
   گفتگو میان افغانیھا وفنلندیھا سیمینار
اینده دل تجارب دموکراسی برای افغانستان ھمکاری نموده کھ بھ ھمین سلسلھ نمافنلند در عرصھ تب

  .شنایی حاصل نمودندنین ونحوه اجرا شدن آن در فنلند آقواگان پارلمان افغانستان بھ 
اعضای ھفت تن ازر لمان فنلند کھ در آن فتگو وتبادل نظر در پاار گ سیمین2008 مارچ 28 بتاریخ

 سازمان بین المللی مھاجرت خارجھ فنلند، نماینده وزارت، نماینده پارلمان فنلند،پارلمان افغانستان
 کھ از شھر ھای نوکیا، وانتا ، ھلسینکی، و تعداد زیادی از مھاجرین افغانستان مقیم در فنلند

 9سیمینار ساعت.  حضور داشتند دایر گردیددند و دعوت شده بویووسکوال ،واسا،حوینکھ واسپو
  . خاتمھ یافت17.00صبح شروع وساعت 

 در بخش اول نماینده پارلمان فنلند ، نماینده وزارت خارجھ فنلند، نماینده سازمان امور مھاجرین
، نماینده پارلمان افغانستان ونماینده انجمن فرھنگی افغانھا در ھلسینکی صحبت ھای کوتا فنلند

 وسخنران مھمان از مھمان نوازی  گفتھنار داشتھ ومھمانان را خوش آمدیدیرای افتتاح سیمب
  .میزبانان با قدردانی یاد کرد

 وجود داشت کھ  پرسش وپاسخ ھای مفیدبھ خوانش گرفتھ شد ودر ھر مورددر بخش دوم مقاالت 
  .بھ دلچسپی سیمینار می افزود

نقش زن در ایجاد دموکراسی ، انواع  دموکراسی، ت در مورد حقوق در نظام ھای دارایمقاال
 گرفتھ دموکراسی در رژیم ھای مختلف کھ این مقاالت از طرف مھاجرین مقیم در فنلند بھ خوانش

 بالنوبھ مقاالت خود را بھ  ھم در ھلسینکی وکابلونماینده گان سازمان بین المللی مھاجرت.شد
 بھ سواالتی در مورد نقص حقوق زنان در افغانستان ، نقض حقوق  سخنرانانکھ .خوانش گرفتند

دن  باعث بھ اجرا نش کشور کھبشر وادامھ جنگ ونبود امنیت و حاکمیت دولتی در اکثر والیات
  . میگردد تا حدی پرداختنددولتیقوانین 

کھ  .ددر بخش سوم اشتراک کننده گان سیمینار بھ سھ بخش کاری تحت سھ عنوان بھ بحث پرداختن
  : عناوین عبارت بودند از

  .دموکراسی در پارلمان افغانستان ـ 
  . تشکیل دھنده دولتتفکیک قوای سھ گانھـ 

  .نقش زنان در جامعھـ  
فشردۀ  .ر بھ خوانش گرفتھ شدی شده ودر اخ آوری کھ فشرده نظرات اشتراک کننده گان جمع

ود امنیت ونبودن کنترول در مرز ھا باز د از اینکھ در افغانستان با وجود نبدننظریات عبارت بو
بر مبنی قانون اساسی . ھم زمینھ ھای ایجاد جامعھ ای بر موازین دموکراسی امید وار کننده است

حقوق  در برابر قانون از شھرونداند وھمھن قوای سھ گانھ تشکیل دھنده دولت انتخابی میباش،کشور
در صورتیکھ ارگانھای  .نای دموکراسی دارد زیربند کھ اینگونھ اساساتاوی بر خوردار ھستمس

 ھم انتخابی "ییکھ تجربھ بیشتر دموکراسی را دارندھمانند فنلند ودیگر کشورھا "محلی اداره دولت
بر قانون از حقوق برابر  در برا زنان نیز.گردد بھ تقویت دموکراسی افزوده میگردد

تا زمینھ ھای اجرای قانون مدنی در  گرچھ ھنوز راه ھای درازی در پیش است میباشند،برخوردار
  . گرددماده ومھیاافغانستان آ

 اجرا  فنلند درافغانستانکشوردر اخیرچند پارچھ آھنگ وطنی از طرف یک تن از مھاجرین 
  .وبا گرفتن عکس ھای یادگاری ھمھ با یکدیگر خدا حافظی نمودند.گردید

  :تھیھ کننده 
  ضیالحق مومنی
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