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ﺳﯿﻤﯿﻨﺎر ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯿﺎن اﻓﻐﺎﻧﯿﮭﺎ وﻓﻨﻠﻨﺪﯾﮭﺎ
ﻓﻨﻠﻨﺪ در ﻋﺮﺻﮫ ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺎرب دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ھﻤﮑﺎری ﻧﻤﻮده ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﮔﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻧﺤﻮه اﺟﺮا ﺷﺪن آن در ﻓﻨﻠﻨﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﺘﺎرﯾﺦ  28ﻣﺎرچ  2008ﺳﯿﻤﯿﻨﺎر ﮔﻔﺘﮕﻮ وﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ در ﭘﺎر ﻟﻤﺎن ﻓﻨﻠﻨﺪ ﮐﮫ در آن ھﻔﺖ ﺗﻦ ازاﻋﻀﺎی
ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻓﻨﻠﻨﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﻓﻨﻠﻨﺪ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮت
و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻘﯿﻢ در ﻓﻨﻠﻨﺪ ﮐﮫ از ﺷﮭﺮ ھﺎی ﻧﻮﮐﯿﺎ ،واﻧﺘﺎ  ،ھﻠﺴﯿﻨﮑﯽ،
ﯾﻮوﺳﮑﻮﻻ ،واﺳﺎ،ﺣﻮﯾﻨﮑﮫ واﺳﭙﻮ دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ داﯾﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﯿﻤﯿﻨﺎر ﺳﺎﻋﺖ9
ﺻﺒﺢ ﺷﺮوع وﺳﺎﻋﺖ  17.00ﺧﺎﺗﻤﮫ ﯾﺎﻓﺖ.
در ﺑﺨﺶ اول ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻓﻨﻠﻨﺪ  ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﻓﻨﻠﻨﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ
ﻓﻨﻠﻨﺪ  ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ در ھﻠﺴﯿﻨﮑﯽ ﺻﺤﺒﺖ ھﺎی ﮐﻮﺗﺎ
ﺑﺮای اﻓﺘﺘﺎح ﺳﯿﻤﯿﻨﺎر داﺷﺘﮫ وﻣﮭﻤﺎﻧﺎن را ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ ﮔﻔﺘﮫ وﺳﺨﻨﺮان ﻣﮭﻤﺎن از ﻣﮭﻤﺎن ﻧﻮازی
ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ ﯾﺎد ﮐﺮد.
در ﺑﺨﺶ دوم ﻣﻘﺎﻻت ﺑﮫ ﺧﻮاﻧﺶ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ ودر ھﺮ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ وﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﻣﻔﯿﺪ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﮫ
ﺑﮫ دﻟﭽﺴﭙﯽ ﺳﯿﻤﯿﻨﺎر ﻣﯽ اﻓﺰود.
ﻣﻘﺎﻻت در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق در ﻧﻈﺎم ھﺎی دارای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﻧﻘﺶ زن در اﯾﺠﺎد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ  ،اﻧﻮاع
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در رژﯾﻢ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت از ﻃﺮف ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﻣﻘﯿﻢ در ﻓﻨﻠﻨﺪ ﺑﮫ ﺧﻮاﻧﺶ ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺷﺪ.وﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮت در ھﻠﺴﯿﻨﮑﯽ وﮐﺎﺑﻞ ھﻢ ﺑﺎﻟﻨﻮﺑﮫ ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد را ﺑﮫ
ﺧﻮاﻧﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﮐﮫ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺑﮫ ﺳﻮاﻻﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺺ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ،ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ واداﻣﮫ ﺟﻨﮓ وﻧﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺘﯽ در اﮐﺜﺮ وﻻﯾﺎت ﮐﺸﻮر ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﮫ اﺟﺮا ﻧﺸﺪن
ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﻣﯿﮕﺮدد ﺗﺎ ﺣﺪی ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﺳﯿﻤﯿﻨﺎر ﺑﮫ ﺳﮫ ﺑﺨﺶ ﮐﺎری ﺗﺤﺖ ﺳﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﮐﮫ
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
ـ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .
ـ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮای ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه دوﻟﺖ.
ـ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ.
ﮐﮫ ﻓﺸﺮده ﻧﻈﺮات اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ودر اﺧﯿﺮ ﺑﮫ ﺧﻮاﻧﺶ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ .ﻓﺸﺮدۀ
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از اﯾﻨﮑﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ وﻧﺒﻮدن ﮐﻨﺘﺮول در ﻣﺮز ھﺎ ﺑﺎز
ھﻢ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﺮ ﻣﻮازﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﻣﯿﺪ وار ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﮐﺸﻮر ،ﻗﻮای ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه دوﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ وھﻤﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪان در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ازﺣﻘﻮق
ﻣﺴﺎوی ﺑﺮ ﺧﻮردار ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ اﺳﺎﺳﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دارد .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ارﮔﺎﻧﮭﺎی
ﻣﺤﻠﯽ اداره دوﻟﺖ" ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﻨﻠﻨﺪ ودﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯿﮑﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را دارﻧﺪ" ھﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
ﮔﺮدد ﺑﮫ ﺗﻘﻮﯾﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﻓﺰوده ﻣﯿﮕﺮدد .زﻧﺎن ﻧﯿﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن از ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺮﺧﻮردارﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﮔﺮﭼﮫ ھﻨﻮز راه ھﺎی درازی در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻣﺎده وﻣﮭﯿﺎ ﮔﺮدد.
در اﺧﯿﺮﭼﻨﺪ ﭘﺎرﭼﮫ آھﻨﮓ وﻃﻨﯽ از ﻃﺮف ﯾﮏ ﺗﻦ از ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮراﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻓﻨﻠﻨﺪ اﺟﺮا
ﮔﺮدﯾﺪ.وﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ ھﺎی ﯾﺎدﮔﺎری ھﻤﮫ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﺪا ﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪه :
ﺿﯿﺎﻟﺤﻖ ﻣﻮﻣﻨﯽ

