
 

     په اروپا کی دميـشـته افغانانو د تولنو فدراسـيون

  فدراسـيون سازمانهـای پناهندگان افغان در اروپا                                 

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe          

  

� المل� گزارش   �  فارو )آنالین (کنفرا�س ب

ورتمروری بر تحوالت اخ  افغانهای مق,م ارو*ا اتحاد و )� و '�
0

هم4ست1  

 فارود
�

ر بست سال�  

۲۰۲۰هفت نوم��   

نوم��  2۷ه سلسلٔه کنفرا.س های ساالنٔه فدراسیون سازمانهای پناهند"ان افغان در ارو�ا (فارو) بتار�ــــخ 
ورت اتحاد ۲۰۲۰ 7 کنفرا.س فارو تحت عنوان"مروری برتحوالت اخ�9 و 78 افغانهای همبستگی  وبستم=9

تن ازهموطنان ما شامل ) 2۱۰۰صورت آنالین برگزارشد. بش از ( ۱۹" بنا 2ه شی?ع مرض ک?�د  مقيم اروپا
 Pا Qا در این کنفرا.س اش��دا.شمندان، شخصSتهای مستقل و نمایند"ان سازمانهای پناهند"ان افغان ارو

  داشWند. 

رهای مختلف زگرد^د، ذوات آ\Q ازکشو ز ظهر 2ه وقت ارو�ا آغا2عد ا۲دراین کنفرا.س که 2ه ساعت
ا\7    :     نمودند سخ�7

   از هالند   - فارو  رئسه کنفرا.س  : خانم لونا وc  فتتاحaا •
 از س?�دن - و دکتور وkس جاللزادە عضوهئaت مدیرە فار آقای   •
•   

�
lمنaاز دنمارک -پروفسور تورد^قل م        

 oا2ل   -: لس سنا نمایندە مردم  درمج^ار  ه�7 انار no  کتور د خانم  •

•  7   : آلمان -آقای صبور زما\7 مسئول خانه افغا.ستان در برل=9

 از oا2ل  –yارلمان  ۱۶و  ۱۵نمایندە مردم هرات در دورە کتور صالح سلجوQu د  •

زاد : از  •  از oا2ل  - انکشاف حقوق ~{| و صلح افغا.ستان سازماناقای م}دی ش�9

•   nب لعaنافغا.ستان (لندن ان�لستا :د^دە 2ان دادخوا� مردم انجن�9 شع(  

 از oا2ل -2انو دکتور سaما سمر •

دام  • Qام�9 امس�y م  از انجمنaهالند -آقای نص�9 رح 



 

 

 از oا2ل  - : واحد تحقیق و ارز�ا\7 افغا.ستان ئساور�ال نعمت ر  خانم دکتور   •

  آقای رجاە رفیق از کشور فنالند    •

 از المان  -  : ستا\� دا��Q حنان رو  آقای:  •

 : ��دە احمدی رئس oمیته امور زنان فارو از کشور ناروی نم فخا   •

7 �آمد از موسسه حقوق ~{| و دموکرا� افغا.ستان  •   oا2ل  –آقای حس=9

 : استاد دا.ش�اە اوسلو کشور ناروی  ُرنه فلaکهآقای پروفسور  •
 تورنتو oانادا -ار جمعبندی کنفرا.س : آقای پ�aار yام�9 ن?kسندە و تار�ــــخ ن� •

                       

ی ت  گردانندە برنامه :اقای عn دل�9
�
  م��| فاروو  مدیرەعضو هaا

7 2ه مهمانان کنفرا.س 2ا مقدمه  Q=م توسط  و خ�9 مقدم گف Qآقای مح�
ی و yخش �ود میه�7  ی 2ا هم�اران عn دل�9 آغاز گرد^د، و اقای دل�9

ی و  ا دل�9 Qا�شان خانم می� laکنفرا.س را آقای خالد نعمت گردانند� تخن 
   مه ادامه دادند. تا آخر برنا

  : فارو  رئس 7انو لونا و6

2ا خ�9 2ا سخنان مؤجز 2ه ز�انهای �شتو و فار� دری توسط 2انو لونا وc کنفرا.س 
7 2ه  Q=کنند"ان  مهمانانمقدم گف Pا Qابراز سخنا\7  ا�شان گرد^د. افتتاح  و اش� �

 مسؤلaتشود، وظaفه و اختناق آور داخل افغا.ستان  اوضاع در گفتند: " هرقدر 
 7 7 منظور،   تاهمaبش�Q شدە و  افغانهای مقaم خارج ن�9 کسب مینما^د. 2ه هم=9

 افغا.ستانا^فای نقش ممد برای مؤث��ت تالش مردم داخل کشور برای نجات همدردی 2ا مردم غمدارما و 
oمک 2ه  در راە  های جدی و متی�7  فغانها 2ا^د "ام، خna ارزشمند است وما ا2حaث صدا و ^اورآنها در ارو�ا 

  "                                            نجات وطن از مصS¡ت های جاری بردار�م. 

ت مدیرٔە فاروو=س جاللزادە  دا:)9 آقای 
@
   : عضو ه,ا

7 گفت: "  ان کنفرا.س، چن=9 7 سخ�7 ، فارو 2حaث دوم=9 7 ظرف بست سال �س=9
.سهای متعدد، yخش و ها، تدو�رکنفرا را 2ا گردهم¤\£  نقش خود درق¡ال وطن

                                .{| اعالمaه ها، 2ه راە اندازی تظاهرات و د^گر روشنگ��ــها ادامه دادە است."                                                      

 این پروسه، 2جایمذا�رات صلح قطرگفت: "  ش پروسهٔ خآقای جاللزادە در�
7 افغا.ستان را آنکه مصا^ب خون 7 تر و پaچaدە تر ازق¡ل نمود. هرچند ملت  رفع=9 سازد، وضعaت را خون=9



حفظ حقوق سaا� افغا.ستان سخت شنۀ صلح است، اما صل» که توأم 2ا عدالت و سعادت  و 
د، 2ل°ه جاری در قطر ندار  2اشد. اعضای " فارو" نه تنها هیچ امaد واری \£ 2ه مذا�رات ومد\7 مردم

 در کشورما بش�Q از پش خواهد شد."                                                                         �Q اعتقاد دارند که جنگهای نaاب

 پروفسور آقای 
0

  :  م,من1

د گفتند: " صل» را که ب�aانه "ان برای افغا.ستان مaخواهند، افزاری خواهد بو 
جنگ از ^ک حالت 2ه حالت د^گر.   و ظلمت و انتقالبرای تحمaل سaا�

ا^االت متحدۀ ام���ا 2ا شد^د جنگ درافغا.ستان ومنطقه، درواقع، 
7 مaکند. �س مردم افغا.ستان 2ا^د از استقالل تصمaم و   ی ەارادنaازمندیهای استعماری خودش را تأم=9

  "         دست و ^کدل شوند. خ?kش استفادە نمودە هرچه زودتر متحد و ^ک

Fارعضو مجلس سنا کتور د  7انو    :  انار�G ه)�

سaم چه صل»؟  µصل» 2ه  " ما 2ا^د ب� 
¶
کدام قaمت؟، 2ا � ها؟ و چگونه؟ ا·راحaانا

اP گروە طال¡ان درقدرت، 2ازهم حقوق شهروندی مردم  Qان آ^د و 2ا اش�a2م naتحم
جود نداشته 2اشد، و مد\7 اعتقادی و  ما درنظرگرفته .شود و 2ه ارزشهای ا.سا\7 

مaگ?�ند درافغا.ستان  ها هرگز 2ه درد مردم افغا.ستان نمaخورد. درحالaکه ا·رغ��ی
دموکرا� وجود دارد، �س 2ا^د پرسaد که  در نظام های دموکرا�، اص¹ً ط�ح و 

�ت" مط�ح نمی¡اشد. این درحالست که گروە طال¡ان آش�ارا  ºت" و " ا��aگسؤال " اقلaهندو که   فتند م
ادارات دول�o Qارکردە نمیتوانند، 2ا^د عالمات فارقه  و  دفاتر  در حق داد و ستد 2ا د^گران را ندارند،  اوران2

ق زرد 2االی خانه ها�شانزرد  (مانند دستار  و ...) داشته 2اشند. ما مaگ?�aم که طال¡ان امروز 2ا طال¡ان  ، ب�9
                                            "             دیروزهیچ فرQu ندارند. 

�اراضافه نمود: " ^ک د کشته شدند، وc آقای  تعداد از��ازان و اف{ان yا�ستا\7 درجنگ هلمن 2انوه�7
ما مaدانaم که برای yا�ستان، منابع اما �ستان برمaگردد و ادعا مaکند که این حرفها دروغ است. �ا "ل¡دین از 

 آ\� افغا.ستان و معاد
�

                                                                             دارد."           ن آن اهمaت بزر�

�ار دکتور  " درج��ان مذا�رات قطرو فaصله های احتماc 2ا^د نظام جمهور�ت حفظ شود،  : افزود  ه�7
7  قانون اسا� موجود افغا.ستان yذیرفته شود و ارزشهای 2دست آمدە 2جای خودش درنزدە سال �س=9

  انند. "                             2اQu 2م

 �Hآقای صبورزما( � �   : مسؤل خانٔه فرهنگ افغا�ستان (برل

7 ها درق¡ال  اظهارنمود: "  Q=ت گفaسخنها و صح¡ت ها ن¡ا^د تکراری 2اشند، سل
7 ه  کشتارجوانان ما هیچ شه دعا  مسودی ندارد؛ ز�را ظرف چهل و دو سال �س=9

ە ازمش�ل ما گشودە نگشت. ن¡ا^د بش�Q از این لaت گفتaم، اما گر کرد^م و س
 لفا�7 های دولتمداران را 2خور�م. 2ا^د 2خود آیaم و 2گ?�aم که چه کنaم؟½  ف��ب

ور است.  ک 78 Qبرای هر ن?ع اتحادی عمل مش� "  



  

   :مانXارل ۱۶و  ۱۵نمایندە مردم هرات در دورە کتور صالح سلجو9R د آقای 

  Quسلجو Qج?�انه را 2ا گروە گفت: " ام���دا�� Qا ازچند سال 2دی�سو راە و روش آش�
ش گرفته است و �oام¹ً مخالف پaمان دوس�Q 2ا دولت افغا.ستان   ،�ار اینطال¡ان در

7 دلaل، ام���ا هزارها ترورkست را از زندانهای افغا.ستان رها نمود که  است. 2ه هم=9
oگرد^د این اقدام، موجب تحر Qش� ب

�
lام� ات جن Qوق� 

¶
��ا، قوای نظا¾ اش را . عالوتا

ون ¾ کشد، 2اعت شجیع و تحرoات  ..."                                                     گرد^دە وطال¡ان   گروە بش�Q 2گونه ی شتابندە ازافغا.ستان ب�9

زاد : از آ   از Gا7ل  افغا�ستانانکشاف حقوق [\] و صلح  سازمانقای مZدی ش)�

زاد اظهارداشت: " 2ا^د آقای   موانعو نمایaم و این جُجستصلح وث¡ات را  موانعش�9
 ر دارای ا2عاد داخn و خار¿� می¡اشد. هر"اە نظرات مفaد واما پرا·ندە را جمع وجو 

نرسaدن 2ه صلح و سلم، همانا  نمایaم، میتوانaم 2ه ^ک نaWجه برسaم. دلaل عمدۀ 
، ی درافغا.ستان است. نازعات قو¾ و ت¡ار اختالفات و م Qانحصارطل�� درقدرت دول�

 ازoاس�Q ها 
�

، 2خشهای بزر� Qدە درنهادهای دول� Qدرجه بندی وال^ات، وجود فساد گس�
7 دلaل است که 2ا^د گفت؛ دخالت همسا^ه ها نه علت، 2ل°ه معلول پنداشته  و oمبود ها می¡اشد.  2ه هم=9

  مشود."           

  )م افغا�ستان (لندن انhلستانە 7ان دادخواg مردن)� شع,ب لع� :دdدانجآقای 

حذف آزادی عقaدە حقوق ~{| گفت : " اعالمaٔه لعn 2ا ذکرمادۀ نزدهم آقای 
، و�aان،  7 حزب چهل و دو جنا^ت و نقض حقوق ~{| سال ق¡ل از سوی م�س?�=9

2ه صورت سستماتaک  دموکراتaک خلق افغا.ستان در ق��ۀ " کراله" دروال^ت ک�7 
. خلQÂ ها برای سا�نان ق��ۀ مذکورگفتند دولت برای شان oمکها را توز�ــــع فت^ا آغاز 

حمانه ت��ن  مینما^د، وc آن�اە که 2ه تعداد ^کهزار نفر تجمع کردند، همه را 2ا ب�9
در 7  افغا.ستان را نهادینه کرد.  وجÃ ت�9 2اران کردند. تجاوز نظا¾ روسها، نقض حقوق ~{| م=9

�
2دون تا

  "                                                                            ان نمیتوان از صلح سخن زد. ��انaعدالت برای ق

دست .شاندە بود که 2ا قتل عام و کوچانaدن       7 ام�9 ع¡دالرحمن نخست=9 لعn افزود که : " ام�9 انجن�9
7 ها و دار   د^گران درکشورما را ز���ا\£ مردم، حقوق ~{| اهاc مناطق مرکزی و غصب زم=9

¶
ا گذاشت و 2عدا

ی او را \µ گرفتند..."                                                                                  روش   ضد ~{|

    7انو دکتور س,ما سمر : 

سaما    Qا2ل دراین کنفرا.س سهم گرفته بود، �سمدا��oگفت: " حقوق ~{| رنگ و پوست  رکه از Qصحب�
و ... نÄ شناسد، 2ل°ه 2ا^د هر ک� از مزا^ای آن مستفaد گردد. کودتای ثورحق آزادی بaان  و قوم و گروە

ی    2دون رعا^ت ارزشهای حقوق  صلح اجتماÅ از مaان رفت. را از مردم ما سلب نمود، و سایرحقوق ~{|

  



 

ی، هaچگونه صلح واقÆ مط�ح نخو  اهد بود. ^ع�7 درنبود ارزشهای حقوق ~{|
، ادعای صلح و آش�Q هرگز معنا ندارد. ا·رامارت اسال¾ گروە طال¡ان 2مaان  |}~
آ^د، درآن صورت 2ه هیچ کس د^گرحق و ارزش قا^ل نخواهند بود. چنانکه 
ی از ^کنفر، ^ک جمع و ^ک   7 شب و روز د^دە مشود 2خاطرانتقام گ�9 درهم=9

  aکشانند. .."                    کتله را 2ه نابودی م

 2ه جرا^مراضافه نمود: "سسaما  2انو 
�

7 الملn است. رسaدە �  ^ک معضلۀ ب=9
�

lمکهای  م جنo افغا.ستان 2ه
     کشورها فوق العادە وا~سته است، بنابرآن، تداوم oمکها 2ه افغا.ستان ^ک نaازاست..."                                               

دام :    هالندآقای نص)� رح,م  از انجمن Xام)� امس)9

درتع��ف جامعه  که 2ه ارت¡اط اتحاد مaان افغانها صح¡ت مaکرد،  رحaمآقای نص�9  
گفت: " فرد، نهادها و مجم?ع ا.سانها، ^ک جامعه را مسازند و موجود^ت نهادها و  

درون نهاد و کتله های فعال کتله های اجتماÅ خna ارزشمنداند. نقش جوانان در 
 Åشه در 2حث های خود شان افغانها اجتمااست. ز�را هموطنان ما هم 7 ناچ�9

ی ا^دئولوژ�ک مaکنند، نهادها را سaا� مسازند و موضوعات مختلف را مخلوط مaکنند. �س  موضعگ�9
داز�م ..."                            µو مدرن ب� Äد که 2ه ساختارهای علaایaب                                                     

  از Gا7لواحد تحقیق و ارزFاH� افغا�ستان:  ئlسkال نعمت ر اور  خانم دکتور 

، فکری و قو¾ درمaان   ش� سخنا. اور�ال نعمت2انو  گفت: " تقسaمات حز\�
aکه هموطنان ما درخارج ازکشور، درواقع همه را پرا·ندە نگهداشته است، درحال

وراست."                                            افغانها 78
�

lستÉم و همaWهمه ی ما افغان هس  

 ازسوی قدرت های بزرگ ضعaف 
¶
وی عالوە نمود: " حکومت افغا.ستان عمدا

نگهداشته شد. دخالت های خار¿� نه تنها درمرکزافغا.ستان، 2ل°ه حتا تا وال^ات و محالت 2ه چشم 
مۀ ما مaگ?�aم که خار¿� ها مداخله مaکنند، وc خود مان درقسمت رفع منازعات درون مaخورند. ه

  خ?kش اقدام نمaکنaم..."                            

  : آقای رجاە رفیق از کشور فنالند 

کشور  آقای رجا رفیق درمورد oمکهای افغانهای مقaم خارج 2ه هموطنان ما درداخل  
تحقیق ز�اد و مستلزم درحقaقت،  2ه داخل کشور ادای نقش در oمک گفت: " 

در داخل هم موانع وجود وظaفه ی ^ک oمسیون ^ا ^ک جمع قوی و فعال می¡اشد. 
، تنها ^ک قوم خاص ادارۀ ممل°ت را 2ه چنگ داشته دارد.  ظرف سه صد سال اخ�9
7 تما^ل ام���ا 2ه سوی همان قوم خاص معطوف است و 2ه  عÌ این  در  واست  ن�9

7 د  الزمستلaل بود که تحوالت جاری �سا طال¡ان درکشورما 2ه نaWجه ملموس و منطQÂ نرسaد. �س هم=9
در�رتو اند�شه های مn 2مaان آوردە شود. "                                                                             را ^ک حرکت و ش�ل بزرگ 2ا ترد تما^الت قو¾ 



  

  از المانحنان روستاpH : دا:)9  آقای

حنان روستا\£ سخنا.ش را برمحورموضوعات اسطورە \£ آغاز نمودە گفت:  Qدا��
، 2ل°ه  " 2ه عقaدە ی من نه تنها حفظ دست آورد های نزدە ساله ی اخ�9

7 آ2ا\£ ماست نaاز کشورحراست ازآثارو ارزشهای چند هزار سالۀ   . ما در �زم=9

، مان فرهنگ های مختلف داشته ا^ ، یهودی، اوستا\£ م مانند فرهنگ برهم�7
. ه��ک از این فرهنگها درممل°ت ما آثار، ^اد"ارها  ، اسال¾ و ارو�ا\£ ، بودا\£ یونا\7

7 2جا گذاشته اند که 2ه همۀ آنها 2ا�س�Q ارزش قا^ل ش?�م و درحفظ و حراست  Q=شk?وامانت ها\£ از خ
ا\7 ما را تخ��ب مaکنند، درواقع، مaخواهند .سل آنها جدی 2اشaم. وق�Q گروە متحجر طال¡ان آثار 2است

 بوجود آ^د، 
�

امروز را از .سلها و داشته های دیروز��aانه و منقطع سازند. وق�Q این جدا\£ و ب�aانه �
  دشمنان ما میتوانند حاÎمaت شان را 2ه آسا\7 2االی ما تحمaل کنند..."            

                                 زنان فارو از کشور نارویرئlس Gمیته امور  :  خانم فFqدە احمدی  

2انوف��دە احمدی گفت: " ه?�ت زنان درافغا.ستان همشه نا د^دە گرفته شدە 
است. �س زنان کشور 2ا^د درساحات مختلف هس�Q اقدام 2ه م¡ارزە نمایند، 

م��م همانطور که زنان دردرازنای تار�ــــخ نقش خودشان را ادا کردە اند. مث¹ً 
ع¡دالرحمن دست 2ه فعالaت و م¡ارزە زد،   ک� بود که درزمان ام�9

�
lسن

 محبوس گرد^د که �سانها همان محل را 
�

lدر�ک اتاق کوچک سن مگرازطرف ام�9
) ^اد کردند. �س زنان افغا.ستان 2ا^د خود شان �نوشت خودرا 2ا دستهای توانای 

�
lبنام (کوتۀ سن

7 کنند..."                                                                      خودشان تعی=9

� rآمد  �   Gا7ل  –از موسسه حقوق [\] و دموکراs افغا�ستان : آقای حس

 � 7 درoا2ل گفت: " نهادی که او درآن فعال است،  آمد استاد حس=9 در مورد نهاد مدافع حقوق ~{|
ه جنا^ت ها و ق��ا\7 ها\£ اند که از سوی مÌوف جمع آوری روا^ت ها، ح�ا^ت ها و اسناد م��وط 2

   ران و جنگ افروزان صورت گرفته است"                                                                              تفنگدا

7 راستا 2ه طبع رسانaدە و برنامه های جرم  7 در هم=9 ی مذکورکتابها\£ را ن�9 وی افزود که نهادحقوق ~{|
7 انجام دادە و مaدهد." شناسا وری را ن�9   نه و سایر اقدامات 78

  نارویر اوسلو کشو  پوهنتون: استاد  ُرنه فل,کهآقای پروفسور 
  

راجع 2ه فعالaت  ُرنه فلaکهتوماس پروفسور  ا 2احمدی مصاح¡ه \£ را  2انو
 " که فلم مسWند  ارو�ا  انجام دادە است " در فاروهای بست سال اخ�9

7 2ه نما�ش گذاشته شد.   ریبا ترجمه دآن   ن�9

   



  

  7خش دوم: پرسش و Xاسخ

�ن سوالهای مط�ح گرد^د   و هئaت مدیرە  یکه از طرف اعضادر 2خش پرسش و yاسخ از طرف حا78
انان  انان از افغا.ستان بود 2ه دلaل  آن 2هسخ�7 yاسخ ارائaه گرد^د، و ^ک تعداد سوالهای که متوجه سخ�7

نی�Q مقدور و ارت¡اط امش�الت برق oا2ل  Qنگرد^د و قرار شد که در صورت ممکن پرسشها 2صورت کت��  ن�
  در مaان گذاشته شود. 

                                                                           

سس فارو،  2۲۰مناسÉت که درال2الی کنفرا.س،   قا2ل ^اداوری است
�
7 سال تا 2خشها\£ از�ک سلسله م=9

7 لم های مسWند ف  "فارو" درسالهای مختلف ن�9
�

lو فرهن Äاز م��وط 2ه برگزاری کنفرا.سها و محافل عل 
  سوی گردانندە "ان کنفرا.س 2ه نما�ش گذاشته شدند. 

ارو�ا (فارو) را ازمانهای پناهد"ان افغان در سفلم کوتاە از 2خ�| از oارها و فعالیتهای فدراسیون 
 :تماشا نمائaد ز�رمیتوانaد در این لینک 

 https://youtu.be/CRpugxIQilc  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



  

  تورنتو Gانادا - آقای پ,|ار Xام)� ن}=سندە و تارFــــخ نhار  جمع بندی کنفرا�س: 

  

م  Qع کنفرا.س برای جمعبندی در کنفرا.س حضور  یآقامح� پ�aار yام�9 از �|
انی}ا ن�ات م}م سداشWند و 2ا ^اداشت   هئاار نفرا.س را در yا^ان جمعبندی کخ�7

ح مفصل ان در   نمودند  زودی در سا^ت فارو و oانال یوتوب بفلم ثÉت شدە که �|
7 جمعبندی  �فارو ب سد و ن�ات اسا� کنفرا.س را چن=9    کردند. {| م�9

7 خالصه  ا\7 ها دراین کنفرا.س را میتوان چن=9 در نها^ت، عصارۀ مجم?ع سخ�7
  نمود:                 

  Pا Qکنندە "ان در اول) همه ی اش� 
¶
 و شد^دا

¶
7 درافغا.ستان ع�Ðزجدا 7 و ننگ=9 کنفرا.س، ازرو�داد های خون=9

                                     متأثر و متألم بودند. 

                                                       داخل و خارج کشورoام¹ً محسوس بود برای اتحاد مaان افغانهای ع�Ðز درد دوم) نaاز اش

اP کنندە   Qنۀ ه��ک ازاش�Sو ز�ا\7 درس nقو¾ ، مح ، سوم) انزجار علaه وجود اختالفات فکری، مذه��
د.  7   "ان م?ج م�9

اP کنندە "ان درکنفرا. Qت درافغا.ستان سچهارم) اش�a2صورت عموم از نبود عدالت، دموکرا� و امن ،
  شاÑ بودند

، تoام¹ً وا~سد که دولت موجودۀ افغا.ستان  فاق آرا گفتنپنجم) همه 2ه ات ه 2ه قدرت های خار¿�
  .می¡اشد 2خصوص 2ه ابرقدرت ام���ا 

و قدرتهای 2ا نفوذ  اP کنندە "ان ازجناح های مختلف درگ�9 Qششم) تقاضای �8ــــح و جدی همۀ اش�
7 بود که 2ا�س�Q هرچه زودتر آش ~س برقرارگرد^دە  �ا�ی  aتامنآرامش و دراوضاع افغا.ستان هم=9

7 گردد.                                      تأم=9

ی  گردانندۀ  م��| فارو و  کنفرا.س 2االخرە 2ه ساعت هفت شام 2ا سخنان اختتامaه ی آقای عn دل�9
7 هرچه زودترصلح و سلم در افغا.ستان yا^ان ^افت.    کنفرا.س و 2ه آرزوی تأم=9

 cا^ان خانم لونا وy انان، انجمنهای عضو فارو، از حضور  روفا رئيسدر کت کنند"ان، سخ�7 همه �|
ورتشکری نمودند، و ^ک¡ار دگر  ازتخنla  ابر هم�اراند"ان و نپرسش کنند"ان و مهمانان، گردان  بر 78

 
�

lستÉا و خارج  ميانبيشتراتحاد و هم�  .تا�aد نمودند کشوراز انجمنهای افغانها در ارو

  در ارو�اند"ان افغان فدراسیون سازمانهای پناه

 (فارو)

 

 


