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 یونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمی
 

 یون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپاـراس
 

 

 Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe فد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 قدر دانی از کارهای علمی، اجتماعی و فرهنگیگزارش مجلس 

 جناب دکتور عزیز گردیزی

 

 

 

 

 

 

 . 

    

 

میداشت راگرا برای ای گردهمایی  ۲۰1۶اگست و( به روز ششم اروپا ) فاردر ناهندگان افغان پ ازمانهایفدراسیون س

عزیز گردیزی در شهر الیدن هالند  داکتر آقایاجتماعی ژورنالیست مبارز کشور  از کارهای فرهنگی، علمی و

پایان برنامه مدیریت  صمد هارون از شروع تا آقایرا بانو مریم تانیا عاکفی و مجلس گردانندگی  نمود. برگزار

 و فارو،عضو های  نجمنای مقیم هالند، المان و بلژیک اعم از بیش از صد نفر از افغانها گردهماییین در ا نمودند.

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/FAROE/faroe_qadrdaani_az_dr_aziz_gardizi.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/FAROE/faroe_qadrdaani_az_dr_aziz_gardizi.pdf


  

 

 

 5از ۲

، بانوان، نویسندگان و شاعران شرکت ها اجتماعی، ژورنالیست ن مدنی والاهای مستقل ملی، فرهنگی، فع شخصیت

  ند.دنموده بو

 

  بخش اول برنامه:

  های پناهندگان افغان در هالند )فافون(  رئیس فدراسیون سازمان معاوناد با سخنرانی انجنیر احمد شیرزجلسه

ت اجرائیه فارو مراتب سپاسگذاری شانرا أنمایندگی از هیه ز گردید، ایشان در ابتدا ضمن خیرمقدم به مهمانان، باآغ

 .ندداشت ابرازمراسم از اشتراک حاضرین در این 

  ۲۰1۶تا  1۹۹۹های فارو از سال  تو فعالی تأسیس  گردیزی در وردکت خدمات قابل قدربه اشاره کوتاهی با سپس 

 یکنفرانس ها و کشور، های خاصی که در رابطه با مسایل اساسی های سالیانه و کنفرانس کنفرانس بخصوص در

اضافه نمود که  اشاره کرد. محترم شیرزادهای فرهنگی، علمی و اجتماعی  و تجلیل از کارهای شخصیتفرهنگی 

ت نشس ازبطور نمونه  ،اجتماعی وسیعتری را در برمیگیرد های فارو روز تا روز ساحات فرهنگی و فعالیت دامنه  

د ارنجهای مقدس: بقلم استاد نسیم رهرو، فری)) : کتاب پنج جلدسی و نقد رروز کتاب فارو در سال گذشته که به بر

 اکتردیا عاکفی و گفتمان بحران افغانستان: بقلم زمین: بقلم بانو تان NL ۀد، خراسان زایخاموش: نوشته بانو فریده احمد

  اختصاص داده شده بود یاد آوری کرد:  ((سید موسی صمیمی

" از شیوه تولید اسیایی تا لیبرالیزم نوین در امریکا در گذرگاه زمانصحبت مختصری در رابطه با کتاب " در ادامه

ود خامتنان از جانب  ودانی قدرابراز  حبت خود را با ، انجنیر شیرزاد صگردیزیعزیز اثر ارزشنمد داکتر صاحب 

غان پناهندگان افهای  فدراسیون سازمانرئیس افتخاری داکتر صاحب گردیزی  به در هیآ ت اجرائیه فاروو همکارانش 

 ش پایان داد.به صحبتاجندای روز  معرفی و) فارو(  در اروپا

  صحبت نمود؛ های مقدس ده کتاب رنجفعال سیاسی فرهنگی و نویسنستاد نسیم رهرو: ابعد 

 توردک آقاینخست به شرح زندگینامه  شان در بخش گرمگان رنج و درد جامعه با شور و احساس داز نوسین موصوف 

 ایآقان کودکی تا تحصیالت عالیه و کارکردهای رسمی و فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آوگردیزی از 

علمی  های سیاسی و چگونگی عالقه مندی و شکل گیری فعالیت شرح س بر. سپصورت مختصر پرداخته گردیزی ب

در اکثر جلسات برون مرزی   ایشانشرکت فعاالنه ارج افغانستان از زمان جوانی تا ور گردیزی در داخل و خدکت

ل اهای فع های روشنفکر و بخشه با گرو دکتور گردیزیهمچنان از دوستی و همکاری  استاد رهرو روشنی انداخت. 

 های علمی داکتر گردیزی ه اضافه نمود که فعالیتوری نمودآ در رابطه با مسایل اساسی کشور یادجامعه افغانستان 

ر مقاله و اثر د هاه " و ترجمه کتاب "بردگی" ددر گذر گاه زمانکتاب " تا لیف برعالوه  ایشان است و نیز چشمگیر

 .نشر رسانیده انده نشرات ب

ر و یکی گی ناپذیبل یک مبارز خست ،نامه بت ژورنالیسک ند که داکتر گردیزی نه تنها ینسیم رهرو اضافه نمود آقای

فعالیت و  . شرح مبسوطی ازباشند نیز میها  دفاع از حقوق انسان و خواهی التعدکشور ما در صادق فرزندان از 

بخش  فارو()ر اروپا های پناهندگان افغان د فدراسیون سازمان های بسط فعالیت ی وگذاردر بنیادگردیزی  آقای نقش

 ا وه حیث ناظم در کنفرانسه گردیزی ب کتور عزیزحضور همیشگی د و بود. درین بخش ازاخیر صحبت استاد رهر

 در اداره  ایشان ، حوصله مندی زیاد جریان جلسات موکراسی دریرعایت د ازسبانی شان پا، جلسات عمومی فارو



  

 

 

 5از 3

، یاد آوری گرفت صورت میگردهمائی ها بررسی طرح قطعنامه های بحث هائی که حین بخصوص  وجلسات 

سای افتخاری فارو برگزیده شد.  ه ب ۲۰۰۲داکتر گردیزی در سال  گردید.   حیث یکی از رو 

ن هارو صمد آقایپرداخت و  اشعار جدیدش می شعری ازبه سرودن کنفرانس بانو عاکفی  در ختم هر سخنرانی مدیر

ات خاطر گردیزی و آقایهای  در رابطه با شخصیت و توانایی مدیر دوم جلسه و) ویراستار کتاب "در گذرگاه زمان"( 

 .نمود صحبت شان مختصرا   مشترک

  خنانی س بردگی"اجتماعی و ویراستار ترجمه کتاب " فرهنگینویسنده و صاحبنظر معراج امیری:  آقایسپس

 .چند به عمل آورد

مه  آلمانی به زبان دری ترجمه کرده کتاب دیگری است که دکتور گردیزی آنرا از ترج امیری آقایموضوع سخنرانی 

زبان المانی ه ب ۲۰11در سا ل  ( نگارش یافته و۲۰1۰)زبان هسپانوی ه بنام دارد بردگی" " است. اصل این کتاب که 

موضوع کتاب در ، ابراز داشت که کتاب بردگی است امیری که ویراستار آقایاست. شده  ترجمهصفحه  351در 

ق ند و مستدل از قاچاتیک پژوهش مس ، این کتابامیری گفت . است "تجارت انساندر رابطه با " یبرگیرنده مطالب

زی ردیترجمه این کتاب توسط دکتور گباشد. امیری  میموضوع مهاجرت  زنان وبخصوص انسان و بازار انسان به 

ا امانتداری ب، رسا و ، قابل فهمنگاه نوشتاری ساده از یدری کتاب بردگ ارزیابی نموده ابراز داشت ترجمه   را با کیفیت

 باشد. ر شد که این کتاب در کابل در دست چاپ میویادا وصورت گرفته است متن اصلی   نسبت به

در آلمان بیش از بیست هزار کند و همین اکنون  موضوعات پناهندگی را احتوا می امیری از اینکه کار فارو آقای

. محترم باشد نفر از نوجوانان ناپدید شده افغان می ۷۰۰۰اد دتعه بکه مفقود شده  بی سرپرست پناهجوی نا بالغ و

 .نقش فارو را در توجه و پیگیری به این معضل جوانان افغان مهم دانست امیری

و  امر سازنده زیست شانو ، دانشمندان و نویسندگان در زمان حیات از اندیشوران تجلیل کید نمود کهأامیری ت آقای

های  یلم کوتاه از مقاطع سخنرانیاین قسمت برنامه ف در. رسم در آینده نیز دنبال شودپسندیده بوده که می باید این 

ط ایشان توسامه نهنادری که در استدیوی بنیاد شا ایشان با صدای زیبای بانو منیژه گردیزی، و نکاتی در مورد داکتر

 .اشدب میو شنود لم در لینک زیر قابل دید یاین ف ایش گذاشته شدمنه تهیه گردیده بود ب

https://www.youtube.com/watch?v=wkdikKPETaY 

 ی جنایتها تداوم بخاطر، و دکلمه نمود را "بانو تانیا عاکفی سروده زبیایش "من هزاره ام ،برنامه به تعقیب

رین در را محکوم و حاض کابل ۲۰1۶کشتار روز دوم اسد وجنایت خصوص به متواتر در سی و هشت سال گذشته 

ر دارجگذاری به جانباختگان برای  برای محکومیت جنایت ها و نریخواند و حاض دو دقیقه سکوت فرا هبرا جلسه 

 بپاه ایستادند. سکوت

  لبی چند ارائه کرد؛مطا : فعال فرهنگی، سیاسی اجتماعی از المانیقین انجنیر آقایدر ادامۀ برنامه 

و اضافه نمود که از انجاییکه بحث در مورد بخشهای مختلف قرارداده سی ررزیر کتاب " در گذرگاه زمان" را  ایشان 

اظهار یقین  آقایمحدود میکند.مشخص چند مبحث صحبت شانرا در مورد موصوف کتاب نیاز به وقت زیاد دارد 

اب نقاط بارز این مبحث کت یواند. بسیار دقیق و عالمانه شرح داده را مبحث نیولیبرالیزم که دکتور گردیزی داشت 

 ،میانه ببار اورده اند شرق از جمله درکه نیولیبرالیزم بر جوامع مختلف  معضالت و حوادثرا با نمونه های یاد شده 

 .کردتوضیح 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wkdikKPETaY
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 وز گردیزی کمپ داکتر آقایصفی وهاب برای  داکتر آقایبا اجرای اهنگ زیبای که پروگرام  ،بعد از تفریح

تر صفی وهاب در البالی برنامه چندین داک آقای، و مورد استقبال حضار قرارگرفت نگآغاز یافت. این آهنموده بود 

 شخص خودش که را خواهانه میهن  با محتوی ملی واهنگ 

  که ود اجرا نم، استکرده  کمپوز شعرای مطرح کشور برخی از وطنخواهانه با محتوی ملی و اشعاربرای

  .حاضرین در جلسه قرار گرفت تشویقمورد 

 

 بخش دوم برنامه:

  شعری از سرودن صمد هارون و  آقایخاطرات و و پیامها اخصاص داشت برنامه با سخنان  به قسمت این

ون دراسیاین ف سیافت در ابتدا پیام فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند توسط رئیادامه بانو تانیا عاکفی 

( فونات اجرائیه )فهیأن تمنیات خود و " بهتریشد که با اشاره مختصر بر کتاب "در گذرگاه زمان خوانده لونا ولی نوبا

 گردیزی قدردانی نمود. داکتر آقایرا اعالم و از زحمات 

 هفده سال موجودیت فارو  طی که در کمیتۀ حقوق بشر فارو مسؤول راتب فقیری آقای ،در بخش خاطرات

 تأسیس از مجلس طره ازدکتور گردیزی خا، به شرح سه ه  همکاری نزدیک با دکتور گردیزی داشته استرابط

گردیزی  آقایارانش را برای کمراتب سپاسگذازی خود و همسخن گفت و ۲۰11و  ۲۰۰۸لهای در سا ( و1۹۹۹)فارو

 اعالم داشت.

 ه های زیر برای فارو رسید های شاد باشی و قدر دانی امالمان، کانادا و فرانسه پی ،در بخش پیامهای رسیده از افغانستان

 بود.

 .قرائت گردیداز کابل که توسط بانو خاطره قاضی زاده  ی مردم افغانستان )مهما(پیام مجمع هماهنگ  -

  .پاسون الهو پیشکش شد آقایپیام انجمن افغانهای مقیم کانادا که توسط نوجوان مستعد  -

  .خپلواک الهو بسمع حاضرین رسید آقایتوی کانادا توسط نوجوان پهلوان آقا شرین از تورن آقایپیام  -

از ، چنین آغکه دوستی چهل ساله با دکتور گردیزی داردفارانی  آقای: پیام فاروق فارانی از المان آقاییام پ -

 ییک دوست گرام " افتخار دارم که شاهد هستم، یک شخصیت محترم، رفیق مبارز، یک اندیشه گر توانا و میګردد:

 تکریمی که شایسته اوست میپردازم"به خود یعنی داکتر گردیزی عزیز را چنین بارور و پر ثمر میبینم و 

در بخشی از پیام در مورد شخصیت  ؛صمد هارون بسمع حاضرین رسید آقایاز فرانسه توسط ف، هیرمند  آقایپیام 

با گردیزیی "کامل و تمام قد"، روبرو گشتم، وقتی در مجالس فاروی مهربان : » گردیزی چنین نگاشته شده بود آقای

متین، بردبار، سرشار از خلوص،  یافتما ایشان را بسیار جامع تر از یک صدا، از کلمات، جمالت و پراگراف ه

 «درخشش. رباورمند به مردم و معتقد به مردم گرایی، توانایی شان در نظم و اداره مجالس، بی نظیر و پ  
 

 اش های صحبت مختصری در رابطه با همکاری  عزیز گردیزی داکتر آقایحث، در ساعات اخیر بخش مبا

کنندگان برگزار و از اش را قرائت نمود سمبولیک داستانی  ۀاز نوشت هو دو قطعه کوتابه عمل آورد   ،با فارو

 .اش راابراز داشت حاضرین در مجلس مراتب تشکری  گردهمائی و
 

 شعر و موسیقی دایر شد : و صرف شام برنامه شب  حبعد از تفری

   که مورد استقبال حاضرین قرار گرفتقرائت کرد در شب شهر بانو بلقیس پرنیان چند قطعه ار سروده های زیبایش را. 
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  دکلمه نمودبانو تانیا عاکفی نیز سروده های جدیدش را 

  ساعت هشت و نیم ه بو جلسه کرد  ءرا اجرا یهنگ زیبایآصفی وهاب  داکتر آقایو در پبایان برنامه باز هم

 پایان رسید.ه شب ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجمن هما و از بنیانگذاران رئیسسرابی خانم انجنیر پروین  از طرف رئیس فافون خانم لونا ولی و یان جلسهادر پ

ان گردیزی، مدیر آقایفارو دسته های گلی که از طرف فارو و بعضی از حاضرین در مجلس تهیه دیده شده بود برای 

رکت کنندگان ش از  کتر صفی وهاب تقدیم گردید واصمد هارون و بانو بلقیس پرنیان و د آقایانیا عاکفی، تبانو برنامه 

 در این همایش ابراز سپاسگذاری شد.
 

 ت اجرائیه فدراسیون سازمانهایأیه

 )فارو( پناهندگان افغان در اروپا

 ۲۰16-۸-6الیدن  –هالند 

 

 


