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د تولنو فدراسـیون په اروپا کی دمیـشـته افغانانو               

فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان  در اروپا                

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 گزارش کنفرانس 

 افغان در اروپافدراسیون سازمانهای پناهندگان 
 هالندمنعقدۀ 

 ۲۰( بتاریخ FAROEفدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا )

به  1999کنفرانس ساالنۀ خود را مانند سال های پار ) از سال  ۲۰۱۴دسمبر

مشکالت و اینطرف( در کشور هالند برگذار نمود.این کنفرانس علمی زیر نام " 

 بیش از صد تن از" با شرکت افغانستانفرصت ها،فرا راه دولت فعلی 

کلتوری  -صاحبنظران،فرهنگیان و نمایندگان نهادهای اجتماعیمتخصصین،

سویدن، اسپانیا، بلجیم دنمارک،لستان، گانافغانها از کشورهای افغانستان، آلمان، 

  دایر گردید.با شرکت فعاالنۀ همۀ شرکت کنندگان،و هالند در فضای علمی 

 مطابق آجندا: بخش های کنفرانس

 * مراسم افتتاحیه
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 * پرزنتیشن های علمی و تحقیقاتی

 * بحث آزاد،پرسش و پاسخ

 * خوانش و تصویب قطعنامه

 * شب فرهنگی یلدایی

 گردانندگان کنفرانس :  داکتر عزیز گردیزی  و فوزیه میترا

 بخش نخست 

 مراسم افتتاحیه

نجال واسعی رئیسۀ فدراسیون بعد از ظهر، رسماً بوسیلۀ خانم  2کنفرانس ساعت 

سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا،با  گفتن یک دقیقه سکوت بخاطر شهدای 

افغانستان، آغاز گردید.رئیسۀ فارو، در ابتدا تشریف آوری مهمانان را از 

افغانستان و سراسر اروپا خیر مقدم گفته و  در مورد برگزاری کنفرانس های 
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نمود و تشریح  فدراسیون برگزار میگردد،صحبت علمی که همه ساله از سوی

کرد  که تدویر این گونه کنفرانس ها ،از یکسو زمینۀ تبادل افکار میان 

روشنفکران و متخصصان را فراهم می سازند و از سوی دیگر،نتایج علمی 

  کنفرانس ها می توانند در جهت بهبود اوضاع افغانستان مؤثر واقع شود.

 بخش دوم

 پرزنتیشن ها 

موسی صمیمی )داکتر اقتصاد سیاسی (  پرزنتیشن خود را زیر سید . داکتر  1

در  -حکومت وحدت ملی-کاستی ها و پیامدهای تشکیلعنوان "

ارائه  "دگرگونی نسبی توازن سیاسی در قشر الیگارشی نوپا  افغانستان،

انتخابات  نمود.داکتر صمیمی خالصۀ تحقیقات علمی شانرا در مورد " کمسیون

،دولت ،حکومت وحدت ملی، جنگ و صلح،وفور فقر و انباشت ثروت،..." با 

موسی صمیمی یکی از سید داکتر بنحو بسیار عالمانه ارائه کرد.   بینش تحقیقی

 محقیقن برجستۀ کشور است.  

 

 Prf. .Dr.Juan Ignacioخوان ایگناسیو کاستئین . پروفیسور داکتر  2

Castillin   

Professor at the Faculty of Political Science and Sociology at 

the University of Madrid 

  Title of  Presentation : 

  The Current Crisis in Afghanistan 

- Problems of Democracy and Social Progress in Afghanistan 

– 
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پروسۀ مدرنیزاسیون  پروفیسور  خوان ایگناسیو در ابتدا تاریخچۀ مختصری از

را از عصر امانی تا امروز مورد بررسی قرار داد و به دنبال این بحث،افکار 

تحقیقی خود را در مورد مشکالت دموکراسی  و رشد اجتماعی افغانستان 

،تشریح نمود.خانم نجال واسعی خالصۀ سخنرانی انگلیسی پروفیسور ایگناسیو 

کتر عزیرالرحمن حکمی رئیس مجمع پروفیسور دارا بزبان دری  ارائه نمود.

،بزبان  دانشمندان و متخصصان افغانستان بنمایندگی از اعضای کنفرانس

 اسپانوی از پروفیسور خوان ایگناسیو تشکری نمود.

. داکتر حنان روستایی ) داکتر انرژی و معادن( پرزنتیشن  خود را زیر  3

در جامعۀ افغانستان " عنوان " کاریز، یک هنر قدیم در صنعت جدید و نقش آن 

ارائه کرد.داکتر روستایی درین پرزنتیشن) طرحی از سوی مجمع دانشمندان و 

متخصصان افغانستان (،در ابتدا تاریخچۀ کاریز را در جهان و افغانستان 

توضیح نموده و مبتنی بر تحقیق خویش تاکید کرد که  رونق یافتن فرهنگ کاریز 

عرصۀ زراعت و آب آشامیدنی فراهم  سازی،می تواند سهولت هایی را در

 داکتر روستایی اضافه کرد که این پرزنتیشن قسمتی از تحقیقاتش میباشد.سازد.

مدارس دربرخی . سیالب الهو پرزنتیشن خود را زیر نام  " افراط گرائی  4

کشور" ارائه کرد.درین  امنیتثبات و  ثیرآن برأوتافغانستان  مذهبی

تا افراطیت منطقوی، مورد بررسی قرار  پرزنتیشن،از مدرسۀ دیوبند

گرفت.مدارس مذهبی در شمال افغانستان ،نقطۀ کلیدی بحث این پرزنتیشن بود 
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با نقد افراطیت از سوی سیالب الهو مورد که با جزئیات آن ارائه گردید. 

 استقبال قرار گرفت. 

ر . داکتر احمد هدایت ،پرزنتیشن گزارشی خود را زیر عنوان " داعش د 5

سوریه و عراق " ارائه نمود.درین پرزنتیشن، عمدتاً آن گزارشاتی مورد بررسی 

قرار داده شد که انعکاس چندانی در رسانه های جهانی نداشته اند.عملکرد داعش 

در عراق و بخصوص در کوبانی تکاندهنده بود.هفت هزار زن کوبانی اینک با 

خویش بدفاع برخاسته  تفنگ های سبک در برابر داعش از سرزمین و حیثیت

 اند.

 بخش سوم

 بحث آزاد ،پرسش و پاسخ

درین بخش ،بحث آزاد و پرسشها دایر گردید.برخی از اشتراک کنندگان بحث 

های  روشنگرانه و تکمیلی خود را ارائه کردند و برخی از اعضای 

کنفرانس،پرسش های شانرا مطرح نموده  و پاسخ های خود را در فضای 

 دموکراتیک دریافت می نمودند.صمیمانه و 

میدانیم که تدویر کنفرانس ها زمینۀ خوبی است برای جمع شدن روشنفکران ، 

متخصصان ، فرهنگیان و فعالین مدنی.آنچه ما بیشتر از هر زمانی به آن 

کنفرانس "  ضرورت داریم،مکالمات ، بحث و گفتگو های سازنده و سالم است.

افغانستان " یکی از کنفرانس هایی دولت فعلی و فرصت ها، فرا راِه    مشکالت

است که چراغهای رابطه را افروخته است و با فراهم ساختن فضای دیالوگ 

های سازنده،نقش خود را در بهبود اوضاع  فرهنگی افغانستان بازی نموده 
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یا همسویی و تفاهم را مپرسش ها و پاسخها و بحث آزاد می تواند است. 

 فعالین سیاسی و مدنی ایجاد نماید.روشنفکران و 

 

 بخش چهارم

 خوانش و تصویب قطعنامه

قطعنامۀ کنفرانس  به حضور شرکت کنندگان کنفرانس قرائت گردید .این 

فقره میباشد.محتوی و مواد قطعنامه از مایه  6قطعنامه شامل یک مقدمۀ کوتاه و 

قطعنامه با اتفاق آراء مورد است.درون کنفرانس استخراج گردیده علمی های 

 :مادۀ اول قطعنامه میخوانیمتصویب کنفرانس قرار گرفت. در 

برعکس خواست وانتظار مردم، نتایج آرای شان، درمیان هیاهوبخاطر فسادی که  .1

در افغانستان غیر منتظره وغیرمعمول هم نبود،  تحت فشارنیروهای معین داخلی 

برمبنای یک  و راف ازقانون اساسی کشوروخارجی مسکوت گذاشته شد. با انح

موافقتنامه سیاسی، حکومتی که اسمش را "حکومت وحدت ملی" گذاشتند زاده شد. 

این وضع که تحت نام انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی توجیه میگردد، بنا به جاه 

طلبی های موجود درهردوتیم و الزامات ساختاری تفاهم نامه ی سیاسی شکنند بوده 

خطراینکه حکومت "وحدت ملی" به بن بست مواجه گردد، موجود است. اشتراک 

کنندگان کنفرانس بدین نظر اند که صرف حکومتی قادر به پایان بخشیدن به 

  باشد.ارادۀ مردم خود  نارسائی های کشورخواهد بود که ناشی از

 

 بخش پنجم

 شب فرهنگی یلدایی
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ی که شاعران و هنرمندان در شبتدویر کنفرانس مصادف به شب یلدا بود.

انتظارش مصرع مصرع  نفس می کشیدند. یلدا این سیاه موی تاریخی،که راهی 

 8بسوی سپیده و سپیده دم را هموار میسازد،رسیده بود.سرانجام ساعت 

شب،محفل شب شعر یلدایی با آواز شاعرانۀ داکتر حمیرا نکهت و خانم فوزیه 

 میترا اعالم گردید.

 

انجمن انشا،با کمال بود.گردیده دایر و ترتیب بخش فرهنگی بوسیلۀ انجمن انشا 

خلوص و بردباری توانست میزبان شاعران و فرهنگیان افغان از سرتاسر اروپا 

 باشد.

 

 گردانندگان:

نکهت،فوزیه میترا حمیرا داکتر  

  احسان نیازی و انجنیر پروین سرابی

 

 سخنرانان :

 استاد ناصر نجفی
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 محمدشاه فرهود

 نورهللا وثوق

 موسیقی متن:

رباب -خلیل درباری   

دف –جعفر امیری   

 شاعران:

 شفیقه پشتونزی

 احسان نیازی

 عزیزه عنایت

 تانیا عاکفی

 بلقیس پرنیان

 نورهللا وثوق

 موسی فرکیش

 استاد نجفی

داکتر نکهت محفل را با متنی شاعرانه آغاز نمود و فوزیه میترا با خوانش شعر یلدایی 

کرد. شناور محفل را در شکوه ویژه ای   
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احسان نیازی شاعر جوان با خوانش اشعار در البالی برنامه،به زیبایی محفل افزود و  

 را با تاریخ  1393انجنیر پروین سرابی با اجرای برنامۀ " گرد صندلی " شب یلدای 

گره زد.                                                                                  میهن   

 

اظهار امتنان :ـ  

 داکتر عزیز گردیزی

 گردانندۀ کنفرانس که اجالس را با درایت مدیریت نمود

 فوزیه میترا

کنفرانس و شب فرهنگی نقش ایفا کردکه با تمام انرژی و درایت در نظم گردانندۀ  کنفرانس     

 نصیر رحیم

ه استدر خدمت کنفرانس قرار دادبطور رایگان سالون کابل رستورانت  را   

 غالم یاری

 مانند همیشه تاالر کنفرانس را با بیرق افغانستان و شعار های ملی آراسته است

 احمد شیرزاد
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پرزنتیشن یاری رسانده استدر زمینۀ کمپیوتر و بیمر، دوستان را در ارائۀ   

حسینی برادران
2
  

انجام داده اند  عکاسی کنفرانس و فیلمبرداری شب شعر راهردوی شان  که   

 بهرام آزاد

 حمید حسن زاده

نقش ایفا کرده اند و عکاسی در زمینۀ نظم و ترتیب درون تاالر   

 خلیل درباری

ساختو پرترانه  را دلنشین  و فضای یلدایی  شب شعرخویش روانبخش که با رباب نوازی   

 جعفر امیری

 که با دف نوازی خویش فضای فرهنگی شب یلدا را شاعرانه تر کرد

 و ممنون از همۀ شرکت کنندگان کنفرانس که با صمیمیت و حوصله مندی کنفرانس را غنا بخشیدند.

 


