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�ونـ�� ا������و د �و��و �درا�ـ�ـ�� ارو�� �� د��                

   �ون ��ز�����ی ���ھ�د��ن ا���ن در ارو��ـ�درا�                

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe         

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ازد��د �
��ت �
�� و�ود�و�� �
�	�� ��زان
 �٢٠١۵و�ی ٢۶

 ۵٠٠*	�� و �٢١٨و)���، �
��ت �
�� در �� ��ه اول  ��ل ��ری ��%دی   ٢٠١۵ا$ر�ل  ١٢ط!ق �زارش �ؤرخ 
 ٧٣. ��ؤ�2ت  )	�ن ��دھد 0�/٢٠١۴د ا/زا�ش را )�!ت !� �� ��ه اول  ٨ا�ن �.داد    )	�ن ��دھد. ز,�� درھر��ه را 

/�0د �
��ت �
�� در�ن دوره !� 6�%ت )�روھ�ی �,�2ف دو2ت )�!ت داده 	ده ا�ت. �زا�د /�0دی �
��ت ز)�ن واط��ل 
 ٣٠٧*	�� و ١٢٣را اط��ل !�  0�/٢٠١۵د را )	�ن ��دھد.  !�	�ر�ن �
��ت در �� ��ه اول  ١۵ر8م در	ت �ر �.)� 

=ٔ� و;: ا�)��� در�ر*ز وو���ت،  /�0دی  �
��ت �
�� !� !� ,راب 	دن !���! ٢٠١۵ز,�� داده ا)د.  در�� ��ه دوم  
را )	�ن  ٢٠١۴ا/زا�ش )�!ت !� �� ��ه  دوم ��ل  /�0د  ۴٠از  !�	�ر   ا/<�)���ن  �زارش *���ون ���=ل 6=وق !	ر

  : را ���وان در )��ت ذ�ل ,%�0 )�ود  . د��ل ا/زا�ش /�0دی �
��ت �
�� ��دھد

ت دو2ت ا/<�)���ن �A :ا2ف ) �(A  روه ھ�ی   ) �6ت رھ!ری *رزی و !.دأ�دٔه 	ری از0دور $%ن ��و
در�8�ت �

    . ذ,�ره دھ	ت ا/Gن ��.
ق !� *	ورھ�ی ��ورای آ�و و8را8روم ازوز�ر���ن !� 	��ل ا/<�)���ن �و�ط آی. اس. آی
���ن �0ٔون ا��6س )���رد)د و از )!ودن �I ا��را��ژی وا8.!�)�)� در را!ط� !� ط�2!�ن $�*���)� *� ,ود را در $�*  : ب

ا�ن �روه ھ� !� و;: �=ررات   . !د�)�و در و���ت )ور���ن، *)ر و !,ش ھ��� از ))Gرھ�ر ��!�� 	د)د ٢٠١۴اوا�ل 
ا,�)�8� ز)د�� �Kدی �ردم ا�ن �)�طق را !رھم زده  و!,0وص $س از $�و��ن !� داKش ز��)� ��ز �)�JG در�)�طق 

   . ���و)� و�
��ت �
�� 	د)د
ج: 6�%ت د��� ھ�ی !زرگ  ط�2!�ن و داKش !رای ا	<�ل !ر,� و�2وا2� ھ� در 	��ل و	رق ا/<�)���ن *� �)�طق  

   . ���و)� را )�ز ا�6وا ���رد
در�ن �)�JG �)�طق ز��ت  �ردم �
�� !� ��دان   . �)O 8درت ���ن ط�2!�ن وداKش !ر �ر ��
ط !ر�)�طق �و)��ون   : د

,و)ر�زی وا,�)�ق ��ورای 8رون   . Kدٔه ز��دی از �ردم �
�� در�ن �)�JG *	�� وز,�� ��	و)د  . ��Gردد�)O �!د�ل 
!طور ��Sل �ردم   . و�ط��� داK	� ز)د�� �ردم را R)�ن �
Q ����زد *� ��!ور !� �رک ,�)� و*�	�)ٔ� ,و�ش ��	و)د


ت !� �رک ,�)� و*�	�)ٔ� K ن��رھ�ر!� ھG(( ن و��ت�R8درت، دو2ت     . ,و�ش د�ت زد)دو�2وا2� ا O(� در�ن
   . !.وض د/�ع از ��ن و��ل �ردم �
�� و�ر*وب د	�)�ن،  )=ش ���	�R� را !�زی ���)د

!طور��Sل /��.ٔ� وردوج و �
ر�ز !� ادا�� ا/�;�ح �8ل    . �د�ر�ت  )�روھ�ی ا�)��� دو�2� ء  ;.ف ��
���6� و�و  : و
/=دان ا)ظ!�ط )ظ���، ;.ف 	د�د ھ��ھ)�J(�  ،  �Gی ا�)��� ا/<�)���ن از �وء اداره/ر,)ده !� و;�6ت )	�ن داد *� ار�

Kدم ر��د�� !�    و!J��ن �Jت وZ�8 /وZ�8 /��.� �� آ/ر�))د.  و/=دان ����م /.�ل �!�د2ٔ� اط%�Kت ر)Y ��!ر)د،
K�/)��� ود�ث �=وط !ر,� $و��� ھ�ی اK�! ،ل 8ط.�ت $و�2س و اردو��K I�* ی�Jوا/��دن �%ح ھ�ی در,وا�� �

آ)�Gه �روه ھ�ی ط�2!�ن وداKش !� ��,ت و��ز !��ی �ردم �
�� �)�طق !�	�ر   . �)�Gن 	�ن !د�ت د	�ن ��Gردد
$ردا,�� و!.د از *	��ر ھ�ی و6	��)� �ردم را ��!ور !� $ردا,ت K	ر و�<ذ�ٔ�  ا/راد ��
[ \روه ھ�ی ,و�ش و�!.�ت 

    . ازد����را,�)�ق آور ,و�ش ����ز)د
��٢٠٠٢
ط �8�� ط�2!�ن وداKش !ر�)�ط=� ازو�2وا2� ھ�ی و��ت 	��ل، �)���Gران ا�ن و���ت  را *� از��ل   

 �Jم واز,�ر��J� ی�J��$ُ ر*زی�وده و!� ا����ده از آن ازدو2ت �ور !ر8رار )	ل *��	)�زع در�ت !% ��د�)�و  �6*!
آ)�J   . ا)�06ر 8درت ,ود در	��ل *	ور را در,طر ��!�))د  ا����ز ا�رای $روژه ھ�ی !زرگ را �ز�� ��Gر/�)د، ا*)ون

$و	�)ده و!رای ر��دن !� آن اھداف !� ا��6دھ�ی �0
�6� �)ظ���    " " د/�ع از �ردم اھداف وا8.� ,ود را �6ت 	.�ر 

ث Kط��6�د )ور   . $ردا,�� ا)د �� �	�ر*Z از�)�/: ,و�ش د/�ع *))دS� -  -  دو��م ��ھ �! Z=�86=ق  د�ده �)ظور !و�ود آ�ن 

از��)ب د�Gرا�ن زور�)دان !� $�ش *	دن ھ��ن 	.�ر*و	ش ���))د �6�د ا	رف A)� را وادار !� K=ب )	�)�   . ا�ت
ا�را�)��ر 0ورت !�Gرد، ا�ن ا/راد ���وا))د !� $ول وا�
6ٔ� دو 2ت ا/<�)���ن !رای   . و���ز دا)��ن �
�	�� ��زی )���)د

*�$��ن دو��م در /�ر��ب،  ,وا�ت ��
[   . �)ظ��� !��ز)د -  ,ود2	�رھ�ی 	,0� د/�ع از�)�/: 	,0� و�)ظ���
��,�ن ���م �ردم �)�طق ھزاره )	�ن �و�ط �6=ق، اظ�Jرات K!د` K!د` در�ردھ���� 8و��)دا)�J در!
Q  �!)� !را�)�� 

و ,وا�ت 0%ح ا2د�ن ر!�)� از    " ار)د" )�روھ�ی ا�)��� !� �)�Jٔ�� �وان دادن $و	ش !� ,%ی ا�)��� در و���ت را )د 
و   ، در د/�ع از�ردم 	��ل  " ;رورت ا����ده از ھ���ری ���ھد�ن " �و�ی  !د,	�ن �!)� !ر ٢٠دو2ت، در �ردھ���� 

!%,ره �وز�: �Aر/�)و)�، ا�!�ری و�,�� ا�
�6 �و�ط ��6/ل �.
وم ا�62ل در و�2وا2� ھ�ی ا�ن !د,	�ن، �ظ�ھری ا)د 
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)� �)ظ��� 	�ن از ا8دا��تK ��!رای ا��6ی 8درت )ظ� ��روھ�ی �)ظ��( .    
 Q6=ق !��ر��د �6�زی را �� ��	�
، ط� �٢٠١۵و�ی  ٢١$���2� ر��� /.
� 	ورای ا�)�ت �
�  در ز��)ٔ� �

ه "!� ھ��Rس ا��زٔه �وز�: �%ح داد �6�0!� !� ط
وع )�وز در �Kس ا2.�ل !� ا�ن اظ�Jرات )���)دٔه وزارت د/�ع *� 
در Rو*�ت ,ود دو2ت ا/<�)���ن �� /�0
� دار�م *� ���� *� ;رورت �� 	ود،   :" R)�ن  �و;�[ ���)د  " ),واھد 	د

$و�2س ار!�� ا���دم �� *)�م. و2� $و�2س ار!�� را !��د ���� *� ,طر ا���د �� 	ود �ر�: ا���د *)�م و د�Gر ا�ن *� 
� )دار�م ,�زش ھ�ی �رد�� را 6���ت �� *)�م. 6رف �� ا�ر ���� ;رورت �� 	ود *� $و�2س ار!�� ھم آن �

6ر/��ت *� )ظ�م �� در Rو*�ت $رو�رام ھ� و  !���را��ژی ھ�ی �6و�ت �� �طرح 	ده ا�ت. �� در ھ��ن را��� *�ر 
   : در را!ط� !� ا�ن )��ت !� آ�8ی �6=ق  �وا�ت ذ�ل  را �طرح ���)�م   ”�� *)�م.

ی ا/<�)���ن �.�ون دوم ر���ت ا�را��� ��!�	�د، !رای 	�� ز�!)ده �ر,واھد!ود ا�ر ا*)ون *� 	�� در�6و�ت �ر*ز  - 
/�ر )���)�د *� �R$�دن دو�2�ردان �� !�I 8وم �� �I 6وزه، ,��ر���ٔ� !� �!���   . ازھ�� �ردم ا/<�)���ن د/�ع *)�د

 ����� دا��� !رای ا/<�)���ن !�	د؟
و�2� *)و)�، ,وا���ر��
[ 	دن  �ردم �
�� �)�طق �.�ن 	د�د؟ آ�� 	�� Rرا !�و0ف �و8ف �Jم ��ن در �	��%ت د  - 

  !� )�روھ�ی ��
[ دو2ت ,ود��ن *� /رز)دان �ردم �)�طق �ر*زی و	��ل )�ز در آن �Jم �8!ل �%6ظ� دار)د،  ا�K��د
ا�� وز�ردا,
� *� �ٔ�و�2ت   . )دار�د؟  /��.ٔ� �
ر�ز و�)��ت �)G� ط�2!�ن در آ)��، واZ.8 !رای ھ�ٔ� �� ���ن دھ)ده !ود 

Rرا !� Kوض /	�ر آوردن !��ی او !رای ا0%ح وزار�ش،   . ��.
ق !� ��م ,ود��ن ا�ت  ، ����� ا�ن /��.� را دارد
,وا���ر��
[ ��,�ن �ردم �
�� ��	و�د؟ ا�ر ھ�� ا8وام ��
[ 	و)د، آ�� ,طر �O(� I دا,
� د�Gر را $�ش !�)� 

    )���)�د؟
  . ار!�� در �6ن ;رورت، 0رف )ظراز ا	�!�ه !ودن و!6ران آ/ر�ن !ودن آن،  *�ر وزارت دا,
� ا�تا���د $و�2س   - 

ا0وb   . $و�2س ار!�� �.�وb از �ردا)��� در ھ��ن �6ل ��و)ت دار)د �و�ط 8و��)دان $و�2س و��ت ا)��0ب ��	ود
$س *�$��ن 	�� !�6ث   . س �.
=�ت �)ظ���!��د ا�ن ا)��0ب !� ا��س �.��رھ�ی �ز�� د/�K� 0ورت !�Gرد، )� !را��

رھ!ر6زب و6دت �ردم ا/<�)���ن، !رای ��
[ ��زی �ردم �
�� �)�طق �ر*زی �R ار�!�ط� !� ��,�ن $و�2س ار!�� 
�و�ود�ت �روه �
�	�ٔ�   . �و�ط �6و�ت دارد؟  )�)د �	��ل $و�2س ار!�� $و		� !�	د !رای �
�	�� ��زی �)ظ���

�رم 8ل ;����، *� ا,�رأ در !را!ر او �ظ�ھرا�� در و�2وا2� ر���ق و��ت �,�را)��م ��/ت،  )�ری 8و ��)دان $ ۵٠٠
  . ا�ن �وء ظن �� را �=و�ت ���)د

 ��
��رھ�، �!
�<�ت و)���	��� *� ا,�رأ دو��م، �6=ق، Kط� �6�د )ور و0%ح ا2د�ن ر!�)� �6ت )�م د/�ع از �ردم �

�c ;رورت ��
[ ��زی ��دد �
�	��ی و/�دار !� �)ظ���J و �.��د !�  :  ���)د!�  راه ا)دا,�� ا)د، �I ھدف را د)!�ل !�

��
��ل ا,�ر ا/<�)���ن )	�ن ��دھد *� ا�ن 2	�رھ�ی  ��٣۵ر!ٔ�   . �ود�و�� از، و زور �و�� !��ی �ردم !� $)�ه �
�0,	 - 
� را /راھم ,واھ)د �)ظ��� 0رف از ��I2 و�)ظ�م ,و�ش د/�ع ,واھ)د *رد وز��)ٔ� �)�JGی ��دد دا,
$���2� 	ورای ا�)�ت �!)� !ر ا���د !� ا0ط%ح $و�2س ار!�� و$	��!�)� از !�	)د��)� *� در د/�ع از �ردم   . ��,ت

وط)� �� �دا )Gردد و �)06ر!� ��6ت ا����S� ��,��  ، ا�ر از �)ظ��!�زی ھ�ی ُدن *�	و��Jی  �)�طق 	�ن ��8م ���))د
 �)ظ��� آن �)���Gرا)� ��Gردد *� ,و)�Jی ر�,�� 	ده - و!�رٔه 2	�ر ھ�ی 	,0�)	ود، ز��)� ��ز 	�ل ��ری د

  . �و�ط 2	�ر ھ�ی 8!
� 	�ن  ھ)وز ھم در د�وارھ�ی و�را)� ھ�ی *�!ل و �6/ظ� ھ�ی 8ر!�)��ن ��زه ا)د
  

  

  (/�رو) *���d 6=وق !	ر/درا��ون ��ز��)�Jی $)�ھ)د��ن ا/<�ن در ارو$�

  


