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 ټولنوفدراسیون د پناهندگانو افغان د کی اروپا په
 اروپا در افغان پناهندگان سازمانهای فدراسیون

 
 

 کنفرانس قطعنامه  

 افغانستان، امنیت ومهاجرت در جهانی شدن

    ، هالند۲۰۱۸نومبر  ۲۴

 ۲۰1۸نومبر  ۲۴ خیپناهندگان افغان در اروپا )فارو(  بتار یسازمانها ونیساالنهٔ فدراس یبه سلسلهٔ  کنفرانس ها

شهر الهه  یکیدر نزد " ومهاجرت در افغانستان تیشدن، امن یجهان" کنفرانس فارو  تحت عنوان نینزدهم

، دانشمندان نویسندگان، روشنفکران، ، افغانهای مقیم اروپا،از صد تن شی)هاگ( کشور هالند به اشتراک ب

پناهندگان افغان در اروپا برگزارشد.  اشتراک کنندگان بعد از استماع  یسازمانها ندگانیو نما شخصیتهای مستقل

 لیذ جیصاحب نظران، موضوع کنفرانس را مورد بحث و مداقه قرار داده  وبه نتا نیه هایایها و ب شنیپرزنت

 :دندیرس

 هسابقیمردم جهان را بشکل ب یانترنت یشدن  وانقالب  تکنالوژ یجهانپدیدهٔ   ٬خروج از سرحدات ملی:   الف

کشور های بزرگ سرمایداری بازار  ،صنایع وعلوم ساحهٔ شدن در  یجهانهمگام با . ه استساخت کیبه هم نزد

 انیکه م ییها دضات  شغال کردند.ای خویش باز نموده ومواد خام ونیروی کار ارزان ملل دیگر را براهای 

 "جهانیبا  دنیا .بوده است یمادر هر دو جنگ جهان ، یدگرد جادیابرای تقسیم مجدد جهان بزرگ   انیسود جو

گرگونی از "تک قطبی" به  "چند قطبی" قرار گرفته د اقتصادی"،  در آستانهٔ و لیبرالیسم ئ" استوار بر "نشدن

مدار کشور های خودرویارویی یک امپراتوری حاکم ولی رو به فرود با ۀ ین پدیده تاریخی که بازتاب دهندا است.

ازه دم میکند.  نیروهای ت ولی رو به فراز  میباشد، به شکل مزمن خطرات تصادم را با خود حملتازه دم 

ولی هنوز هم با رو به اُفول امپراتوری ایاالت متحده امریکا به مثابه یک نیروی میکوشند در مبارزهٔ نرم با 

 ادعای "سلطه بال منازع بر جهان" در "تباین و تبانی ساختاری"  جایگاه تاریخی شان را سر از نو تعیین کنند.

اس استرا تیژیک یا اقتصادی به میدان زور آزمائی کشور های ضعیف واقع شده در موقعیت حس این میاندر 

 صلح و ثبات مبدل شده اند.دفاع از  یا سمیترورجنگ با چون   یشعار هاپوشش  های نظامی این قدرتها  تحت 

اما نظام جهان چند قطبی نیز تحت شرایط حاکم منجربه رفاه همگانی نمیگردد. برای تأمین رفاه همگانی باید 

 پاردایم حاکم سیاسی دگرگون گردد.
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 یزمان ،زین یالملل نیب یقوا تیدر افغانستان با وصف موجود و شدت یافتن جنگ و نا امنیشدن  ای: سوال پا ب

ورد م یمنطقو یبزرگ و قدرتها گرانیباز یو نظام یاقتصاد الیام انیتضاد ها م یکه در روشن ابدی یپاسخ م

دنبال  هنوز هم یدر برابر پاکستان که توسط دول اروپائ کیزیسکوت استرات یسیپال .رندیقرار گ یابیارز

  کیزیهدف استرات هد، این سکوت به خود مید سطحی از جرأت عدول محدود و ،به مشکلهم  کایو امر گرددیم

تحت کنترول را تعقیب میکند. بدین  ایمورد توجه  یبه بازار ها فیحر یابیاز ره  یریو جلوگ  نیچ یانزوا

دربرابراین جهانی 1اما بخاطر اهداف  جنگ میسوزاند آتش  به اروپا می بیند که پاکستان افغانستان راترتیب 

 Harpvikkenهدف قوای ناتو و ایاالت متحده در افغانستان به گفتهٔ پروفیسور  سکوت میکند. عملکرد پاکستان

استاد و محقق انستیوت صلح ناروی جلوگیری از حمالت تروریستی از خاک افغانستان در اروپا و امریکا 

ان دفاع تونه تأمین امنیت افغانها. و دولت افغانستان هم اعتراف میکند که در سطحی تجهیز نشده است که  ٬است

درست از همشهریان خود را داشته باشد. باال ترین ریکارد تلفات ملکی و تلفات نیرو های امنیتی در سال 

تعریف عنعنوی ))امنیت(( که به مفهوم  ٬ناشی از همین وضع میباشد. حال آنکه بعد از ختم جنگ سرد ۲۰1۷

 داده است.  یا تبعههمشهری جای خود را به تأمین امنیت  ٬بود تأمین امنیت دولت

 ٬بلیغتبا  ،تقابل منافع قدرتهای جهانی در همرائی با دول ارتجاعی واپسگرای منطقه در پیوند با ارتجاع داخلی 

 اختالفات از سوی دیگر نتحاریتمویل و سازماندهی تبلیغات و اعمال قوم گرایانه از یکسو وحمالت ا ٬تشویق

ل کشور وحدت عنعنوی اقوام را مورد تهدید قرار داده قومی را دامن زده و با ایجاد جزیره های قدرت در داخ

است. سیاست قومی و مذهبی ساختن جنگ به نفع بیگانگان و بهم خوردن هرچه بیشتر شیرازه های اتحاد و 

 همبستگی شهروند محور مردم افغانستان خواهد بود.

 نیو قاچاق مواد مخدره در ا دیشدن در افغانستان موضوع تول یدر رابطه با جهانبارز موضوع :  یک  ج

به مواد مخدر بود.  یازجهانیاز ن یبخش مهم عرضه کنندهٔ افغانستان  زین  ۲۰۰۲. قبل از سال باشدیکشور م

 یال میدون ۲۰۰۲سال  سهٔ یقاان به متدر افغانس همواد مخدر دیکه تول دهدیملل متحد نشان م ۲۰1۶اما آمار سال 

این موقف نا مطلوب محصول مؤلد مواد مخدره در جهان است.  نیسه برابرشده است و افغانستان بزرگتر

فساد وعدم کنترول مؤثردولت مرکزی بر والیات ونفوذ قهری مافیای طالبانی  بر  ٬عوامل داخلی چون جنگ

کشت و قاچاق این مواد و عوامل خارجی مانند فقدان ارادهٔ سیاسی برای پایان دادن به کشت وقاچاق موادمخدر 

سهمگیری دول همسایه در قاچاق این مواد وموجویت  ٬رافغانستاندر افغانستان نزد مقامات دول خارجی مسقر د

بازار بزرگ برای این مواد در غرب است.  سه میلیون معتاد در افغانستان فاجعه انسانی دیگری است که با 

 این بُعد جهانی شدن مرتبط میباشد. 

 یت مؤقت. بازگششدیبام دارار جهان پناهندگان را د بیشترین تعدادبه تناسب نفوس خویش هنوز هم افغانستان :  د

 ونیلیبازگشت م زهٔ یانگ ۲۰۰1در افغانستان بعد از   یاقتصاد یو رونق کوتاه مدت سطح زندگ زندگی عادی

مهاجرت گردیده و بازگشت متوقف پروسهٔ  یامن مجدد جنگ و نا یریگ اوج. با ودها افغان به کشور شان ب

حالت تشنج در  ادامه  تشنج  در افغانستان است. منازعه و .  مهاجرت معلول ه استاوج گرفت گریافغانها بار د

ار پناهندگان وضع رقتبمستقیم با پالیسی)) مبارزه با تروریسم بین المللی(( جامعه  جهانی دارد. افغانستان ارتباط 

ل ران و پاکستان قابو مهاجرین افغان در سرتاسر جهان بخصوص کشورهای اتحادیه اروپا، امریکا، استرالیا، ای
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نگرانی همه جانبه بوده و رشد روز افزون سیاست های مهاجر هراسی در کشورهای غربی، مسئله مهاجرت 

 به بحران مهاجرت و ابزار سیاسی برای محافل راست افراطی مبدل گردیده است

ح ر سطآب د یاحتمال منازعه باال تشنج داخلی منجر شده وو دیفقرشد شیدر افغانستان که به افزا ی: خشکسال و

وسط تگازهای گل خانه ئی وسوخت فوسیلی  عیوس دیو تول یصنعت یتهایمحصول فعال ، نمودهرا ایجاد  یمنطقو

خته شده باعث براه اندا گرامیال قدرتهای بزطر که بخا تداوم چهار دهه جنگ.  باشدیمجهان  یصنعت یکشور ها

طح سپوشش گیاهی در  از بین رفتننتیجه کمبود علوفه برای مالداران کشور وگاها و در نابودی مراتع و چرا 

ترین را تولید نموده اما بیش و گاز های سوخت فُسیلی گازهای گل خانه ئی افغانستان کمترین . کشورگردیده است

 دارد.   میشدن ارتباط مستق یبا جهان شیخو بنوبهٔ  معضلهاین . میگرددضربات را از ناحیه تغیر اقلیم متحمل 

را  لیو مهاجرت در افغانستان اقدامات ذ تیامن یدادن به بحرانات کنون انیپروسهٔ پا عیتسر یبرا  کنفرانس

 سفارش نمود:

 یو مهاجرت با پروسهٔ جهان تیکه بحران امن تیواقع نیمردم افغانستان از ا یباال بردن آگاه ی: کار برا الف

مواد ، اقتصاد ت،یشدن در ساحات امن یجهان یتبط است و لزوم مبارزه با عواقب منفشدن در افغانستان مر

 مخدره و محیط زیست.

ان بر افکار عامهٔ باشندگ یرگذاریتآث ط جهان ومردم اقصی نقا به  ی اعتراض رسیدن صداانقالب انترنتی :  ب 

با نشرگزارشات و مقاالت تحلیلی افغانها است. صفحات انترنتی  را ممکن ساخته یو  منطقو یجهان یقدرتها

 هاتمخ یبسو کشور های میزباندر سوق دادن افکار عامه  ینقش مهمبرجستۀ دنیا، بانهای ز وانگلیسی  به زبان

اهی مطالب آگارسال  کنند. یدر افغانستان باز و لزوم تجهیز بهترنیروهای امنیتی تیدادن به جنگ وبحران امن

یک امکان خوب است که  ی مذکورآن در رسانه های کشور ها ر میزبان و نشرکشوبه زبان مردم دهنده 

سل کنفرانس بر ضرورت توجه نکرده اند. افغان تاکنون از آن بندرت استفاده برون مرزیقلم بدستان متأسفانه 

  . کید میکندجوان و دارنده تحصیالت عالی به این نیاز تا  

، اروپا  سیا،آقاره های به افغان میلیون ها باعث پناهنده شدن  چهل سال جنگ و تجاوز در افغانستان :  ج

 براه اندازیامکان به این افغانها    ، کنونی منازعهٔ  ذیدخل درامریکا شده است. اقامت در کشور های  آسترالیا و

درجهت درک ضرورت ختم جنگ وبرقراری یک  جهانافکار عامهٔ  ریتغ یبراحرکات اعتراضی و تبلیغی 

وپا در ار میمق یافغانها ریپناهندگان افغان و سابه در افغانستان داده است. کنفرانس  پایدارالنه و ادعصلح 

 ۲ ند.نمایومؤثر  یاستفادهٔ جد نهیزم نیاز ا سفارش میکند تا

بیسابقه افزایش یافته است. در رابطه با میزان مهاجرت وپناهندگی در عصر نئو لیبرالیسم جهانی به شکل  : د

 مزمن نیمی از یکاریبمیزان باالی فقر و  ،، فقدان امید به آیندهیتیامن یب  ٬ادامهٔ جنگ یعلل پناهندگ افغانستان

نرساند، موج  ی مؤثراریجهان افغانستان را در رفع علل مهاجرت  کهیباشد. تا زمانیم کشور نیروی کار

اتحادیهٔ اروپا سفارش میکند تا برای تقلیل  دول عضوکنفرانس به  .افتیکشور کاهش نخواهد  نیمهاجرتها از ا
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دم ودر ق پردازندب توسط افغانها  کشورعلل  ترک ، به مرفوع ساختن تعداد در خواستهای پناهجوئی افغان ها

 . نخست اخراج اجباری پناهجویان افغان از اروپا را به اسرع وقت متوقف کنند

کنفرانس  قومی و مذهبی سازی جنگ در افغانستان را توطئه دول خارجی و عوامل داخلی شان دانسته و :  و

هر نوع تبلیغات تفرقه افگنانه برعلیه اقوام ساکن  در افغانستان را به شدت تقبیح نموده و خواستارمتوقف شدن 

غانستان برای نجات مادروطن از بحران این تبلیغات دررسانه های اجتماعی با حفظ اتحاد و همدلی همه مردم اف

 کنونی گردید. 

کوه ها و تقلیل  یرفتن پوشش برف نیاز ب جهیو در نت 3سیارهٔ ماگرم شدن سؤل اصلی م ثیبح یجهان صنعت:  ز

افغانستان را در چوکات توافقنامهٔ پاریس با تسهیالت علمی تخنیکی باران در افغانستان، مکلفیت اخالقی دارد تا 

 اقلیمی مجهز سازند. رفع مشکالت و زیربنائی الزمه برای 

 د.آرا تصویب نمو 4اضافات با اکثریتهذا را بعد از تعدیالت و  کنفرانس قطعنامهٔ 
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