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  ، بحران بشری و يکسال حاکميت طالبانساالنه فارو کنفرانس تصر ازمخ گزارش 
  بعد از ظهر هالندو نيم  دوساعت   ٢٠٢٢دسمبر  ١١مورخ  

  (به استقبال از روز جهانی حقوق بشر) 
  

 آقای پروگرامانانسر  پس از سخنان مقدماتی ١۴:٣٠کنفرانس ساعت 
زيبا وطن )از استاد   نصير رحيم با پخش آهنگ ( دازمون

رحيم اين آهنگ جمع شنوندگانرا به سر    آقای. بقول آغازيافت اولمير
افغانسنان آتش گرفته ای که برای خاموش  . ان برد تزمين زيبای افغانس 

  ،جدا ازتبعيض قوميت ن تا کردن اين آتش به همکاری همه ملت افغانس
  . مطالبه ميکند ا رمذهب ومنطقه ن، زبا

  سخنرانان بوده به دوش خود مسوليت سخنرانی ها که تذکر دادند ايشان  
  رسماْ را  کنفرانسخواهش نمود تا رئيس فارو  وی از آقای علی دليری .نمی باشد  فارو بيانگر مواضع والزامآ 

  نمايند.   افتتاح 
  

به    تشريف آوری شرکت کنندگاناز با اظهار امتنان آقای دليری  
رسماْ  از موالنا  بيتی را با   سخنرانی اش ، حاضرين خيرمقدم گفته

از  بتوانيم در آينده نزديک به اينکه و خوشبينی خودرا   افتتاح کرده
نقش    . ايشانبيان کردند صحبت کنيم  نوين ومستقل ، افغانسنانی آزاد 

ان در  تفشار به همکاری تمام ملت افغانس  گروپ  فارو را منحيث يک
مردم شريف و رنج کشيد ٔه   که گفتند  خواندهافغانسنان موثر تغيير 

آرزومند  خارجی ها سال جنگ و تجاوز  ۴۴افغانستان بعد از 
استقرارصلح اند. اما حاضر نيستند حقوق مدنی، بشری و آزادی های انسانی خويش و استقالل کشور خود را با  

 های سياسی تحميلی مبادله کنند.   راه حل
  نماييد.)مطالعه در سايت فارو ميتوانيد  با جزئيات دليری را آقای سخنرانی افتتاحيه (
 

فعال مدنی   آقای عزيز رفيعیاز نصير رحيم انانسر کنفراس آقای  بعداْ 
وسياسی ورئيس اجرائی مجتمع جامعٔه مدنی افغانستان  خواستند تا  

که تحت عنوان ( مروری برموارد نقض حقوق بشر  را خود پرزنتيشن 
  ارائه نمايند. ،ميباشد  طی يک و نيم سال گذشته در افغانستان) 

آقاي رفيعی فرمودند ميخواهم توضيح بدهم که چگونه اين مصيبت در 
عدم آگاهی اشرف غنی از  د؟چه بوآن شروع شد وعلت  افغانستان 

قرارداد طالبان با آمريکا، تمرکز يک دولت سه نفره که  محتوی کامل 
، که ميگفتند رای از ما انتخاب از آمريکا ،جزء از منافع شخصی خود بفکر چيز ديگری نبودند. بی اعتمادی ملت 

در و توسط روشنفکران ما تفکر نوين توليد راتيک وعدم  دموک قویجنبش فقدان ،خليل زاد به طالبان امتيازدهی
که  هستند  عواملیهمه اينها و ... جنگ اوکراين، در بين آنها دين پناهی ودين گرايی کور کورانهافکار نتيجه تسلط
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توانيد در را میآقای عزيز رفيعی کامل  پرزنتيشن( ...ند دست به دست هم داده طالبان را به صحنه قدرت آورد 
  )مطالعه نماييد. سايت فارو 

  
استاد عرفان درپوهنتون پاسفيکای  ، داکترستانيزیآقای  یسخنران بعد 

  وی بودند.در يونيورستی دولتی کاليفرنيا سياسی  واستاد علوم کاليفرنيا  
»  تر مين  و مشروعيت شرعيت د در سخنان خود تحت عنوان « طالبان 

  چنين گفتند: 
بان  شريعت طال ورزند ولیمی به شريعت اتکاادعا دارند که طالبان 

شريعت می   هآيين ون هدين ن  هسياست هم ن .استبدادی وسياسی است 
 .بايد بدانيم که تمام معيار های اخالقی را زير پا ميگذارند  .شناسد 

تعصب و  تطبيق ميکنند شريعت  تحت نامشانر  کليوالیطالبان ذهنيت 
  . شعار طالبان شريعت وعمل شان استبدادی است  .دارند دينی وقومی 

 فرمودند با طالبان بايد با همان سالح خودشان که قرآن و شريعت است جنگيد.  داکتر ستانيزی
  مطالعه نماييد) در سايت فارو توانيد می جزئيات سخنرانی ايشان را(
  

  شد.سپرده ی روستائ  داکترحنانبه  رشته سخن بعدا 
داکتر روستائی از مؤسسين فارو، پژوهشگر و محقق در يونيورستی   

  که  صحبت نموده گفتند در افغانستان " علل فقر" ، روی هانورآلمان 
بنا ها  فقراست چون آنها زير   بی توجهی دولت های گذشته يکی از علل 

کشت  از جانب ديگر .مديريت نکردند خوب را نساختند ومنابع آب را 
  .خشک شدن زمين هاشده است کوکنار سبب 

د ولی کوکنار  هنميد  حاصلهلمندوارغنداب سال دومرتبه زمينهای 
کامال  ازلحاظ توليد گندم١٩٧٧فيصد ترياک جهان در افغانستان توليد ميشود. افغانستان درسال   ٪٩٠ميشود.کشت 

  ضرورت دارد.وارداتی به سه مليون تن گندم ساالنه خود کفا بود ولی فعْال 
تا زمانيکه  . تا زمانيکه طالبان بسر قدرت باشند فقر روز بروز زياد شده ميرود گفتند که  کترروستائیسپس دا

 . يک مشکل جدی خواهد ماند افغانستان   ، فقر برایمشکل سياسی افغانستان حل نشود 
 .جزئيات سخنرانی ايشان را در سايت فارو مطالعه نماييد)(
  

شاعر،  خموش  هدا بانود به رسي نوبت دراين قسمت از کنفرانس 
نويسنده و فعال حقوق زن، بنيانگزار « جنبش زنان عدالتخواه  

  ٢۴مجله تايم و جزء  ٢٠٢٢برنده جايزه سال ، افغانستان» 
سخنرانی   خانم خموش  . عفوه بين المللیاثرگذارسازمان  شخصيت 

  "بعد از بقدرت رسيدن طالبان مبارزات زنان "شان را تحت عنوان 
  کنار گذاشتنماندم،من با آمدن طالبان در افغانستان : گفتند آغاز نموده 

ی افغانستان توسط طالبان بسيار وحشتناک وتکان  زنان از جامعه 
های وحشتناکی بودم که از گفتن آن شرم  من شاهد صحنه است.دهنده 

زير را ناموس مردم   ،دارم .تجاوز دسته جمعی طالبان به دختران
هيچ اين درحالی بود که صدای  .مبود  از نزديک شاهد ...  صحرايی زنان وکردن سنگسار و اعدام ، شالق بردن

بر که خود را  فاميل ها از فرط غيرت دختران . نشد ان بلند تطرفداری از زن افغانسه از دولت های خارج بيک 
زندان  هنوزهم درخانم های متعرض عده ای از .کشتند ومخفيانه دفن کردند ت گرفته بود صور تجاوزجنسیآنها 
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  کنند.طرفداری شان به اين وضع اعتراض و از ايشان مردم وملت دارند انتظار  آنها ،به سر ميبرند ها 
  . )سخنرانی ايشان را در سايت فارو مطالعه نماييد (جزئيات 

 
 

  .  سخنران بعدی کنفرانس بود محترمه مهوش عزيز
سخنان محترمه خانم  مهوش عزيز تحت عنوان «پشتيبانی از زن  

  افغان برای تحصيل فرزندان شان» بود.
خانم  مهوش عزيز فعال مدنی بوده ودرهالند دربخش حمايت از زنان  

  افغانستان و نگهداری از اطفال زير سن افغانستان فعاليت دارند. 
و  لند هستم اسال است که در ه ٢۶من مدت  :مهوش عزيز گفتند خانم 

طفل زير سن را که  والدين خودرا در جنگ از دست   ٢٠بيش از 
زير مسؤليت   ه بودند،لند اخراج شد اداده بودند ويا والدين شان از ه

 ...مر رساندمگرفته وآنها را به ث
  مطالعه.)(جزئيات سخنرانی ايشان را در سايت فارو 

 
رئيس نهاد ديده لعلی  آخرين سخنران اين کنفرانس آقای انجنير شعيب 

بان حقوق مردم افغانستان مستقر در لندن و مسؤل کميتٔه حقوق بشر  
  فارو بود. 

بخاطرادای خواست تا  اين کنفرانس شرکت کنندگان  تمامی از وی
نمايند. نسل کشی وکوچ اجباری  يک دقيقه سکوت به قربانيان احترام 

نژاد  به انسان ها  که بر مبنای آنطالح نژاد اصايشان بعداْ فرمودند: 
جامعه برای تقسيم  يک توطئه استعماری تقسيم شده اند مختلف های 

اصطالح نسل  در پهلوی . ندارد هيچ معنی  امروز  درعمل انسانی بوده 
  .ت..اس  نيز مطرح شده اصطالح نسل براندازیاکنون  کشی

).(جزئيات سخنرانی ايشان را در سايت فارو مطالعه نماييد 

  
  

قسمت از برنامه از آقای احمد راتب فقيری عضو هياْت مديره فارو و مسئول ارتباطات خارجی فارو که در اين 
خواسته شد تا در مورد قطعنامه  داشتند کميته تسويد قطعنامه را نيز به عهده   یستپردر اين کنفرانس سر

  را ارائه نمايند.توضيحات 
  ١٢در طول کنفرانس يادداشت برداری نموده و تا فردا  انسقطعه نامه کنفرآقای فقيری گفتند که کميته تسويد 

خواهند فرستاد و ايشان  قطعنامه را از طريق ايمل جهت نظرخواهی به شرکت کنندگان پيشنويس ٢٠٢٢دسمبر 
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  خود را ارائه بدارند. اصالحی شب فرصت دارند تا نظرات  ١٢تا ساعت 
ارگانهای مختلف و سايت های خبری فرستاده قطعنامه به   ،گنجانيده شد اينکه همه نظرات در قطعنامه از بعد 

  خواهد شد.
و  بود به سواالت حاضرين   اختصاص يافتهکنفرانس بخش دوم  

گردانندگی مسوليت  شد.داده میجواب های که از طرف سخنرانان 
بعد از بخش دوم  .داشت عمر قريشی بر عهده اين بخش را انجنير 

  .آغاز گرديد چند دقيقه تفريح 
مطرح نمودند  شان را ،  نطرات و انتقادات دوستان که سواالت 

، محترم آقای  هاشمیخانم ملکه  خانم نوا موکش، عبارت اند از 
آقای دانش،محمد هاشم  ،  داکتر پروين سرابیخانم  صبور زمانی، 

  ملک بابا.  آقای ظاهر فرزاد ونعيم 
صورت  و بسيار آموزنده و بحث های سازنده پاسخ گفته  بسيار دوستانه در يک فضایسواالت  به سخنرانان 

گردانندگی  عمر قريشی انجنير توسط که  نحو ممکنبا بهترين  پاسخها  و   ها بخش سوالبدين ترتيب گرفت. 
  . کنفرانسيعنی جمعبندی از پروگرام بخش آخرين  و نوبت رسيد به  نرسيد پايا گرديد به می

  سايت فارو مطالعه نماييد. )وبتوانيد در می پاسخهايی ارائه شده را و ها   سوال جزئيات (
  

  جمعبندی از کنفرانس  
پژوهشگر و نويسنده  کريم پيکار پامير  استاد  را اين بخش مسوليت 

سه بوده و طی و چند  کتاب در عرصه تاريخ    چند مجموعه شعری 
فعاليت های فرهنگی و  بطور مستمربه دهه اقامت خود در کانادا 

  پراخته اند. سياسی  
نکات مهم و  از تمامی است خالصه وی جمعبندی ارائه شده توسط  

در وی گرديد است. عالوه براين که در کنفرانس مطرح اساسی 
برای را نيز تذکر داده اند که تبصره و راهکارهای زيادی موارد 
  . از اهميت خاصی برخوردار است فعاليت های فارو پيشبرد 

 . )سايت فارو مطالعه نماييد وب از کنفرانس را با جزئيات آن ميتوانيد در (جمعبندی 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و کميته تدارک محترم،  گردانندگان پامير، سخنرانان محترم پيکار از  رئيس فارو آقای  دليریکنفرانس در ختم 
) رونمايی کرده و www.AfghanFederation.comديد فارو بنام (ايت جوبس ازی نموده سپاس گزار نفرانسک

کرده و به دوستان   را دنبالو کانال انستاگرام فارو صفحه فيسبوک فارو  ،از حاضرين خواستند تا سايت فارو
        کنند.  خود معرفی

  گزارش از
 ملکه هاشمی 

 


