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نودټولنوفدراسیونگاپھ اروپا کی دافغان پناھند  
ن افغان در اروپاگافدراسیون سازمانھای پناھند  

 ______________ 
 

 

 اعالمیۀ مطبوعاتی

افراطیت و بنیادگرایی در افغانستان " کنفرانس " عوامل رشد روز افزون 	
1 

افراطیت و  2001افغانستان از چھار دھھ بھ اینسو در آتش جنگ و بربادی می سوزد. بعد از 
در افغانستان و منطقھ بیشتر از پیش  وبھ میدان آمد ،  بنیادگرایی، در چھرۀ جدید و خوفناکتر از گذشتھ

ھمھ روزه صد ھا نفر از مردم بیگناه  . قرار گرفتھ استاین افراطیِت مسلح   زیر آتش جنگ و کشتار
، بوسیلۀ حمالت انتحاری، قربانی می شوند، طی این ھفده سال پسین، طالبان و جنگجویان چندین ما

 را بھ اشکال گوناگون در زیر وحشت و تباھی قرار داده سرتاسر کشور از پایتخت تاملیتی داعشی، 
رایانھ اسالم سیاسی از نوع حزب تسنن وتشیع آن با پول بیگانگان ترویج انواع افکار بنیادگ.. نا

با تمام وعده ھای ملی و بین دراقصی نقاط کشوروحتی در پایتخت بھ شدت و بالمانع جریان دارد. 
روز بروز افزونتر وخونینتر شده میرود.این بحران نھ تنھا حل نشده کھ  المللی داده شده،   

پناھندگان افغان در اروپا، بھ دنبال برگزاری کنفرانس ھای ساالنھ، اینک فدراسیون سازمان ھای 
 ساالنۀ خود را در مورد " عوامل رشد روز افزون افراطیت و بنیاد گرایی ھجدھمین کنفرانس علمی
در ھالند دایر مینماید. درین کنفرانس، از دانشمندان و  2017نوامبر  4بتاریخ "  اسالمی در افغانستان

تا نتایج تحقیقات شانرا در مورد  نجملھ از افغانستان، دعوت شده ف، مپژوھشگران از کشور ھای مختل
بھ کنفرانس ارائھ نمایند.  ،افراطیت و بنیادگراییعلت رشد   
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انس نقش و تمنا داریم تا بھ ھر شکلی کھ می توانند، در بازتاب کنفر  المللی از رسانھ ھای داخلی و بین
ایمیل فارو تماس بگیرید. بھ  میتوانید. برای اخذ تماس و معلومات سھم خود را ادا نمایند  

 

ھیأت اجرائیۀ فارو  
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