودین .426

 فیروز خلق سعادتیار .427
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 29تر 13 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

 

 صدری خاویانی .428

 حمیده همزاد .429

 اسدهللا باتوری .431

 فاروق حفیظی  .431

 صالح زاده  رحیم .432

 طاهره صافی .433

 نصرهللا طاهری .434

 ته ینج نفیسه .435

 سدیس سادات .436

 عزیز رفیعی .437

 سرور همگام  .438

 ارراحله ی .439

 فیاض نجیمی .441

 زمری غوث .441

 مهدی ثاقب .442

 گیتا بشردوست .443

   صور اسرافیل .444

 فریدون یما .445

 مجتبی عطایی .446

 مصطفی سروری .447

 زحل سیاره آشوری .448

 بهار سهیلی .449

 محمد عالم امینی .451

 ذکیه شفایی .451

 خلیل حکمتی .452

 فرخنده عزیزی .453

 کریمه هدایت .454

 هوراناک بلوچ زاده .455

 نازیه کوشانی .456

 مزاری صفا .457

 مریم غمگسار .458

 لیال جواد .459

 ر فرخ سیرعبدالقها .461

 محبوبه یوسفزی .461

 نوریه حقنگر .462

 محمود مبارز .463

 صغرا سادات .464

 نسیمه سبا .465
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 29تر 14 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

 

 ندا خلیق .466

 میرویس صالحی  .467

 صدف رامز .468

 بهار آرزو .469

 سیف الدین نظامی .471

 حوریه مصدق .471

 آرزو نایبی .472

 احمد فرهاد شمس .473

 زمان خوشنام .474

   سرحد سیغانی .475

 صفیه عمری .476

 زرلشت حبیب .477

 زینب رفیعی .478

 شیوا نوجو .479

 یلدا سخی .481

 برشنا یفتلی .481

 انیتا عسکریار .482

 نادیه بهبودی .483

 نورضیا فیصل  .484

 زر کاللی .485

 عثمان نوری .486

 مهسا محسنی .487

 فرید رفیعی .488

 فلورانس ابراهیمی .489

 وحیده اوستا .491

 پرویز ظفرمل .491

 بصیر بینا .492

 مهر اعتمادی .493

 نادیه سلطانی .494

 مسعود مومن .495

 بابک سیاوش .496

 نیل خالقی .497

 انیسه صفی زاده .498

 لیال مقدم  .499

 فهیم صابر .511

 زمان فرید .511

 منیژه شاهی .512

 ی حیدر انور .513
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 29تر 15 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

 

 فضل پاک .514

 فرزانه فرهمند .515

 ملیحه ملک پور .516

 شبنم سیمیا .517

 صحرا موسوی .518

 ضیا مبلغ  .519

 سنا جان .511

 زهرا موسوی .511

 نبیله وافق .512

 نسیمه سبا .513

 حمید صفاوت .514

 دوستگیتا بشر  .515

 روشنی چند .516

 فهیم صابر  .517

 زلمی رزمی  .518

 نور احمد احمدیار   .519

 ماریا اوستا  .521

 ثریا احمدزی  .521

 وحید امیری  .522

 محمد گل هو تک  .523

 واکماللی ژ  .524

 د احمدخال  .525

 لیلی احمد  .526

 صابر شیرزوی  .527

 عبدالقادر مسعود  .528

 درانځعاشق هللا   .529

 ننگیالی وزیر  .531

 پروین قاسمی  .531

 نادرمحمد بارکزی   .532

 صدیق قیام   .533

 برکت هللا جان عاکف   .534

 حیدر زیارمل  .535

 ظریف ظریف   .536

 متین رحیمی بارکزی   .537

 داود شاه زمری  .538

 طوفان عمری  .539

 سردار شکیب خان  .541

 فریبا احمدیار  .541
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 29تر 16 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

 

 ریلیال سکند  .542

 یلدا صافی محبی  .543

 جاوید طهماس  .544

 سیده طلوع  .545

 حمیده الیاسی  .546

 اسد ننگیال خان  .547

 سمیع صدیق  .548

 توریالی علی خان  .549

 زلمی وردگ  .551

 عنایت هللا خان احمدزی  .551

 مریم بلوچ .552

 عظیم راهی  .553

 امرالدین سرحد  .554

 محمد ناصر ویار  .555

 محمد ادریس سنگر  .556

 اشرف ایمان  .557

 سمیرا پوپلزی  .558

 نور عدیل  .559

 خالد پرولتاریان  .561

 نور ضیا فرین  .561

 فرشته کمال  .562

 ربانی الکوزی .563

 فرشته صدیقی  .564

 زالل یاسین ایلییگی  .565

 عزیز هللا انیس  .566

 پریوش نجمی  .567

 هاشم فقیری  .568

 نجیب هللا الفت  .569

 انور سراج .571

 عصمت بهرامی  .571

 زهرا فروغ  .572

 مهدی حقیار بشر  .573

 راحله صافی  .574

 لیزا لوپز  .575

 فرید احمد  .576

 احمد سیالب  .577

 انور سادات  .578

 هارون قادری  .579
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 29تر 17 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

 

 یم رسولیابراه  .581

 جان آرمان  .581

 یحیی بیات  .582

 فایزه عصمتی فیاض  .583

 شمسیه واجدی  .584

 زهره محمدی  .585

 امید حاجی زاده  .586

 نگر بانو  .587

 روزیتا جان  .588

 صبور عزیزی  .589

 حمید هللا شاهین  .591

 شیما مهجور  .591

 ادریس مجیدی  .592

 لطف شینواری  .593

 سالم علیزاده  .594

 لیال وحید  .595

 سهیال حامد .596

 منصوره مطلق  .597

 رنگینه عثمانی  .598

 محمد خرازی  .599

 حمیده فرهمند  .611

 رضا عظیمی  .611

 رحیمه سیفی  .612

 کامله کریمی  .613

 کریمه سادات   .614

 نصیر مهرین  .615

 رسول رحیمی   .616

 معروف غنی زاده   .617

 فاطن نجیمی  .618

 بصیر عطایی   .619

 هما امیر ولی  .611

 نجیبه طبیب زاده   .611

 نظیفه جهانبین  .612

 ناجیه حبیب  .613

 کریمه نیکیار  .614

 امینه طبیب زاده   .615

 سید امین هللا  .616

 نصیر هاشمی  .617
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 29تر 18 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

 

 یفزهره شر  .618

 نجیبه منصوری  .619

 اورنگ زیب مستعد  .621

 لطیف اندری  .621

 ماریا یار  .622

 دل انگیز   .623

 صنم عنبرین  .624

   وحید عزیزی .625

 صدیقه ایتو .626

 نثار احمد صالح .627

 ظاهر الکو زی .628

 میرویس اتل .629

 پرویز حمیدی .631

 میرعرب شاه چمتو .631

 عجب نور حبیبی .632

 صوفیا ولی زاده .633

 اسماعیل جمشیدی .634

 ذکریا رحیمی .635

 حنیف رهیاب رحیمی .636

 بصیر شاه .637

 ب الدین سرمندشها .638

 نظیفه غفوری .639

 زاده ملکزاد روهید ملک .641

 عزیز شینواری .641

 مجیب یوسفی .642

 فوزیه ساقی .643

 نجیب یوسفی .644

 نجیبه آرش .645

 ونڅالفت پا .646

 هدایت هللا حبیب .647

 خوشحال خان .648

 مینه قهار غفاری .649

 حورا رحیمی .651

 خالده زیارمل .651

 صالحه شیما غفاری .652

 احد سیالب .653

 نبیله فتاح یعقوب .654

 فرزانه عظیم .655
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 29تر 19 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

 

 صوفیا یوسف .656

           سرت دوستیارسهیال ح .657

        یز صحرایپا .658

 مهرو ولی زاده .659

 یازاعزیزه  .661

 دهمژسیما  .661

    مژگان افشار .662

 سید حکیم حکیمی .663

 راضیه صافی .664

 صنیعه تنویر .665

 هوسی رحیمی .666

 صدف فردا .667

 مینا فقیری .668

      خدیجه احمدی .669

 الهه تاج .671

 پروین محمد زی .671

 لینا فروغ .672

 زهره .673

 سوسن ترابی .674

 عبدالوحید .675

 پروین احسان زمانی .676

 ل کاکرعبد .677

 جاوید طهماس .678

 نوید اساس .679

 ملیحه صافی .681

 فخریه .681

 لیال بهزاد .682

 فضیله اسالم خیل .683

 سحر عظیمى .684

 شفیقه عظیمى .685

 ناصر احمد وارد .686

 مارى وارد  .687

 آرش ناصر وارد .688

 عبدالغفور شعیب .689

 ماریا جویا ثمر .691

 ثریا کوهسار .691

 محراب احمدزی .692

 فریحه احمدزی .693
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 29تر 20 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

 

 شریفه شریفیان .694

 عایشه نوری .695

 منیژه نیکیار .696

 پروین وفادار .697

 یفه عابدیشر .698

 عاصی عنیف .699

 دیانا عثمانی .711

 امیدهللا .711

 کبیر سروری .712

 نصیر بخاری .713

 شقایق موسوی .714

  تیمور عزیززاده .715

 تمیم عظیمى .716

 یلدا وارد .717

                         سیاوش وارد .718

 پروین سرابی .719

 سمیع هللا نوری .711

 اوستا اوستا  .711

 الیزا عباسی .712

 امید غوثی  .713

 زهره ظریفی .714

 هما هاشمی  .715

 نجیبه  .716

 فاطمه نعیمی .717

 ه ظفرزاهد .718

 فاطمه کاکر  .719

 نیله نادر صدیق  .721

 قدیر حبیب .721

 نصیر جاللی .722

 قادر غفوری .723

 احمد سید ملکزاده  .724

 سید ظفر .725

 رزم آرا حواس .726

 شیال آریازی .727

 ضمیر رحیمی .728

 قسیم واصل .729

 ترانه دانشمل .731

 وژمه بابک  .731
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 29تر 21 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

 

 عبدالروف رضا .732

 سونیا رفیق .733

 رفیع احمد  .734

 نصیر آرین  .735

 نرگس پناه  .736

 غوث صدیقی .737

 عطا خاوری .738

 فخریه شاهین .739

 انور امینشیما  .741

 مهسا آریایی .741

 مارینا عظیمى  .742

 فهیم ادا  .743

 شیال آریازی .744

 اصیل راستین .745

 رامین همرزم .746

 محمد احسان عمر .747

 مکی واعظ .748

 سهیال زحمت .749

 سوما ابراهیمی .751

 سید نجیبی .751

 جابر قادری .752

 سمیع حمیدی .753

 شفیقه محسنی .754

 عبدل باطن .755

 صحرا کریمی .756

 شکیال ځدران حمیدی .757

 فهیمه رحیمی .758

 فخریه سروش عظیمی .759

 سارا افضلی .761

 شته غنیفر .761

 نرگس نوابی .762

 حبیبه امین .763

 مهدی مدبر .764

 فرزانه مرسل .765

 آنا نقشبندی .766

 امیر حمزه اکبری .767

 تمنا تهمتن .768

 محمد کریم عالمی .769
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 29تر 22 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

 

 سلطان خالد .771

 زینب اوزبک .771

 انیسه صفی سادات .772

 محمد مصطفی .773

 حبیب حمیدزاده .774

 نجیب هللا پیمان .775

 انیسه بارکزی .776

 عالمه سادات .777

 ناجیه سادات هاشمی .778

 سرور بدخشی .779

 لیمه ناصری .781

 بی دنیا داوود .781

 فرخنده احمدی .782

 شازیه امیری .783

 زرلشت توهی .784

 محمد احسان رنجبر .785

 فاطمه عزیزی .786

 نادیه کوهستانی .787

 فرزانه .788

 نسیم ندرت .789

 فهیم پارکر .791

 قیوم حیدری .791

 شمس کیبی .792

 زمان عطایی .793

 جاوید احمدی .794

 نیله مشعل .795

 آرین حکیمی .796

 سید صابر انصاری .797

 محمد عظیم عمر .798

 عنایت رحیمی .799

 شکریه ستارزاده .811

 عاقله مقصوی .811

 شیما غفوری صا لحه .812

 علی هروی .813

 نادو افغان .814

 صفی وهاب .815

 سلوا راضی هاشمی .816

 سید احمد شاه طغیانی .817
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 29تر 23 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

 

 پویا پویامک .818

 فرهاد رحمانی .819

 آرین سهراب .811

 زهرا فروغ .811

 نفیسه طایان .812

 اسدهللا صدری خاویانی .813

 احمد سیالب  .814

 والیه جان  .815

 مینا احمدی .816

 عنیف محمد عزیز .817

 کریمه کرامت  .818

 نظیفه نظیف .819

 نذیر حسینی .821

 زرغونه انس .821

 هریمامایل  .822

 حیدر اورنگ .823

 عاطفه سید .824

 زید احمد زی .825

 حسیب احمدزی  .826

 بهرام نیکیار .827

 محبوبه نیکیار .828

 نظیفه جهانبین .829

 عاصیه نیازمند  .831

 حبیب حمیدزاده .831

 تواب خان حسین خیل  .832

 پروین حسن زمانی  .833

 محمد ولی  .834

 ناصر احمد نعیمی  .835

 حسیب هللا دوست  .836

 گاللی ظریف  .837

 نجیب جعفری  .838

 فیض اهللا حساس  .839

 صابر انصاری  .841

 شیر تیموریب  .841

 عبدل کاکر  .842

 سعیده وجدان  .843

 جمال واصل  .844

 محمد احسان عمر  .845
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 29تر 24 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

 

 قاسم عثمانی  .846

 خیرهللا سکندری  .847

 رسول رحمانی  .848

 احمد رصول صادقی  .849

 فاطمه دهقان رحیمی  .851

 رازو شیرزوی  .851

 ظاهر صدیقی  .852

 نوریه دنیا لطیفی  .853

 ساالر عزیزپور  .854

 روماشفیق  .855

 فهیم رحیمی پیکار  .856

 اورنگزیب مستعد  .857

 انبد شریفی سنعا  .858

 گاللی مجید  .859

 شهزاد فکرت  .861

 ریتا رحیمی  .861

 خالده حیدری  .862

 مریم تنها  .863

 افیوحنیفه   .864

 سید هاشم سادات  .865

 زهره ملک زاده  .866

 احسان  .867

 مهجور رسول  .868

 زینت آز  .869

 مرسی صافی  .871

 صابر شیرزی  .871

 پیرمحمد سیار  .872

 فریدون رسول  .873

 رشید فالح  .874

 صالحه رشیدی  .875

 صالحه زمان  .876

 ناهید فروغ  .877

 محیب هللا محیب .878

 ر دوستمحمد ناص  .879

 نجیب هللا قیوم  .881

 شگوفه بهار  .881

 نسرین لطیف زاده  .882

 بیر عبدالرحمان زیزمحمد   .883
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 29تر 25 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

 

 شبانه صافی  .884

 رضا اعظمی  .885

 شیرا زند  .886

 اسمر سادات  .887

 واسع سا  .888

889. Saya Wayne 

 نذیر احمد  .891

 هارون غزنوی  .891

 تورپیکی قیوم  .892

 فرزاد رضایی  .893

 راضیه راد منش یعقوبی  .894

 محمد عثمان احسان  .895

 زرغونه ولی  .896

 تابش تنها  .897

 ظفر حسینی  .898

 ستوری شمس  .899

 زویا سپهر  .911

 اسمعیل سروری  .911

 سلیم خان میهن یار  .912

 هما طرزی  .913

 سمندر سهار  .914

 نجیب شفقیار  .915

 بسام  .916

 حیدر عدل .917

  لطیفه ولی  .918

 نصیر ولی  .919

 احمد شاه قادری  .911

 قادر فضلی  .911

 ننگیالی علم مل  .912

 سرور منگل  .913

 ظریف  .914

 حشمت اورنگ  .915

 وحید قدرتی  .916

 امان عزیزی  .917

 نثار بهین  .918

 یذکیه هو تک  .919

 محبوبه هو تکی  .921

 محبوبه مقصودی  .921
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 29تر 26 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

 

 روشانه بارکزی  .922

 شاه محمد بارکزی  .923

 شاکره  .924

 روح افزا نعیم  .925

 امین نعیم  .926

 داود نعیم  .927

 کاظم پوپل  .928

 لیال رسول  .929

 تریا رهنما  .931

 محبوب سید  .931

 حارث سید  .932

 غزال نایاب  .933

 خیرهللا سکندری  .934

 اجمل واصل  .935

 مریم حمیدی  .936

 ابونوره  .937

 احمد هللا ترکمنی  .938

 السالمجلیل عبد  .939

 شیما اوریا  .941

 فضل الرحیم رحیم .941

 فایزه تسمین  .942

 آرین سعادت  .943

 مسعوده حبیب زی  .944

 سید محمد میرزایی .945

 عالیه تاج  .946

 مینا همکار  .947

 داریوش پویا  .948

 هوسی صافی  .949

 علومی سروریشهال  .951

 لیال حسینی  .951

 بلقیس عمر  .952

 ذکیه خدری  .953

 حسن سید  .954

 سمیع دوست  .955

 هما امیری  .956

 شفیق کاکر .957

 صدف هاشمی  .958

 حمید غوث  .959
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 29تر 27 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

 

 فیحفیظه وا  .961

 حامد صافی  .961

 سید نجیب هللا معصومیار  .962

 خالده وافی بیات  .963

 ناهید وافی  .964

 غزال وافی  .965

 شهال فضل .966

 فوزیه عبقری  .967

 وحید احمد عبقری  .968

 وحید هللا وافی  .969

 یوسف عمر صافی  .971

 گاللی عرب  .971

 سید علی آغا حسنی  .972

 سپوژمی حیدری  .973

 احمد ضیا ظاهری  .974

 زویا خان  .975

  پونم رستمی  .976

 عثمان حیدر صدیقی  .977

 ویاملنگ کا  .978

 خوشبو محمد  .979

 نصرهللا طاهری .981

 عبدالوکیل ویسا .981

 سید مهران .982

 ببرک ارغند .983

 ترینا شرین دل  .984

 رحیمه میری  .985

 ملکه شهید  .986

 نبی بیات  .987

 صفی محمد بشیر  .988

 شکیال گیالنی  .989

 زهره یوسف  .991

 رحیمه حفیظی  .991

 شکور شمس  .992

 زینب سروری  .993

 جاوید سروری  .994

 فریبا مبارز  .995

 اسدهللا تیمور  .996

 عطا هللا قربانی  .997
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 29تر 28 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

 

 اورفرحناز ب  .998

 نسیمه نصیری رضایی  .999

 سید ناهید .1111

 امین هللا طبیب زاده  .1111

 خورشید  .1112

 امرهللا محمدی  .1113

 سمیعنجیبه   .1114

 نجیبه کامگار  .1115

 گلنار  .1116

 شهال آمو  .1117

 رخشانه نجیمی  .1118

 حریم صافی  .1119

 سونیا انصاری  .1111

 امیر حسین محمدی  .1111

 روشانه علومی  .1112

 منصوره مطلقی  .1113

 مریم احمدی  .1114

 محمد خرازی  .1115

 ماهرخ عطاران  .1116

 بشیر عاطف  .1117

 ین امانیام  .1118

 خالده حیدری  .1119

 بهاره حکیمی  .1121

 زهره سبحان  .1121

 الیزا عباسی  .1122

 رویا عدیل  .1123

 مهر افزون انوری  .1124

 نیلو دینز  .1125

 جمیله مرادی  .1126

 صالحه سوما روفی  .1127

 احمد جاوید خرسند  .1128

 بهار حبیب  .1129

 میترا نوید  .1131

 کبرا زیان  .1131

 مروه افضلی  .1132

 لیال سو  .1133

 کیمیا احمدی  .1134

 ادریس مجدی  .1135
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 29تر 29 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

 

 زرمینه نوری  .1136

 تآرین سیراب سادا  .1137

 الله وحید  .1138

 

 Women's politicalنهادهای هماهنگ کننده : کانون همآهنگی زنان افغانستان ؛

participation committee کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان؛ خبرگزاری

 زنان افغانستان
 

 * فهرست برای امضای شما ) نهادها و همچنان شخصت های مستقل( باز است

کسانی که شما پشتیبانی شان را جلب کرده اید به اثر اشتباه در فهرست درج  اگر نام شما و یا نام** 

لطفاً با گذاشتن یک تبصره و یا ارسال پیام   نشده باشد و یا در شیوه نوشتن آن اشتباهی رخ داده باشد ،

  ما را مطلع ساخته و بر امتنان بیفزایید
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