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ی بخاطر انفاذ قانون اساس ینهضت سراسر یراه انداز  

و اجالس انجمن یمسلک - یکنفرانس علم گزارش  

 

حقوق بشر ، کنفرانس و اجالس انجمن حقوقدانان افغان   یم ( و دروز جهان ۲۰۲۲شنبه، دهم دسامبر ) ر روز از ظه بعد

.در اروپا در شهر  IJmuiden  افتی ریتدو  تیهالند با موفق یکشور شاه   

وقدانان  ، تعداد از حق افتیآغاز  منانج یدهزاد معاون و منشحضار توسط محترم  ییمقدم گو ریمحفل که با خ نیدرا

 ی،  فرهنگ  یاسی، س یاجتماع  یگان نهاد ها ندهیو تعداد از دعوت شده گان شامل نما  یافتخار یانجمن، اعضا یاعضا

  زین یاروپائ یدر کشور ها می، مق یو فرهنگ یاجتماع ،یعلم  یاه تی،  مدافان حقوق زنان ، شخص  ی، فعاالن مدن

.بودند دهیشرکت ورز  

 

 

 

حقوق بشر،  بخاطر مقابله با   یجهان هیاعالم ینخست و آغاز کار کنفرانس ، ضمن بزرگداشت  از  روز جهان دربخش

، مقاالت     دینما یم دیمردم را تهد  اتیکه هست و بود افغانستان و حق ح یبحرانات بزرگ  و فاجعه جانکاه حقوق بشر

خواست سترگ   نیا لیتعم یو برا دیگرد ارائه نیقوان ستمرارون و اانفاذ قان تیموضوع با اهم رامونیپ یمسلک - یعلم

ید.گرد شنهادیپ یمدن ینهضت سراسر ی، راه انداز  یمل  

 



 

 

 

 

سکوت    قهیدق کیو  ستادهیوطن و مردم مظلوم افغانستان به پا ا یاحترام به شهدا یآغاز محفل حضار بخاطر ادا در

درود گفتند .   دیفق یو منجمله بزرگوار انجمن جناب پوهاند دوکتور قاسم فاضل دین بروان حقوقدانان فق نمودند و همچنا

ن  از محترمه  به مبارزه زنان قهرمان و دختران شجاع وط یگزارانجمن بخاطر ارج سیعبدالواحد سادات رئ ریمحترم م

مدافع شناخته شده   لینسل جوان، حقوقدان و وک ستهیشا گان ندهیاز نما یکی  ثیتقاضا نمودند تا بح یخانم بهار جان معنو

و نسل جوان  انضمن تشکر از عطف توجه انجمن به زن  ی.  خانم بهار معنودیجلسه را افتتاح نما  نیدر کشور هالند  ا

.حقوق بشر به اختصار صحبت نمود یاهداف کنفرانس مرتبط به روز جهان یرو  

  

کنفرانس، مرتبط به عنوان     یجامعه کنون  یاتیو ح یموضوع اصل راونیپ  یومسلک نی کنفرانس  سه مقاله  وز نیدر

  یعضو شورا میصم ی. مقاله اول از جناب محترم قضاوتپوه سخدیارایه گرد  ن،یو استمرار قوان یانفاذ قانون اساس

 یستره محکمه افغانستان  رو یعال یاورش اسبقسابقه دار و عضو  یانجمن ، حقوقدان برجسته و قاض یرهبر

  کیدر جامعه که در فقدان آن و با تسلط طالبان ، افغانستان به  نیو استمرار قوان یانفاذ قانون اساس تیضرورت و مبرم

.قرار گرفت نیخاص حاضر یکه مورد دلچسپ  دیگرداست،  ارائه  دهیجنگل بدون قانون مبدل گرد  

الملل  نیدوکتور حقوق  ب ،ینارون ابو  دیوع کنفرانس ، از جانب محترم  سلطان حم صل موضبا  ا وندی دوم که در پ مقاله

ماحول افغانستان و اثرات آن در شکل    کیوپولوتیو اثرات ج لیدر رابطه به مسا یو ارزشمند علم یآثار علم سندهیو نو



 

 

قرار گرفت. جناب دوکتور نارون   که مورد توجه خاص شرکت کننده گان کنفرانس دی، ارایه گرد یقدرت دولت یریگ

درآمده و اقبال  ریبه رشته تحر یالملل نیشان را که  در مورد  حقوق ب دینسخه از کتاب جد  کیه مقاله شان، درختم ارائ

.انجمن اهدا نمود ی،  به رهبراست افتهیچاپ  .  

انجمن حقوقدانان افغان در  شهیدکنفرانس وطرح و ان یبحث اساس تیعبدالواحد سادات  که در واقع ریمحترم م مقاله

انفاذ قانون   تیاهم رامونیاسناد انجمن پ مه فراخوان ها و ه  حی اروپا بود ،که در مطابقت با اهداف انجمن و در توض

که   دیموضوع به صورت همجانبه مطرح گرد نیسادات  ا ممحتر ت. در صحب دیگرد هیارا  نیانو استمرار قو یاساس

و اعمال حق   تیختم بحران مشروع ینافذ گردد تا راه برا یقانون اساس دیبا ین بزرگ حقوقبخاطر مهار ساختن بحرا

  یها یکه حقوق و آزاد دیگرد دیمقاله تاک نی، در دیتوسط مردم بخاطر انتخاب نظام دلخواه شان بوجود ا یمل تیحاکم 

خاص   عتی دادن حقوق مردم به شر و هرگونه تالش بخاطر حواله گرددیم  نیو تضم  فیفقط در پر تو قانون تعر مردم

سالم ، باعث اتالف حقوق مردم و منجمله زنان  مقدس ا نیاز د یوبندیمتحجرانه و طراز د  تیو محصول ذهن میزیطالبان

.گرددیو دختران م  

 

 

.قرار گرفت دیمورد تائ  یمستدل و عمل ،یمنطق  لیبد کی  ثیجناب سادات مورد توجه خاص قرار گرفته و بح صحبت   

.دند شان را ارسال نموده بو یامهای کنفرانس پ نیا یگرفته شد که عنوان یذوات و نهاد ها یبخش نامها نیا در   

مدافع حقوق زنان  در  یو مدن ی، فرهنگ یاجتماع سیاسی، یگان نهاد ها ندهیبخش کنفرانس تعداد از نما نیا ریاخ در

. شان را به قرائت گرفتند یها  امیارزشمند نموده پ یصحبت ها  یاروپائ یکشور ها  

زنان افغانستان، محترم ستار بشرمل از نا م  نهاد   یاروپائ شیرزمنده مسئول هما قهیدوکتورس شف  همحترم به تعقیب آن  

مد مح یافغانستان، محترم ول یحزب آباد یاروپائ  یرزاق طلوع از نام شورا ریافغانستان،  محترم انجن یگفتمان مل

حقوق در پوهنتون تلبورگ هالند،  یمرجان مقتدر دانشجو حترمهافغان در هالند، م یانجمن ها هی اتحاد سیشاهپور رئ

  یحقوقدان و فعال دفاع از حقوق زنان  ط یقیصد انگهڅزنان  و محترمه   یطلوع  مسئول نهاد همبستگ دهیحترمه سعم

  انیب اقانون ر تیمسایل دردناک افغانستان و در دفاع از حاکممرتبط با    تیشان  گوشه از مسایل با اهم  یصحبت ها

. نمودند  



 

 

  

اظهار سپاس و  شانیکنفرانس انجمن رسال نموده که از ا یشان را  عنوان  یها امیپ لیذ یها تیوشخص یآت ذوات

صورت گرفت  یقدردان . 

دهمزنگ کابل ، محترم  ستیمحل ز یانجمن، از نام خود  و شورا یرپوهاند دوکتور احمد شاه جالل عضو افتخا محترم

محمد آصف الم ، محترم پوهنوال استاد  محترم ،مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان سییر یدوکتور حکم سریپروف

حقوق، دانشگاه کابل ، محترمه یعبدالقادر عدالتخواه سابق استاد پوهنز   

اروپاجرگه افغانان در  سییمنگل ر لیصلح  ، محترم اصغر خ تهی کم سییر امیا نیالد امیزرغونه ژواک ، محترم ا   

یاسیو فعال س  سندهینو بیار سی، محترم ادر ینهاد مدافعان منافع مل  سییوحدت ر نیمحترم نظام الد ،   

عاونه جرگه  هوسام هی ضی، محترمه ف یرزیش دی، محترم فر یحزب متحد مل یاروپائ یشمال از نام شورا  بینج محترم

منگل ، محترم  بی نجات افغانستان ، محترم داکتر حب یافغانان در اروپا ، محترم درمحمد اشنا از طرف جبهه جهان

) افغان ژغ (، ونیزیتلو - ویمسؤل راد واددوستیه وسفی  

ی الملل نیژواک  ژورنالست و کارشناس امور ب یدیر ریانجن محترم  

حسن مسرور عضو انجمن  محترم  

سندهینو  ینجر غفارس حترمم   

افغانان در دنمارک  یعضو انجمن و مسئول شورا یابو یهاد محترم  

عضو انجمن  یمحمد سلطان کیمحترم ن و  

 یبمثابه خواست سترگ مل یبخاطر انفاذ قانون اساس ینهضت سراسر یکنندگان کنفرانس بر ضرورت راه انداز  شرکت

.نمودند دیمبرم افغانستان تاک  ازیو ن   

انجمن را مورد بحث قرار   سیدر اساسنامه و انتخاب ری التیتعد یانجمن بعض یوم پروگرام ، اجالس نوبتبخش د رد

.داد    

  نیقرار گرفت.  مطابق ا بیکه به اتفاق آرا مورد تصو دیانجمن که مطرح گرد  یرهبر یاز طرف شورا  لیتعد طرح

در انجمن  از  تیعضو  یکه  حقوقدانان متقاض دیردمبدل گ  ینهاد سراسر کیبه   ینهاد اروپائ کیانجمن از   لیتعد

انجمن را کسب و  تی شده در اساسنامه  عضو ینی شبیپ  رشیپذ جری با  در نظرداشت پروس توانندیجهان م  یتمام کشور ها

ندیانجمن را کسب نما میدر تصام . 

  عیوس ب یظرف دوماه ترک  نمود ، تا ضیتفو  تیح صال یکنون  یرهبر یبه شورا ی، اجالس نوبت لیتعد  نیا ادیبن بر

دیمربوط را انتخاب و اعالم نما یو مسؤالن نهاد ها یشورا  .  

انجمن  با اتفاق ٰآرا   سیرئ  ثیبح گرید کباریعبدالواحد سادات  را بخاطر خدمات  بزرگ شان  ریمحترم م ینوبت اجالس

 یبانیکننده گان قرار گرفته  از آنها پشت  شرکت شیمدبرانه سادات مورد  ستا یاجالس کارکرد ها نیانتخاب نمودند.  در ا



 

 

.بعمل آمد  

 

 

محفل محترم  انی. در جر دیگرد اداشتیمعاونان انجمن   یو غفار یازادزو فهیکنفرانس توسط محترمان عف  انیجر

 یل احمد بازساز مسؤل مالو محترم گ ربازیمحترم م یرهبر  یمدافع و عضو شورا لیاون انجمن ، وکدوکتور فرمان مع

.نمودند فاینقش ارزنده ا دزادهیبهزاد مج رمو محت میصم  زیانجمن و همچنان حقوقدان جوان محترم استاد پرو  

 

 

  

هنرمند   ینی توسط محترم غفار ام ریدلپذ یمحفل باشکوه مهمانان بعد از صرف طعام شام  ، برنامه کلتور نیا در

.، که مورد استقبال حضار قرار گرفت دیاجرا گرد ختهیرهف    

   بهیشا یب یاشتن سالون  »ستار پلس «  و همکارساالر  در به دسترس گذ یفیمحترم شر یاز همکار ختم محفل در

ل  بعم یدر خدمت انجمن قرار دادند ، سپاسگزار گانیشان را را ی کیتخن لیکه  وسا ینی هنرمند گرانقدر محترم غفار ام

.آمد  

.رسدیحقوق بنشر م تیاسناد کنفرانس  و اجالس  در سا ریو سا   یرهبر یشورا  ی، گزارش کار امهایمقاالت، پ  متن  

  

احرمت ب  

 انجمن حقوقدانان افغان  یمعاونه داراالنشا میابراه الیل


