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فدراسيون سازمان های
پناهندگان افغان
(فارو)
فدراسيون سازمان های پناهندگان افغان
در اروپا ،طی یک کنفرانس بين المللی در
 1999در هالند تأسيس گردید .اینک،
امسال کنفرانس ساالنۀ فارو در 19
اکتوبر  2019در هالند برگزار می گردد.
کنفرانس قبلی فارو ،زیر نام " جهانی
شدن،امنيت و مهاجرت در افغانستان "
بود.
شده
برگزار
امسال به مناسبت صدمين سالروز
استرداد استقالل افغانستان(  ،)1919به
منظوربزرگداشت از فدائيان استرداد
استقالل و برای مروری برزوایای مختلف
استقالل و اصالحات امانی ،فارو
کنفرانس سال  2019خویش را به این
است.
داده
اختصاص
موضوع
 تجارب ،شنيده گی ها و نظرات اعضایخانواده های پيش کسوتان استقالل در
مورد استقالل ،اصالحات امانی و عواقب
آن برای خانواده های شاه امان هللا،
محمدولی خان دروازی و غالم نبی خان
چرخی از زبان خود شان.
 توضيح وبررسی علمی قضایا درروشنی ذهنيت های امروزی و تحت
تاثيرحوادث چهار دهه اخير ،توسط
سایرسخنرانان از داخل کشور و اروپا.

A Review of
Independence & Amani
Reforms
)(1919-1929

مروری بر استقالل واصالحات امانی
()۱۹۲۹-۱۹۱۹

زمان برګزاری:
شنبه  19اکتوبر  2019از ساعت یک بعد از ظهر الی ساعت  9شب.

محل برگزاری کنفرانس:
Op Eigen Wieken, Valkenpad 5, 2317 AN Leiden,
The Netherlands

FAROE is the coordinating
body of 53 Afghan socialcultural associations based
in
EU
Member
States,
founded in 1999 in the
Netherlands
by
the
representatives of member
organizations. In addition to
its
annual
conferences,
FAROE organizes seminars
on the most current issue in
the lives of the people of
Afghanistan. FAROE is a
social-cultural organization
belonging to all Afghan
diaspora
without
any
preference
on
ethnic,
religious, lingual or political
background. Human rights,
rights of refugees and the
welfare of Afghan diaspora
in Europe are our main
concerns.
Address: FAROE P.O. Box
707,
2300
AS
Leiden.
www.faroe.info,
www.afghandiaspora.org,
faroe_af@hotmail.com

مروری بر استقالل واصالحات امانی
()۱۹۲۹-۱۹۱۹

چرا این کنفرانس برگزارميگردد؟
به مناسبت صدمین سالروز استرداد استقالل افغانستان (
 ،)۱۹۱۹به منظوربزرگداشت از فدائیان استرداد استقالل و
برای مروری برزوایای مختلف استقالل و اصالحات امانی،
فارو کنفرانس سال  ۲۰۱۹خویش را به این موضوع
اختصاص داده است.

موضوعات مورد بحث این کنفرانس:
 تجارب ،شنیده گی ها و نظرات اعضای خانواده های پیشکسوتان استقالل در مورد استقالل ،اصالحات امانی و
عواقب آن برای خانواده های شاه امان هللا ،محمدولی خان
دروازی و غالم نبی خان چرخی از زبان خود شان.
 توضیح وبررسی علمی قضایا در روشنی ذهنیت هایامروزی و تحت تاثیرحوادث چهار دهه اخیر ،توسط
سایرسخنرانان از داخل کشور و اروپا.

سخنرانان این کنفرانس:
 شاهدخت هندیه د افغانستان (دخترشاه امان هللا از ایتالیا) آقای مسعودقانع (شاعر،نویسنده ،نواسه محمد ولی خاندروازی از جرمنی)
 آقای نجیب جانباز (دکتورحقوق ،استادپوهنتون درفرانسه،از فامیل غالم نبی خان چرخی فعأل مقیم کشور فرانسه)
 بخش دوم داکترعبدهللا هیواد (رئیس انستیتوت تحقیقاتاسترا تیک از افغانستان)
 داکترحنان روستائی (محقق و نویسنده از کشور جرمنی) آقای محمد اکبر زمین ( حقوقدان از کشور فرانسه) داکتر صفی وهاب (از کشور آلمان)گردانندگی برنامه را شاعره شناخته شده بانو تانیا عاکفی به
عهده خواهند داشت.

په اروپا کی د افغان کډوالود ټولنو د
فدراسيون (فارو) د  2019کال کنفرانس:
خپلواکی او امانی اصالحاتو ته کتنه
داکنفرانس د خپلواکی د سلمی کلیزی په
ویاړ داکتوبر د میاشتی په  ۱۹نیټه د لیدن په
ښار کی جوړیږیږی .د خپلواکی د اتالنو د
کورنیو د غړو او نور پوهانو د د وینا گانی
تر څنګ دګډونوالو پوښتنو او بحث هم په
پروګرام کی شامله ده .د ماښام دغذا نه
وروسته د وطن د مینی موسیقی ته هم ځای
ورکړ شوی ده.
فارو په اروپا کی اوسیدونکی ټولو افغانانو
پوری اړه لری او ټولنیزو او کلتوری
چاری سر ته رسوی .د فارو او د سږ کال
دخپلواکی د کنفرانس په هکله الزیات
معلومات ددغه بروشور په دری او
انگلیسی برخو کی درج دي.

Federation of Afghan Refugee
)Organization in Europe (FAROE
Annual Conference 2019:
A Review of Independence & Amani
)Reforms (1919-1929
Date & time:
Saturday, Oct. 19 from 13:00 to 21:00
Place: Valkenpad 5, 2317 AN Leiden, The
Netherlands.

Conference Speakers:
- Princess Hendieh d' Afghanistan (daughter
)of King Amanullah from Italy
- Mr. Massoud Qane (poet, writer,
granddaughter of Mohammad Wali Khan
)Darwazi from Germany
-Mr. Najib Janbaz (Doctor of Law, University
)Professor in France
- Dr. Abdullah Hywad (Head of the Institute
)for Strategic Research in Afghanistan
- Dr. Hanan Roustai (researcher and author
)from Germany
- Mr. Mohammad Akbar Zamien (Lawyer
)from France
)- Dr. Safi Wahab (from Germany
)Moderator: Tania Akefi (poet from Holland

