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گزارش خبری کنفرانس  ۸دسامبر  ۲۰۱۸انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
پنجمین کنفرانس علمی ساالنه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بروز شنبه  ۸دسامبر  ۲۰۱۸در شهر انتورپن کشور
شاهی بلژیک موفقانه دایر گردید.
کنفرانس که شامل بخش های مختلف بود ،حوالی ساعت  ۳بعد از ظهر آغاز گردید ،الی ساعت  ۹:۳۰شب ادامه
یافت.
کنفرانس با صحبت خیر مقدم توسط محترم نقیب هللا رادمل عضو شعبه بلجیم انجمن آغاز گردید .جناب رادمل ضمن
اینکه مقدم مهمانان را خوش آمدید گفتند ،با توضیحات مختصر انجمن فرهنگی و تعلیمی افغانان «
خط سوم
» مقیم شهر انتورپن را به مهمانان معرفی و جهات فعالیت این انجمن را بر شمردند.

کنفرانس که با گرداننده گی محترم بصیر دهزاد معاون و سکرتر مسئول انجمن آغاز یافت  ،نخست محترم میر
عبدالواحد سادات رئیس انجمن ضمن افتتاحیه کوتاه از محترم فضل احمد گردیزی یکی از حقوقدانان سابقه دار کشور
و یکی از پیشگامان انجمن تقاضا نمود تا صحبت مقدماتی شان را ارائه نمایند .محترم گردیزی طی این صحبت موضع
انجمن را بحیث یک نهاد مستقل و مسلکی مورد تحسین و تمجید قرار داده و افزودند که این انجمن با نشر اعالمیه
ها ،پیام ها و نامه های سر گشاده و سائر اسناد و امکانات دنیای مجازی ،موضع مسلکی و دفاع از تنور ،ارزش های
بزرگ ملی ،حاکمیت قانون و روند های جامعه مدنی  ،عدالت در کشور و همچنان دفاع از منافع و حقوق پناهجویان
افغان و در مجموع از اقلیت افغان در کشور های اروپائی  ،خویش را متبارز و حفظ نموده است.
کنفرانس صحتمندی و طول عمر برای استاد بزرگوار پوهاند دوکتور غالم سخی مصئوون موسس و رئیس افتخاری
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا را آرزو نمود و برای تعداد از هم مسلکان که نسبت معذرت های صحی نتوانستند در
کنفرانس شرکت نمایند ،استدعای صحتیابی عاجل نمود .همچنان روح هم مسلکان وفات نموده و یا در اثر فعالیت های
تروریستی جام شهادت نوشیده شاد و بهشت برین شان آرزو نمود.

در اولین بخش کنفرانس انجمن نخستین مقاله پیرامون ارزش های قانون اساسی افغانستان از زوایای مختلف توسط
محترمه عفیفه آزاد زوی  ،معاون انجمن ارائه گردید .این مقاله بیشتر متمرکز به حراست و پاسبانی از ارزش های
بزرگ حقوقی و دموکراتیک در روشنی مواد شامل فصل دوم قانون اساسی کشور بود .محترمه آزاد زوی در مقاله
اش اهمیت حفظ ،حراست و احترام این ارزش ها را حتی در معامالت و معادالت صلح با طاالبان  ،برای حفظ و تعمیق
دموکراسی و حقوق بشری شهروندان کشور  ،حاکمیت قانون و ایجاد یک دولت مبتنی بر اراده و اقتدار ملی ،ضمانت
برای روند ترقی  ،دموکراسی و روشنگری کشور تلقی نمود .در این مقاله نکات نظر روشن انجمن حقوقدانان افغان
در اروپا صراحت یافت که این ارزش ها باید در مقاطع مختلف سیاسی کشور باید مورد احترام و رعایت قرار گرفته ،
نباید با تاریک اندیشی ها و طرح های قرون اوسطائی تعویض و مبادله گردند.
یعدا ٌ برای  ۴۰دقیقه حاضرین سواالت شان را مطرح نمودند که بدانها پاسخ و توضیحات ارائه گردید.

مقاله دوم از محترم پوهنیار بصیر دهزاد بود که تحت عنوان «جا و موقف اقلیت افغان در اروپا در پروسه های ملی
کشور» ارائه گردید .در این مقاله ضمن ارائه تعریف مشخص از پروسه های ملی ،پروسه های ملی را از زوایا و
ابعاد مختلف به توضیح گرفتند و تامین حق شرکت افغانان مقیم در اروپا را در انتخابات افغانستان کی یکی از
مهمترین پروسه های ملی در شرایط کنونی کشور است ،متکی بر محتوای اعالمیه جهانی حقوق بشر ،میثاق بین
المللی حقوق مدنی و سیاسی و قانون اساسی افغانستان به توضیح گرفتند .جناب دهزاد در این مقاله فکتور ها و
عوامل کنونی مهاجرت به دالیل جنگی و عدم مصئونیت و سائر دالیل بشری را درتفاوت و مقایسه با محتوای

کنوانسیون  ۱۹۵۱ملل متحد در مورد پناهنده گی وضاحت دادند .و همچنان باالی قانون انتخابات افغانستان مکثی
کوتاهی نموده در زمینه پیشنهادات خویش را بخاطر تآمین قانونی حق انتخاباتی اقلیت افغان در اروپا ارائه نمود.
در ادامه حاضرین سواالت زیادی را ارائه نمودند که محترم دهزاد به پاسخ و توضیح سواالت پرداختند.
قابل تذکر است که نتیجه گیریها تکمیالت و پیشنهادات حاضرین کنفرانس طی پیام از نام این کنفرانس در آینده نزدیک
به نشر خواهد رسید .همچنان انجمن در هر زمان که موضوع تعدیل مواد قانون اساسی افغانستان مورد بحث احتمالی
قرار گیرد ،نکات نظر خویش را با طرح ها و پیشنهادات مطرح و به آگاهی هم مسلکان و هموطنان خواهد رسانید.

در بخش بعدی از چهره جوان اکادمیک  ،استاد موسسه تحصیالت عالی شهر اوتریخت هالند ِ محترم استاد پرویز
صمیم عضو شورای رهبری انجمن  ،که برای سه بار لقب بهترین استاد شایسته را بدست آورده و همچنان با نوشتن
چهار کتاب درسی در رشته حقوق برای مکاتب تحصیالت عالی نشان عالی اکادمیک را بدست آورده اند ،با تفویض
یک لوح تحسین توسط پوهندوی دوکتور احسان فایز یکی از استادان سابقه دار دانشگاه کابل و عضو افتخاری انجمن
مورد تقدیر کنفرانس و شورای رهبری انجمن قرار گرفت .
در ادامه شعبه بلجیم انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ایجاد و محترم محبوب جان احمد زاد بحیث مسئول شعبه انتخاب
گردید و محترمان نقیب هللا رادمل و محترم عبدهللا غنی بحیث اعضای رهبری انتخاب گردیدند.
آخرین بخش کنفرانس به برنامه اختصاصی انجمن فرهنگی و تعلیمی افغانان « خط سوم» اختصاص یافته بود که
روی تربیت طفل در محیط و خانواده بحث و تبادل نظر صورت گرفت .در بخش اول این برنامه محترم وحید صافی
رئیس انجمن « خط سوم» صحبت را روی فعالیت های انجمن پیرامون جهات مختلف زنده گی افغانان در شهرانتورپن
ارائه نمودند و متعاقبن محترم محبوب جان احمد زاده نتیجه یافته ها و تجارب کاری خویش را در یک مقاله تصویری
پیرامون آسیب پذیری های طفل به توضیح گرفت که مورد عالقمندی حاضرین قرار گرفت.
در این شام مهمانان با غذای گرم که از جانب انجمن فرهنگی و تعلیمی افغانان » خط سوم» تدارک و آماده شده بود،
مورد مهمان نوازی گرم انجمن قرار گرفتند.
کنفرانس بعد از یک برنامه کلتوری که شامل موزیک الیف بود  ،با هنرنمائی محترمان شریفی  ،قیومزاده و نجرابی
ساعت  ۲۱:۳۰شب به پایان رسید.
در اخیر دسته های گل از جانب رهبری انجمن توسط محترم بصیر دهزاد به هنرمندان و همچنان به عنوان
سپاسگزاری از رهبری انجمن فرهنگی و تعلیمی « خط سوم» به ایشان اهدا گردید.

در این کنفرانس قریب به یکصد تن اعضا و عالقمندان انجمن شامل  ۲۵تن زنان و تعداد از وکالی مدافع و حقوقدانان
جوان از کشور بلجیم نیز اشتراک نموده بودند.

بجا میدانیم که بهترین مراتب سپاسگزاری شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا را به رهبری و اعضای
انجمن فرهنگی و تعلیمی افغانان « خط سوم» شهر انتورپن کشور بلجیم بخاطر تدارک مالی سالون  ،تهیه غذای
شام ،برنامه کلتوری و سائر امکانات  ،تقدیم نماید .همچنان از همکاری های محترمان گل احمد بازساز عضو فعال و
یکی از پیشگامان انجمن و محترم سخی میزباز عضو شورای رهبری انجمن در سازماندهی این کنفرانس سپاسگزاری
میگردد.
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