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 په اروپا کې د افغان حقوقپوهانو د اجنمن خرب تیا
و مینه والو ،د اجنمن ښاغلو غړو او درنو دوس تانو ا  

مسليک کنفرانس د –په پام کې ده په اروپا کې د فغان حقوقپوهانو اجنمن خپل درمی لکین علمي 

د هالند دشاهی دولت  ۱۹اکل د نوامرب په  ۲۰۱۶تر رسلیک الندې د« افغانس تان او د قانون حامکیت »

 د هیلموند په ښار کې جوړ کړي .

د جګړې او حبران ددوام او هل هغو نه راوالړشوي عوامل دي ددی موضوع د ټالکو انګزیه په هیواد کې 

چې ټولنه ، دولت او د وطنوالو دحقوقود ساتنې ارګانونه یېې هل س تونزو رسه خمامخ کړي چې په پایهل 

کې یېې د قانون د پراخ حامکیت بعد یعنې د قانون تطبیق او د وطنوالو د حقوقو حامیت یی تر پوښتنې 

 الندې راوس یت .

د مقالو او دنظر د تبادلې په ترڅ کې وڅیړي او یو  فرانس به هممې او په زړه پورې موضوعګانېدا کن

مشری هممو پوښتنو ته به افغانس تان د میل او نړیوالو ګټو پر بنسټ ځواب ووایېې .کنفرانس به یب هل شکه 

و هبر کې وړاندی خپل لید لوری ټولنې،رمسی او غریرمسي س یایس او ټولنزیوکړیو ته دهیواد په دننه ا

کړي،تر څواجنمن خپل ميل او وطين دین د حب وطن او د افغانس تان دسرت ولس او خلکو پر وړاندې 

 په دننه او هبر کې تر رسه کړي .

 دا کنفرانس په د خپلو اماکانتو په حدودو کې الندې همم موضوعات مطرح کړي :

مقابلې الرې،د اسايس قانون د تغری  د قانون د حامکیت اړتیا ،د مرشوعیت دحبران پر وړاندې د

رضورت ،د نړیړالو میثاقونو دحتقق سرته اړتیا،د جګړه ځپلو،بیځایه شویو هماجرو) په اروپا کې دافغان 

هماجرو په ګډون(هل حقوقو څخه دفاع ،د قانون پربنسټ عادالنه سوهل ،او دافغانس تان پر وړاندې د 

 نړیوالې ټولنې حقويق او اخاليق مسوولیت .

مونږ د یوی پرمتینې او هل حمتوا ډکې غونډې لپاره س تايس د ګډون او مسولیت دتررسه کولو هل هیلې 

 رسه س تایس مقالو ،وړاندیزونو، نظرایتواو مهاکریوته سرتګه په الره یو .

دا کنفرانس خمتلفی برخې لری او په وروس تۍ برخه کې یېې یوه فرهنګي پروګرام ته ځای ورکړل شوی 

 دی .
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د اجنمن ښاغيل غړي او مینه وال  کوالی يش د خپل ګډون په هلکه په میشت هیواد کې د اجنمن د 

مسولینو هل الرې او دهغه تیلفون ،الکرتونیيک ادرس او د فیس بوک هل الری چی د اجنمن په ویپپاڼه کې 

د ګډون د مینه یېې ترالسه کوالی شئ د هربي شورا ته خرب ورکړئ .مهدارنګه د هیوادنو داجنمن شعیب 

والو نوم او مشخصات د اجنمن مسول سکرتر ته ورس پاري تر څو د سالون د ظرفیت او اماکانتو په نظر 

 یک نیولو رسه د کنفرانس بلنلیکونه ورواس تول يش .

 د غوندې پروګرام،بروشور او بلنلیک به وروس ته دخپل الکرتونیکی پتې هل الری ترالسه کړئ .

رانس په ورس تۍ برخه کې فرهنګي پروګرام مه هریوئهمرابين وکړی او د کنف  

 اړیکې : داجنمن فیس بوک 
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۱۹د نوامرب  اکل ۲۰۱۶د کنفرانس نیټه : شنبه د  

جبو پورې ۲۱نه د ش پېې تر  ۱۳د کنفرانس وخت :د ماسبښنی هل   

Wijkhuis Bredeschool De Fonkel Address: Prins Karelstraat 131, 5701 VL Helmond  د

 Phone: 0492 597 444کنفرانس پته  : :
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