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نودټولنوفدراسیونگاپھ اروپا کی دافغان پناھند  
ن افغان در اروپاگافدراسیون سازمانھای پناھند  

 ______________ 
 

 

کنفرانس  ٢٠١٧مبر ماه نو ۴بھ تأریخ  (FAROE )  سازمان ھای پناھندگان افغان مقیم اروپافارو، فدراسیون 
عوامل ُرشدروز افزون افراطیت و بنیادگرائی اسالمی در ناظر برمطالعۀ  ھالند الیدن شھر دراالنۀ خود را س

نمایندگان نھاد ھای ذوات صاحب نظرافغان ، شامل فرھنگیان،  ١٢٠دائر نمود کھ در آن بیش از افغانستان 
اجتماعی آلمان، فرانسھ، سویدن، اسپانیا، ، تاجکستانکلتوری افغان ھا از کشور ھای مختلف بھ شمول افغانستان،  -

ھالند اشتراک نموده بودند کھ از ھر طیف مردم شھر ھای مختلف و ، آلمان، فنلند کانادا ،دنمارک، اطریش، بلجیم
بق معمول بھ طریق ھمایی طاین گردع فکری و سیاسی آنان نمایندگی می نمود. شریف افغانستان و اندیشھ ھای متنو

.دموکراتیک و با روحیۀ  وحدت ملی برگزار گردید  
 

بر مبنای نتایج تا ، بود  تبادل نظرمیان افغان ھای مقیم اروپا برای ھدف تدویر این کنفرانس فراھم ساختن زمینھ 

دقیق عواامل ُرشد تشخیص  بھلستان وھالند  انگسویدن، المان ،  ن، تاجکستان،تحقیقات علمی انجام یافتھ در افغانستا

را برای دھھ ھای آینده  افغانستاندرکشور کھ میتواند صلح وثبات در  و زیانبارافراطیت و بنیادگرائی پدیدٔه بیگانھ

خطرناک از طریق مباحثھ  پدیدهٔ ُرشد این ساختن برای متوقف  ابیرو تدھا جست و جوی راه  .، بپردازندصدمھ بزند

این کنفرانس را تشکیل میداد. ھدف آزاد میان اشتراک کنندگان کنفرانس در فضای احترام متقابل دومین   

 
کھ وقف بررسی عوامل داخلی وخارجی ُرشد افراطیت پرزنتیشن ھا سخنرانیھا و  با در نظرداشت ارزیابی محتوی 

مطالب مطرح چگونگی توقف این ُرشد درسایرکشور ھا شده بود و و  بمثابھ عامل اصلی دھشت افگنیوبنبادگرائی 

نشانی گردیده و بحیث مواد این ھمایش ، نکات ذیل بحیث نتایج بحث ھا در کنفرانسشده توسط اشتراک کنندگان 
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ای مراجع و ارگان ھ بھتا اکثریت اشتراک کننده گان تصویب گردید  با موافقت د زیرموا طعنامھ این کنفرانس درق

:گرددمرتبط بھ موضوع اعالم   

١ ربخش عوامل داخلی نکات ذیل در خور توجھ دانستھ شدند:د-  

توام با بیسوادی باعث افتادن جوانان بھ دام گروه ھای نطامی افراطگرا کھ معاش قابل مالجظھ بھ فقر و بیکاری الف: 

واداربھ فرستادن اطفال شان بھ  را والدین ی عده ئی ازنادار و رعالوتأ  فق. رددگ، میجنگی خویش میپردازند افراد

انستان مشکوک درھمھ والیات افغ سال گذشتھ با منابع تمویل ١۶درطی  کھ سمارق وار مدارسی، مدارس دینی میکند

اکثریت قریب بھ اتفاق این مدارس اطفال را با طرز . فال لیلیھ و سھ وقت نان میدھندتأسیس گردیده اند و بھ اط

انستان و حج و اوقاف افغ داخلھ ،وزارتھای تعلیم وتربیھ. افراطیت وبنیادگرائی شستشوی مغزی میکنندتفکرمبتنی بر 

جامعھ مدنی . طفره میروندرند و از پذیرش مسؤلیت مبارزه با این خطر بالقوه گذبا بی تفاوتی از کنار این مشکل می 

ٔ و تقبیح ھر چھ بیشتر این پ دیدٔه زیانبار باالی حکومت افغانستان فشار بیاورند تا بخصوص رسانھ ھا میتوانند با افشا

.خاتمھ داده شود در برابرترویج وسیع افراطیت و بنیادگرائی در افغانستانتی بھ بی تفاو باشد  

ٔ در بخش ملکی در بخش نظامی محلی حاکمیت ارگان ھایسقوط  ب: تحرک  و عدم اکثرأ ناشی از و امنیتی ونتیجتا

در تحت محاصره بھ قطعات  و مھمات ضروری بموقع قوای کمکی وای امنیتی دررساندنبی مسؤلیتی رھبری ق

بھ دست گروه ھای نطامی افراطی و بنیادگرا و تقویھ روحیھ ومھمات محالت میباشد وباعث افتادن وسایط نطامی مھم 

قطعات تحت  ھکمک ببرای  با مسولیت و پاسخ گواردو قطعات واکنش سریع است ھر قول الزم آنھا میشود. 

یط رھنمود دقیق برای از بین بردن وسا قطعات محلی سربازانبھ و باشد مبارزه با ھمچو تھدید ھا داشتھ محاصره و

.در صورت عقب نشینی داده شود  

اگذاری ولسوالی ھا بشکل درازمدت بھ گروه ھای مسلح افراطی در حکم دادن پایگاه ھای داخلی بھ این گروه وج: 

شستشوی مغزی اطفالنھ زمیآنھا برای ھا بوده و بومی آمیزش ونفوذ دربین باشندگان  از طریق وخلق پایٔھ اجتماعی-

تھ خیزنظامی برای تخرا مساعد میسازد. گروه ھای نظامی افراطگرا ولسوالی ھای تحت کنترول خویش را بحیث 

یم طلبانھ را ترک گوید. .  الزمست حکومت افغانستان این شیؤه تسلاشغال مناطق ھمجوار استفاده میکنند  

 ، ی قاتلروه ھاگ، از جانب این کشتار تعداد ھر چھ بیشتر مردم ملکی توسط حمالت گروه ھای افراطی و بنیادگراد: 

دولت افغانستان بر مبنای حکم صریح قانون اساسی مکلف بھ تأمین امنیت جانی و حیات مؤفقیت بزرگ تلقی میگردد. 

حاکی از عدم تلفات ملکی متزاید وسعت  ودھشت افکنی  حمالت اترمتو وقوععمل  درباشندگان این کشور است. 

پشتیبانان و حکام فعلی افغانستانومت افغانستان دردفاع از امنیت وحیات مردم ملکی میباشد. باتأسف توانائی حک

ٔ مرگ ھزاران فرد ملکی در ھر شش ماه را ، اروپائی کشور ھایمنجملھ  ،این حکومتارجی خ با تقبیح زبانی  صرفا

کھ بنا بھ حضورگسترده شان در افغانستان  دول عضو اتحادیھ اروپا باید متوجھ این واقعیت باشند. استقبال مینمایند

عالوتأ بیش از سھ . مسؤلیت سیاسی و اخالقی دارندنیز در برابر مردم افغانستان  ،حمایت ازحکومت این کشوربرای 

جلوگیری از  این اتحادیھ و دول عضو اش برای ؤثراقدامات مخواستار  ، یھ اروپاتبعھ افغان االصل اتحاد صدھزار

.تلفات ملکی در افغانستان میباشند  
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با آثار مھم تاریخی و میراث بزرگ فرھنگی ما نیز  داعشمذھبی شناختھ شده، طالبان وافراطیون وبنیادگرایان  و: 

فرھنگ با  مردم د. امید وتوجھی بھ حفظ این آثار نشان نمیدھمندی عالقدر عمل دشمنی میورزند. حکومت افغانستان 

کھ ممثل ھویت فرھنگی و مدنیتی ما می با تشکیل گروپھای داوطلب محلی از این آثار ی با یونسکو، ، در ھماھنگما

فساد  مناطق ذیربط بنابرموجودیت، زیرا عمال نیروھای امنیتی نمایندبیشتر نگھداری د، با دقت و حس مسؤولیت نباش

. نگردیدند قادربھ حفاظت از آثارباستانی  

در نقض صریح کرامت انسانی و تجاوز میتوان با فرھنگ مردم افغانستان را  داعش وسایردھشتگرانز: بیگانگی 

برزنان در مناطق اشغالی شان و حمالت انتحاری خونین شان باالی عبادتگاه ھای اھل تشیع افغانستان مشاھده کرد. 

شمرده میشوند، یک اصل قبولشده در افغانستان است. ھمچنان  دم محلرام بھ زنان کھ ناموس ھمھ مرحاالنکھ احت

مھم  ء ، وجزمدیگرپذیری کامل بین اقوام ومذاھب افغانستان طی اعصار وقرون رعایت گردیده ھمزیستی و ھ

میباشد. آنھا راه مبارزه با بھترین  ما را میسازند. اعتراض ھمگانی در مقابل عاملین این نوع جنایات، فرھنگ  

زنان و اطفال آسیب پذیر ترین قشر قربانی وحشت وبربر یت افراطیون دھشتگراند. ھمھ امکانات داخلی وبین ح: 

در برابر چنین اطفال و زنان افغانستان  ازامنیت و آزادیکھ  المللی باید در خدمت  تدابیری مورد استفاده قرار گیرد

.دننمای حراستؤوالنھ مسبطور ھیوالی خونخوار  

 

٢ : ندکنفرانس بھ عوامل ذیل پرداختاشتراک کنندګان ـ در بخش عوامل خارجی -  

الف: منافع اقتصادی واستراتیژیک پای جھان غرب را بھ افغانستان کشانده است. حضور نظامی غربی ھا وابستھ 

کنفرانس بدین نظر بودند کھ برخی دول بھ ادامھ جنگ در افغانستان میباشد. از اینرو بخشی از اشتراک کنندگان 

غربی بھ نحوی از نابودی کامل نیرو ھای نظامی افراطیون وبنیادگرایان جلوگیری میکنند تا دلیل حضور شان در 

این نظرزنگ خطری است برای افغنستان الی دستیابی بھ اھداف اقتصادی و استراتیزیک شان عمالٔ موجود باشد.  

مات وپالیسی ھای دول غربی را در پرتو منافع ملی خویش زیرکانھ ارزیابی نموده و سپس مردم افغانستان تا اقدا

درمورد آن موضعگیری کنند.   

 چشم طمع و زیاده خواھیافغانستان بخصوص پاکستان وایران بھ منابع آبی افغانستان  ب: کشور ھای ھمسایھٔ -

ھر . رددگترکمنستان سرازیر می، پاکستان و خاک ایران دارند. آب افغانستان تا اکنون بطور رایگان و نا محدود بھ

، این کشور میتواند آبھای خویش را مھار ساختھ و بھ نفع مردم خویش گاه در افغانستان صلح و امتیت برقرار گردد

. ن و رایگان را برای ایران و پاکستان تضمین میکندواگ در افغانستان دسترسی بھ آب فراادامھ جن. مدیریت کند

مالی و تسلیحاتی بھ آنھا در افغانستان سھلترین و ارزانترین وسیلھ برای ادامٔھ  کمکویت افراطیت و بنیادگرائی و تق

احداث بند ھای . عامل ُرشد افراطیت وبنیادگرائی در افغانستان میباشندبھ ھمین انگیزه دو کشور مذکور. جنگ است

در راه مدیریت کامل آبھای کشور، بھترین ای استوار بحیث گامھسکتور ھای خصوصی و دولتی  برق ازسویآب و

  . گان جنگ افروز خواھد بودجواب بھ این ھمسای



  
	

 

4تر	4	لھ :د پاڼو شمیره  
german.de-maqalat@afghan  ئلھ موږ سره اړیکھ ټینگھ کړ ښت تاسو ھمکارۍ تھ رابولي.  پھ دغھ پتھنپھ درافغان جرمن آنالین  	
ئنھ لھ رالیږلو مخکې پھ ځیر و لولـھیلھ من یو خپلھ لیک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال پھ غاړه ده : یادونھ  

	

و تعلیم گاه ھای را گبنیادمدارس ج: عربستان سعودی و سایر دول خلیج از چند دھھ بدینسو می کوشند با تمویل 

نگھدارند تا از یکسو مصروفیتی برای درآنطرف خط دیورند میدان جنگ را در افغانستان گرم افراطیون مذھبی  

بنیادگراین و افراطیون محلی خویش در یک کشور دیگرخلق کنند. و از سوی دیگرخدمتی بھ فروشندگان اسلحھ کھ 

بلند بردن سطح آگاھی مردم دھات افشای راه ھا و شیوه ھای  تمویل،  . ، بکنندازکانون ھای تشنج سود میبرند

 در این طرف خط جواز فعالیت دولتیمنابع شفاف مالی و فاقدس تھ شدن ھمھ مدار، کوشش در راه بسافغانستان

برای تازه بین المللی گرایان بنیادکھ نقش دالل کشور ھای خلیج را درصدورفشار بر پاکستان افزایش و دیورند

   . خاتمھ دھداد خلیج میتواند بھ این مداخالت خرابکارانھ دول عضواتح، ایفا میکند نگھداشتن آتش جنگ در افغانستان

، داعش و امن طالباناشتراکنندگان کنفرانس تأکید جدی بر تأخیر ناپذیری برچیدن ساز و سامان و النھ ھای  د: 

و نموده و خواستار تشدید فشار برپاکستان  اکستان و ایرانپ، ظامی در داخل کشورروه ھای افراطی نگسایر 

کشور  سایر ، مؤسسھ ملل متحداز جانب گروه ھای بنیادگرای مسلح  نو میزبا شناسائی این کشور بحیث پشتیبان

. دول اروپائی شدندھمھ ھای ھمسایھ و   

.مندرج آنرا با اکثریت آراء بھ تصویب رسانیدند انھ گ یازده کننده گان متن این قطعنامھ و مواد کاشترا 	

(ختم)  


