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 یکتا و بخشاینده بنام خداوند 

 ! ، خواهران وبرادران عزیزگرامی همکاران 

ـمین جلسه نوبتی ساالنه   92هریک شما از همکاران ، بزرگان و معززین را به حضور

از مین سالگرد انجمن  افغانها در سویدن  95ویا بعباره دیگر به  انجمن افغانها در سویدن 

بخصوص عزیزانی که از فاصله های دور تشریف میگویم . خیر مقدم  ته دل وصمیمانه 

 آورده اند. 

 دیر گرانو معزیزونو! د افغانانو د تولنی کلنی غوندی ته شه راغالست!

ساله شده است و یک ربع قرن را در خدمت هموطنان خود  95انجمن افغانها در سویدن 

سالگی انجمن افغانها را به تمام اعضای انجمن ها تبریک و تهنیت  95سپری کرده است . 

 میگویم. 

ساله و یکساله گزارشدهی نظراندازیم ناخودآگاه به یاد آن  95قبل از اینکه به دستاوردهای 

سال پیش تصمیم گرفتند تا یک انجمنی را ایجاد کنند که از منافع  95بزرگان خود که 

 می افتیم .  ،ملی ، مذهبی وتاریخی شانرا تجلیل کنند افغانها حمایت و روز های

دوراندیش  بعد از گفتگو ها  و کارهای  مقدماتی این بزرگان  بااحساس ، دلسوز و بلی ، 

انجمن افغانها در سویدن را در ، با تدویر جلسه موسس  0221مارچ  5طوالنی بتاریخ 

 شهر استاکهولم پایه گذاری کردند. 

ازموسسین و یادی  در قدم نخست، تاریخچه انجمن زده میشود  دسخن در مور وقتی

و با حرمت فراوان از مرحوم پروفیسور تداعی میگردد من افغانها در ذهن ما بزرگان انج

عبدالظهور پروانی بعنوان اولین رئیس انجمن ، مرحوم دوکتور محمد موسی آتش رئیس 

اولین مجمع عمومی انجمن افغانها ، مرحوم سالم خان و مرحوم دگروال عبدالجلیل میرباز 

حاج فرید روسای اسبق انجمن ؛ مرحومین مدیر صبور ، مدیر صاحب مومند ، دگروال ال

فعالین انجمن و سایر اعضای انجمن ، جنرال جلیل خان از عزیز ، مرحومه رونا ایوبی 

  . افغانها که امروز در قید حیات نیستند ، یاد مینماییم و روح شانرا شاد میخواهیم

جلس مبرطبق نوشته شادروان پروفیسور عبدالظهور پروانی اولین رئیس انجمن افغانها " 

 نفر اعضای 44صاحب موسی آتش به حضور داشت   ریاست محترم داکترتحت   موسسان

هیئت رهبری انجمن " . در جلسه موسس افراد زیر به اتفاق آراء بصورت رسمی آغاز گردید  موسس

 قرار زیر انتخاب شد :

 .ذیآل اسمای شان ذکر می گردد

دوکتور ظهور پروانی بحیث رئیس” محترم  ”        



جبار میرزاد بحیث معاونمحترم دوکتور     

  محترم جالل نجیبی بحیث منشی 

 محترم رحمن مهمند بحیث مسئول امور مالی

 محترم میر آغا عرب زوی بحیث مسئول ارتباط خارجی 

 محترم وحید مهمند بحیث مسئول امور هنری 

 محترم دگروال فرید احمدی بحیث مسئول امور فرهنگی 

ور سپورتیمحترم میرویس عابد بحیث مسئول ام   

  محترمه راحله آتش بحیث مسئول امور زنان

 .همچنان درین جلسه سه نفر بحیث اعضای کمیسیون بررسی و نظارت تعیین شدند

محترم نصیر احمد محترم عزیز خضری محترم دوکتور غیرت مهمند  

اقدام به تاسیس یک انجمن فرهنگی و اجتماعی نمودند که از سال قبل  95این بزرگان 

سیاسی غیروابسته به حلقه های سیاسی و بیطرف در مسایل سیاسی؛ از لحاظ لحاظ 

قومی و  یاجتماعی غیروابسته به گروه های اتنیکی یعنی مافوق جریانات سیاسی و وابستگ

برطبق اصول زرین این انجمن ، انجمن افغانها نمیتواند وابستگی سیاسی  اتنیکی میباشد .

داشته باشد . این انجمن هر نوع تبعیض : قومی ، نژادی، سمتی ، زبانی ، مذهبی و 

  .جنسیتی را مردود میشمارد

بطور خاص از فعالین و بزرگان انجمن و بخصوص روسای اسبق انجمن که تا امروز در 

اده اند و از انجمن خویش در شرایط دشوار حمایت کرده و مینمایند یاد کنار انجمن ایست

نمود . از جناب عبداله شیوالی و استاد فریده جان زیرک که حمایت شان برای انجمن خیلی 

 مهم میباشد قدردانی مینماییم. 

از سهم خواهران عزیز بطور خاص یادمی نماییم زیرا برخی از خواهران مان  باالخره و

از جمله میتوان از داکترصاحب رحیمه جمن با انجمن خود بوده اند که روز تاسیس اناز 

امور زنان انجمن ، محترمه آریا  محترمه راحله آتش بعنوان اولین مسوولجان احراری ، 

از حمایت آنها از انجمن خود . و محترمه کامله خضری نام بردمحترمه فوزیه پروانی  ، 

 سپاسگذاری میکنیم.  شان 

 

و بخصوص روسای قبلی انجمن جناب عبداله شیوالی و استاد از تمام بزرگان  سرانجامو 

فعالین و اعضای انجمن که همیشه در کنار انجمن خودشان قرار  فریده جان زیرک ، 

 .داشته و در تمام برنامه های انجمن سهم فعال گرفته اند ، ابراز امتنان می نماییم

محترم رامشگر هنرمند معروف کشور و مشوره های ازهمکاری همچنان بطور خاض 

 .ابراز سپاسگذاری مینماییم

 



سال زندگی خویش فراز و نشیب های داشت ، گاهی در  95انجمن افغانها در سویدن طی 

جلسه ساالنه اش بیشتر از دوصد نفر و گاهی هم در حد اقل موجودیت یک انجمن سقوط 

و اما پایدار می ایستاد و از حقوق افغانهای خود دفاع میکرد ، بخاطر اتحاد و میکرد 

د ، صدای دادخواهی را تاسطح پارلمان و تمام اتباع سویدن همبستگی افغانها تالش میورزی

و دولتمردان افغان و جامعه جهانی ، با برگزاری مالقاتها ، اعتراضات ، تظاهرات ، 

 مارشها ، تخصن ها و مصاحبه ها با رسانه های جمعی میرساند. 

اه ات به ردر همان سالهای آغازین تاسیس انجمن کسی بدرستی نمیدانست که چگونه تظاهر

انداخته میشود ، چگونه با مقامات سویدنی مالقات صورت میگیرد و قوانین مهاجرت را 

از کجا پیدا کنند؟ اما امروز از طریق انجمن افغانها این اطالعات را در اختیار داریم و 

نشر نموده ایم که نکات اساسی تمام قوانین مهاجرت را ترجمه و در سایت افغانهای سویدن 

 چ سایتی خارجی تبار ها  به این پیمانه اطالعات وجود ندارد. در هی

،  ساله انجمن افغانها و بزرگان مان   95قابل یادآوری میدانم که در نتیجه فعالیت های 

خوبترین فضا میان افغانها در شهر زیبای استاکهولم وجود داشته است که همه ما با 

جامعه  کوچک افغانی در شهر استاکهولم موجودیت این وضع می بالیم و خود را جز یک 

 میدانیم . 

در انجمن افغانها کامال داوطلبانه ، رایگان ، افتخاری  قابل یاد دهانی میدانیم که فعالیت ما 

انجام می یابد ، ولی ما در مقابل پاداش معنوی و افتخارات   و بدون دریافت حق الزحمه

ن براساس همین اصل زرین استوار میباشد. در معنوی دریافت میکنیم که تمام فعالیتهای ما

هر سال مسوولین تغییر و تبدیل میشوند و پست ها تعویض میگردند اما افتخارات عضویت 

 .و خدمت همیشته باقی وپابرجا میمانند

خود در طول یکسال یاد  رضاکارانه فعالیتهای   داشت همین اصل ازبادرنظر  عزیزان !

انتقاد میکنیم و طرح های جدیدرا  مینماییم واز مشکالت ، کاستی ها ، نواقص و کمبودیها 

نه تنها برای رفع نواقص قبلی بلکه برای بهبود کل فعالیتهای انجمن بخاطر دفاع بیشتر از 

 مطرح مینماییم .  حقوق افغانهای خود در سویدن 

 .دستآورد هاي معین وجود دارد  در طی یکسال گزارشدهی 

جلسه از طریق کنفراس ) (  اجرائیه ) (جلسه نوبتي حضوری وطي مدت یکسال هیئت 

 .تیلفونی دایر نموده است

 

 ### 

  دنیانجمن افغان ها در سو یفرهنگ ۀگزارش شعب



ته صورت گرف نیسال گذشته به شکل آنال انیدر جر یفرهنگ ۀشعب تیفعال ۀعمد بخش

 نیبا وضع قوان وندیرا در پ  یسال گذشته مطالب مختلف انیدر جر یفرهنگ ۀاست. شعب

موجود ترجمه و نشر نموده است. در کنار آنها اخبار  نیدر قوان راتییوارد شدن تغ د،یجد

 قیاز طر زین  دنیکوچک افغان ها در سو ۀو جامع ستانمطالب مرتبط با افغان ریو سا

  .است شدهجمه و نشر شعبه تر نیا

 ۀاوقات ما میپوستر ها و تقس ،ییویدیو پخش اعالنات و هیته یفرهنگ ۀشعب همچنان

شعبات انجمن در  گریمحافل با د ریانجام داده و در هنگام تدو زیمبارک رمضان را ن

 .نموده است یمطالب همکار هیبخش ته

 

  کمیسیون امور پناهندگی : 

 

 نیرشتیانجمن بوده و ب لیبخش در تشک نیتر تیاز جمله پر مسوول یکی نیامور مهاجر ونیسیکم 

  .شودیمتحمل م زیها را ن تیمسوول

 با یپناهندگ لیبا مسا وندیدر پ هامصاحبه ها و صحبت  ،این دوره جناب احمدذکی مسوول شعبه در

  نموده است. آدرس انجمن ازو سازمان  ربطیمطبوعات، مقامات ذ

 ثبت و راجستر انجمن در سازمان نیامور مهاجر ونیسیدو سال گذشته کم  یدستآورد ها نیمهمتر

PICUM در  کشنبهیهر روز  انیپناهجو یمتداوم برا یجلسات مشاوره ده ریاروپا و تدو هیاتحاد

 تاس دنیکشور سو میمق نیمهاجر تیریانجمن با مد گانهی دنیسو یاستکهولم بوده است. انجمن افغانها

 .سازمان شده است نیشدن در ا که موفق به راجستر

از طرف انجمن جهت اشتراک در عزت  سیو یآقا ،یسال جار یماه م ۰۰و  ۰۱ خیاست بتار قرار

و بود و باش آیورو  052تا مرز مصارفات رفت و امد . شودروانه شهر بروکسل پیکوم جلسه ساالنه  

 .اروپا پرداخت خواهد شد هیامور مهاجرت هم از طرف اتحاد ونیسیعضوء کم نیا

نهاد قبول شده در این مجمع اتحادیه اروپا شامل شده  ۰٢١سویدن رسماً از جمله در  انجمن افغانها

از انجمن در جلسه است. این به این معني است كه یك تن از اعضاي انجمن افغانها رسماً به نمایندگي 

است تا در باره فعالیت هاي انجمن در  هبه شهر بروکسل دعوت شد یماه م ۰۰و  ۰۱ مورخ 

.خصوص مهاجرین براي چند دقیقه سخنرانى نماید  

را  قیتااطالعات موثق و دق نستیا فیوظا حهیدر ال نیامور مهاجر ونیسیکم یها تییكى از مسوول

مصاحبه ها، نشست ها و گزارشات  قیاز طر را نیحاضر مهاجر تیبرساند، وضع انیپناهجو یبرا

 شده از نییتا حد ممکن توانسته به تارگت و هدف تع ونیسیکم نیاطالع دهد، و ا ربطیذ به مقامات

 یانجمن آقا سی. همواره کوشش شده است تا با تفاهم نظر با شخص رئابدیانجمن دست  یرهبر یسو

 .بروند شیبه پ باشند،یم یاختصاص یلیسحر، برنامه ها و موادات مصاحبه ها که خ مینس



ـ گفتنی است که نکات اساسی و مهم تمام قوانین پناهندگی در سویدن توسط جناب احمد ضیا دانش 

( ترجمه ودر سایت افغانها و فیسبوک افغانها  % 02( و رئیس انجمن ) % 02مسوول فرهنگی ) 

 نشر شده است . 

رای در مورد امکانات جدید غرض صدور اقامت باز طریق فیسبوک بطور زنده ـ توضیحات 

پناهجویان بدون همراه توسط رئیس انجمن و مسوول امور پناهندگی که بیشتر از چهل هزار مشاهده 

 کننده داشت. 

ـ صحبت های دوامدار با جناب دوکتور هامی سفیر افغانستان در قسمت " اسناد هویتی " افغانها و 

نجمن افغانها با سفیر افغانستان ، اندرش سوندکویست و رئیس اجانبه حتی مالقات سه   

ـ مالقات رئیس انجمن و مسوول امور مهاجرین انجمن با جناب فرخاری شارژدافیر سفارت افغاستان 

که با تاسف از سوی ادارات ذیربط سویدن دارای اعتبار پائین قرار دارد پیرامون اسناد هویتی افغانها 

ور خاص و  اقامت و سبب مشکالت فراوان در قسمت دریافت اقامت درکل و اقامت کاری بط

 براساس پیوند خانوادگی میگردد. 

 

ـ بحث پیرامون تثبیت هویت در پروسه پناهندگی از طریق فیسبوک به اشتراک دو حقوقدان از سویدن 

هزارمشاهده کننده  02و انگلستان و دو نهاد مدافع حقوق پناهجویان در آلمان و هالند که بیشتر از 

وسیع پیرامون " تثبیت هویت " میگردد.  داشت. این اولین باربود که بحث  

ـ اشتراک در مراسم تقاعدی اندرش سوندکویست حقوقدان برجسته سویدن در بخش پناهندگی که در ان 

 نمایندگان نهاد های مختلف بین المللی اشتراک داشتند. 

  ـ ارتباط با وکالی مجرب در بخش پناهندگی در سویدن . 

 

سفر و نشست دو روزه به پارلمان اتحادیه اروپا. در حاشیه سومین نشست فوروم پناهندگى اروپا با  -

نمایندگان پارلمان اروپا، كمیشنران اتحادیه اروپا، نهاد هاي دولتي و غیر دولتي فعال در بخش كمك به 

 كشور هاي مختلف اتحادیه اروپا. مهاجرین، و انجمن هاي غیر انتفاعي، از  

ته در این نشست سهم گرف انه انجمن افغاني از سراسر اروپابعنوان یگدر سویدن انجمن افغانها  ینده نما

 .است

اداره مهاجرت یوکال یکار ها یابیارز ،یابیو رد دنیسو یمل ویراد باریکل یبا بخش خبر یهمکار -  

شان در  النیوکبا  انیپناهجو یدر جلسات استناف طلب نیامور مهاجر ونیسیاشتراک مسوول کم -

دنیمختلف سو یشهر ها  

 ونشاپنگ،ی ،یوتوبوری ،یولی یشان در شهر ها النیافغان با وک انیپناهجو یاشتراک در نشست ها -

هرنوسند و استکهولم وسدال،ی . 

اروپا در شهر کوپنهاگن  هیامور مهاجرت اتحاد ونیسیدر نشست کم نیاشتراک مسوول امور مهاجر -

انجمن یبرا جهیدنمارک و درخواست بود  



 خیتار نی)آخر وروریهزار  ۶دو پروژه: مقدار  یانجمن برا یبرا یثبت و درخواست کمک مال -

(یثبت پروپوزل اواسط ماه جون سال جار . 

 

کایدر آمر میافغان مق یصدا وز،یطلوع ن یها ونیزیمصاحبه با تلو ۰۱از  شتریب یاجرا   

دنیدر كمپ هاي سو نیمهاجر تیوضع یبررس -  

دنیمختلف سو یدر شهر ها نیبا مهاجر دیو بازد یابی قتیسفر حق -  -  

افغانستان  یتیامن تیدر مورد وضع نیملل متحد در امور مهاجر یعال یایساریترجمه گزارشات کم -

نیمهاجر یآن برا یو اطالع رسان  

 یسواالت یمهاجرت لیکه در مورد مسا انیپناهجو یها لیمیها و ا امیپ ،یلفونیجواب به ده ها تماس ت -

.داشتند یسهم بارز زیسحر ن مینس یمورد آقا نیداشتند که در ا .  

 

دنیتازه وارد به شمال سو انیپناهجو یبرابرای پناهجویان و داوطلبانه  تیو فعال یترجمان  -   

 

یمهاجرت یاطالعات یها ویدیو هیته -  

از  یپناهندگ نیبا اشتراک متخصص یو مهاجرت یپناهندگ یاطالعات یزنده حاو یها ویدیو هیته -

دنیاز سو رونیب یو حت دنیسو   

متعدد  یانجمن و تماس ها نیبار به اثر تالش مسوول امور مهاجر نیچهارم ۱ یدور برا نیدر ا -

ان به افغانست یقانون ریافغان را که بگونه غ یپناهجو نیبا مقامات دولت افغانستان چند یشخص و

 .برگشتانده است دنیدوباره به سو ٬اخراج شده بودند

 

کمک به  یآرلندا برا ییهوا دانیانجمن در م نیشخص مسوول امور مهاجر یکیزیحضور ف - 

اخراج شده اند دنیاز آلمان و فرانسه به سو یافغان که بگونه اجبار انیپناهجو . 

 

گرید یانتفاع ریغ یسازمان ها قیو از طر یارتباطات خصوص قیاز طر یمسکن موقت هیته -  

 

 

 زنان  انجمن افغانها  یشورا یها تیگزارش فعال

 



خانمها،  یبرا یقیشب موس یکی د،یشعبه زنان توانست  سه برنامه ناب را اجرا نما  یسال کار در

 .زن یروز جهان لیو سوم تجل لدایدوم شب 

 یکه برا لدایخانمها و شب  یبرا یقیدوتا برنامه شب موس 0200زنان در سال  یابتکارات شورا از

رار ق زیعز یهمه جانبه افغانها تیاستقبال و رضا تیبار انجمن افغانها اجرا نمود که با موفق نیاول

  .گرفت

 یاز دغدغه ها یشب شاد عار کیو  یخانمها به منظور هدف اتحاد آزاد یبرا یقیشب موس *

به اجرا گذاشته شد  یو هنر یبرنامه بخش فرهنگ نیشد که در ا یزیخانمها برنامه ر یراروزگار ب

ترک جمع سقف مش کی ریاقشار مختلف افغانستان در استکهلم را ز یخانمها میابتکار توانست نیکه با ا

فرد فرد شرکت  یبرا ییکه خاطرات طال مانهیصم یفضا کیشب فوقالعاده شاد در  کی جهیو نت

 نیقرار گرفت و خواهان تکرارچن زیعز یخانم ها تیو رضا یکه سبب خوشحال م،یکنندگان رقم بزن

 .کردندیمحافل را آرزو م

بار  انجمن  نیاول ی)چله( بود که برا لدایزنان انجمن افغانها شب  یشورا 0200ابتکار سال  نیدوم *

 از جمله گریشعبات د یبا همکار یو هنر یفرهنگ یااز بخش ه زین لدایافغانها بر گزار نمود. شب 

 .زد رقمشب ماندگار را  کیگذاشته شد که در نوع خود  شیانجمن افغانها به هما یشعبه فرهنگ

 

از دو بخش  زیبرنامه ن نیبود. ا 0202روز زن در مارچ لیزنان انجمن تجل یبرنامه شورا نیسوم *

زنان که شامل خواندن  یشورا یبه همت خود یشده بود که بخش فرهنگ لیتشک یو هنر یفرهنگ

 یفرزندانشان را به تنها کهیفعال و خانمها یخانمها یبرا زیجوا ضیمتن، اشعار ، مشاهره و تفو

با  زیانشب ن ی. بخش هنردیبرگزار گرد تیبخش با موفق نی.که ادیگرد عیکرده بودند توز رگبز

 .هموطنان افغان ما به جا گذاشت یشب پر خاطره و ماندگار برا کی دیاحمد مر جناب یهنرمند

 

ـ  اعضای شورای زنان با خانم عادله راز معین وزارت خارجه افغانستان  در سفارت افغانستان 

 مالقات نمودند.

 

، انجمن یتهایانجمن افغانها و فغال یموفق شد ضمن معرف نگهیتماس با کمون هود یزنان ط یشورا *

 یاجرا یکه دارند برا ABF Vårby gårdیکمون در مورد لوکال ها نگهیهود یهمکارموافقت 

 .ما قرار بدهد اریانجمن در اخت یفرهنگ یبرنامه ها

 

  :جوانان انجمن افغانها در سویدن  شعبه

شعبه جوانان انجمن افغانها نیر یكى از قوى ترین و فعال ترین بخش این انجمن میباشد كه جوانان 

 زیادى را زیر یك سقف جمع نموده و همه ساله فعالیت ها و نو أورى هاى متعددى دارد . 

 برنامه هاى یكساله این شعبه را میتوان به صورت ذیل در طول این یكسال اخر ذكر نمود . 



با جوانان كه مدت زیادى و ایجاد جلسات و گفتگو ها براى جوانان كه تازه وارد سویدن شده اند  اول :

 .كشور سپرى نموده اند  در

لم كه در ان لباسهاى ملى و اقوام وكهادوم : برگزارى دومین شب فرهنگى افغانها در شهر زیباى است

توسط  0202نفر میشود كه در سال  مختلف أفغانستان به نمایش گذاشته شد و اسن گوپ شامل چهل

خانم تمنا سادات و لیون احسان خراسانى ایجاد شد و همچنان اتن ملى توسط گروپ اتن ملى أفغانستان 

توسط لیون احسان خراسانى ایجاد شد و فعال توسط شخص خود  0202در سویدن كه در سال 

راك داشتند كه شامل همین خراسانى و حسیب كاكر مدیریت میشود ، و همچنان گروپ قرصك اشت

 گروه جوانان میشود و نیك محمد در راس ان میباشد . 

سوم : ایجاد شعبه جدید انجمن افغانها در كمون یرفال كه یك شاخه از انجمن فعلى افغانها است با نام 

Afghanska förening i Järfälla ( Afghansk Diaspora )  كه فعالیت هایش بیشتر در قسمت

رهنگى و ادغام جریان دارد و تعداد زیادى از جوانان در این قسمت با انجمن افغانها فعال كارهاى ف

 هستند . 

 چهارم : برگزارى جشن نوروز و كنسرت هنرمند افغانى دل آغا سرود

 :گزارش مالی 

 حق العضویت ها عمدتا در جلسه ساالنه جمع شده است .

 05225آن نقده و مبلغ  5520کرون در صندوق انجمن داریم که  02202جمعا مبلغ 

 کرون آن در حساب پستگیروی انجمن موجود میباشد. 

بحساب انجمن  0552کرون حقوالعضویت نقده بشمول سویش و  2000جمعا مبلغ 

کرون میشود.  02420پرداخته شده است که جمعا حق العضویت   

قابل تذکر میدانم که ازاعانه های عزیزان ابراز تشکری بکنم . جناب آقای نور فیض جمعا 

کرون از طریق  0222حدود بیشتر از یازده هزار کرون کمک نقده به انجمن و مبلغ 

 انجمن به یک خانواده نیازمند کمک کرده است . 

کرون به تیم  0222کرون به برنامه های انجمن  5222خانم دیبا جان مبلغ بیشتر از 

آن به برنامه هشتم مارچ بوده است.  5222ورزشی والیبال و بیشتر از   

یک خانم افغانها دیگر به اسم ویدا یوسف که حتی عضو انجمن نیست مبلغ یکهزار کرون 

 به حساب پستگیروی انجمن پول فرستاده است. 

ون اعانه پرداختند: کر 522برعالوه اعضای انجمن در جلسه ساالنه سال گذشته مبالغ 

سیمین جان آقتاش ، حاجی محمداله و داوود جان یوسفی اند که از همه آنها قلبا 

 سپاسگذاریم. 

کرون ،  هزینه های  5222در سال گزارشدهی پول غذای رستورانت جلسه ساالنه مبلغ 

کرون و جریمه  502کرون ، پیکوم  0222کرون ، هزینه سایت  0552لوکال آ ب اف 

کرون از هزینه های مهم بوده که قسما از طریق پستگیروی انجمن  0022رایت کاپی 

غزل و برنامه خانم ها مفاد داشته ایم.  اخته شده است. ما دربرنامه های شبپرد  

 



 :امور مذهبی و اجتماعی

که بی و اجتماعی است یکی از بخش های مهم و خیلی فعال انجمن افغانها بخش امور مذه

بعهده دارد. آقای اصغری در تمام محافل دینی و   جناب سید حسین اصغری مسوولیت آنرا

مذهبی ، در محافل غم و خوشی افغانها در مجالس جنازه ، ترحیم ، نکاح و ختم قرآن 

 بطورمنظم وبدون استثناء اشتراک ورزیده است .  عظیم الشان 

رت معاون انجمن افغانها فعالیتهای بسیار گسترده و مثمر اقای  فط همزمان میخواهیم از 

کنار ایشان از فعالیتهای  نماییم . در اقع روگسوید یادآوری و قدردانیرا در مسجد افغانها و

الحاج ،  خیلی سازنده اعضای رهبری مسجد افغانها هریک جناب حاجی روح اله 

، جناب محمد عمر ، جناب ضیالودین ، جناب صبا، جناب حاجی رحیم   عبدالغفار جاللی 

 . یادآوری و تمجیدمی نماییم و ساره جان صف ، جناب نادر ، جناب حاجی سردارا

دانی از فعالیت های این عزیزان هیئت رهبری انجمن افغانها فیصله نمود تا بخاطر قدر

تقدیر تشریک مساعی در قسمت غم شریکی  و  "خدمات امور دینی و اجتماعی" بخاطر

 . تفویض گردد این عزیزان  بهانجمن افغانها تقدیر نامه شوند و 

انجمن افغانها در سویدن خوبترین روابط با رهبری سفارت افغانستان در استاکهولم دارد و 

انجمن افغانها تالش نموده تا روابط حسنه با سفارت افغانستان داشته باشد . انجمن نقاط 

لین سفارت نظر خود را در مسایل اسناد هویتی و دیگر مسایل با صراحت تمام با مسوو

مطرح کرده که با عالقمندی شنیده شده است . انجمن افغانها یکبار دیگر از برخورد نیک 

 . افغانها ابراز خرسندی مینماید و حوصله مندی کارمندان قونسلی با

را با مراجع  "اسناد هویتی"ما امیدواریم که سفارت افغانستان هرچه زودتر مشکالت 

 ای سیاسی مطرح و حل وفصل نماید. ذیربط سویدن از طریق کانال ه

سال گذشته انجمن افغانها کمپاین بسیار خوب را از طریق فیسبوک افغانها بخاطر اشتراک 

افغانها در انتخابات سویدن و معرفی کاندیدان افغانتبار در پارلمان و شورا های والیتی 

جمیل جناب مریم جان اصغری و دوشیزه سه کاندید برای پارلمان سویدن بودند : نمود . 

در پخش زنده بارکزی از حزب سوسیال دموکراتها و جناب نعیم صدیقی از حزب چپ . 

 مشاهده کننده داشت .  912111مریم جان اصغری بیشتر از افغانها ، از طریق فیسبوک 

  

 :شعبه ورزشی انجمن

سلطانی مسوولیت یکی از شعبات فعال انجمن شعبه ورزشی است که جناب حاجی وکیل 

پالن منظم تمرینات ورزش والیبال را هفته دوبار در یکی از   انرا داشته است. این شعبه

سالونهای ورزشی بطور مجانی داشته و تعداد زیاد جوانان به تمرینات ورزش والیبال 



اپریل  92تیم والیبال بتارف می پردازند.  تحت رهنمایی جناب اجمل حبیبی ترینر تیم

ر مسابقات بین االفغانی اروپایی در شهر هامبورگ اشتراک ورزید که با تاسف امسال د

این تورنمنت براثر اختالفات بدون نتایج نهایی پایان یافت . تیم والیبال انجمن افغانها در 

( برنده Stockholms division 2 i Korpenاستاکهولم )  9مسابقات کورپن دیویژن 

 گردید ووارد دیویژن یک شد.

از امکانات انجمن افغانها تیم کرکت افغانها تحت رهبری جناب وکیل جاللی سرتیم که  

 .موفقیتهای مزید در مسابقات بین المللی بدست آورده استفاده مینماید

که بعنوان ترینر تیم ملی جوانان در سویدن فعایت نمود و مستحق جایزه قای اجمل عمرآ

ز افغانستان را نیتیم ملی بوکس ، اداره ورزشی شهر استاکهولم گردید و بعنوان ترینر 

. او شاگردان زیاد افغان دارد ودر مسابقات داخل سویدن انها راکمک رهنمایی میکند

 مینماید. فراوان 

 ،که در سایت و فیسبوک افغانهای سویدن معرفی شده اندافغان  رزیدهاز ورزشکاران و

 :  میتوان نام برد

 .رومان جان حساس ـ قهرمان سویدن در ورزش تناسب اندام ورزش شد

 محب عزیزی موفقیتهای مزید در ورزش رزمی مختلط بدست اورده است. 

 گردید.یولی پیروز ورزش مختلط رزمی در شهر  آرمان پوپل در مسابقات 

 محمد سرور تیموری در ورزش پهلوانی در مسابقات پولند لقب قهرمانی کسب نمود. 

  .کمایی نمود” پهلوانی ” تیموری دوبار لقب قهرمانی سویدن را در ورزش  فرید 

الهام شمال ورزشکار افغان وسابق عضو تیم ملی افغانستان ، قهرماني سویدن در ورزش 

و قهرمان در ووشو ( و لقب بهترین ورزشكار كانگفوي Wushuكونگفوي چیني) )

 شد.جشنواره رزمی شهر استاکهولم 

در ورزش بوکس : علی یوسفی و فردوس سحر و در ورزش زیبایی اندام اتل سحر مقام 

 دوم را در سویدن کسب کرد. 

ای چشمگیری هدستآورد های  ورزشی انهای مان در عرصه افغ قابل تذکر میدانیم که  

این ورزشکاران موفقیت های مزید برای انجمن افغانها در سویدن نصیب گردیده اند و

 .  دعزیز آرزو مینمای

 :سایت افغانها

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



 ند سالهايغیروابسته گی خویش پیروی کرده است . سایت افغانها در یکسال کاري مان

عرصه هاي مختلف پناهندگي ، اجتماعي مربوط به افغانهاي داخل سویدن درگذشته مسایل 

  .، فرهنگي ، مذهبي و همچنان حوادث و قوانین جدید در جامعه سویدن پرداخته است

 ای سویدن :فيسبوك افغانه

یکی از شبکه های اجتماعی مطرح  فیسبوک افغانهای سویدن وابسته به انجمن افغانهابه 

ت اس تبدیل شدهدر قسمت مسایل امور پناهندگی در میان شبکه های اجتماعی برون مرزی 

و موثق ترین اطالعات در قسمت امور پناهندگی و مطالب جالب دگر در آن نشر 

ویدن سدر فیسبوک افغانهای   قسمت امور پناهندگیگفتنی است که گزارشات در   .میشود

در عرصه ویکی از با اعتبارترین شبکه اجتماعی  تیم ادمین ها رهبری شده توسط 

 .عضو دارد911 11پناهندگی است که حدو

  . در سایت افغانها موجود میباشد  آدرس انترنیتی هر دو شبکه اجتماعی فیسبوکی

 

هيئت رهبری انجمن افغانها از مسوولين رستورانت ها هریک سلطانی و خالد که در 

 برگزاری برنامه های انجمن همکاری های همه جانبه نموده اند ابراز قدردانی ميکند . 

همکاریهای از جناب زازی ( وZهمچنان هيئت اجرائيه انجمن از استدیو های فلمبداری ) 

 بدون هزینه و مکافات مادی سپاسگذاری مينماید. 

 

 

دوستان نهایت گرامي ! این بود گزارش مختصر از فعالیتهاي هیئت رهبري انجمن كه 

 . خدمت شما تقدیم شد

که تمام اعضای هیئت رهبری انجمن فعالیتهای  در فرجام باید بازهم بعرض برسانیم 

انجام می دهند و  ، افتخاری و بدون دریافت پاداش مادی شانرا کامال داوطلبانه ، مجانی 

 .  اوقات گرانبهای شانرا در خدمت هموطنان عزیز وقف مینمایند

و بهمین خاطر میخواهم كه از تمام همکاران عزیز در رهبري انجمن ) هییت اجرائیه ،  

م کنار هكمیسیون كنترول وبررسي و كمیسیون تدارك انتخابات ( که یکسال مکمل در 

ابراز امتنان نمایم و تا با قدردانی از فعالیتهای شان پاداش معنوی دریافت  فعالیت نمودیم 

 .. برای تمام همکاران عزیزم موفقیت های مزید آرزومی نمایم   نمایند

در کنار موفقیت ها ، نواقص و کمبودیهاي  بطور طبیعي  هیئت رهبری انجمن افغانها 

عمده ترین  یکي ازدو کمبودی اساسی داشته است :  است . بیشمار در امور داشته 

کمبودی عدم موجودین پالن کاری میباشد، علیرغم اینکه  این وظیفه دراجندای تمام 

 جلسات ما قرار داشت.

 

به استثنای شورای زنان و شعبه جوانان فعال این بوده که شعبات انجمن دومین نقص 



عبات وقتی ش.  نددر محدوده یکنفر مسوول باقی ماند سال تا اخیر . متباقی شعبات نگردید 

 انجمن نمیتواند بطور نورمال فعالیت داشته باشد.  ،فعال نگردند 

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

کار جواب داده خواهد شد و بعد از تصویب عدم مسوولیت هیئت رهبري انجمن ، دوره 

هیئت رهبري به پایان میرسد و براي شما معزیزین آرزوی موفقیت بخاطرانتخاب هیئت 

  .رهبري جدید مینمائیم

در فرجام براي هر یکي از شما عزیزان در زمینه موفقیت آرزو مینماییم. تشکر از توجه 

 تان

 پایان

  

 شهر استاکهولم

 ها در سویدن گزارشدهنده : نسیم سحر رئیس انجمن افغان

 


