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فارو

په اروپا کی د افغان پناهندگانو د ټولنوفدراسیون
فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
گزارش کنفرانس ن
بی الملیل ( آنالین) فارو
ی
مروری بر تحوالت اخی و نضورت اتحاد و همبستگ افغانهای مقیم اروپا
ی
در بیست سالگ فارو
نومب ۲۰۲۰
هفت ر
ٔ
ٔ
ن
بیستمی
نومب ۲۰۲۰
به سلسله کنفرانس های ساالنه فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو) بتاری خ  ۷ر
کنفرانس فارو تحت عنوان"مروری برتحوالت اخب و نضورت اتحاد و همبستگی افغانهای مقیم اروپا " بنا به شیوع
مرض کوید  ۱۹بصورت آنالین برگزارشد .بیش از ( )۱۰۰تن ازهموطنان ما شامل دانشمندان ،شخصیتهای مستقل و
نمایندگان سازمانهای پناهندگان افغان اروپا در این ک نفرانس ر
اشباک داشتند.
دراین کنفرانس که به ساعت۲بعد از ظهر به وقت اروپا آغازگردید ،ذوات ر
ن
سخب نات نمودند:
آت ازکشورهای مختلف
•
•
•

افتتاحیه کنفرانس  :خانم لونا ویل رئیس فارو  -از هالند
آقای دکتور ویس جاللزاده عضوهئیت مدیره فارو  -از سویدن
ی
پروفسور توردیقل میمنگ  -از دنمارک

•

خانم دکتور انار کیل ن
هب یار نماینده مردم درمجلس سنا - :کابل

•

آقای صبور ن
زمات مسئول خانه افغانستان در بر ن
لی  -آلمان:

•

ر
سلجوق نماینده مردم هرات در دوره  ۱۵و  ۱۶پارلمان – از کابل
دکتور صالح

•

اقای مهدی شبزاد  :از سازمان انکشاف حقوق ر
بش و صلح افغانستان  -از کابل
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•

انجنب شعیب لعیل :دیده بان دادخوایه مردم افغانستان (لندن انگلستان)

•

بانو دکتور سیما سمر  -از کابل

•

ر
امسبدام  -هالند
آقای نصب رحیم از انجمن پامب

•

خانم دکتور اورځال نعمت رئیس واحد تحقیق و ارز ن
یات افغانستان - :از کابل

•

آقای رجاه رفیق از کشور فنالند

•
•

ی
 :آقای ر
روستات  - :از المان
داکب حنان
خانم فریده احمدی رئیس کمیته امور زنان فارو از کشور ناروی :

•

حسی رسآمد از موسسه حقوق ر
ن
بش و دموکرایس افغانستان – کابل
آقای

•
•

آقای پروفسور ُرنه فلیکه  :استاد دانشگاه اوسلو کشور ناروی
جمعبندی کنفرانس  :آقای پیکار پامب نویسنده و تاری خ نگار  -تورنتو کانادا

ٔ
ر
ومنش فارو
گرداننده برنامه :اقای عیل دلبی عضو هیات مدیره
ر
کنفرانس با مقدمه و خب مقدم ر ن
محبم آقای عیل دلبی و
گفی به مهمانان توسط
میهن آغاز گردید ،و اقای دلبی با همکاران تخنیگ ایشان خانم ر
ن
میبا دلبی
پخش رسود
و آقای خالد نعمت گردانندیک کنفرانس را تا آخر برنامه ادامه دادند.

بانو لونا ویل رئیس فارو:
کنفرانس با سخنان مؤجز به زبانهای پشتو و فاریس دری توسط بانو لونا ویل با خب مقدم ر ن
گفی به
ن
مهمانان و ر
سخنات گفتند " :هرقدراوضاع در داخل
اشباک کنندگان افتتاح گردید .ایشان یط ابراز
ر
افغانستان اختناق آورشود ،وظیفه و مسؤلیت افغانهای مقیم خارج ن
بیشب شده واهمیت کسب
نب
ن
همی منظور ،همدردی با مردم غمدارما و ایفای نقش ممد برای مؤثریت تالش مردم
مینماید .به
داخل کشور برای نجات افغانستان بحیث صدا و یاورآنها در اروپا ،خییل ارزشمند است وما افغانها باید گام های جدی
و ن
متین در راه کمک به نجات وطن از مصیبت های جاری برداریم" .
ٔ
ٔ
مدیره فارو:
آقای داکی ویس جاللزاده عضو هیات
ن
ن
ن
ن
پسی ،نقش خود درقبال
چنی گفت " :فاروظرف بیست سال
سخبان کنفرانس،
دومی
بحیث
ر
گردهمآت ها ،تدویرکنفرانسهای متعدد ،پخش و نش اعالمیه ها ،به راه اندازی تظاهرات
وطن را با
ی
و دیگر روشنگری ها ادامه داده است".
ٔ
ن
خونی افغانستان را رفع
آقای جاللزاده دربخش پروسه مذاکرات صلح قطرگفت " :این پروسه ،بجای آنکه مصایب
ن
خونی تر و پیچیده تر ازقبل نمود .هرچند ملت افغانستان سخت تشنۀ صلح است ،اما صلیح که
سازد ،وضعیت را
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ن
ومدت مردم باشد .اعضای " فارو" نه تنها هیچ امید واری یت به
توأم با عدالت و سعادت و حفظ حقوق سیایس
ر
ر
مذاکرات جاری در قطر ندارد ،بلکه اعتقاد دارند که جنگهای نیابن در کشورما بیشب از پیش خواهد شد".
ی
آقای پروفسور میمنگ :
گفتند " :صلیح را که بیگانه گان برای افغانستان میخواهند ،افزاری خواهد بود برای تحمیل
سیایه و ظلمت و انتقال جنگ از یک حالت به حالت دیگر .ایاالت متحدۀ امریکا با تشدید
ن
تأمی میکند .پس مردم
جنگ درافغانستان ومنطقه ،درواقع ،نیازمندیهای استعماری خودش را
افغانستان باید از استقالل تصمیم و اراده ی خویش استفاده نموده هرچه زودتر متحد و یکدست و یکدل شوند" .
بانو دکتور انارکیل ن
هییارعضو مجلس سنا :
ً
" ما باید رببسیم چه صلیح؟ به کدام قیمت؟ ،با یک ها؟ و چگونه؟ اگراحیانا صلیح تحمییل
بمیان آید و با ر
اشباک گروه طالبان درقدرت ،بازهم حقوق شهروندی مردم ما درنظرگرفته نشود
انسات و ن
ن
مدت اعتقادی وجود نداشته باشد ،هرگز به درد مردم افغانستان
و به ارزشهای
نمیخورد .درحالیکه اگرغربیها میگویند درافغانستان دموکرایس وجود دارد ،پس باید پرسید که
ً
اصال طرح و سؤال " اقلیت" و " ر
اکبیت" مطرح نمیباشد .این
در نظام های دموکرایس،
ر
دولن
درحالیست که گروه طالبان آشکارا میگفتند که هندو باوران حق داد و ستد با دیگران را ندارند ،در دفاتر و ادارات
کارکرده نمیتوانند ،باید عالمات فارقه (مانند دستار زرد ،ببق زرد باالی خانه هایشان و  )...داشته باشند .ما میگوییم
که طالبان امروز با طالبان دیروزهیچ ر
فرق ندارند" .
ن
ن
پاکستات درجنگ هلمند کشته شدند ،ویل آقای گلبدین ازپاکستان
بانوهبیاراضافه نمود " :یک تعداد ازرسبازان و افشان
برمیگردد و ادعا میکند که این حرفها دروغ است .اما ما میدانیم که برای پاکستان ،منابع رآت افغانستان و معادن آن
ی
اهمیت بزریک دارد".
ن
دکتورهبیار افزود " :درجریان مذاکرات قطرو فیصله های احتمایل باید نظام جمهوریت حفظ شود ،قانون اسایس
پسی بجای خودش ر
ن
باق بمانند" .
موجود افغانستان پذیرفته شود و ارزشهای بدست آمده درنزده سال
ٔ
ن
خانه فرهنگ افغانستان (بر ن
لی):
صبورزمان مسؤل
آقای
اظهارنمود " :سخنها و صحبت ها نباید تکراری باشند ،تسلیت ر ن
گفی ها درقبال کشتارجوانان
ن
پسی همیشه دعا کردیم و تسلیت گفتیم،
ما هیچ سودی ندارد؛ زیرا ظرف چهل و دو سال
ن
ر
بیشب از این فریب لفایط های دولتمداران را
اما گره ازمشکل ما گشوده نگشت .نباید
ر
ن
بخوریم .باید بخود آییم و بگوییم که چه کنیم؟! برای هر نوع اتحادی عمل مشبک ضور
است".
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آقای دکتور صالح سلجوق نماینده مردم هرات در دوره  ۱۵و  ۱۶پارلمان:
ر
ر
سلجوق گفت " :امریکا ازچند سال بدینسو راه و روش ر
آشن جویانه را با گروه طالبان درپیش
داکب
ً
ر
ن
همی دلیل ،امریکا
دوسن با دولت افغانستان است .به
گرفته است و اینکار ،کامال مخالف پیمان
هزارها تروریست را از زندانهای
ی
ً
ر
عالوتا ر
بیشبگردید.
وقن امریکا ،قوای
افغانستان رها نمود که این اقدام ،موجب تحرکات جنگ
ر
بیشب گروه طالبان گردیده و"...
نظایم اش را بگونه ی شتابنده ازافغانستان ببون یم کشد ،باعت تشجیع و تحرکات
آقای مهدی شیزاد  :از سازمان انکشاف حقوق ر
بش و صلح افغانستان از کابل
آقای شبزاد اظهارداشت " :باید موانع صلح وثبات را ُجستجو نماییم و این موانع دارای ابعاد
خارج میباشد .هرگاه نظرات مفید واما پراگنده را جمع وجور نماییم ،میتوان یم به یک
ر
داخیل و
ٔ
نتیجه برسیم .دلیل عمده نرسیدن به صلح و سلم ،همانا اختالفات و منازعات قویم و تباری
ر
ر
درافغانستان است.
گسبده
دولن ،درجه بندی والیات ،وجود فساد
انحصارطلن درقدرت
ر
ی
دولن ،بخشهای بزریک از ر
ر
ن
همی دلیل است که باید گفت؛ دخالت همسایه
کاسن ها و کمبود ها میباشد .به
درنهادهای
ها نه علت ،بلکه معلول پنداشته میشود".
آقای انجنی شعیب لعیل :دیده بان دادخوایه مردم افغانستان (لندن انگلستان)
ٔ
اعالمیه حقوق ر
بش گفت  " :حذف آزادی عقیده وبیان ،جنایت
آقای لعیل با ذکرمادۀ نزدهم
و نقض حقوق ر
ن
منسوبی حزب دموکراتیک خلق افغانستان
بش ،چهل و دو سال قبل از سوی
کب به صورت سیستماتیک آغاز یافت .ر
در قریۀ " کراله" دروالیت ن
خلق ها برای ساکنان قریۀ
مذکورگفتند دولت برای شان کمکها را توزی ع مینماید ،ویل آنگاه که به تعداد یکهزار نفر تجمع
کردند ،همه را با ببحمانه ترین وجیه تب باران کردند .تجاوز نظایم روسها ،نقض حقوق
ر
بشدر افغانستان را نهادینه کرد .بدون ٔتا ن
می عدالت برای قربانیان نمیتوان از صلح سخن زد" .
ن
نخستی امبدست نشانده بود که با قتل عام و کوچانیدن اهایل مناطق
انجنبلعیل افزود که  " :امبعبدالرحمن
ً
بشدرکشورما را زیرپا گذاشت و بعدا دیگران روش ضد ر
زمی ها و دارات مردم ،حقوق ر
ن
بشی او را رت
مرکزی و غصب
ی
گرفتند"...
ر
صحبن گفتند:
بانو دکتور سیما سمر  :دکتورسیما سمرکه ازکابل دراین کنفرانس سهم گرفته بود ،یط
" حقوق ر
بش رنگ و پوست و قوم و گروه و  ...نیم شناسد ،بلکه باید هر کش از مزایای آن مستفید گردد .کودتای
ثورحق آزادی بیان و سایرحقوق ر
بشی را از مردم ما سلب نمود ،صلح اجتمایع از میان رفت .بدون رعایت ارزشهای
حقوق
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یعن درنبود ارزشهای حقوق ر
بشی ،هیچگونه صلح واقیع مطرح نخواهد بود .ن
ر
بش ،ادعای
صلح و ر
آشن هرگز معنا ندارد .اگرامارت اسالیم گروه طالبان بمیان آید ،درآن صورت به
ن
درهمی شب و روز دیده میشود
هیچ کس دیگرحق و ارزش قایل نخواهند بود .چنانکه
بخاطرانتقام گبی از یکنفر ،یک جمع و یک کتله را به نابودی میکشانند".. .
ی
ی
جنگ یک معضلۀ ن
بی الملیل است.افغانستان به کمکهای کشورها فوق
بانو سیما سمراضافه نمود" :رسیده یک به جرایم
العاده وابسته است ،بنابرآن ،تداوم کمکها به افغانستان یک نیازاست"...
آقای نصی رحیم از انجمن پامی امسیدام  :هالند
آقای نصب رحیم که به ارتباط اتحاد میان افغانها صحبت میکرد ،درتعریف جامعه گفت " :فرد،
نهادها و مجموع انسانها ،یک جامعه را میسازند و موجودیت نهادها و کتله های اجتمایع خییل
ن
ناچباست .زیرا
ارزشمنداند .نقش جوانان دردرون نهاد و کتله های فعال اجتمایع افغانها
هموطنان ما همیشه در بحث های خود شان موضعگبی ایدئولوژیک میکنند ،نهادها را سیایس میسازند و موضوعات
مختلف را مخلوط میکنند .پس بیایید که به ساختارهای علیم و مدرن رببدازیم "...
ن
ارزیان افغانستان :از کابل
خانم دکتور اورځال نعمت رئیس واحد تحقیق و
حزت ،فکری و قویم درمیان هموطنان ما
بانو اورځال نعمت یط سخنانش گفت " :تقسیمات
ر
درخارج ازکشور ،درواقع همه را پراگنده نگهداشته است ،درحالیکه همه ی ما افغان هستیم و
ی
همبستگ افغانها نضوراست".
ً
خارج نه
ر
وی عالوه نمود " :حکومت افغانستان عمدا ازسوی قدرت های بزرگ ضعیف نگهداشته شد .دخالت های
خارج ها مداخله میکنند،
ر
تنها درمرکزافغانستان ،بلکه حتا تا والیات و محالت به چشم میخورند .همۀ ما میگوییم که
ویل خود مان درقسمت رفع منازعات درون خویش اقدام نمیکنیم"...
آقای رجاه رفیق از کشور فنالند:
آقای رجا رفیق درمورد کمکهای افغانهای مقیم خارج به هموطنان ما درداخل کشور گفت" :
ادای نقش در کمک به داخل کشور درحقیقت ،مستلزم تحقیق زیاد و وظیفه ی یک کمسیون یا
یک جمع قوی و فعال میباشد .در داخل هم موانع وجود دارد .ظرف سه صد سال اخب ،تنها
یک قوم خاص ادارۀ مملکت را به چنگ داشته است و در این عرص ن
نب تمایل امریکا به سوی
ن
همی دلیل بود که تحوالت جاری پسا طالبان درکشورما به نتیجه ملموس و
همان قوم خاص معطوف است و به
ر
منطق نرسید .پس الزمست با ترد تمایالت قویم یک حرکت و تشکل بزرگ را درپرتو اندیشه های میل بمیان آورده
شود" .
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ی
روستان  :از المان
آقای داکی حنان
ر
روستات سخنانش را برمحورموضوعات اسطوره یت آغاز نموده گفت " :به عقیده ی
داکبحنان
ی
من نه تنها حفظ دست آورد های نزده ساله ی اخب ،بلکه حراست ازآثارو ارزشهای چند هزار
ن
آبات مان فرهنگ های مختلف داشته ایم مانند فرهنگ
سالۀ کشور نیاز ماست .ما در رسزمی ی
ن
ن
اروپات .هریک از این فرهنگها درمملکت ما
بودات ،اسالیم و
یونات،
اوستات،
برهمن ،یهودی،
ی
ی
ی
ر
رن
بایسن ارزش قایل شویم و درحفظ و حراست
خویشی بجا گذاشته اند که به همۀ آنها
هات از
آثار ،یادگارها وامانت ی
ن
آنها جدی باشیم .ر
وقن گروه متحجر طالبان آثار باستات ما را تخریب میکنند ،درواقع ،میخواهند نسل امروز را از نسلها
ی
و داشته های دیروزبیگانه و منقطع سازند .ر
جدات و بیگانه یک بوجود آید ،دشمنان ما میتوانند حاکمیت شان را
وقن این
ی
ن
آسات باالی ما تحمیل کنند"...
به
خانم فریده احمدی  :رئیس کمیته امور زنان فارو از کشور ناروی
بانوفریده احمدی گفت " :هویت زنان درافغانستان همیشه نا دیده گرفته شده است .پس زنان
ر
هسن اقدام به مبارزه نمایند ،همانطور که زنان دردرازنای تاری خ
کشور باید درساحات مختلف
ی
ً
نقش خودشان را ادا کرده اند .مثال مریم سنگ کش بود که درزمان امبعبدالرحمن دست به
ی
فعالیت و مبارزه زد ،مگرازطرف امبدریک اتاق کوچک سنگ محبوس گردید که پسانها همان
ی
محل را بنام (کوتۀ سنگ) یاد کردند .پس زنان افغانستان باید خود شان رسنوشت خودرا با دستهای توانای خودشان
ن
تعیی کنند"...
حسی رسآمد :از موسسه حقوق ر
ن
بش و دموکرایس افغانستان – کابل
آقای
حسی رسآمد در مورد نهاد مدافع حقوق ر
ن
بشدرکابل گفت " :نهادی که او درآن فعال است،
استاد
ن
هات اند که از
مرصوف جمع آوری روایت ها ،حکایت ها و اسناد مربوط به جنایت ها و قربات ی
سوی تفنگداران و جنگ افروزان صورت گرفته است"
بشی مذکورکتابهات را ن
وی افزود که نهادحقوق ر
ن
همی راستا به طبع رسانیده و برنامه های جرم شناسانه و سایر
نب در
ی
اقدامات نضوری را ن
نب انجام داده و میدهد".
آقای پروفسور ُرنه فلیکه  :استاد پوهنتون اوسلو کشورناروی
بانو احمدی مصاحبه یت را با پروفیسور توماس ُرنه فلیکه راجع به فعالیت های بیست
سال اخب" فارو " در اروپا انجام داده است که فلم مستند آن با ترجمه دری ن
نب به
نمایش گذاشته شد.
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بخش دوم :پرسش و پاسخ
در بخش پرسش و پاسخ از طرف ن
حاضین سوالهای مطرح گردید که از طرف اعضای هئیت مدیره و سخ نبانان به آن
ن
سخبانان از افغانستان بود به دلیل مشکالت برق کابل و ارتباط
پاسخ ارائیه گردید ،و یک تعداد سوالهای که متوجه
ر
انب ر
کتن در میان گذاشته شود.
نین مقدور نگردید و قرار شد که در صورت ممکن پرسشها بصورت ر

ٔ
قابل یاداوری است که درالبالی کنفرانس ،بمناسبت  ۲۰ن
بخشهات ازیک سلسله فلم های
می سال تاسیس فارو،
ی
ی
فرهنگ "فارو" درسالهای مختلف ن
نب از سوی گرداننده گان
مستند مربوط به برگزاری کنفرانسها و محافل علیم و
کنفرانس به نمایش گذاشته شدند.
فلم کوتاه از ر
بخش از کارها و فعالیتهای فدراسیون سازمانهای پناهدگان افغان در اروپا (فارو) را میتوانید در این
لینک زیر تماشا نمائید:
https://youtu.be/CRpugxIQilc
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جمع بندی کنفرانس :آقای پیکار پامی نویسنده و تاری خ نگار  -تورنتو کانادا
ر
محبم آقای پیکار پامب از ررسع کنفرانس برای جمعبندی در کنفرانس حضور داشتند و با
ن
سخبانیها در پایان جمعبندی کنفرانس را ارائه نمودند که ررسح مفصل ان
یاداشت نکات مهم
ر
در فلم ثبت شده بزودی در سایت فارو و کانال یوتوب فارو بنش مبسد و نکات اسایس
ن
چنی جمعبندی کردند.
کنفرانس را
ن
ن
چنی خالصه نمود:
سخب نات ها دراین کنفرانس را میتوان
در نهایت ،عصارۀ مجموع
ً
ً
اول) همه ی ر
ن
ن
ننگی درافغانستان عزیزجدا و شدیدا متأثر و متألم
خونی و
اشباک کننده گان درکنفرانس ،ازرویداد های
بودند.
ً
دوم) نیاز اشد برای اتحاد میان افغانهای عزیز در داخل و خارج کشورکامال محسوس بود
سوم) انزجار علیه وجود اختالفات فکری ،مذهن ،قویم  ،محیل و ز ن
بات درسینۀ هریک از ر
اشباک کننده گان موج ن
مبد.
ر
چهارم) ر
اشباک کننده گان درکنفرانس  ،بصورت عموم از نبود عدالت ،دموکرایس و امنیت درافغانستان شایک بودند
ً
خارج ،بخصوص به ابرقدرت
ر
پنجم) همه به اتفاق آرا گفتند که دولت موجودۀ افغانستان کامال وابسته به قدرت های
امریکا میباشد.
ششم) تقاضای ضی ح و جدی همۀ ر
اشباک کننده گان ازجناح های مختلف درگبو قدرتهای با نفوذ دراوضاع افغانستان
ر
ن
ن
تأمی گردد.
بایسن هرچه زودتر آتش بس برقرارگردیده آرامش و امنیت رسارسی
همی بود که
کنفرانس باالخره به ساعت هفت شام با سخنان اختتامیه ی آقای عیل دلبی ر
منش فارو و گردانندۀ کنفرانس و به
ن
تأمی هرچه زودترصلح و سلم در افغانستان پایان یافت.
آرزوی
ن
سخبانان ،انجمنهای عضو فارو ،پرسش کنندگان و
در پایان خانم لونا ویل رئیس فارو از حضور همه ررسکت کنندگان،
ی
مهمانان ،گردانندگان و همکاران تخنیگ ابراز تشکری نمودند ،و یکبار دگر بر نضورت اتحاد و همبستگ بیشترمیان
انجمنهای افغانها در اروپا و خارج از کشور تاکید نمودند.
فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
(فارو)
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