
  افغان  پیشگام جوان اب آشنایی   
 و جامعه در پیشتاز  جوان  ، پیمان نیلوفر

دنمارک سیاسی سیستم  

   االصل افغان دنمارکی یا و دنمارکی  افغان 
  

 خانواده با  ۲۰۰۹ اکتوبر ۲۴ روز. است غزنی والیت جاغوری ولسوالی در ۱۹۹۲ می پنجم دمتول  نیلوفرجان

 بین سیاست رشته در و شد دانشگاه و  کالج ، مکتب وارد یدنمارک زبان فراگیری از بعد. به دنمارک مهاجر شد

 حزبعضو اوایل در .باشد می ماستری دوره مصروف و  تمام را خود لیسانس« ldeRoski» دانشگاه از المللی

 دنمارک، پارلمان در پرکتیک بصورت بیشتر، یا کمتر یا سال یک مدت. بود ها دمکرات سوسیال

«Folketinget »بخش رییس عنوان به بود، ها دمکرات سوسیال عضو که وقتی در آن. کرد می پرکتیک 

       .کرد کار مقام همان در سال چند و بود شده انتخاب« Rodøvre» کمون در ها دمکرات سوسیال جوانان

 عضو و ترک را حزب نای وفرنیل د،باختن را باتانتخا ها دمکرات سوسیال که اخیر انتخابات از بعد

 جاری ماه  انتخابات در کندو می فعالیت متعهدانه ، حزب این در  اکنون و یدگرد« Alternativet»  حزب

                            . میباشد « Rødovre» کمون شهرداری شورای برای خود حزب کاندید ، کمونها

 

 قبلی ایه فعالیت

 دنمارک، پناهندگان شورای در« Advisory Board» عضوی کنون تا میالدی 2016 سال از

«DRC » میباشد .                                                                                      

 کار انجمن آن منشی  بحیث اخیر سال دو در و بوده کاتب فرهنگی انجمن العف عضو باینطرف سال راچه از

                                                                                                     .میکند

 استقالل از بوده خود مشخص و واضح دیدگاه دارای و دارد عالقه اجتماعی ـ سیاسی کارهای و سیاست در نیلوفر

 او بر  شانرا های دیدگاه تا  اند کرده تالش مدام وی دینوال و انوادهخ  بتهال . دمیباش برخوردار فکری خوب

 و لمستق هاندیش با دختر او اینرو از. کند فکر آزاد و داشته  را خود فکری استقالل  تا اند گذاشته و  نکنند تحمیل

                                 .اندیشد می  مستقالنه پیرامونش، در چیزی هر به و پرتالش و شجاع حال عین در

 کوشا بسیار و استعداد پر و  عزیز جان رنیلوف مزید یها  یتموفق هحالیک در وپاار در افغان قدانانحقو منانج 

                   . میباشد پیشرو انتخابات در شان پیروزی خواهان و برده آرزو زندگی امور همه در را وپویا

 تخاباتان در کاندید  انانافغ زیپیرو ربخاط ات داردمی اضاتق انهصمیم کدنمار مقیم زعزی انافغان تمام از انجمن

                                                              .بگیرند سهم فعاالنه اتانتخاب در و ورزیده تالش

 با حرمت

سادات عبدالواحد میر  


