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  فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند                          

په هالند کی د میشته افغانانو تولنو  فدراسیون                             

 

Federatie van Afghaanse Vluchtelingen Organisatie in Nederland 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

2016دسامبر  14  

  کنفرانس گزارش

  افغانستان وضع کنونی حقوق بشر در

روز بین المللی حقوق بشربمناسبت بیستمین سالگرد تأسیس فافون و   

الیدن/ هالند 2016دسامبر  10  

، کنفرانس" بتاریخ دهم دسامبر سال جاری  -فافون - فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند

وضع کنونی حقوق بشر در افغانستان" را  بخاطر  روز بین المللی حقوق بشر و بیستمین سالگرد 

د برگزار نمود. در این کنفرانس  بیش از دوصد نفر از کشور های فدراسیون، در شهر الیدن هالن

 سابقه دار ترین نهاد صنفی و فرهنگی فدراسیون، که اشتراک نموده بودند.و افغانستان اروپایی 

همیشه در موارد مختلفه، کنفرانس ها ، سیمینار ها و  مجالس  ویژه را افغان در هالند است،  پناهندگان

کنفرانس  امروزه را  نیز در حالی برگزار می کند که افغانستان در فاجعه آمیز ترین و دایر کرده، 
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بحرانی ترین وضعیت خود قرار گرفته و جنگ و تروریسم ، هر لحظه از مردم  کشور ، خون و 

  قربانی می گیرد.

13کنفرانس ساعت 
00

19بعد از ظهر آغاز گردید و ساعت  
00

  پایان یافت. 

 ق آجندا شامل پنج بخش می گردید :کنفرانس، مطاب

 -فافون  -سازمانهای پناندگان افغان در هالند    بخش اول : افتتاحیه و معرفی فدراسیون

 بخش دوم : سخنرانی ها در مورد حقوق بشر 

 موسیقی، شعر و معرفی فیلم بخش سوم : 

 حضار و پاسخ ها  بخش چهارم : حرف ها و پرسش های

 و همکاران دانی از مؤسسین فدراسیون و انجمن های عضوبخش پنجم : مراسم قدر 

 بخش ششم :  تهیه و تصویب قطعنامه

 گردانندگان کنفرانس :

 بانو تانیا عاکفی و آقای محمدشاه فرهود

در آغاز، محتوای کنفرانس بطور کوتاه از طرف گردانندگان معرفی گردید و توجۀ سخنرانان به 

 گردید.مراعات زمان تعیین شده جلب 

1 

  فافون -سازمانهای پناهندگان افغان در هالند  معرفی فدراسیون

 مراسم افتتاحیه 

  سخنرانی ویدیویی آقای احد عزیز زاده 

 فیلم مستند دربارۀ فدراسیون 
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 پرزنتیشن نعیم فرهود 

 مراسم افتتاحیه.  1.1

کنفرانس را با بیانیۀ کوتاه خویش انم لونا ولی رئیسۀ فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند، خ

رئیس، انجمن های اولین و دومین ، یان سخنان خود از مؤسیسن رسماً افتتاح نمود. لونا ولی در جر

ابراز سپاسگذاری نمود. تأکید کردند که برای  بخاطر تالش ها و زحمات شان، عضو و همکاران فافون

با فرستادن  قطعنامۀ کنفرانس به مراجع حقوقی دنیا و ما نتایج کنفرانس قابل اهمیت است و ما میتوانیم 

 افغانستان، نقش کوچک خود را در جهت بهبودی وضع حقوق بشر در افغانستان ایفا نمائیم. 

 

 پیام ویدیویی آقای احد عزیز زاده. 1.2

آقای احد عزیز زاده ، مؤسس و اولین رئیس فدراسیون سازمانهای 

عد از فافون ( است. آقای عزیز زاده که بپناهندگان افغان در هالند ) 

نقش در جریان مقاومت علیه شوروی، کودتای ثور به هالند آمده 

به به امریکا رفته و   2003برجسته ای را ایفا کرده است. از سال 

در تلویزیون صدای امریکا حیث یک ژورنالیست  آگاه و متخصص ، 

 فعالیت دارد.

پنج دقیقه یی خود، در مورد تأسیس و   آقای عزیز زاده در پیام ویدیویی

، فرهنگی و تظاهراتی فافون صحبت می کند. یفعالیت های حقوق

فافون،اولین آزمون برای  جمع کردن افکار و سلیقه اعتقاد دارد که 

، به حیث اولین رئیس، از مؤسسین، هیأت مدیرههای مختلف است.

کرده و همکاری همکاری به اشکال مختلف و همۀ آنانی که تا هنوز فافون را   انجمن های عضو
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آقای عزیز زاده گفتند که من هنوز خود را عضو فافون میدانم و همیشه در  مینمایند، ابراز امتنان نمود.

هستم، همانگونه که فعالیت های فافون را  تا هنوز از طریق رادیو و تلویزیون صدای بوده و خدمت 

 انعکاس خواهم داد. امریکا انعکاس داده ام  در آینده نیز

 فافون -فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند فیلم مستند نمایش .  1.3

فعالیت های فافون به تصویر آمده است. امروز ، تا فدراسیون در این فیلم پانزده دقیقه یی از تأسیس 

در شهر الیدن تأسیس  1994می  در هالند  در ماهپناهندگان افغان ثبت شده  انجمناولین تشریح شده که 

نامه ای ایجاد گردیده بود. برای تأسیس فافون، در  نیز  چندین انجمن دیگر 1996گردیده است. تا سال 

آقایان  ،بانو پروین سرابیمیکرد به امضای را به اتحاد و هماهنگی دعوت و انجمن ها  که نهاد ها

 ی موجود در هالند،و نهاد ها همه نهاد ها فرستاده شدبه  یاری غالم محمد ووحیدی امان  ،راتب فقیری 

 اجالس مؤسس،کنگره یعنی طی یک  1996نوامبر  9تا  7دادند،و در مثبت به این صدا پاسخ 

ایجاد گردید. در این فیلم انجمن،  9از ترکیب  فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند ) فافون ( 

  معرفی می گردد. (  2016تا  1996طی بیست سال ) در ابعاد مختلفه فعالیت های فافون 
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. نمایندگان در شهر سوستر برخ هالند 1996عکسی از جریان کنگرۀ مؤسس فافون در نوامبر     

 انجمن های عضو 

بوسیلۀ انجنیر نعیم فرهود - فافون رسانه های اجتماعی . پرزنتیش دربارۀ 1.4  

، نقش رسانه های اجتماعی را بطور کل مورد بررسی قرار داده و در پرزنتیشننعیم فرهود در این 

انجنیر نعیم یکی از شخصیت های  مورد وبسایت و فسبوک فافون تشریحات الزمه را ارائه داشتند. 

فعال تخصصی و فرهنگی است که برای فدراسیون ها ) فافون و فارو ( در عرصه وب سازی  و سایر 

 بیدریغانه انجام داده است.ی همکاری ها بخش ها ، 

2 

 :سخنرانی ها 

  بانو سیلی غفار.  2.1
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بود.  شدۀ عرصۀ سیاست و حقوق بشر، اولین سخنران کنفرانسچهرۀ محبوب و شناخته بانو سیلی غفار 

دقیقه ای  30استقبال نمودند. خانم غفار با بحث  ،شجاعو  آگاهحضار با کف زدن های ممتد از بانوی 

قرار داد . بنیادگرایی، همه جانبه  خویش، وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان را مورد بررسی 

مواردی بودند که نقض حقوق بشر، خشونت علیه زنان، بی کفایتی دولت و حامیان بین المللی شان ... 

بانو سیلی، راه نجات میهن  ا ارائۀ ارقام و مدارک تشریح نمودند.خانم سیلی با صدای رسا و نترس ، ب

 را از بحرانات فاجعه آمیز کنونی، در  وحدت و همبستگی نیرو های ملی و مترقی خالصه کرد.

 

 . احمد پوری 2.2

" و نقض حقوق بشر ، عنوان سخنرانی احمد پوری بود. آقای پوری رئیس مؤسسۀ پناهندگان 

این موسسه از سه دهه به این طرف برای  ،است( پرایم سهمگیری مهاجرین در چند فرهنگی اروپا" ) 

.  اینکه و دفتر آن در شهر الهۀ هالند است فعالیت دارددر سطح اروپا دفاع از حقوق پناهندگان 

در  بوسیلۀ احمد پوری  سیاستهای بیگانه ستیز اروپا در سی سال گذشته چه مسیری را طی کرده است؟

 چهار بخش ارائه گردید.

 1990. وضعیت قبل از  1

 . شایعات در مورد هزینۀ پناهندگان 2

 وار راسیسم و نئو فاشیسم در اروپارشد قارچ .  3

 . جنگ و ریشه های پناهندگی 4

رابطۀ احمد پوری،نویسنده، پژوهشگر، مترجم و مبارز عدالتخواه ایرانی ، نقض حقوق بشر را در 

، با ارائۀ اسناد و ... موضوع پناهندگی و پناهندگان، سیاست های پناهجو ستیز کشور های اروپایی

 مطرح نمودند. و راه های بهبود وضعیت پناهندگی را  ،مورد بررسی قرار داده مدارک

 اکبر زمیناستاد .  2.3
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زمین،حقوقدان مقیم فرانسه، نویسنده ، استاد و  پژوهشگر  استاد 

مسایل حقوقی است. سخنرانی وی زیر نام " سیمای حقوق بشر در 

کرامت انسانی، دسته   موضوع : افغانستان" شامل، یک مقدمه و 

استاد می شد...  طفره رفتن از عدالت انتقالی، نقض حقوق بشر بندی

را بشیوۀ علمی و تخصصی مورد  زمین عنوان های مطروحه 

 بررسی قرار دادند.

دسته بندی مراحل ارتکاب جنایات در بخشی از سخنرانی خویش،

 را اینگونه بخش بندی نمودند: علیه بشریت در افغانستان

تا  1357از  خلق و پرچمدورۀ تجاوز شوروی و حکومت  :اول 

 (  1992تا  1978) 1371

 1996تا  1992) 1375تا  1371دورۀ حکومت مجاهدین از  :دوم 

) 

 ( 2001تا  1996) 1380تا  1375دورۀ حکومت طالبان از  :سوم 

(  را نیز داریم که از همان 2001البته ما مرحلۀ چهارم یا مرحلۀ مابعد این دسته بندی ) بعد از سال 

ارتکاب آوان سقوط طالب ها شروع می شود و تا همین اکنون ادامه دارد، که در این مرحله نیز 

جنایات شنیع از نوع کشتار های دسته جمعی و جینوساید آن روی داده است که به آن نگاهی خواهیم 

 ..کرد.

 

 . بانو نرگس فروتن 2.4

، پژوهشگر و فعال حقوق بشر، سخنرانی خویش را بانو فروتن

قتل های ناموسی در اروپا و توضیح قتل شراره  زیر عنوان " 

به حضار ارائه داشتند. در این سخنرانی با استناد به ارقام  بلخی" 

و شواهد، تعداد قتل هایی که در چند سال اخیر در جامعۀ مهاجر 

افغان اتفاق افتیده، توضیح گردید. قتل های زنان و دوشیزگانی 

که بوسیلۀ شوهران و مردان خانواده ها انجام یافته است.این 

نامید، با  و تراژدیی از سوگنامه سخنرانی که می توان آنرا نوع

 شرح قتل غم آنگیز شراره بلخی پایان یافت. 

 سید اسمعیل بلخیشهید  شراره بلخی ) نواسۀ عالمه قتل غمناک 

سپری مرچ و ضربات او فرزند شهید علی آقا بلخی( بوسیلۀ 

توسط شوهرش، حادثه ای که بتازگی در آلمان بیرحمانۀ چاقو 

که خشونت علیه زن و نقض  دادند. بانو نرگس توضیح اتفاق افتاد

بوسیلۀ انتقال حقوق زن نه تنها در افغانستان بلکه در اروپا نیز 

سرایت یافته است. شراره بلخی آخرین فرهنگ مردساالر، 

قربانی جهالت و قتل ناموسی نیست بلکه بعد از مرگ شراره 

صورت پذیرفته است. اینگونه قتل ها نشان بلخی قتل های دیگری نیز از طرف شوهران و مردان 

تا چه حدی در بین مهاجرین افغان نهادینه شده و هر  یمیدهند که خشونت علیه زن و مردساالر

ازگاهی به خشنترین شکل هایش خود را نشان میدهند. بانو نرگس فروتن تأکید داشتند که زنان می 

 حشت اینگونه قتل ها رهایی ببخشند.خود را از و ،توانند با دسترسی به آگاهی و مبارزه

 

 

3 

 و معرفی فیلم ، شعر موسیقی
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: آقای جاوید افکار موسیقدان جوان  که موسیقی را در هندآموخته است، قرار بود تا چند  موسیقی 

آهنگ را با گیتار خویش اجرا کند اما متأسفانه که رابطۀ  گیتار برقی با سیستم سوند عیار شده 

نتوانست و حضار نتوانست از فیض موسیقی مستفید گردد. ما از این طریق از تشریف آوری شان 

برای اجرای آهنگ ابراز امتنان شان و آمادگی حقوق بشر کنفرانس سالگرد فافون و اسبت بمن

 مینمائیم.

که   اشعار خود را تعدادی از نیز بانو تانیا عاکفی گردانندۀ کنفرانس قابل تذکر است که شعر :بخش 

و  گرفته اند.به روحیۀ خشونت علیه زن و حقوق بشر خوانایی داشت،در البالی گردانندگی بخوانش 

 در بخش فرهنگی آقایان لعلی و فضلی یک یک قطعه شعر های شانرا به خوانش گرفتند.

  انجنیر لیاقت لعلی

 در میان سایه روشن دو دیوار

 آدم را حس غریب 

 پیوند میزند

 اینجا هنوز آفتاب بلند نیست

  الخ ... باید یخ عقدۀ زمین باز شود

 استاد ودود فضلی 

 ما بشر هستیم نه شر ای بی خبر 

 تو بشر هستی چرا آیی به  شر ؟

 تو بشر هستی هزاران حیف حیف 

 صد هزاران طرح شر داری به سر

 من حقوق  زندگی دارم  چو  تو

 ... الخ پایمالش می نمایی سر به سر

 بخش معرفی فیلم :

 

 

  کریم تنویر
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کار دارد معلومات کوتاه رئیس کمپنی تنویر فیلم در مورد فیلم جدیدی که زیر کارگردان و هنر پیشه،

در مورد فیلم پروفسور و سایر فیلمهایش نیز  " ... تا پشک "  از سلطانجدید فیلم نام د، ارائه نمو

 بطور گریزان اشاراتی داشتند.

 

 صبور طوفان

، در مورد فیلم جدیدش ستعرصۀ سینما پر شهرتی درآشنا و نام   ،هنر پیشه، سناریست و کارگردان

شیوه و کاربرد در مورد را دربر میگیرد، و نقض حقوق بشر  که خشونت علیه زن   "بنام " رخشانه

  سخنان کوتاهی ارائه کرد.هنری در این فیلم،گوناگون استفاده از مکاتب 
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 حرف های حضار و پاسخ ها

 

این بخش، آقای امیر همایون نمایندۀ مرکز فرهنگی کاتب در هالند، در در آغاز 

مورد حقوق بشر و عدالت انتقالی صحبت نمودند. اضافه کردند که ما در 

قرار داریم ،بدون خود بدترین وضعیت حقوق بشر و خشونت علیه مردم کشور 

نجات تطبیق عدالت انتقالی ، افغانستان از بحران خشونت و نقض حقوق بشر 

 پیدا نخواهد کرد. 

و به همین طور عده ای از اشتراک کنندگان کنفرانس سواالت شانرا  در مورد 

وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان مطرح نمودند و سخنرانان ) بانو سیلی 

غفار، آقای احمد پوری، استاد اکبر زمین و بانو نرگس فروتن ( به پرسش ها 

 پاسخ ارائه کردند. 

 

کنندگان در بحث ها و پرسش ها، فعاالنه سهم گرفتند و سواالت و بحث های شانرا  در  اشتراک

 .به پیش بردندفضای کامالً آزاد و دموکراتیک، 

افغانستان می چرخید. زنجیره یی پرسش ها بیشتر روی وضعیت کنونی حقوق بشر و بحران های 

 سواالت همگی بر محور دو سوال اساسی فشرده شده بود. 

 چگونه می توان به کاهش خشونت و بهبودی وضع حقوق بشر در افغانستان نایل شد؟

 چگونه می توان از وضعیت فالکتبار بحرانات کنونی نجات یافت ؟ 

مبارزۀ سخنرانان به پرسش های متنوع و خاصتاً به پرسش اساسی ، جواب های شانرا ارائه داشتند. 

انتقالی، بیداری و همبستگی زنان، حمایت مهاجرین  منسجم و همگانی، تالش برای تطبیق عدالت

 افغان مقیم خارج از جنش های مبارزاتی  داخل کشور ....
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 و انجمن های عضو، همکاران  قدر دانی از مؤسسین فدراسیونمراسم 

 

 گردانندگان :

 خانم لونا ولی و انجنیر احمد شیرزاد
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 تعدادی از انجمن های عضو و ، همکاران فافونمؤسسین  به  ی تحسین نامه اهدا

سال قبل در تأسیس فافون سهیم بوده  20برای یک عده از مؤسیسن فافون که مراسم،  بخش اول در 

 : اند، برای شان تحسین نامه اهدا گردید

آقای .  5آقای آشتی .  4آقای احمد راتب فقیری .  3. آقای غالم محمد یاری  2. انجنیر پروین سرابی  1

. آقای  8. آقای امان وحیدی  7. آقای فدا محمد یاری .  و دوستانی که تشریف نداشتند :  6خلیل علومی 

 غالم نبی هوشمند

در بخش دوم : برای همکاران فدراسیون و در بخش سوم  :  برای  انجمن های عضو فدراسیو ن، 

      تحسین نامه ها تقدیم شد: 

1- Vereniging van Afghanen in Nederland (VAN)    Dhr.  Osmani  

2- Assembly of scientists and experts of Afghanistan    Dhr .Yaarmand )مجمع  

  عضو فافون نیست( 

3- Vereniging Van Afghanen Vrouwen (R-i-B)     Mvr. Marzia  Faqiri

  

4- Stichting Pamir Noord Holland      Dhr. F.Soroosh  

5- Afghaans Cultureel Centrum in Nederland     Dhr. M.Yari 

6- Stichting Kans 4You        Dr. Ahad Qurishi 

     

7- Stichting Scan        Dhr. Ali Daleri 

8- Stichting Cordinatieraad Vrouwen (Bibi Mahro)    Mev. kamela Hamidy

  

9- Shamamah Foundation       Mev. Manizha Naderi 

10- Stichting Afghaan CADO       Dhr. Bahram Azad 

11- Stitching Ali Jan        Mev. Nargis  Salari 

12- Fayaz Foundation                                                                Dhr.Eng .Samad 

Qader 

13- Vereniging   Aarezo                                                            Dhr. E.Kazemi  
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 تهیۀ و تصویب قطعنامه

 نفرانس تهیه و بعدا تصویب گردید :قطعنامه، از روی  متن سخنرانی ها و بحث های داخل ک

 در افغانستان "قطعنامۀ " کنفرانس وضع کنونی حقوق بشر 

توسط مجمع عمومی مؤسسه ملل متحد به  ۱۹۴۸عالمیٔه جهانی حقوق بشربتاریخ دهم دسمبرا

تصویب رسید. به همین جهت این روز از جانب مؤسسۀ ملل متحد بنام روز جهانی حقوق بشر مسما 

نهای گردیده و در سراتاسرجهان تجلیل میگردد. هدف از تجلیل این روز اینست که دول و سازما

غیردولتی ناظر و حامی حقوق بشردرین روز به پیشرفتها و نا رسائی های کشور خویش در تطبیق 

مواد اعالمیه جهانی حقوق بشر، که امروزه درج کنوانسیونها )میثاقهای( متعدد حقوق بشر گردیده 

و  وتطبیق آن خصلت الزامی دارد، بپردازند. پیروزی ها را تحکیم کنند و درچوکات امکانات

  ظرفیتهای خویش درجهت رفع کمبود ها کار کنند.

فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند )فافون( طی بیست سال موجودیت خویش در پهلوی 

تحقق عدالت وحقوق   دفاع ازحقوق پناهجویان افغان در هالند، بحیث یک گروپ پیگری کننده برای

نبه و انکار ناپذیر داشته است. به سلسلٔه همین مساعی، بشر در هالند و افغانستان مساعی همه جا

کنفرانس " وضع کنونی حقوق بشر در افغانستان " دربیستمین سالگرد فافون، توسط این فدراسیون 

 د.یبرگزارگرد



13 
 

امسال روز صدوراعالمیۀ جهانی حقوق بشر با شکوه تر از سال های گذشته  باید متذکر شد که 

در کابل "انجمن اجتماعی داد خواهان افغان" همراه با فامیل های قربانیان برگزار میگردد، چنانچه 

دسامبر در چند قسمت شهر کابل مانند چهار  ۹جنایات ضد بشری چهار دهۀ اخیر به روز پنجشنبه 

راهی مکروریان، چهار راهی مقابل سیلو به یاد آوری شهدای کشتار پولیگون پلچرخی و سایر 

م آمده بودند و از این روز مهم با خاطر داشت    از قربانیان و تأکید بر محاکمه قربانیان، مردم گرد ه

کشانی مرتکبین  آن  جنایات یاد آوری و تجلیل کردند. انجمن ها وسازمان های افغان های مقیم اروپا 

به شمول فافون و فارو که در امر رسالت به محاکمه کشانی مجرمین جنایات ضد بشری متعهد اند، 

اعی خویش را در این مسیر جزء از مساعی هموطنان شریف ما میدانند که در داخل کشور این مس

 راه مشغول کار و پیکار اند،   

کنفرانس بعد از استماع سخنرانی ها و بحث روی جوانب مختلف بحران حقوق بشر در افغانستان، 

بحث ومداقه قرار داده طرح قطعنامه ای را که از جانب منشی مجلس پیشنهاد گردیده ، مورد 

 قطعنامۀ ذیل صادر گردید:

 

" به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر قانون اساسی افغانستان: ۶  دولت افغانستان به اساس مادهٔ  -۱

اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت 

انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف ملی، برابری بین همۀ اقوام و قبایل و 

سال گذشته  ۱۵متٔاسفانه واقعیتهای کنونی کشور ما نشان میدهد که دولت افغانستان طی  ". باشد می

 پیشرفت قابل مالحظه درین رابطه نداشته است.

 

فرهنگ معافیت زورمندان از تطبیق قانون و قانون شکنی توسط عده ای از مقامات بلند رتبۀ  -۲

ولت بشمول آنانیکه قانون میسازند ویا وظیفه شان نظارت ازتطبیق قانون است وفساد ګسترده در د

را مساعد مافیا ساالری  زمینهایجاد انارشی عمومی در جامعه گردیده و باعث  ارگانهای تطبیق قانون

دهد. ادامه این وضع افغانستان را به سوی نابودی سوق  بیم آن وجود دارد که است. خواسته 

کنفرانس خواهان اعتراض، برین وضع در داخل و خارج از کشوراز جانب همه نیروهای 

  شد.  وطنخواه

ازدیاد تلفات ملکی که عامل عمدٔه آن مطابق به گزارشات دوره ای یوناما شیوه های جنگی   ۳

دارند، مخالفین مسلح رژیم میباشد ولی نیروهای دولتی و خارجی هم مسؤلیت بخشی از آنرا بدوش 

تا اصول  مایٔه نگرانی اشتراک کنندگان کنفرانس است. کنفرانس از طرفین درگیر درجنگ خواست 

 حقوق بشردوستانٔه کنوانسیونهای ژنیو را جدأ رعایت کنند.

کنفرانس ازدیاد خشونت علیه زنان را قسمأ مرتبط به ادامه فرهنگ معافیت و وضع مندرجه در  -۴

ه و خواستار مبارزه علیه فرهنگ خشونت در خانواده از طریق این قطعنامه دانست ۲ماده 

 ورسانه های جمعی وتطبیق جدی و بیدرنگ قانون منع خشونت علیه زنان گردید.  معارف

اشتراک کنندگان کنفرانس نگرانی عمیق خود را درمقابل پالیسی های سختگیرانه ومٔایوس کننده   ۵

، ابراز داشته و خواستارآن شدند که دول اتخاذ کرده اندکه دول اروپا در برابرپناهجویان افغان 

مذکور با توجه به وخامت فزاینده اوضاع امنیتی افغانستان، برپالیسی اخراج پناهجویان افغان رد 

 .شده، تجدید نظر کنند

تطبیق برنامۀ عدالت انتقالی در کشور هایی که منازعه را پشت سر میگذارند، پیش شرط  - ۶

 ۱۵استقرار امنیت وصلح دوامدار میباشد. سران دولت افغانستان وبرخی حامیان خارجی شان در 

ی سال اخیر ادعا نموده اند که اولویت شان امنیت است. این تفکراشتباه آمیزاز یکسو به بحران امنیت

انجامید واز سوی دیگربه ناقضین حقوق بشرو مظنونین به جنایات جنگی زمینه داد تا با حیف ومیل 

اقتصاد  با توسعه دادن به که  بازسازی، زمینخواری و... به گروه های مافیائی تبدیل شدندهای پول 

درهردو  کهاز نفوذ سیاسی با استفاده و نموده، اقتصاد ضعیف کشور دچاربحران جرمی زیر زمینی

کنفرانس . ، برای نفع شخصی خویش، با سر نوشت ملت بازی میکنندجناح قدرت دولتی بهره مند اند
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از دولت افغانستان میخواهد تا به خواست التوای تطبیق عدالت انتقالی را بشدت محکوم نموده و 

 محکمه بین المللی جزائی برای فعالیت در افغانستان لبیک بگوید. 

ارو کامالً به این باور اند که تالش های عدالتخواهانٔه ما در خارج از کشور بدون فافون و ف –۷

همصدایی و تعلق به نهضت های داخل کشور که در راه آرمان تعقیب، تحقیق و به محاکمه کشانیی 

متهمین و مظنونین به ارتکاب جنایات ضد بشری مردم افغانستان صورت میگیرد، چندان مؤثر نه 

بدین اساس مساعی ما در این راه جزء مساعی آن نهضت ها بوده و از اصول عادالنه و  خواهد بود،

 وطنخواهانۀ آنان حمایه، پشتیبانی و پیروی می نماید 

 به تصویب رسید.ترتیب گردیده و اشتراک کنندگان  اکثریتآرای ماده برمبنای  ۷این قطعنامه در 

 

 شهر الیدن

 هالند

 ابراز امتنان : 

 ده اند:زحمت کشیتنظیم تاالر بیدریغانه عکاسی و فیلمبرداری و سپاسگذاری از دوستانی که در 

 خانم منیژه نادری 

 کامبیز نادری  

 آقای یاری 

 عثمانی آقای 

 آقای بهرام آزاد 

 انجنیر حمید حسن زاده 

  مقدس  شهیرآقای 

  مجیب حمیدیآقای 

  گهیز شیرزادآقای 

 

 

 گزارش از :

فدراسیونکمیتۀ فرهنگی    


