
 
 

 

 یونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمی
 

 یون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپاـراس
 
   

  Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe فد
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 قدر دانی از کارهای علمی، اجتماعی و فرهنگیگزارش مجلس 

 جناب دکتور عزیز گردیزی
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 میداشت از کارهای فرهنگی، علمی وراگرا برای گردهمایی  ۶۱۰۲اگست به روز ششم ( فارو) فدراسیون س پ اِ در  اروپا 

 .اجتماعی ژورنالیست مبارز کشور آقای دکتر عزیز گردیزی در شهر الیدن هالند برگزارنمود  

 .را بانو مریم تانیا عاکفی و آقای صمد هارون از شروع تاپایان برنامه مدیریت نمودندمجلس گردانندگی 

های  و شخصیت فارو،عضو نجمنهای ااز صد نفر از افغانها ی مقیم هالند، المان و بلژیک اعم از بیش  گردهماییدر این 

  .نددن مدنی واجتماعی، ژورنالیستها ، بانوان، نویسندگان و شاعران شرکت نموده بوالامستقل ملی، فرهنگی، فع
 

  :بخش اول برنامه

  ز گردید، اآغ( فافون)سیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند با سخنرانی انجنیر احمد شیرزاد نایب رئیس فدراجلسه

ت أنمایندگی از هیه ایشان در ابتدا ضمن خیرمقدم به مهمانان، ب

از اشتراک حاضرین در اجرائیه فارو مراتب سپاسگذاری شانرا 

 .ندداشت ابرازمراسم این 



 
 

بخصوص   ۶۱۰۲تا  ۰۱۱۱تهای فارو از سال و فعالی تاسیس دکتورگردیزی در خدمات قابل قدربه اشاره کوتاهی با سپس 

و تجلیل از فرهنگی  کنفرانس های و کشور، کنفرانسهای سالیانه و کنفرانسهای خاصی که در رابطه با مسایل اساسیدر

وز فعالیتهای فارو روز تا ر اضافه نمود که دامنه   محترم شیرزاد. اشاره کردکارهای شخصیتهای فرهنگی، علمی و اجتماعی 

سی و رنشست روز کتاب فارو در سال گذشته که به بر ازبطور نمونه  ،ساحات فرهنگی واجتماعی وسیعتری را در برمیگیرد

 NL، خراسان زاده ی  نوشته بانو فریده احمدی: بقلم استاد نسیم رهرو، فریاد خاموش: رنجهای مقدس)) : کتاب پنج جلدنقد 

  ((بقلم دکتر سید موسی صمیمی: بحران افغانستان بقلم بانو تانیا عاکفی و گفتمان: زمین

  :اختصاص داده شده بود یاد آوری کرد 

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

خود و همکارانش  وامتنان از جانب قدر دانی راز اب ، انجنیر شیرزاد صحبت خود را با گردیزیعزیز ارزشنمد داکتر صاحب 

 و( فارو) پناهندگان افغان در اروپافدراسیون سازمانهای رئیس افتخاری داکتر صاحب گردیزی  به در هیآ ت اجرائیه فارو

 .به صحبت اش پایان داداجندای روز  معرفی

  صحبت نمود؛ دسفعال سیاسی فرهنگی و نویسنده کتاب رنجهای مق: آستاد نسیم رهروبعد 

از نوسینئگان رنج و درد جامعه با شور  موصوف 

نخست به شرح  شان در بخش گرمو احساس 

ان کودکی تا آوگردیزی از  زندگینامه اقای دکتور

تحصیالت عالیه و کارکردهای رسمی و فعالیتهای 

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آقای گردیزی 

چگونگی  شرح سپس بر. بصورت مختصر پرداخت

القه مندی و شکل گیری فعالیتهای سیاسی و علمی ع

روشنی در اکثر جلسات برون مرزی   ایشانور گردیزی در داخل و خارج افغانستان از زمان جوانی تا  شرکت فعاالنه دکت

ن های روشنفکر و بخشهای فعال جامعه افغانستاه با گرو دکتور گردیزیهمچنان از دوستی و همکاری  استاد رهرو . انداخت

 ه اضافه نمود که فعالیتهای علمی داکتر گردیزی نیز چشمگیراست وایشاناوری نموددر رابطه با مسایل اساسی کشور یاد

 .مقاله و اثر در نشرات بنشر رسانیده اند هاه د" بردگی"و ترجمه کتاب " در گذر گاه زمان " کتاب  برتا لیفعالوه 

فرزندان گی ناپذیر و یکی از نالسیت بنام بل یک مبارز خسترک ژوی نه تنها یاقای نسیم رهرو اضافه نمودند که داکتر گردیز

در آقای گردیزی  نقشفعالیت و  شرح مبسوطی از. نیز میباشند ودفاع از حقوق انسانها  خواهیالتعدکشور ما در صادق 

. و بودخش اخیر صحبت استاد رهرب (فارو) فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا   بسط فعالیتهای ی وگذاربنیاد

رعایت  ازسبانی شان پا، کتور عزیزگردیزی بحیث ناظم در کنفرانسها وجلسات عمومی فارودرین بخش ازحضور همیشگی د

بررسی طرح بحث هائی که حین وبخصوص جلسات  در اداره  ایشان ، حوصله مندی زیاد دموکراسی درجریان جلسات

سای افتخاری  ۶۱۱۶داکتر گردیزی در سال  . گردید، یاد آوری میگرفتصورت قطعنامه های گردهمائی ها  بحیث یکی از رو 

 .  فارو برگزیده شد

ویراستار ) هارون صمدشعری ازاشعار جدیدش میپرداخت و آقای به سرودن کنفرانس بانو عاکفی  در ختم هر سخنرانی مدیر

ت و تواناییهای اقای گردیزی وخاطرات مشترکشان مختصرا در رابطه با شخصیومدیر دوم جلسه "( در گذرگاه زمان"کتاب 

 .نمود صحبت



 
 

  سخنانی چند به  "بردگی" اجتماعی و ویراستار ترجمه کتاب  فرهنگینویسنده و صاحبنظر : آقای معراج امیریسپس

 عمل آورد

کتاب دیگری است که دکتور گردیزی آنرا  موضوع سخنرانی آقای امیری

"  اصل این کتاب که . دری ترجمه کرده است از ترجمه  آلمانی به زبان

 ۶۱۰۰در سا ل نگارش یافته و( ۶۱۰۱)زبان هسپانوی بنام دارد " بردگی

آقای امیری که . استشده  صفحه  ترجمه153در بزبان المانی 

موضوع کتاب در برگیرنده ، ابراز داشت که ویراستارکتاب بردگی است

یک  ، این کتابامیری گفت . است"تجارت انسان "در رابطه با  یمطالب

ترجمه این کتاب امیری . میباشدموضوع مهاجرت  زنان وبخصوص ند و مستدل از قاچاق انسان و بازار انسان به تپژوهش مس

نگاه نوشتاری ساده ، قابل فهم ، رسا از یدری کتاب بردگ ارزیابی نموده ابراز داشت ترجمه   ردیزی را با کیفیتتوسط دکتور گ

 .ر شد که این کتاب در کابل در دست چاپ میباشدویادا وصورت گرفته است متن اصلی   اری نسبت بهبا امانتدو 

در آلمان بیش از بیست هزار پناهجوی نا قای امیری از اینکه کار فاروموضوعات پناهندگی را احتوا میکند و همین اکنون آ

نقش فارو را در  محترم امیری. نفر از نوجوانان ناپدید شده افغان میباشد ۰۱۱۱اد دتعه بکه مفقود شده  بالغ وبی سرپرست

 .توجه و پیگیری به این معضل جوانان افغان مهم دانست

امر سازنده و پسندیده  زیست شانو از اندیشوران ، دانشمندان و نویسندگان در زمان حیات  تجلیل کید نمود کهأاقای امیری ت

  در آینده نیز دنبال شودبوده که می باید این رسم 

 ایشان با صدای زیبای بانو منیژه های دکتر گردیزی، و نکاتی در موردیلم کوتاه از مقاطع سخنرانیدر این قسمت برنامه ف

و شنود لم در لینک زیر قابل دید یاین ف امه توسط ایشان تهیه گردیده بود بمنایش گذاشته شدنهنادری که در استدیوی بنیاد شا

 .میباشد

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

 من هزاره ام " بانو تانیا عاکفی سروده زبیایش  ،برنامه به تعقیب

جنایتهای متواتر در سی و هشت  تداوم بخاطربخوانش گرفت، و  را "

را  کابل ۶۱۰۲کشتار روز دوم اسد وجنایت  به خصوصسال گذشته 

خواند و  دو دقیقه سکوت فرا هبرا رین در جلسه محکوم و حاض

  .بپاه ایستادند در سکوت ارجگذاری به جانباختگان برای  برای محکومیت جنایت ها و نریحاض

  ند ارائه کرد؛مطالبی چ فعال فرهنگی، سیاسی اجتماعی از المان: اقای انجنیریقین در ادامۀ برنامه 

و اضافه قرارداده سی ررزیر را " در گذرگاه زمان" کتاب  ایشان 

نمود که از انجاییکه بحث در مورد بخشهای مختلف کتاب نیاز به 

چند مبحث صحبت شانرا در مورد موصوف وقت زیاد دارد 

که دکتور گردیزی اظهار داشت آقای یقین .محدود میکندمشخص 

نقاط  یو. اندسیار دقیق و عالمانه شرح داده برا مبحث نیولیبرالیزم 

 معضالت و حوادثرا با نمونه های بارز این مبحث کتاب یاد شده 

 کرد، توضیح میانه ببار اورده اند شرق از جمله درکه نیولیبرالیزم بر جوامع مختلف 

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


 
 

 

 با اجرای اهنگ زیبای که اقای دکتر صفی وهاب برای اقای پروگرام  ،بعد از تفریح

، و اقای مورد استقبال حضار قرارگرفت نگاین آه. آغاز یافتگردیزی کمپوز نموده بود  دکتر

شخص که را خواهانه میهن  با محتوی ملی وتر صفی وهاب در البالی برنامه چندین اهنگ داک

 خودش 

  کرده  کمپوز شعرای مطرح کشور برخی از وطنخواهانه با محتوی ملی و اشعاربرای

  .حاضرین در جلسه قرار گرفت تشویقمورد که اجرا نمود ، است

 :بخش دوم برنامه

  شعری از بانو تانیا سرودن خاطرات و و پیامها اخصاص داشت برنامه با سخنان اقای صمد هارون و  به قسمت این

یافت در ابتدا پیام فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان ادامه عاکفی 

خوانده شد که با  لونا ولی ونبااین فدراسیون  سدر هالند توسط رئی

ن تمنیات خود و بهتری" در گذرگاه زمان " اشاره مختصر بر کتاب 

را اعالم و از زحمات اقای دکتر گردیزی ( فون فا)ت اجرائیه هیأ

 .قدردانی نمود

 مسؤل کمیتۀ حقوق بشر  آقای راتب فقیری ،در بخش خاطرات

طره ازدکتور خا، به شرح سه اری نزدیک با دکتور گردیزی داشته استهفده سال موجودیت فارو رابطه  همک طی که در فارو

ارانش را کمراتب سپاسگذازی خود و همسخن گفت و ۶۱۰۰و  ۶۱۱۲لهای در سا و( ۰۱۱۱)فارواز مجلس تأسیس گردیزی 

 .برای اقای گردیزی اعالم داشت

  شاد باشی و قدر دانیهای زیر برای فارو رسیده در بخش پیامها ی رسیده از افغانستان ،المان، کانادا و فرانسه پیامهای

 .بود

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

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

  .نادا توسط نوجوان آقای خپلواک الهو بسمع حاضرین رسیدپیام آقای پهلوان آقا شرین از تورنتوی کا -

"  :، چنین آغاز میګرددکه دوستی چهل ساله با دکتور گردیزی داردپیام اقای فارانی : یام آقای فاروق فارانی از المان پ -

یعنی داکتر افتخار دارم که شاهد هستم، یک شخصیت محترم، رفیق مبارز، یک اندیشه گر توانا ویک دوست گرامی خود 

 "تکریمی که شایسته اوست میپردازمبه گردیزی عزیز را چنین بارور و پر ثمر میبینم و 

در بخشی از پیام در مورد شخصیت  ؛از فرانسه توسط آقای صمد هارون بسمع حاضرین رسیدف، هیرمند قای آپیام  -

، روبرو گشتم، ایشان را "کامل و تمام قد"یزیی وقتی در مجالس فاروی مهربان با گرد» : اقای گردیزی چنین نگاشته شده بود

 ا یافتمبسیار جامع تر از یک صدا، از کلمات، جمالت و پراگراف ه

متین، بردبار، سرشار از خلوص، باورمند به مردم و معتقد به مردم گرایی، توانایی شان در نظم و اداره مجالس، بی نظیر و 

 «.درخشش رپ  

 



 
 

  ،با فارواش های صحبت مختصری در رابطه با همکاری  ای دکتر عزیز گردیزیآقدر ساعات اخیر بخش مباحث،  

حاضرین در  گردهمائی وکنندگان برگزار و از اش را قرائت نمود  سمبولیک داستانی  ۀاز نوشت هو دو قطعه کوتابه عمل آورد 

 .اش راابراز داشت مجلس مراتب تشکری 

 

 : وسیقی دایر شد بعد از تفریع و صرف شام برنامه شب شعر و م

   در شب شهر بانو بلقیس پرنیان چند قطعه ار سروده های

  .که مورد استقبال حاضرین قرار گرفتقرائت کرد زیبایش را 

  دکلمه نمودبانو تانیا عاکفی نیز سروده های جدیدش را 

  و در پبایان برنامه باز هم اقای دکتر صفی وهاب اهنگ

 .هشت و نیم شب بپایان رسیدو جلسه بساعت کرد زیبای را اجرا 

 

 

 

 

 

از بنیانگذاران فارو دسته از طرف رئیس فافون خانم لونا ولی وخانم انجنیر پروین  سرابی رییس انجمن هما و  یان جلسهادر پ

تانیا  بانوهای گلی که از طرف فارو و بعضی از حاضرین در مجلس تهیه دیده شده بود برای آقای گردیزی، مدیران برنامه 

شرکت کنندگان در این همایش ابراز  از کتر صفی وهاب تقدیم گردید وا، اقای صمد هارون و بانو بلقیس پرنیان و دیعاکف

 .سپاسگذاری شد

 هئیت اجرائیه فدراسیون سازمانهای

 (فارو)پناهندگان افغان در اروپا

 6136-8-6دن الی–هالند 


