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                              Vereniging Afghaanse Juristen in Europa 

 
 

 گزارش خبری تدویر کنفرانس علمی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا 

2016نوامبر  19مورخ   
 

تحت عنوان " افغانستان و حاکمیت   2016نوامبر  19کنفرانس علمی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بروز شنبه 

 قانون" در شهر هلموند کشور شاهی هالند موفقانه تدویر یافت. 

لتوری  نیم شام ادامه یافت و  با یک برنامه کو الی ساعت هفت و کنفرانس که حوالی ساعت دو بجه بعد از ظهر آغاز

شامل موزیک الیف حوالی ساعت  ده و نیم شب به پایان رسید. در این کنفرانس بیش از یکصد تن  از شخصیت های 

علمی و  اکادمیک منجمله  تعداد از استادان سابق دانشگاه های کابل و بلخ، ، نماینده  گان تعداد از نهاد های اجتماعی 

از  حقوقدانان افغان در اروپا و دوستداران انجمن ناهند گان  و اعضای فرهنگی زنان ، پافغانان منجمله نهاد های 

 کشور های  مختلف اروپائی  اشتراک ورزیده بودند. 

 

 
 

 

در آغاز کنفرانس محترمه لیال ابراهیم معاون انجمن با ابراز سپاس ، حضور مهمانان مغزز  را خیر مقدم و خوش 

یند. عبدالواحد سادات رئیس انجمن تقاضا نمود با صحبت شان کنفرانس را افتتاح فرمااز جناب محترم میر وآمدید گفت 

شهادت رسیده  ادای احترام مجلس به هم مسلکان که طی سال جاری در افغانستان بهاز اتحاف دعا و بعدمحترم سادات 

سابقه دار دانشگاه کابل پوهاند احمد شاه جالل عضو افتخاری انجمن تقاضا از استاد برزگوار و و وفات نموده اند،
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نمود تا بخاطر جاه و مقام بزرگ اکادمیک و خدمت گزاری شان در چندین دهه در بزرگترین مجمع اکادمیک افغانستان 

 کنفرانس را افتتاح فرمایند. 

ی موفقیت این کنفرانس را ابراز و آغاز آنرا اعالن جناب محترم پوهاند احمد شاه جالل با صحبت کوتاه شان آرزومند

 نمودند.

 
 

 کنفرانس شامل بخش های ذیل بود:

.معرفی و تاریخچه کوتاه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا و معرفی پروگرام روز  

نموده  خوانش پیام های شاد باش که از نهاد ها و شخصیت های علمی و اجتماعی و حقوقدانان به کنفرانس مواصلت

 اند. 

 بخش ارائه مقاالت تحقیقی و  سواالت و تبادل نظر پیرامون موضوعات ارائه شده.

 معرفی یکی از چهره های درخشان اکادمیک مربوط به نسل جوان افغان و دو کتاب معتبر درسی وی در کشور هالند 

مدافع  جوان پیرامون  توضیحات یک وکیلمعضالت پناهجویان افغان درکشورهای اروپائی و بخش مربوط به

  .موضوع

مطابق   تشخصیت های علمی  ، اجتماعی و فعالین حقوق زنان که قبالٌ  ارزومندی صحبتعداد از بخش صحبت های 

 پروگرام قبالٌ تنظیم شده بود. 

 و بخش اخیر شامل برنامه موسیقی الیف. 

نیز صرف نمودند.  در جریان کنفرانس مهمانان با استفاده از تفریح غذای عصر و شام را  

 

در اول محترم بصیر دهزاد  معاون و سکرتر مسئول انجمن طی صحبت فشرده انجمن حقوقدانان افغان را به حاضرین 

چه کوتاه آنرا که شخصیت بزرگ حقوقی کشور پوهاند دوکتور غالم سخی مصئون موسس ، رئیس و خمعرفی و تاری

جمن بحیث یک شخصیت حقوقی ، ثبت دادند . وی  اضافه نمود که این انرئیس دایمی افتخاری انجمن میباشند، توضیح 

تن از  حقوقدانان مجرب سابقه دار و از نسل جوان در کشور های مختلفه اروپائی  صد وراجستر شده به تعداد بیش از 

قمند به پروسه را بدور یک هدف مسلکی بخاطر دفاع از حقوق اقلیت افغان در کشور های اروپائی بوده و همچنان  عال

انکشاف حقوق ، نهاد های حراست حقوق و تطبیق عدالتمندانه قانون و قانونیت در کشور عزیز ما افغانستان میباشد. 

انجمن عالوه از حقوقدانان مجرب و سابقه دار از ارگانهای عدلی و قضائی کشور، تعداد از دپلوماتهای سابقه دار، در 

نهاد های حقوقی  ن کارمند در ارگانهای عدلی و سایرکالی مدافع  ،  قاضی  و حقوقداناافسران سابق پولیس کشور ، و

 از این نسل جوان در کشور های اروپائی متشکل میباشند.

محترم دهزاد همچنان ضمن معرفی  اثر تحت عنوان " احقاق حقوق مردم و یا اتالف آن؟" که با قلم توانای محترم میر 

جلد آنغرض کمک مالی  به انجمن اظهار تشکر نمودند.  50ه تحریر در آمده است، از اهدای عبدالواحد سادات بررشت

 این کتان به همکاری شورای افغانان مقیم دنمارک منتشر گردیده است. 

 

 محترم دهزاد ضمن معرفی پروگرام گراداننده گی این کنفرانس را نیز بدوش داشتند.
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ون انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  بخش های از پیام های شادباش را که به متعاقبا، محترم عبد الواسع غفاری معا

این کنفرانس مواصلت ورزیده بودند به خوانش گرفتند.  به این کنفرانس پیامها از آدرس های ذیل عنوانی کنفرانس 

 مواصلت نموده بود:

 

اسی پوهنتون کابل و دیپلومات برجسته، دوکتور محمد اکبر خرد استاد سابق فاکولته حقوق و علوم سی رپروفیسو

محترم پوهندوی عبدلسمیع روشنگر سابق استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی، محترم غیور غیور رئیس اتحادیه 

حقوقدانان افغانستان، محترم پوهندوی عبدالقادر عدالتخواه عضو شورای عالی ستره محکمه دولت اسالمی 

محترم پروفیسور ات ،در والیت هرهیاٌت اکادمیک دانشگاه غالب عضودین پایمرد واستاد  فخرالافغانستان،  محترم 

افی سابق محترم قانونپوه عبدلوهاب صارنوال،عدلیه و لوی څجوزجانی سابق وزیر دوکتورسید عبدالحکیم شرعی

دولت افغانستان. ارنوال څوزیر عدلیه و لوی  بقمحترم بشیر بغالنی ساارنوال دولت افغانستان، څعدلیه و لوی وزیر

محترم جنرال الم حقوقدان سابقه دار و رئیس شورای عالی محاکم قوای مسلح اقفانستان ، محترم شرف الدین شرف 

ارنوال عمومی قوای مسلح  افغانستان، محترم عزیز څغانستان، محترم جنرال هاشم سابق ارنوال دولت افڅلوی  سابق

شورای   دی مسئول سایت وزین آسمائی، محترم زلمی رزمی رئیسجرئت مسئول سایت وزین آریائی، محترم عبی

شورای افغانان مقیم دنمارک،محترم عبد الملک رئیس فتاح سکندری حقوقدان سابقه دارومهاجران آلمان، محترم 

، محترم فیضی مسئول سایت وزین سپیده دم، محترم محمد هللا وطندوست شخصیت  سپرغی پرهیزمسئول سایت وزین

، محترم غوث میر رئیس شورای مهاجران کشور اطریش، محترم یوسف هیواد دوست مسئول رادیوی " د  اجتماعی

و  " ، محترم مصطفی روزبه مسئول  سایت وزین مشعل، کانون زنان افغانستان، جرگه افغانان مقیم هامبورگږغوطن 

دنمارک. راز کشو زهره فیضی حقوقدان جوان  

 

جناب میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا و یکی از  توسطدر بخش ارائه مقاالت مقاله علمی 

طرح حاکمیت قانون ولت و حقوق  بود که تحت عنوان " گ کاری در عرصه دزرحقوقدانان برجسته  و دارای تجارب ب

رم سادات در این کنفرانس موضوع حاکمیت را از دیدگاه در ابعاد تیوریک، تاریخی و عملی آن" ارائه گردید. محت

تاریخی  تیوریک آن در دوره های مختلفه انکشاف حقوق و سیستم های حقوقی توضیح نموده و متعاقبا، در یک دید 

تا امروز بررسی نمودند و ضمن تعمق بر موضوع حاکمیت  قانون از زمان  4791تاریخی در افغانستان بخصوص بعد 

ن هللا الی دوره کنونی نظریات شان را پیرامون موضوع و راه های عملی و برون رفت را مطرح نمودند که شاه اما

حاضرین قرار گرفت. دلچسپی مورد   

 

مقاله دومی از محترم طال پامیر، دارنده درجه دوکتورا در رشته حقوق و روابط بین المللی بود که تحت عنوان " 

" به حاضرین ارائه گردید. جناب دوکتور پامیر در مقاله شان ضمن ستونځه مشروعیت د واک د او واک ،افغانستان

یک و تاریخی به بررسی گرفتند  روی مفاهیم تمرکز ربررسی معضله حاکمیت قانون موضوع  مشروعیت را از بعد تیو

  .گرفتندالی امروز به توضیح  1747قدرت تعمق تحلیلی نموده آنرا در یک  ارزیابی کرونولوژیک  از 

از محترم سخی صمیم عضو هیاٌت اجرائیه شورای رهبری انجمن ، حقوقدان شناخته شده و سابق عضو  مقاله سومی

شورای عالی قضای افغانستان بود که تحت عنوان " " نیاز جامعه  بر نظام مضبوط  حقوقی و حاکمیت قانون"  ارائه 

ابعاد مختلفه نیاز جامعه بر یک نظام مبتنی بر حاکمیت قانون را گردید. محترم جناب صمیم طی ازائه مقاله وزین شان 

 در روشنی متون حقوقی موجود منجمله قانون اساسی کشور و کود مدنی و جزای افغانستان به توضیح گرفتند.

 مقاله چهارمی توسط  محترم دوکتور یحیی بیضا یکی از محققین ورزیده از  انستیتوت مطالعات اسماعیلی  در لندن

و پرورش" ارائه گردید. قانون اساسی و حاکمیت قانون در افغانستان: گفتمان آموزشتحت عنوان :   
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فلسفه این مقاله وزین و بکر توجه خاص حاضرین را بخود معطوف نمود. محترم دوکتور بیضا مقاله شان را روی  

، از طریق تعریف وظایف ملت-و ادارات آن در دولت بنیادی قوانین اساسی  یعنی محدود کردن قانونمند قدرت حکومت

آنها و تامین حقوق و آزادی شهروندان متمرکز ساخته بودند که چکونه  اقتدار و مشروعیت حکومت و ادارات آن 

چگونه باشد. این مقاله یافته های یک تحقیق تحلیلی را در مورد اینکه چگونگی تطبیق این محدودیت ها می وابسته به

برای بحث  تطبیق می گردد، برای معارف 2004جنوری  /1382دلو  قانون در چهار چوب مواد قانون اساسی حاکمیت

.بیشتر پیشکش نمود  

در جریان ارائه این مقاالت برای حاضرین کنفرانس این زمینه پیشبینی گردیده بود تا ضمن طرح سواالت شان در 

ارائه تا محتوای آن در اعالمیه کنفرانس انعکاس یابد. مناظره سهیم گردیده و طرح ها و پیشنهادات شان را  

در بخش جرو بحث آزاد که توسط محترم دهزاد گراننده گی میگردید محترمان شجاع زاده، محترم استاد نثار، محترم  

محترمه سانگه صدیقی ار کانون زنان اروپا ، محترمه  الحاج عبدالظاهر صبوری صدیق وفا، جنرال متقاعد محترم 

صادقی، محترم احمدی و محترم قدرتی اعضای  فیفه جان آزاد زوی عضو هیاٌت تحریر انجمن حقوقدانان ، محترمع

.کردد که به آنها پاسخ ارائه سواالت مطرح گردیانجمن و محترم قاضی صاحب صفر اکبری   

موضوع کنفرانس در اعالمیه کنفرانس حاضرین در اخیر بخش ارائه مقاالت موافقه نمودند تا  پیشنهادات مرتبط به 

 گنجانیده شوند.

صحبت ها شخصیت های علمی و اجتماعی مرتبط بر موضوع کنفرانس بود که قبالٌ در پروگرام  کنفرانس بعدی  بخش

 پیش بینی گردیده بود.

ت این بخش با صحبت محترم دوکتور نجیب هللا مسیر شخصیت محترم اجتماعی و سابق معاون صدر اعظم دول

افغانستان بود که با صحبت عالمانه شان تکمیله های را بر محتوای کنفرانس اضافه نمودند. ایشان مفهوم حاکمیت 

 قانون را از بعد ههای مختلف به ارزیابی  گرفتند.

بعدا صحبت عالمانه دانشمند محترم پوهاند احمد شاه جالل بود که ایشان ضمن مکثی بر اهمیت حاکمیت قانون، نقش 

رزات روشنگری نسل تحول طلب در دوران سلطنت را در وجود اتحادیه های محصالن و استادان پوهنتون کابل به مبا
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توضیح گرفتند که این شیوه های مبارزه مسالمت آمیز چگونه بر دستگاه دولت و قانون گزاری و حاکمیت قانون 

 موثریت داشتند. 

نستیتوت علوم اجتماعی  و نویسنده مقاالت متعدد در عرصه صحبت بعدی از محترم بشیر مومن  سابق استاد در ا

 جامعه شناسی ، بود که ایشان مفهوم حاکمیت قانون را از بعد جامعه شناسی به ارزیابی گرفتند.

نقــض حاکمـــــــــیت قانون و حقوق شهروندی در که ایشان پیرامون محترم دوکتور محمد احسان فایز متعاقباٌ 

مطالب دلچسپ و علمی را مطرح نمودند. صحبت محترم دوکتور فایر در صفحه اختصاصی کنفرانس قابل افغانستان 

 دسترسی و مطالعه است.

پیرامون موضوع صحبت توضیحی نمودند. پلوماتهای سابقه دار محترم ذکی عدیل یکی از دیصحبت بعدی از  

مودند که متمرکز بر نقش مجله بانو در روشن ساختن محترمه خانم ناهید علومی مسئول مجله بانو نیز صحبتی ارائه ن

ذهنیت زنان و دختران در کسب حقوق شان و همچنان نشر مطالب و موضوعات دلچسپ  ذوقی و خانواده گی  و 

از برازنده گی های این مجله میباشد.که معرفی زنان برجسته بود   

خانم جوان سانگه صدیقی  بحیث یک حقوقدان و به نماینده گی کانون زنان افغانستان صحبت را پیرامون  در اخیر

حقوق زن از دیدگاه قانون مدنی افغانستان به بررسی حقوقی گرفتند. محترمه سانگه صدیقی بحیث یک چهره با 

در عرصه  از قانون مدنی کشور  با بخش های استعداد مصروف یک کار پژوهشی بر موضوع حق زن و تناقضات آن

 های مختلفه حقوقی، میباشند.

 

 

میک شان که در نسل جوان ما محترم پرویز صمیم و دو اثر اکاد کی از چهره های درخشان اکادمیک کنفرانس ی در 

مبانی حقوق تحریر یافته و بحیث کتب درسی در چند مو سسات تعلیمات عالی از آن  رشته حقوق مهاجرت که بر

استفاده میگردد، معرفی گردید. محترم پرویز صمیم استاد در موسسه تعلیمات عالی شهر اوتریخت هالند مصروف 

بار بحیث  شورای علمی و تحقیق دانشگاه اوتریخت در بخش حقوق میباشند. محترم صمیم که دو وتدریس و عض
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استاد شایسته سال در موسسه تحصیلی شان انتخاب گردیده است، در این کنفرانس موضوع حاکمیت قانون را  از 

 دیدگاه سیستم حقوقی هالند نیز به توضیح گرفتند.

 

 

باز  عضو شورای رهبری انجمن و وکیل مدافع در کشور بلجیم با صحبت توضیحی  ردر همین بخش محترم سخی می

با مثال شرق وارد اروپای غرب میگردند،  شان موضوع معضالت پناهجویان افغان را که از طریق کشور های اروپای

ارائه  اسناد توضیحات پناهنده گان و ( پناهنده گی توضیح نمودند. بطور مثال براساس از کیس هایمشخص )های 

 یا دو باره فرستاده میشوند تا قضیهبلغارکشور به ، یکتعداد پناهنده گان را مقامات از تعداد کشور های اروپائی   شده

سته شده ( در بلغاریا قبالٌ بکیس ها ه دوسیه )الیکحمورد بررسی مجدد قرار گیرد، در دوباره پناهنده گی شان در آنجا 

به ترکیه و یا افغانستان راه دیگر وجود ندارد. و جز فرستادن دوباره شان   
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متعاقباٌ محترم ولی محمد شاهپور رئیس اتحادیه انجمن های افغان در هالند نیز صحبت نمود و توضیحات شان را  

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا گردید.  ارائه و خواستار یک جمعآمد وسیع برای این معضله در همکاری با  

و محترمه خانم  فرشته سیغانی مسئول شعبه انجمن انجمن همچنان محترم نیک محمد سلطانی عضو کمسیون نظارت 

پیرامون خدمات  عملی برای پناه جویان افغان در ساحات مربوطه شان   صحبت های ،شهر فرانکفورت و حوالی آن

 ارائه نموده و پیشنهادات را در زمینه ارائه نمودند.

سروده بود، احمد گردیزی مسئول کمسیون نظارت انجمن نیز در همین ارتباط قطعه شعری زیبای را  محترم فضل

 قرائت نمود.

 در این بخش کنفرانس تعداد از شرکت کننده گان فرصت یافتند تا سواالت و نظریات شان را مختصر بیان نمایند. 

و سهمگیری  الواحد سادات رئیس انجمن از اشتراکمیر عبد  کنفرانس با  ارزیابی مختصر و ابراز سپاسگزاری 

 ها که بیان حضور معنوی شان در کارکنفرانس و همچنان از ارسال پیام ها گرم شخصیت ها، نهاد  شرکت کننده گان در

کنفرانس را پر بار و با موفقیت ارزیابی نمودند.، خاتمه پذیرفت. شرکت کننده گان  نموده بودند کنفرانس  

 

 تعداد زیاد شرکت کننده گان کنفرانس بعد از صرف نان شام در یک برنامه موسیقی اشتراک نموده بودند. 

در این بخش محترم احسان عمری با آواز زیبای شان و به همراهی محترم شعیب اسحاقزی و محترم طغرل  ضعیفی 

ا اهدای دسته های گل از ایشان اظهار در نواختن تبله یک فضای خوش و لذت بخش را فراهم نمودند که در اخیر ب

 تشکر و سپاسگزاری گردید. 

 

**پیام کنفرانس ، )خالصه( مقاالت ، پیام های شادباش عنوانی کنفرانس و فوتو های بیشتر کنفرانس در صفحه 

اختصاصی به مناسبت این کنفرانس در ویبسایت انجمن و صفحه فیس بوک " انجمن حقوقدانان افغان در اروپا" 

 یتوانید به دسترسی و مطالعه عالقمندان قرار دارند.م
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