
1 
 

 

 

از گزارش فعالیت های هییت اجراییه طی یکسال  

9102می  01الی  9102اپریل  92  

 گزارش دهنده : نسیم سحررئیس انجمن افغانها

 بنام خداوند مهربان و بخشاینده 

خواهران وبرادران عزیز !   

نه انجمن یاـمین جلسه نوبتی سال 59را به  بزرگان وهمکاران عزیز شما حضورگرم
ضورمحترم پروفیسور حبطورخاص  .یمیمدید میگوآخوش ته دل سویدن ازغانها در اف

که از فاصله دور تشریف آورده ، گرامی میداریم.وعزیزانی دیگر شرعی جوزجانی   

همچنان حضور خانم های فعال وبا احساس را در این مجمع بزرگ که حیثیت خانواده 
  بزرگ را برایمان دارد خیر مقدم میگوییم .

!ی ته شه راغالست ډولنی کلنی غونټد افغانانو د  په سویدن کیو ،معزیزین ډیرګرانو  

پایه گذاری شد .  0224مارچ سال  5سال قبل یعنی در 49انجمن افغانها در سویدن 
در هر جلسه ساالنه آنرا بازهم به تکرار میگوییم که انجمن  طوریکه بار ها گفته ایم و

ت ملی که معتقد به ارزش های فرهنگی ووحد توسط بزرگان ما  افغانها در سویدن 
نهاد  آنرا در اساسنامه درج نمودند که این نهاد بایدشده که اصول زرین تاسیس  بوده 

و بیطرف در از لحاظ سیاسی غیروابسته به حلقه های سیاسی  وفرهنگی و اجتماعی 
ین انجمن ا سیاسی و وابستگی قومی و اتنیکی باشد .وق جریانات فما و مسایل سیاسی

هر نوع تبعیض : قومی ، نژادی، سمتی ، زبانی ، مذهبی و جنسیتی را مردود 
 میشمارد.  

ازموسسین و بزرگان برطبق عنعنه و رسم نیک  چند سال اخیردرجلسه ساالنه انجمن  
دعا آنهاییکه امروز با ما نیستند پاک به روح  . در سویدن یاد میکنیمانجمن افغانها 

یادشانرا گرامی میداریم .مینماییم و   

بنیاد گذاران ،  این انجمن را اساسگذاری کردند ، بزرگان و فعالین انجمن آنرا انکشاف 
دادند واصول زرین آنرا مثل مردمک چشم حفظ نمودند وحال هم این بزرگان ، فعالین و 
اعضای انجمن اند که  پیوسته در کنار انجمن خویش قرار میگیرند و از آن در دشوار 

قدردانی مینماییم .  آز آنها صمیمانه نیز  ومایند ترین مراحل حمایت مینما  

در انجمن افغانها کامال داوطلبانه ، رایگان ، افتخاری و بدون   که فعالیت ما گفتنی است
دریافت حق الزحمه  انجام می یابد ، ولی ما در مقابل پاداش معنوی و افتخارات معنوی 

استوار میباشد.  رضاکارانهالیتهای مان براساس همین اصل دریافت میکنیم که تمام فع
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در هر سال مسوولین تغییر و تبدیل میشوند و پست ها تعویض میگردند اما افتخارات 
 عضویت و خدمت همیشته باقی وپابرجا میمانند. 

 

از آنعده اعضای رهبری انجمن که نمیتوانند در عضویت هیئت رهبری باقی  از همینرو
بمانند ، از زحمات و فعالیتهایشان و حتی کوچکترین سهم شان که کامال داوطلبانه و 

بدون دریافت حق الزحمه بوده قدردانی میکنیم و موفقیت های مزید برایشان در زندگی  
 اجتماعی و شخصی آرزو مینماییم . 

زان !  بادرنظرداشت همین اصل از  فعالیتهای مثمر خود در طول یکسال یاد عزی
یم و طرح های کنمینماییم واز مشکالت ، کاستی ها ، نواقص و کمبودیها  انتقاد می

جدیدرا نه تنها برای رفع نواقص قبلی بلکه برای بهبود کل فعالیتهای انجمن بخاطر 
یدن و بویژه پناهجویان افغان ، رشد و ترویج دفاع بیشتر از حقوق افغانهای خود در سو

فرهنگ افغانی در تلفیق با فرهنگ های جامعه مدرن ، همپیوستگی در جامعه سویدن ، 
معرفی بهترافغانستان در سویدن و سرانجام اتحاد وهمبستگی بیشتر افغانها در سویدن 

 و تمام اروپا رویدست گیریم وبرنامه ریزی کنیم.

دهی  دستآورد هاي معین وجود دارد واما در بعضي عرصه ها در طی یکسال گزارش
کمبود هاي معین در کار هیئت اجرائیه بمشاهده رسیده است . بطور کل بخش امور 

. هیئت استدرخشندگی خاص خود را داشته  و ورزش  امور زنان، پناهندگی انجمن
پناهندگی و خانم ش رهبری انجمن درنظر دارد که جناب ذکی خلیل مسوول امور بخ

وول شورای زنان را تقدیر نموده و موفقیت های مزید برایشان آرزو ملیحه اصغری مس
ا نماید. همچنان برخی ورزشکاران که در سال جاری خوب درخشیدند و افتخارات ر

مورد تقدیر قرار دهند . برعالوه آنعده همکاران  برای تمام افغانها کمایی نموده اند 
نند در سال پیشرو در هیئت رهبری باقی بمانند از فعالیتهای شان با عزیز که نمیتوا

 اهدای تقدیر نامه سپاسگذاری خواهدشد. 
امسال چند جلسه حضوری هیئت اجرائیه و بیشتر آن از طریق کنفرانس تیلفونی تدویر 

  یافته است .

 کمیسیون امور مهاجرین:

ترین بخش در تشکیل انجمن بوده کمیسیون امور مهاجرین یکی از جمله پر مسوولیت 
جوان بسیار راس این کمیسیون ، و بیشترین مسوولیت ها را نیز متحمل میشود. در

  فعال جناب ذکی خلیل قرار داشته که فعالیت زیر را انجام داده است :

 
  
مهمترین دستآورد های سال گذشته کمیسیون امور مهاجرین ثبت و راجستر انجمن در 

اتحادیه اروپا و تدویر جلسات مشاوره دهی متداوم برای پناهجویان  PICUM سازمان
سویدن یگانه انجمن  درکهولم بوده است. انجمن افغانهاااست ABFهر روز یکشنبه در
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با مدیریت مهاجرین مقیم کشور سویدن است که موفق به راجستر شدن در این سازمان 
 شده است.

انجمن افغانها از بودیجه های خورد و بزرگ این به این معناست که قرار است منبعد 
در انجمن استفاده صورت اتحادیه اروپا برای پیشبرد امور مهاجرین  PICUM سازمان
. قرار است یک عضوء انجمن به یکی از کشور های اتحادیه اروپا برای کردخواهد 

 بررسی وضعیت مهاجرین در آن کشور سفر نماید، تمام مصارف رفت و آمد و بود و
 باش این عضو انجمن از اتحادیه اروپا پرداخته خواهد شد.

خراسانی معاون احسان جون سال جاری، آقای لیون  01-05قرار است بتاریخ 
روزه در مورد پناهجویان  کمیسیون امور مهاجرت انجمن جهت اشتراک در سیمینار دو

 و بود و باش، روانه شهر بروکسل خواهد شد. تمام مصارفات رفت و امد زیر نظارت 
 از طرف اتحادیه اروپا پرداخت خواهد شد. این عضوء کمیسیون امور مهاجرت 

 
 ون افغانستان، به انجمن افغانهاتمام توجه مطبوعات و رسانه ها در داخل و بیر امروز

. یكى از مسوولیت های دوخته شده استبعنوان یک انجمن شناخته شده  سویدندر 
الیحه وظایف اینست تااطالعات موثق و دقیق را برای کمیسیون امور مهاجرین در 

پناهجویان برساند، وضعیت حاضر مهاجرین را از طریق مصاحبه ها، نشست ها و 
یین ف تعاهدااین کمیسیون تا حد ممکن توانسته به برساند . زارشات به مقامات ذیربط گ

با  فاهم نظرشده از سوی رهبری انجمن دست یابد. همواره کوشش شده است تا با ت
مصاحبه ها که خیلی اختصاصی میباشند، به  شخص رئیس انجمن ، برنامه ها و مواد

  پیش بروند.
نهاد قبول شده در این مجمع اتحادیه  ٦٢١سویدن رسماً از جمله  در انجمن افغانها -

اروپا شامل شده است. این به این معني است كه یك تن از اعضاي انجمن افغانها رسماً 
 همارچ در پارلمان اتحادیه اروپا دعوت شد ٣-٢به نمایندگي از انجمن در جلسه تاریخ 

هاجرین براي چند دقیقه سخنرانى است تا در باره فعالیت هاي انجمن در خصوص م
  نماید.

سفر رسمی به نشست مهم سازمان پیکوم فورم پناهندگی اتحادیه اروپا در بروکسل به  -
 نمایندگی از انجمن افغانها

 
  
ثبت موفقانه انجمن افغانها در فوروم پناهندگى اتحادیه اروپا -  
شیه سومین نشست فوروم سفر و نشست دو روزه به پارلمان اتحادیه اروپا. در حا -

پناهندگى اروپا با نمایندگان پارلمان اروپا، كمیشنران اتحادیه اروپا، نهاد هاي دولتي و 
كشور هاي  غیر دولتي فعال در بخش كمك به مهاجرین، و انجمن هاي غیر انتفاعي، از 

ا، در انجمن افغانها بعنوان یگانه انجمن افغاني از سراسر اروپ ختلف اتحادیه اروپا. م
 این نشست سهم میگیرد.

همکاری با بخش خبری کلیبار رادیو ملی سویدن و ردیابی، ارزیابی کار های وکالی  -
 اداره مهاجرت



4 
 

 

ل رادیو سویدن در مورد یک وکیل الخره گزارش مکماب 9102در جریان ماه مارچ  -
افغانها اداره مهاجرت که کامالً جعلی بود نشر شد که کمیسیون امور مهاجرت انجمن 

 نقش مستقیم در پیدا کردن و تهیه مواد برای رادیو سویدن داشت.
اشتراک مسوول کمیسیون امور مهاجرین در جلسات استناف طلبی پناهجویان با  -

 وکیالن شان در شهر های مختلف سویدن
اشتراک در نشست های پناهجویان افغان با وکیالن شان در شهر های یولی،  -

گ، یوسدال، هرنوسند و استکهولم.یوتوبوری، یونشاپن  

-  
نیوز، مصاحبه با تلویزیون های طلوع نیوز، خورشید، آریانا  94اجرای بیشتر از  -

  صدای افغان مقیم در آمریکا
بررسی وضعیت مهاجرین در كمپ هاي سویدن -  
سفر حقیقت یابی به نقطه مرزی آبی بین ترکیه و یونان. -  -  
عالی ملل متحد در امور مهاجرین در مورد وضعیت  ترجمه گزارشات کمیساریای -

 امنیتی افغانستان و اطالع رسانی آن برای مهاجرین
مهاجرین. سفر به شهر مالمو و اشتراک در یك سیمینار آموزشي و طالعاتى براي - -  
جواب به ده ها تماس تیلفونی، پیام ها و ایمیل های پناهجویان که در مورد مسایل  -

  سواالتی داشتند که در این مورد آقای نسیم سحر نیز، سهم بارزی داشتند.مهاجرتی 
  ترجمانی و فعالیت داوطلبانه برای پناهجویان تازه وارد به شمال سویدن - -
سفر دومی برای بررسی و بازدید پناهجویان در یونان سفر حقیقت یابی به مرز  - -

چاپ و  -که در آن ساحه گیر مانده اند  مقدونیه و یونان و بازدید با پناهجویان افغان
  عات ضروری و اسامی سازمان های مدافع حقوق پناهجویان در یونان الوزیع اطت
. ترجمه و نشر تمام قوانین ومقررات در امور  تهیه ویدیو های اطالعاتی مهاجرتی - -

 09پناهندگی در سایت و فیسبوک افغانهای سویدن و حتی اخیرا در مورد حکم مورخ 
در مورد حکم  دنیحقوقدانان سو یها دگاهیدمحکمه عدلی اتحادیه اروپا و  9102اپریل 

در سایت نشر شد.  آن یها امدیاروپا و پ هیاتحاد هیمحکمه عدل ریاخ  
  

 
چهارمین جلسه اطالع رسانی ) معلوماتی ( پیرامون  1122می  12روز یکشنبه مورخ 

اشتراک خانم راشین فردنیکالسون وکیل ضمایم تکمیلی قانون موقت پناهندگی به 
استاکهولم از ساعت دو الی چهار عصر  (ABF )فارسی زبان پناهجویان در ا بی اف

  تدویر یافت و از طریق فیبسوک افغانهای سویدن بطور زنده نشر شد

جلسه اطالعاتی انجمن افغانها مورخ 21 جون په اشتراک جناب نیما رستمی وکیل 
 فارسی زبان پیرامون اقامت بر اساس کار و مسایل مبرم دیگر پناهندگی در سویدن

 
 

کشته شده  (enskede)  در جمنازیومکه علیزاده اشتراک در مراسم یادبود محمود 
 بود و تماس با خانواده او غرض اشتراک در مراسم جنازه مرحومی 
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یگانه کمبودی در این بخش عدم تماس های منظم با اعضای پارلمان سویدن است که 
پیگیر انجام نیافته است وامیدواریم که این وظیفه در جریان مبارزات انتخاباتی سویدن 

 صورت گیرد . 
تمام شعبات انجمن افغانها در سویدن در انتخابات پارلمانی سویدن سهم امیدواریم که 

 فعال گیرند.
  
  

 

 
  گزارش شعبۀ فرهنگی.

 ،  پخش اطالعیه ها و مضامیني در ارتباط با افغانستان و افغانها در سویدن

، نود فیصد مطالب مربوط به مهاجرت که در سایت و فیسبوک  ترجمه برخي مطالب

فیصد آن از  21افغانهای سویدن نشر گردیده ترجمه جناب ضیا دانش بوده است و 

مصاحبه هاي ویدیویي با اقاي تدوین فلم گدی پران بازی ، ، طرف نسیم سحر است .

جوزجاني و اجمل عمر، مصاحبه كتبي با احسان خراساني، تدوین و پخش تقسیم اوقات 

 و همکاری در برنامه تجلیل از روز هشتم مارچ .  ماه رمضان

 زبا تاسف که در سال گزارشدهی شعبه فرهنگی نتوانستت روز استرداد استقالل و نورو

نشر پیام را بطور مستقل تجلیل نماید اما در همکاری با برگزارکنندگان کنسرت ها 

در کنسرت بمناسبت استقالل افغانستان از طرف رئیس  مناسبتبدین انجمن افغانها 

انجمن افغانها خوانده شد . همچنان قرار بود که در کنسرت نوروزی ساعت اول برنامه 

باتاسف نظر به غفلت مسوولین از این وقت استفاده  در اختیار انجمن قرار گیرد اما

نگردید و برنامه انجمن بطور کل اجراء نشد . سهم فعال در برنامه های گدی پران بازی 

 و میله تابستانی گرفته شده است. 
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 شورای زنان : 
 نوروز.  لیمراسم تجل یزنان انجمن افغانها در برگزار یمشارکت فعال شورا-٦
 
زنان با انجمن کاغذ  یانجمن افغانها  از طرف شورا یهمکار یو بر گزار شنهادیپ -٢

 لم.وکهاشهر است یکاغذ پران باز والیفست نیدر بزرگتر یدنیسو یپران باز
 
و مشاوره  یجان خراسان ونیبا ل یشب کلتور  یدر برگزار یمشارکت و همکار  -٣

 مطالب.  هیوته
 
۴- 

این برنامه  .سبوکیف قیاز طر میزن و پخش مستق یروز جهان لیتجل یبرگزار-الف
 بسیار با شکوه گرفته شد وخانم ها سهم فعال در برنامه گرفتند . 

 
بود،  زیآم تیزنان که موفق یبا انجمن بابر از طرف شورا یطرح همکار شنهادیپ -ب

طرح  نی. ادیگرد یطرح باعث برنامه خوب و حضور فعال شان در روز جهان یا جهیونت
 بود. میرا شاهد خواه یریچشم گ یهایهمکار ندهیدو انجمن در آ نیب یکارهم
 
نامه از  ریبار تقد نیشد واول ریموفق تقد یبار از خانمها نیاول یروز برا نیدر ا -پ

 .دیگرد ضیتفو شانیطرف انجمن افغانها برا
 
 
همراه  ئتیوزارت خارجه خانم عادله راز و ه یاقتصاد نیزنان با مع یشورا دارید -۵

 لم.وکهادر سفارت افغانستان در است
 

 زنان قابل تمجید میباشد . زحمات خانم ملیحه جان اصغری رئیس شورای 

 :شعبه ورزش 
یکی از شعبات فعال انجمن بخش ورزش میباشد و انجمن افغانها توجه فراوان به 

 ورزش مینماید . 
مینماید در سال گزارشدهی دو صرف یک تیم ورزشی در چوکات انجمن افغانها فعالیت 

موفقیت بزرگ در تورنمنت ها کسب نمود . یکی در تورنمنت والیبال مالمو لقب 
قهرمانی را حفظ نمود و در تورنمنت والیبال بین االفغانی اروپای که در شهر هامبورگ 

 تیم والیبال افغانها از کشور های جرمنی ، هالند ، 02می امسال برگزار شد و  5بتاریخ 
سویدن ، دنمارک ، سویس و بلجیم اشتراک داشتند ، تیم والیبال انجمن افغانها مقام دوم 

جناب محترم فیض نور  گفتنی است که اسپانسر های تیم والیبال انجمن را احراز کرد . 
یق کنندگان وشجناب  یحی میرباز بودند. از این عزیزان و ت، جناب وحیدنبی زاده و

 کر مینماییم . ورزش صمیمانه ابراز تش
 



7 
 

 

خوشبختانه در سالهای اخیر ورزشکاران افغان موفقیت های مزید را در سویدن کسب 
بار قهرمانی در بخش تناسب اندام را در  چهارمین :رومان حساس براینموده اند 

ومین سال قهرمان سویدن در است . فرید تیموری برای س سویدن از ان خود ساخته
. الهام شمال در جشنواره ورزشی بوکس و ورزش های شتی ( میباشد پهلوانی ) ک

ماه می امسال در استاکهولم برگزار شد مقام اول را کسب نمود.  5رزمی که بتاریخ 
ات در ورزش رزمی مختلط در شهر استاکهولم ماه می مسابق 5عزیزی نیز بتاریخ محب 

 .ز آن خود ساختداشت که حریف خود را در روند اول مغلوب نمود و لقب قهرمانی را ا
 . 

حمیداله شمس سروری یکی از شطرنج بازان ماهر در سویدن است که در چندین 
که در مسابقات ماه   بین المللی اشتراک ورزیدهمسابقات مسابقات در داخل سویدن و 

 لوند در گروپ خود مقام دوم را احراز نمود . 1122نومبر 
 
همچنان نوجوانان نیز در بخش بوکس موفقیت های نصیب شان گردیده است . همچنان  

کلوب های ورزشی افغانها در بخش بوکس تحت ترینری جناب اجمل عمر و کلوب 
 تکواندو به سرپرستی حامد غوربندی در شهر استاکهولم فعال میباشند .

سال است که فعال بوده  04حدود  برعالوه در چوکات انجمن افغانها تیم والیبال بنام کابل
 وبه تمرینات منظم خود ادامه میدهد . 

 
ین تیم . ااست همچنان تیم کریکت افغانها به سرپرستی وکیل جاللی تمرینات منظم داشته

. برعالوه تعداد استفاده میکند اما کرایه لوکال را خودشان می پردازداز امکانات انجمن 
بخش های مختلف ورزش مینمایند . بخش دیگری ورزش  زیاد افغانها بطور پراگنده در

تیم بوکس است که توسط جناب اجمل عمر رهبری شده و در مسابقات مختلف اشتراک 
ورزیده و موفقیت های چشمگیری را بدست آورده اند که بیشترین موفقیت های آنها از 

 طریق سایت افغانها نشر شده است . 
که برایشان  بعنوان ترینر بوکس جوانان وخانم ها انتخاب گردیده جناب اجمل عمر

 تبریک میگوییم .

 شعبه مالی : 
 

قرار  8112می  11صورت حساب مالی انجمن در حساب پلوس گیروت انجمن از مورخ 

 زیر است :

کرون موجود میباشد که بعد از مصارف متفرقه نقدی  12881در حساب انجمن مبلغ 

کرون در صندوق انجمن موجود میباشد.  16681مبلغ   

کرون بطور نقده جمع  0011مبلغ  8118اپریل  82در روز جلسه ساالنه انجمن مورخ 

ت . کرون به حساب انجمن در پلوس گیروت پرداخته شده اس 631آوری شد . مبلغ 

کرون حق العضویت طی سال  8801کرون سویش شده است . درکل مبلغ  1181مبلغ 

گزارشدهی پرداخته شده است . با تاسف که درجریان سال حق العضویت اعضای انجمن 
 جمع نگردیده است .
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 مصارفات عمده انجمن :

در  8118اپریل  82کرون هزینه غذای جلسه ساالنه انجمن افغانها مورخ 0011ـ  

ستورانت بامیان ر  

8118المو در نومبر کرون هزینه تورنمنت والیبال م 1113ـ   

  8118کرون هزینه لوکال جمنازیوم نکه بخاطر تجلیل نوروز  1211ـ 

  8112کرون هزینه گل برای تجلیل هشتم مارچ  1181ـ 

کرون هزینه سایت  1813ـ   

هزینه ساالنه بانک 1111 ـ   

 ـ هزینه های متفرقه :
گفتنی میدانم که درجریان سال مالی برخی فعالیت های انجمن توسط شرکت های قابل 

 افغانی کمک مالی شده و این فعالیتها را اسپانسر شده اند که قرار زیر میباشد:

کرون بخش ورزشی و برنامه هشتم مارچ را  18111جناب فیض نور به ارزش 

 اسپانسر شده است. 

ون را بخاطر اشتراک تیم والیبال در تورنمنت کر 1111جناب وحید نبی زاده مبلغ 

کرون بحساب انجمن  8111والیبال هامبورگ و جناب یحی میرباز نیز با پرداخت 

ازاشتراک تیم والیبال انجمن افغانها در تورنمنت والیبال هامبورگ حمایت نمودند که از 
 تمام این عزیزان صمیمانه ابراز تشکری مینماییم. 

 
:شعبه جوانان   

عبه جوانان در همکاری با سایر جوانان سویدن یک برنامه فرهنگی در مورد ش
افغانستان برگزار نموده بودند که در راس آن جناب لیون احسان خراسانی قرار داشت و 

خبر این برنامه از انجمن افغانها از آن حمایت و در برنامه بطور فعال سهم گرفت . 
لباس های ملی را بطور کامل پخش نمودند.طریق طلوع نیوز نیز پخش شد و نمایش    

استقالل استرداددر ماه اگست همزمان با روز  ههمه سال قرار شده که این شب فرهنگی 
برگزارگردد. افغانستان    

ایجاد  لیون احسان خراسانى   تحت نظره توسط شعبه جوانان همچنان گروپ اتن ملى ك
نیز همچو برنامه های با لباس های جاى دیگر در چندین  ه استگردیده است توانست
.ملی اجراکرده است   

 
 شعبه امور مذهبی و امور اجتماعی 

یکی از بخش های مهم و خیلی فعال انجمن افغانها بخش امور مذهبی و اجتماعی است 
که مسوولیت آنرا شخصیت اجتماعی ، امام روشن ضمیر و آگاه مسایل مذهبی جناب 

آقای اصغری در تمام محافل دینی و مذهبی ، در محافل  سید حسین اصغری  بعهده دارد.
 قرآن عظیم الشان  غم و خوشی افغانها در مجالس جنازه ، ترحیم ، نکاح و ختم

 اشتراک ورزیده است . بطورمنظم وبدون استثناء
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از فعایت های شان حمایت انجمن افغانها روابط بسیار حسنه با مسوولین مسجد داشته و
 .همکاریهای آقایون فطرت ، جاللی و امین را با مسجد تمجید مینماید. کرده و از

 
 در بخش هنری

مسوولیت این بخش را جوان پرانرژی و فعال سیرجان بریالی دارد که در تمام محافل 
 ایشان. های گدی پران بازی ، میله تابستانی وبخصوص در برنامه فعال گرفته سهم 

ن تاکنو شعبه هنری  اما .مختلف را در قسمت سوند کمک نموده است فعالیتهای شعبات
 . بگیرد محفل مستقل هنریسته نتوان

 
در این دوره صرف به نام بوده و هیچگونه فعالیتی انجام نداده اند.  بخش انتگریشن  

 
سایت افغانها با فعالیتهای  افغانهای سویدن سروکار داشته است واز سیاست بیطرفی  

ویا غیروابسته گی خویش پیروی کرده است . سایت افغانها در یکسال کاري مانند 
سالهاي گذشته مسایل مربوط به افغانهاي داخل سویدن در عرصه هاي مختلف پناهندگي 

نان حوادث و قوانین جدید در جامعه سویدن ، اجتماعي ، فرهنگي ، مذهبي و همچ
.اداره میگردد این سایت توسط ویب ماستر جناب نقیب جان اسلمیپرداخته است.  

  
 فیسبوك افغانها:

یکی از شبکه های اجتماعی  به فیسبوک افغانهای سویدن وابسته به انجمن افغانها
 بودهور پناهندگی مطرح در میان شبکه های اجتماعی برون مرزی در قسمت مسایل ام

در آن نشر  و مطالب جالب دگر در قسمت امور پناهندگی اطالعاتاست و موثق ترین 
گفتنی است که گزارشات در قسمت امور پناهندگی  در فیسبوک افغانهای میشود .   

سویدن توسط اقای ذکی خلیل ،  جناب ضیادانش ) برعالوه مطالب جالب ،  ترجمه های 
مسایل مهم مهاجرتی به زبان دری ( و رئیس انجمن صورت گرفته است ویکی از با 

هزار عضو  ژدهه بیشتراز اعتبارترین شبکه اجتماعی در عرصه پناهندگی است که
 دارد.

 با تاسف که ما کمبود ترجمان داریم و بسیاری مطالب نیاز به  ترجمه دارد . 
درصد ترجمه در سایت و فیسبوک افغانها توسط جناب  21قابل یادآوری میدانم که 

 ضیادانش صورت میگیرد و حدود ده درصد آن توسط رئیس انجمن ترجمه میشود. 
ریت انجمن ها وبخصوص انجمن بابر و کلوب قلم و همچنان سفارت خوشبختانه با اکث

 افغانستان روابط نیک برقرار بوده ودر زمینه های مختلف همکاری مثمر داشته ایم . 
 اینک گوشه از فعالیتهای انجمن بطور فشرده خدمت ارایه شد . 

ما موجود در کنار فعالیتهای مثبت طبیعی است که نواقص و کمبودیهای جدی در کار 
بوده ولی هیچگاه از اصول عدول نکرده ایم . نواقص کلی در کار تمام شعبات عدم 

موجودیت پالن کاری ) باوجودیکه در اجندای تمام جلسات ترتیب پالن کار یگنجانیده 
 شده بود (  ، عدم هماهنگی و عدم همکاری در داخل شعبات بوده است . 
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فعالیتهای در فرجام باید بازهم بعرض برسانیم  که تمام اعضای هیئت رهبری انجمن 
دهند کامال داوطلبانه ، مجانی ، افتخاری و بدون دریافت پاداش مادی  انجام می  شانرا

 و اوقات گرانبهای شانرا در خدمت هموطنان عزیز وقف مینمایند  .

عزیز در رهبري انجمن ) هییت اجرائیه و بهمین خاطر میخواهم كه از تمام همکاران  
، كمیسیون كنترول وبررسي و كمیسیون تدارك انتخابات ( که یکسال مکمل در کنار هم 

شان پاداش معنوی فعالیت نمودیم  ابراز امتنان نمایم و تا با قدردانی از فعالیتهای 
نمایم.  میبرای تمام همکاران عزیزم موفقیت های مزید آرزو .دریافت نمایند  

 
بحث پیرامون گزارش اساسی انجمن به سواالت اعضای انجمن  ختمگزارش و پایان در 

بعد از تصویب عدم مسوولیت هیئت رهبري انجمن ، دوره کار  پاسخ خواهیم داد . 
هیئت رهبري به پایان میرسد و براي شما معزیزین آرزوی موفقیت بخاطرانتخاب هیئت 

  رهبري جدید مینمائیم.
فرجام براي هر یکي از شما عزیزان در زمینه موفقیت آرزو مینماییم. تشکر از در 

 توجه تان
 پایان

 

 9102ماه می  01شهر استاکهولم مورخ 

 


