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 گزارش خبری

 

در  مالقات با سفیر کبیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسالمی افغانستان

 کشور شاهی هالند
 

 

معاون و سکرتر مسئول انجمن حقوقدانان محترم بصیر دهزاد  2015ماه می   27روز چهارشنبه ب

ولت اسالمی کبیر و نماینده فوق العاده د ربا محترم پوهاند دوکتور عبید هللا عبید سفیدر اروپا  افغان

ان افغان ه گکشور شاهی هالند مالقات و ضمن معرفت با ایشان پیرامون معضالت پناهنددر افغانستان 

انکاه در اروپا و اخصاٌ درکشور هالند صحبت نموده طالب توجه مقامات افغانستان به این معضالت رو

ی ایشان ضمن تمرکز موضوع بر معضالت پناهنده گی منجمله دیپورت ها  هموطنان مهاجر ما شدند.

سب کر اروپا شدت بیشتر که در ماه های اخیر دتوسط مقامات هالندی ما النه افغانان هموطن وغیر مسئ

انجمن خویش را بیان نمود. شورای رهبری  است ، مراتب تشویش نموده   

ماده  س الکوزی به نماینده گی از نهاد دفاع از حقوق افغانان تحتیدر این مالقات محترم دوکتور ادر

حضور داشتند.  اف نیز  -1  
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یر برای از اینکه جناب سفیر کب اسگزاریضمن ابراز سپدهزاد  بصیر محترم نخست این مالقات  در

نموده  پیرامون انجمن حقوقدانان افغان در اروپا معلومات ارائهشان وقت این مالقات را مساعد ساختند، 

سابقه دار  متشکل از حقوقدانانو مسلکی   -اجتماعی گفتند که انجمن حقوقدانان افغان در اروپا یک نهاد

ه و بحیث یک شخصیت کیل گردیدشت  2009میباشد که در سال  و جوانان تحصیل کرده رشته حقوق

برای اوت و تفاستثناٌ بدون کدام یک نهاد رضاکار و خادم حقوقی رسماٌ ثبت و راجستر میباشد. انجمن 

ه بر اقلیت افغان در اروپا و مدافع حقوق مشروع آنان میباشد. انجمن حقوقدانان افغان در اروپا عالو

، به انها اخصاٌ حقوق پناهنده گی  و ارائه مشورت های رضاکارانه  افغانان دفاع از حقوق مشروع

کشور عزیر و  مدافع حقوق بشری و جامعه مدنی، ارزش های قانون اساسی و حاکمیت قانون در

. انستان میباشدغاف مادروطن   

 

اف ، اهداف  -1ده متعاقباٌ محترم دوکتور ادریس الکوزی پیرامون کمیته دفاع از حقوق افغانان تحت ما

ند ، معضالت حقوق بشری افغانان هموطن ما را در کشور هال هت ارائه نموداو فعالیت های شان معلوم

وه انب ابو  در دشوار ترین شرایط غیر انسانی ،  تمام حقوق انسانی شان سلبسال  15که بیشتر از 

یاسی را ر بنیاد برخورد های سوی فاکت های اصلی ببسر میبرند ، را به توضیح گرفت.  امحرومیت ه

 ،محروم شده اندشان که تعداد هموطنان ما در این کشور از همه حقوق اولیه انسانی و پناهنده گی 

 روشن ساختند.

 

،  حقوقدانان افغان در اروپاهای انجمن  کرد از کار به ادامه صحبت های محترم الکوزی محترم دهزاد 

به پارلمان هالند با اعضای پارلمان هالند و ارائه قطعنامه ها متعدد  مالقاتهایمنجمله تماس ها و 

سر میبرند، پیرامون معضالت افغانان که بیش از پانزده سال را در غیر انسانی ترین شرایط  در هالند ب

امه دولت افغانستان ، ارسال یک نجرین اامور مهمعلومات ارائه نمود. همچنان از مالقات با وزیر وقت 

از طریق سفارتخانه افغانستان در هالند  2013ارجه افغانستان در اکتوبر خرت امور عنوانی وزا

 ) مشرانو جرگه( یسیون روابط بین المللی مجلس سنایعنوانی کم 2014وارسال  نامه ماه دسامبر 

عکس العمل میباشد.جواب و یا افغانستان یاد آوری نمود که در مورد هنوز در انتظار یک   

 

ی افغانستان  رشته عبید هللا عبید سفیر کبیر و نماینده فوق العاده دولت اسالمهاند دوکتور پوسپس محترم 

غانا تحت انجمن حقوقدانان افغان در اروپا و کمیته دفاع از حقوق اف از اینکهگرفته بدست صحبت را 

اف در دفاع از حقوق و منافع مشروع هموطنان شان خدمت رضاکارانه انجام میدهند، اظهار  -1شرایط 

ار خوشی و قدر دانی نمودند. بعداٌ ایشان به صحبت ادامه داده گفتند که وی از اولین روز های آغاز ک

–ان  -ا مقامات رسمی وزارت خارجه و اداره " آیبدیپورت های اجباری افغانان را شان  موضوع 

، چنانچه از دیپورت دو تن ه استطی مالقات ها مطرح نمودهالند  رجیاناجران و خادی" یا امور مه

باشنده مربوط به اقلیت  41300ار هموطنان ما جلوگیری نیز به عمل آمد. وی افزودند که فعالٌ تقریباٌ 

صد  2013حدود صد واقعه در سال  2012افغان در هالند زنده گی میکنند. میزان دیپورت ها در سال 

. لند نیستکه به تناست تعداد افغانها در هالند رقم ب بت گردیده استثهشتاد واقعه  2014واقعه و در سال 

 مات هالندی موقفبه مقاروشن نیست ولی ما پیوسته  2015با آنکه تعداد دیپورت ها در پنج ماه  

ر واقعات دافغانها نیست و طرفدار فرستادن اجباری را روشن ساخته این که دولت حکومت افغانستان 

بهم . وی همچنان از بعضی از نکات مهم نخواهد کرد همکاریافغانستان سفارت  دیپورت های اجباری 

وزارت امور مهاجرین  –د جران و خارجیان هالنا) وزارت امور مهو گنگ قرار داد های سه جانبه 

ا در تی به عمل آوردند. ایشان وعده دادند تاتذکرحکومت افغانستان و اداره بین المللی  آی . او. ام ( 

راه هر گونه تالش صورت خواهد گرفت تا  شان  و در حدود امکانات و صالحیت های کاری  نده یآ

 نکته وضاحت دادند که سفارت دولت. وی بر این های حل برای معضالت هموطنان ما جستجو گردد

نظرداشت مناسبات بین دو دولت و و با  درک جمهوری اسالمی افغانستان و شخص خود شان با 

ما خود را مکلف میدانیم که در دفاع از منافع حقوقی ، عرضه کمک های مالی و همکاریهای دولت 

 افغانان در کشور هالند  تالش نمائیم.
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یر ز اینکه نماینده گی رسمی دولت افغانستان و اخصاٌ عطف توجه جناب سفا محترم دهزاد در اخیر

وع  مهاجران در حمایت و حفظ منافع قانونی و مشرکه کبیر و نماینده فوقالعاده دولت اسالمی افغانستان 

ده افغان در کشور شاهی هالند خود را شریک میدانند اظهار قدرمندی نموده ار ایشان اظهار سپاس نمو

ه موقع هده گانه افغان یک اقدام باات ایشان را با مقامات رسمی حکومت هالند پیرامون معضالت پنمالق

وزی برای اجتماع اقلیت افغان در  هالند  تلقی مینماید.  محترم دهزاد و دوکتور الکبرای و قابل ستایش 

و نمودند. شور هالند ارزموفقیت های مزید در دوره کاری شان در کعبید هللا عبید پوهاند دوکتور جناب   
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