
 

  2016می  7 ازگزارش فعالٌت های هٌٌت اجراٌٌه طی ٌکسال

2017 اپرٌل 29  

نسٌم سحررئٌس انجمن افغانها: گزارش دهنده   

 بنام خداوند مهربان و بخشاٌنده 

!همکاران ، خواهران وبرادران عزٌز   

 ـمٌن جلسه 24حضور شما بزرگان معزٌزٌن و همکاران گران را به 
مدٌد آنوبتی ساالنه انجمن افغانها در سوٌدن از صمٌم للب خوش 

 از حضورمحترم پروفٌسور شرعی جوزجانی و بخصوص   .ٌمیمٌگو
خانم آزٌتا رفعت عضو سابك پارلمان افغانستان وعزٌزانی دٌگرٌکه از 

.فاصله دور تشرٌف آورده ، گرامی مٌدارٌم  

همچنان حضور خانم ها و دختر خانم ها را که در اٌن جلسه حضور 
.دارند خوش آمدٌد مٌگوٌٌم   

. گران معزٌزٌنو ، د افغانانو د تولنی کلنی غوندی ته شه راغالست   

  1994 مارچ سال 5سال لبل ٌعنی در 23انجمن افغانها در سوٌدن 
توسط بزرگان ما ، افغانهای با احساس و دور اندٌش ما که معتمد به 

ارزش های فرهنگی ووحدت ملی بوده الدام به تاسٌس ٌک انجمن 
فرهنگی و اجتماعی نمودند که از لحاظ سٌاسی غٌروابسته به حلمه های 

سٌاسی و بٌطرف در مساٌل سٌاسی؛ از لحاظ اجتماعی غٌروابسته به 
وق جرٌانات سٌاسی و وابستگی لومی و فگروه های اتنٌکی ٌعنی ما

سرانجام برطبك اصول زرٌن اٌن انجمن ، انجمن . اتنٌکی مٌباشد 
اٌن انجمن هر نوع . افغانها نمٌتواند وابستگی سٌاسی داشته باشد 

لومی ، نژادی، سمتی ، زبانی ، مذهبی و جنسٌتی را مردود : تبعٌض 
.  مٌشمارد  

برطبك عنعنه و رسم نٌک  چند سال اخٌردرجلسه ساالنه انجمن  
 مرحوم .در سوٌدن ٌاد مٌنماٌٌم ازموسسٌن و بزرگان انجمن افغانها 



پروفٌسور عبدالظهور پروانی بعنوان اولٌن رئٌس انجمن ، مرحوم 
دوکتور دمحم موسی آتش رئٌس اولٌن مجمع عمومی انجمن افغانها ، 

مرحوم سالم خان و مرحوم دگروال عبدالجلٌل مٌرباز روسای اسبك 
انجمن ؛ مرحومٌن مدٌر صبور ، مدٌر صاحب مومند ، دگروال الحاج 
فرٌد عزٌز ، مرحومه رونا اٌوبی فعالٌن انجمن و ساٌر اعضای انجمن 

 ٌاد مٌنماٌٌم و روح شانرا شاد  که امروز در لٌد حٌات نٌستند ،افغانها
.مٌخواهٌم   

حرف از بماء و  فعالٌتهای انجمن بمٌان می آٌد ، حتما در زمانی  
موردتمام بزرگان ، فعالٌن و اعضای صدٌك انجمن افغانها و بوٌژه 

معزٌزٌن که در دوره های مختلف انجمن را رهبری کرده و هنوز هم 
از مسوولٌن سابك انجمن . در کنار انجمن لرار دارند می اندٌشٌم 

افغانها هرٌک جناب عبداله شٌوالی و استاد فرٌده جان زٌرک که در 
روز های دشوار تاهنوز در کنار انجمن افغانها لرار داشته واز هٌچ 

نوع همکاری ،  کمک و مشوره دهی  درٌغ نمی کنند ، سپاسگذاری و 
. لدردانی می نماٌٌم   

و باالخره  از تمام بزرگان ، فعالٌن و اعضای انجمن که همٌشه در 
کنار انجمن خودشان لرار داشته و در تمام برنامه های انجمن سهم فعال 

. نماٌٌم میگرفته اند ، ابراز امتنان  

و در فرجام از آنعده اعضای رهبری انجمن که نمٌتوانند در عضوٌت 
هٌئت رهبری بالی بمانند ، از زحمات و فعالٌتهاٌشان و حتی 

کوچکترٌن سهم شان که کامال داوطلبانه و بدون درٌافت حك الزحمه 
بوده لدردانی مٌکنٌم و موفمٌت های مزٌد براٌشان در زندگی  اجتماعی 

. و شخصی آرزو مٌنماٌٌم   

 در انجمن افغانها کامال داوطلبانه ،  لابل ٌاد دهانی مٌدانٌم که فعالٌت ما
راٌگان ، افتخاری و بدون درٌافت حك الزحمه  انجام می ٌابد ، ولی ما 

در ممابل پاداش معنوی و افتخارات معنوی درٌافت مٌکنٌم که تمام 
در هر سال . فعالٌتهای مان براساس همٌن اصل زرٌن استوار مٌباشد



مسوولٌن تغٌٌر و تبدٌل مٌشوند و پست ها تعوٌض مٌگردند اما 
. افتخارات عضوٌت و خدمت همٌشته بالی وپابرجا مٌمانند  

بادرنظرداشت همٌن اصل از  فعالٌتهای مثمر خود در طول !  عزٌزان 
ٌکسال ٌاد مٌنماٌٌم واز مشکالت ، کاستی ها ، نوالص و کمبودٌها  

ٌم و طرح های جدٌدرا نه تنها برای رفع نوالص لبلی بلکه کنانتماد می
برای بهبود کل فعالٌتهای انجمن بخاطر دفاع بٌشتر از حموق افغانهای 

خود در سوٌدن و بوٌژه پناهجوٌان افغان ، رشد و تروٌج فرهنگ 
افغانی در تلفٌك با فرهنگ های جامعه مدرن ، همپٌوستگی در جامعه 
سوٌدن ، معرفی بهترافغانستان در سوٌدن و سرانجام اتحاد وهمبستگی 

بٌشتر افغانها در سوٌدن و تمام اروپا روٌدست گٌرٌم وبرنامه رٌزی 
.کنٌم  

در طی ٌکسال گزارشدهی  دستآورد هاي معٌن وجود دارد واما در 
بعضً عرصه ها کمبود هاي معٌن در کار هٌئت اجرائٌه بمشاهده 

 ، امور فرهنگی و بطور کل بخش امور پناهندگی انجمن. رسٌده است 
است درخشندگی خاص خود را داشته ورزش   

جلسه چند جلسه نوبتً حضوری و ( 9)طً مدت ٌکسال هٌئت اجرائٌه 
. استنموده داٌراز طرٌك کنفراس تٌلفونی    

 
 
 
 
 

 .گزارش شعبۀ فرهنگی

 . اساساَ فعالٌت های شعبۀ فرهنگی را مٌتوان به دو بخش تمسٌم نمود

 تدوٌر محافل .1

 نشرات .2



تا جاٌی که موضوع به تدوٌر محافل ارتباط مٌگٌرد باٌد گفت اٌنکار در 

کلوب للم  )مشارکت با شعبه های دٌگر انجمن و انجمن های دٌگر 

 .صورت گرفته است(وانجمن بابر 

شب غزل با حضور هنرمندان : سه محفل عالی گرفته شده : محافل 

هندی و هنرمندان مشهور کشور محترم جواد کرٌمی و محترم رامشگر 

؛  محفل دومی برنامه فرهنگی ادبی بود که درآن دوکتور روٌٌن استاد 

در آب اف برگزارشد واز " بلخ زادگاه اوستا " پوهنتون کابل در مورد 

در اٌن برنامه . طرٌك فٌسبوک افغانهای سوٌدن بطور زنده پخش گردٌد

برعالوه سخنرانی جناب دوکتور روٌٌن ، جناب پروفٌسور شرعی 

جوزجانی ، جناب فرخاری شارژدافٌر سفارت افغانستان و دٌگر 

 .دوستان صحبت های داشتند 

سومٌن برنامه تجلٌل نوروز باستانی بود که در آن برعالوه موسٌمی با 

کنسرت فردٌن فاخر ،  نماٌش لباس های ملی کشور و اجرای اتن ملی 

  .(لٌون  )توسط جوانان به همت جوان پرکار احسان جان خراسانی 

بر عالوه مٌتوان از تهٌۀ گزارش تصوٌری و ٌدٌوٌی از محفل شب 

همچنان . غزل، ثبت خاطرات استاد ارمان و همچنان چند آهنگ شان

ثبت مسابمۀ نهاٌی تورنمنت والٌبال . ثبت چند پارچه آهنگ جواد کرٌمی

بٌن االفغانی و تهٌه گزارش وٌدٌوٌی از آن تورنمنت، طرح ٌک ُمهر 

جدٌد برای انجمن، ساختن پوستر و هچنان آگهی ٌا اعالنات وٌدٌوٌی 

 . محافلی که توسط انجمن داٌر گردٌده بود



اکنون دو شرکت فلمبرداری تصوٌر و زازی در خدمت انجمن افغانها 

 .لرار داشته وزحمات جناب دانش و زازی سپاسگذاری مٌنماٌٌم

در بخش نشرات مٌتوان از ترجمۀ برخی مطالب در ارتباط به آخرٌن 

برعالوه تهٌه مطالب . تغٌٌرات در لوانٌن مهاجرتی سوٌدن ٌاد کرد

ذولی و معلوماتی برای فٌس بوک انجمن، مصاحبه با چهره های ممتاز 

افرادی که توانسته اند در ساحات کاری شان موفمٌت )افغان در سوٌدن 

و همچنان تهٌۀ تمٌسم اولات ماۀ مبارک رمضان  (های را نصٌب شوند

و فرستادن تمسٌم اولات ماۀ رمضان برای اهل تسنن و تشٌع در شهر 

 .های مختلف سوٌدن از طرٌك صفحۀ فٌس بوک انجمن

انجنٌر عزٌز بعنوان معاون شعبه مسوولٌت اتاق آب اف و حلمه 

 .مطالعاتی را داشته که با موفمٌت آنرا انجام مٌدهد

اعضای . سهم تٌم والٌبال را در برگزاری تجلٌل نوروز تمجٌد مٌنماٌٌم 

اٌن تٌم نه تنها بعنوان افراد امنٌتی سهم گرفته بلکه در فروش تکت های 

 . دخولی ، توزٌع غذا وپاک کاری لوکال سهم به سزاٌی گرفتند

 
كميسيون امور مهاجرين، انجمن افغانهاي سويدن 

 
  .

کمٌسٌون امور مهاجرٌن ٌکی از جمله پر مسوولٌت ترٌن بخش در 
. تشکٌل انجمن بوده و بٌشترٌن مسوولٌت ها را نٌز متحمل مٌشود

راس شعبه جوان بسٌار فعال جناب ذکی خلٌل لرار داشته که فعالٌت در
  :زٌر را انجام داده است 

 



مصاحبه ها و صحبت هاٌٌکه در پٌوند با مساٌل پناهندگی با انجام 
مطبوعات، ممامات ذٌربط از آدرس انجمن صورت گرفته و کوشش 
شده است تا به هر صورت ممکن برای آوردن اندک سهولت برای 

.  مهاجرٌن افغان ممٌم سوٌدن،  کاری صورت گٌرد/ پناهجوٌان
 

امروزه تمام توجه مطبوعات و رسانه ها در داخل و بٌرون افغانستان، 
به انجمن افغانهای سوٌدن است بعنوان ٌکی انجمن شناخته شده 

ٌكى از مسوولٌت های کمٌسٌون امور مهاجرٌن در الٌحه . مٌنگرند
وظاٌف اٌنست تااطالعات موثك و دلٌك را برای پناهجوٌان برساند، 

وضعٌت حاضر مهاجرٌن را از طرٌك مصاحبه ها، نشست ها و 
گزارشات به ممامات ذٌربط اطالع دهد، و اٌن کمٌسٌون تا حد ممکن 

. توانسته به تارگت و هدف تعٌٌن شده از سوی رهبری انجمن دست ٌابد
همواره کوشش شده است تا با تفاهم نظر با شخص رئٌس انجمن آلای 

نسٌم سحر، برنامه ها و موادات مصاحبه ها که خٌلی اختصاصی 
.  مٌباشند، به پٌش بروند

 
ثبت موفمانه انجمن افغانها در فوروم پناهندگى اتحادٌه اروپا - 
در حاشٌه سومٌن . سفر و نشست دو روزه به پارلمان اتحادٌه اروپا- 

نشست فوروم پناهندگى اروپا با نماٌندگان پارلمان اروپا، كمٌشنران 
اتحادٌه اروپا، نهاد هاي دولتً و غٌر دولتً فعال در بخش كمن به 

مهاجرٌن، و انجمن هاي غٌر انتفاعً، از  كشور هاي مختلف اتحادٌه 
م كه انجمن افغانها بعنوان ٌگانه انجمن افغانً از یافتخار دار. اروپا

. سراسر اروپا، در اٌن نشست سهم مٌگٌرد
  -
 نهاد لبول شده در اٌن ١٢٦انجمن افغانهاي سوٌدن رسماً از جمله - 

اٌن به اٌن معنً است كه ٌن تن . مجمع اتحادٌه اروپا شامل شده است
از اعضاي انجمن افغانها رسماً به نماٌندگً از انجمن در جلسه تارٌخ 

 مارچ در پارلمان اتحادٌه اروپا دعوت شده است تا در باره فعالٌت ٣-٢
.  هاي انجمن در خصوص مهاجرٌن براي چند دلٌمه سخنرانى نماٌد



سفر رسمى به كشور تركٌه و اشتران در كنفرانس دو روزهء - 
.  كمٌساري عالً سازمان ملل در شهر انمره

  -
 مصاحبه با تلوٌزٌون های طلوع نٌوز، خورشٌد، ٣٢اجرای بٌشتر از - 

آرٌانا نٌوز، صدای افغان ممٌم در آمرٌکا  
بررسی وضعٌت مهاجرٌن در كمپ هاي ٌونان - 

. سفر حمٌمت ٌابی به نمطه مرزی آبی بٌن ترکٌه و ٌونان-  - 
ترجمه گزارشات کمٌسارٌای عالی ملل متحد در امور مهاجرٌن در - 

مورد وضعٌت امنٌتی افغانستان و اطالع رسانی آن برای مهاجرٌن 
طالعاتى اسفر به شهر مالمو و اشتراک در ٌن سٌمٌنار آموزشً و - - 

. مهاجرٌن براي
جواب به ده ها تماس تٌلفونی، پٌام ها و اٌمٌل های پناهجوٌان که در - 

مورد مساٌل مهاجرتی سواالتی داشتند که در اٌن مورد آلای نسٌم سحر 
.  نٌز، سهم بارزی داشتند

ترجمانی و فعالٌت داوطلبانه برای پناهجوٌان تازه وارد به شمال - - 
سوٌدن  

سفر دومی برای بررسی و بازدٌد پناهجوٌان در ٌونان سفر حمٌمت - - 
ٌابی به مرز ممدونٌه و ٌونان و بازدٌد با پناهجوٌان افغان که در آن 

عات ضروری و اسامی الچاپ و توزٌع اط- ساحه گٌر مانده اند 
سازمان های مدافع حموق پناهجوٌان در ٌونان   

تهٌه وٌدٌو های اطالعاتی مهاجرتی  - - 
تهٌه مصاحبه ها با پناهجوٌان در کمپ های مختلف ٌونان  - - 
ممات با نماٌنده سفارت - ماللات با اتحادٌه افغانهای ممٌم ٌونان - - 

افغانستان در ٌونان  
دنبال کردن اخبار تازه در - لات با فوروم پناهندگی در ٌونان الم- - 

مورد پناهندگی و مهاجرت و ترجمه و نشر آن در صفحه انجمن  
  -
، پناه جوٌان با انتشار (به خودكشً نه بگوٌٌد)آغاز كمپاٌن موسوم به - 

وٌدٌوهاٌی از خودشان تالش صورت گرفت تا با زبان ساده و به زعم 



خودشان پناه جوٌانی که لصد خودکشی دارند را از اٌن کار منصرف 
.  شوند

در حال حاضر صدها مهاجر افغان در خطر اخراج اجباری لرار - 
دارند و در جرٌان سال روان مٌالدی نٌز دو اخراج گروهى از سوٌدن 

 نَفَر شامل ١٠ نَفَر در اخراج اولً و ١٣. به افغانستان صورت گرفت
.   اخراج دومى اخراج شده اند

اشتران در سٌمٌنار چند ساعته با حضور محترم نسٌم سحر و آلاي - 
.  نٌما رستمى براي جواب به سواالت

 
 پناهجوٌان به استثنای پناهجوٌان سهمٌه ٌی ملل متحد الامت مولت 

صادر خواهد نمود 
محدود ساختن اخذ الامت بر اساس پٌوند خانوادگى برای کتګوری نٌاز 

به محافظت ودارنده الامت مولت 
سخت تر شدن شراٌط اعاشه واباطه  

عدم حك درٌافت اجازه الامت بر اساس دالٌل نٌاز به محافظت های 
دٌگران   

تعٌٌن سن بر اساس معاٌنه صحی 
کنترول اسناد هوٌتی در وساٌل نملٌه حٌن ورود به سوٌدن  

برای اطفال تنها و خانواده های طفلدار که لبل از نافذ شدن ممررات 
.  جدٌد ثبت شده باشند اجازه الامت داٌمی صادر خواهد شد

برعالوه رئٌس انجمن هم در لسمت مشوره دهی به پناهجوٌان سهم 
فراوان گرفته وسه بار سٌمٌنار در بخش پناهندگی با وکال سازماندهی 

شده واز طرٌك فٌسبوک افغانهای سوٌدن بطور زنده پخش شده که 
تنها از جلسه توضٌحی که به . هزاران نفر آنرا مشاهده نموده اند 

اشتراک حمولدان سرشناس سوٌدن جناب اندرش سوندکوٌست که د 
رمورد حکم اخٌر محکمه مافوق مهاجرتی برگزار شده بود واز طرٌك 

هزار نفر مشاهده نموده بودند 46فٌسبوک بطور زنده نشر شد بٌشتر از 

 . 
در جلسه که از طرف سفارت افغانستان با معٌن وزارت خارجه 

افغانستان برگزار شده بود از امضای لراردادافغانستان با اتحادٌه اروپا 



وهمچنان سوٌدن غرض بازگشت اجباری پناهجوٌان افغان به شدت 
گفتنی است که از اٌن لرارداد بطور وسٌع در مطبوعات . انتماد گردٌد 

 . افغانستان از طرف مسوولٌن انجمن انتماد گردٌده است 
 :نماٌص کار در اٌن شعبه 

با تاسف که ماللات ها با اعضای پارلمان سوٌدن در لسمت خواست 
های پناهجوٌان افغان  و سٌمٌنار ها با حضور اعضای پارلمان نٌز 

کمبود دٌگر عدم موجودٌت پالن کاری و عدم همکاری در . گرفته نشد 
با تاسف که اعضای کمٌسٌون امور . داخل کمٌسٌون امور پناهندگی 

 .پناهندگی د ربٌن خود هماهنگی و همکار ٌنداشته اند
 

 : شعبه زنان 
ٌکی : با تاسف که شعبه زنان در ٌکسال کامل صرف دو برنامه داشتند 

در اٌنجا از . سازماندهی مٌله تابستانی که بطور عالی برگزار شد 
همکاری و سهم فعال جناب محترم جنرال صاحب سخی در مٌله 

اٌشان به تنهاٌی برای تمام اشتراک کنندگان . تابستانی ٌاداوری نمود 
پلو ازبکی و کباب آمده کرده بود که از اٌن ترٌبٌون از زحمات شان 

 . ابراز سپاسگذاری مٌنماٌٌم
برنامه دوم تجلٌل از روز جهانی زن بود که مطالب ارزنده مطرح شد 

اٌن . و در آن نماٌندگان سفارت محترم افغانستان نٌز اشتراک داشتند 
. برنامه بطور زنده از طرٌك فٌسبوک افغانهای سوٌدن نٌز نشر شد 

 . زحمات خانم ملٌحه جان اصغری معاون شعبه زنان لابل تمجٌد مٌباشد 
 
 
 

 شعبه امور مذهبی و امور اجتماعی 
ٌکی از بخش های مهم و خٌلی فعال انجمن افغانها بخش امور مذهبی و 

اجتماعی است که مسوولٌت آنرا شخصٌت اجتماعی ، امام روشن 
آلای . ضمٌر و آگاه مساٌل مذهبی جناب سٌد حسٌن اصغری  بعهده دارد

اصغری در تمام محافل دٌنی و مذهبی ، در محافل غم و خوشی افغانها 
بطورمنظم   لرآن عظٌم الشان در مجالس جنازه ، ترحٌم ، نکاح و ختم



 انجمن افغانها از مسجد افغانها . اشتراک ورزٌده است وبدون استثناء
 .حماٌت کرده وخواهد نمود

انجمن افغانها روابط بسٌار حسنه با مسوولٌن مسجد داشته و 
 .همکارٌهای آلاٌون فطرت ، جاللی و امٌن را با مسجد تمجٌد مٌنماٌد

 
 شعبه ورزش 

يکی از شعبات فعال انجمن بخش ورزش ميباشد و انجمن افغانها 
 . توجه فراوان به ورزش مينمايد 

 
خوشبختانه در سالهای اخير ورزشکاران افغان موفقيت های مزيد را 
در سويدن کسب نموده اند که ما اين ورزشکاران ورزيده را در محفل 

از جمله رومان حساس برای سومين : تجليل از نوروز تقدير نموديم 
بار قهرمانی در بخش تناسب اندام را در سويدن از ان خود ساخته 

 )فريد تيموری برای دومين سال قهرمان سويدن در پهلوانی . است 
الهام شمال قهرمانی را درکونگفو بدست آورده و . ميباشد  (کشتی 

ما برای اين دو جوان . قهرمان ورزيده سويدن را مغلوب کرده است 
که در برنامه نوروز نتوانستند اشتراک نماين تقدير نامه های انجمن 

را تقديم خواهيم نمود وبرايشان اين موفقيت را باز هم تبريک ميگوييم 
همچنان . اگر در پايان ممکن باشد برای چند دقيقه صحبت نمايند.

. نوجوانان نيز در بخش بوکس موفقيت های نصيب شان گرديده است 
همچنان کلوب های ورزشی افغانها در بخش بوکس تحت ترينری 

جناب اجمل عمر و کلوب تکواندو به سرپرستی حامد غوربندی در 
 .شهر استاکهولم فعال ميباشند 

 سال 13برعالوه در چوکات انجمن افغانها تيم واليبال بنام کابل حدود 
اين تيم سال . است که فعال بوده وبه تمرينات منظم خود ادامه ميدهد 

گذشته در تورنمنت واليبال بين االفغانی در مالمو مقام دوم احراز نمود 
 اپريل در شهر 15در تورنمنت واليبال بين االفغانی که بتاريخ . 

 تيم واليبال افغانها از سراسر 22استاکهولم توسط اين تيم برگزار شد 
حدود ) اين مسابقات . اشتراک نمودند( ورزشکار 220يعنی  )سويدن 

.  صبح الی ده شب انجام شد9در پنج ميدان از ساعت  ( مسابقه 130



اين مسابقات در فضای صميمانه وبا يک نظم عالی صورت گرفت که 
جريان مسابقات توسط دو شرکت . از کميت وکيبين بی نظير بود 

فلمبرداری افغانها فلمبرداری شده و ميتوان آنرا در سايت و فيسبوک 
 . افغانها تماشا نمود

گفتنی ميدانيم که از اسپانسر های ما يادآوری نموده و يکبار ديگر از 
جناب خالد جان  )رستورانت کنونی . هر يک آنها سپاسگذاری نماييم 

مبلغ سه هزار کرون ، رستورانت سلطانی کرايه لوکال و تهيه غذا  (
 220به قيمت مناسب ، جناب سليم سليم مقدار زياد ميوه برای 

ورزشکار ، شرکت ساختمانی بری ايمل مبلغ دوهزار کرون ، کلينيک 
عاجل بروما جناب داکتر حفيظ لطيف مبلغ دوهزار کرون ، کلينيک 

عاجل دندان داکتر شميم ترابی مبلغ يکهزار کرون و جناب يما ارسال 
شرکت تکسی مبلغ يکهزار کرون به تورنمنت واليبال کمک نمودند که 

 .از آنها جهانی سپاس 
برعالوه از سهم ارزنده آقايون وکيل سلطانی ، اجمل حبيبی و جمشيد 

ميرباز در برگزاری تورنمنت واليبال بين االفغانی در استاکهولم بايد 
 . يادآوری نمود واظهار سپاسگذاری کرد

همچنان تيم کريکت افغانها به سرپرستی وکيل جاللی تمرينات منظم 
اين تيم از امکانات انجمن . داشته و برای مسابقات آمادگی ميگيرند

برعالوه تعداد زياد افغانها . استفاده کرده و همکاری داشته است 
بخش ديگری . بطور پراگنده در بخش های مختلف ورزش مينمايند 

ورزش تيم بوکس است که توسط جناب اجمل عمر رهبری شده و در 
مسابقات مختلف اشتراک ورزيده و موفقيت های چشمگيری را بدست 

آورده اند که بيشترين موفقيت های آنها از طريق سايت افغانها نشر 
در صورت سوال و وقت جناب اجمل عمر توضيحات . شده است 

 : ولی بطور مختصر .بيشتری خواهد داد
جناب اجمل عمر لٌسنس حرفوی را درٌافت کرده است و جاٌزه نمدی 

 درشهروالی  استاکهولم بدست اورده است و در چندٌن مسابمات 5000

تٌم بوکس شان بعنوان بهترٌن تٌم انتخاب شده و همچنان شبٌر حسٌنی 
.در تٌم ملی سوٌدن انتخاٌب شده است که براٌشان تبرٌک مٌگوٌٌم   

 



 در بخش هنری
 سٌر جان برٌالی در بعنوان مسوول بخش در تمام برنامه های فرهنگی 

. و هنری انجمن سهم فعال گرفته است   
بخش انتگرٌشن وجوانان انجمن در اٌن دوره صرف به نام بوده و 

. هٌچگونه فعالٌتی انجام نداده اند  
: امور مالی   

در بخش مالی کمترٌن حك العضوٌت طی سال گذشته جمع آوری شده 

کرون در حساب انجمن موجود بوده که از 29032اکنون مبلغ . است 

ٌکی از خانمهای افغان بخاطر .  کرون نمده مٌباشد3244جمله مبلغ 

فعالٌتهای سازنده انجمن  مبلغ ٌکهزار کرون به انجمن اعانه روان کرده 

. کرون به انجمن اعانه داده است500و خانم سٌمٌن آلتاش نٌز مبلغ   

 
 ساٌت افغانها با فعالٌتهای  افغانهای سوٌدن سروکار داشته است واز 

ساٌت . سٌاست بٌطرفی وٌا غٌروابسته گی خوٌش پٌروی کرده است 
افغانها در ٌکسال کاري مانند سالهاي گذشته مساٌل مربوط به افغانهاي 
داخل سوٌدن در عرصه هاي مختلف پناهندگً ، اجتماعً ، فرهنگً ، 

مذهبً و همچنان حوادث و لوانٌن جدٌد در جامعه سوٌدن پرداخته 
اٌن ساٌت توسط وٌب ماستر جناب نمٌب جان اسلمی تجدٌد .است

برعالوه ٌک جوان بااحساس . ساختمان شد که از اٌشان سپاسگذارٌم 
جناب نوٌد کرٌمی ٌک هفته تالش نمود تا ساٌت افغانها که با مشکل 
اٌجاد شده بود دٌزاٌن نو نماٌد و ما از زحمات آلای نوٌد کرٌمی للبا 

.امٌدوارم که همکار ما بماند . سپاسگذارٌم   
  

:فٌسبون افغانها  
 ٌکی از شبکه های به فٌسبوک افغانهای سوٌدن وابسته به انجمن افغانها

اجتماعی مطرح در مٌان شبکه های اجتماعی برون مرزی در لسمت 
 در لسمت امور اطالعات است و موثك ترٌن بودهمساٌل امور پناهندگی 

گفتنی است که .    در آن نشر مٌشود  و مطالب جالب دگرپناهندگی
گزارشات در لسمت امور پناهندگی  در فٌسبوک افغانهای سوٌدن توسط 

برعالوه مطالب جالب ،  ترجمه  )الای ذکی خلٌل ،  جناب ضٌادانش 



و رئٌس انجمن صورت  (های مساٌل مهم مهاجرتی به زبان دری 
گرفته است وٌکی از با اعتبارترٌن شبکه اجتماعی در عرصه پناهندگی 

. هزار عضو داردژده هبٌشترازاست که   
با تاسف که ما کمبود ترجمان دارٌم و بسٌاری مطالب نٌاز به  ترجمه 

. دارد   
گفتنی است که در دو سال اخٌر برخی افراد بٌمار و معتاد و با پٌشٌنه 

جرم جناٌاتی را در سوٌدن مرتکب مٌشوند که به صدمه شدٌد به حثٌثت 
ما با نشر چهره مثبت و . هموطنان و پناهجوٌان افغان وارد مٌنماٌند 

فعالٌتهای درخشان ورزشی و علمی افغانها اٌن تصور غلط در مورد 
د ربخش چهره های ممتاز جامعه افغانی . افغانها را زٌر سوال مٌبرٌم 

از اولٌن مخترع اولٌن پولٌس واولٌن کلٌنٌک و ورزشکاران سخن گفتٌم 
.تا تصوٌر دٌگری از افغان و هموطنان خوٌش اراٌه نماٌٌم   

 
. اٌنک گوشه از فعالٌتهای انجمن بطور فشرده خدمت اراٌه شد   

مٌخواستٌم پٌشنهاداتی رسٌده خدمت تان پٌشکش نماٌٌم تا جلسه ساالنه 
برخی انجمن های افغانی در : در مورد آن تصمٌم بگٌرد و آن اٌنکه 

شهر های دٌگر خواهان اٌجاد ٌک اتحادٌه سراسری افغانها در سوٌدن 
 و اعتبار و 23به باور ما چون انجمن افغانها در سوٌدن با سابمه . اند 

ثبت در اتحادٌه اروپا باٌد با همٌن سابمه بالی بماند و ساٌر انجمن ها 
مٌتوانند عضو انجمن افغانها شوند و در چوکات انجمن افغانها داخل و 

. بعنوان نماٌندگی های انجمن افغانها در ساٌر شهر ها فعالٌت نماٌند 
اگر جلسه ساالنه به مسوولٌن آنٌده انجمن صالحٌت پٌشبرد مذاکرات را 

با ساٌر انجمن ها در زمٌنه بدهد و درصورت توافك جلسه فوق العاده 
. انجمن غرض تصوٌب توافمنامه فراخوانده شود  

هٌئت اجرائٌه مهر جدٌد را سفارش دادکه باٌد مورد تائٌد جلسه ساالنه 
.لرار گٌرد  

برای بهبود وضع مالی و جمع آوری بمولع حك العضوٌت ها : سوم 
بعنوان عمده ترٌن منبع عاٌداتی انجمن باٌد سوٌش برای انجمن سفارش 

صالحٌت .  کرون هزٌنه دارد 500اٌن حساب ساالنه مبلغ . داده شود 

. بانکی را دو نفر ٌعنی روٌس انجمن و مسوول مالی داشته باشند   



 در کنار فعالٌتهای مثبت طبٌعی است که نوالص و کمبودٌهای جدی در 
نوالص . کار ما موجود بوده ولی هٌچگاه از اصول عدول نکرده اٌم 

باوجودٌکه در  )کلی در کار تمام شعبات عدم موجودٌت پالن کاری 
، عدم   (اجندای تمام جلسات ترتٌب پالن کار ٌگنجانٌده شده بود 
. هماهنگی و عدم همکاری در داخل شعبات بوده است   

 
در فرجام باٌد بازهم بعرض برسانٌم  که تمام اعضای هٌئت رهبری 

 کامال داوطلبانه ، مجانی ، افتخاری و بدون فعالٌتهای شانراانجمن 
و اولات گرانبهای شانرا در دهند درٌافت پاداش مادی  انجام می 

.خدمت هموطنان عزٌز ولف مٌنماٌند    

و بهمٌن خاطر مٌخواهم كه از تمام همکاران عزٌز در رهبري انجمن  
هٌٌت اجرائٌه ، كمٌسٌون كنترول وبررسً و كمٌسٌون تدارن  )

که ٌکسال مکمل در کنار هم فعالٌت نمودٌم  ابراز امتنان  (انتخابات 
. نماٌم و تا با لدردانی از فعالٌتهای شان پاداش معنوی درٌافت نماٌند   

.  نماٌممیبرای تمام همکاران عزٌزم موفمٌت های مزٌد آرزو  

 
 بحث پٌرامون گزارش اساسی انجمن به ختمگزارش و پاٌان در 

 بعد از تصوٌب عدم . پاسخ خواهٌم داد سواالت اعضای انجمن 
مسوولٌت هٌئت رهبري انجمن ، دوره کار هٌئت رهبري به پاٌان 
مٌرسد و براي شما معزٌزٌن آرزوی موفمٌت بخاطرانتخاب هٌئت 

.رهبري جدٌد مٌنمائٌم   
در فرجام براي هر ٌکً از شما عزٌزان در زمٌنه موفمٌت آرزو 

تشکر از توجه تان. مٌنماٌٌم  
 پاٌان
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