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بنام خداوند حق و عدالت
فراخوان براى

انفاذ قانون اساسى و استمرار قوانين
۱۳حمل  ۱٤٠۱شمسى مطابق  ۳اپريل  ٢٠٢٢ميالدى

بيشتر از هفت ماه از سقوط دولت جمهوری اسالمى( ناقض اركان جمهوريت ) و تصرف نظامی قدرت بوسيله
تحريک طالبان می گذرد .
تعليق قانون اساسی و ساير قوانين  ،بحران بزرگ حقوقى و مشروعيت را بوجود آورده است  .مصايب جانكاه کرونا ،
بيکاری و فقر افغانستان را درآستانه فاجعه عظيم بشرى قرارداده است.
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به تعقيب اقدامات قبلی خويش بر مبناى حقايق اسفناك و بدور از تصورات واهى از
برجعاج اروپا  ،باچنگ زدن به مصالح عليای افغانستان  ،همراه با ساير نهاد ها اين فراخوان را به پيشگاه هموطنان
عزيزو همچنان سازمان ملل متحد تقديم ميدارد  ،تا قبل از سقوط به باتالق جنگ هاى نيابتى  ،كليدى ترين مسايل
نجاتبخش را در بحث همگانی ملى مورد مباحثه قرار بدهيم .
تجربه تاريخى مبين اين واقعيت است كه :
مقابله با اين همه مشكالت فقط در وجود يك دولت مقتدر ملى  ،مسئول و پاسخگو ممكن خواهد گرديد .
مبرهن است كه  ،چنين دولت در وجود قانون اساسى  ،حاکميت قانون وعدالت شكل ميگيرد .اين حاكميت قانون است
كه راه را بسوى مشروعيت باز مينمايد .حق حاكميت ملى كه بر اساس ارزشهاى دينى و نورمهاى قبول شده بين المللى
ازصالحيت انحصارى مردم و منبع مشروعيت است  ،تنها درپرتو قانون ميتواند اعمال گردد.

حاكميت قانون چتر کالن برای تمام احاد ملت اعم از حکومت کنندگان و شهروندان و گذار جامعه به ثبات می باشد .
مصلحت واقعى براى سالمت جامعه دروجود قانون عادالنه و تطبيق يکسان آن فراهم ميگردد .
قانون صالحيت های دولت و مكلفيت مردم را مشخص و حقوق و آزاديهاى شهروندى را تعريف مينمايد تا در پر تو آن
منتقدان و مخالفان سياسى نظام به صورت مدنى انتقاد و مخالفت شانرا ابراز نمايند و از حقوق مشروع شان دفاع نمايند
 .بدينترتيب حاكميت قانون زمينه رفتن افغانستان را به صلح واقعى و پايدار ،که ما اکنون با آن فرسخ ها فاصله داريم
وبامفاهيم ( مصؤنيت  ،عدالت و ازادى ) تعريف ميگردد  ،ممكن ميسازد .
مسؤالن حکومت ديفكتوى طالبان با ترکيب تك گروهى ،تک صنفی  ،تک جنسيتی  ،با شيوه تبعيضى وناقض حقوق
شهروندى ،طى بيشتر از هفت ماه  ،تنظيم تمام امور را به صورت عام به شريعت اسالمى محول و حقوق و ازاديهاى
مردم را به « ارزشهاى اسالمى و ملى » حواله ميدهند  .اين استدالل عام و بظاهر « دينی و ملى » در عمل تفويض
صالحيت به مأموران است تا بر وفق مراد و بر حسب برداشت شان ازين مفاهيم با مردم برخورد نمايند  ،كه درعمل
باعث نقض خشن حقوق و آزادى مردم گرديده است  ،که روزمره ما شاهد حوادث ناگوار تعرض بر کرامت انسانی ،
زندانی ساختن زنان و بانوان  ،ژورنالستان و فعاالن مدنی  ،لت وکوب  ،قتل ها و تا ممنوعيت تعليم و تحصيل
دختران و تحريم جشن هاى ملى و عنعنوى نوروز وسال می باشيم .ا
بر عكس قانون وتطبيق آن جلو خود سرى ها و كشتن و بستن ها بر اساس ارشاد و فتوای اين و آن مفتى را ميگيرد .
قانون کرامت معنوى و حق حيات انسان را حمايت مينمايد .
حاكميت قانون ركن اصلى تحديد قدرت خود كامه است كه به حقوق و آزاديهاى شهروندان معنى مى بخشد و حامی
وحافظ ارزشهاى متعالى و حقوق بشر مى باشد .
سخن شاعرمعروف و وطنخواه  ،گل پاچا الفت در تعبير حاکميت قانون  ،درخور توجه است :
که می څوک په لخته ووهى ظالم دئ
که قانون می غوڅوى سر عدالت دئ
سوال اساسى اين است كه :
اگر واقعأ ارزشهاى اسالمى و ملى مطرح است  ،پس چرا به تاريخ قريب به چهارده قرن اسالمى و اسالم متساهل
وبيشتر از يك قرن تجربه قانونگذارى افغانستان تمكين نميگردد كه همه اسالمى و ميراث بزرگان و در صد سال
اخيرمشروطيت مى باشند ؟.
افغانستان در مجموع جهان اسالم دارايی اسالمی ترين و بهترين کد های مدنی و جزأ می باشد  .قانون مدنی که
براساس مذاهب مختلف دين مقدس اسالم در (  ) ٢۴۱۶ماده تدوين گرديده  ،به تاييد و اعتراف مراجع بز رگ اسالمى
ومنجمله جامع األزهر از خوبترين قوانين مدنى جهان اسالم مى باشد .
دراين قوانين حقوق و آزادیهای تمام مردم  ،اعم از زن و مرد ،به صورت مشروح تعريف گرديده است .

البته طرح سوال قانون اسالمى و غير از آن در جامعه اسالمى افغانستان كار دشمنان تاريخى كشور ما است كه
نميخواهند و مانع گذار وطن ما بشاهراه ترقى مى باشند .
درين يك قرن اخير هيچ قانون مغاير اصول دين مقدس اسالم در افغانستان نافذ نبوده است  .در قوانين اساسىی اين قيد
وجود دارد و به صراحت حكم مينمايد كه :
" در افغانستان هيچ قانونی مغاير اساسات دين مقدس اسالم وضع نميگردد “.
در قرن ( ) ٢۱قانون اساسى پل وصل افغانستان با جامعه بين المللى و سازمانهای بزرگ اقتصادی و فرهنگی جهان
ومعرف قانون مدار بودن دولت و تعهد افغانستان به منشور سازمان ملل متحد و ميثاقهاى جهانی می باشد كه به آن
الحاق نموده است .
متاسفانه درين مدت  « ،جامعه بين المللى » با تمام مسؤليت اخالقى (  ) Moral obligationدر قبال افغانستان
وتراژيدى خونبار آن  ،هيچگاهى بر انفاذ قانون اساسى و يا تعهد حکومت ديفكتوى طالبان به منشور سازمان ملل متحد
،تاكيد جدى نكرده است و پيوسته با تداوم سياست هاى كجدار و مريز از « حكومت همه شول » صحبت مينمايد كه
دراذهان ما همان شركت سهامى و كليپتوكراسى دهه اخير را تداعى مينمايد .
حكومت واقعى فراگير در افغانستان در وجود قانون اساسى و تفكيك دقيق قواى ثالثه ميسرميگردد تا دروجود
حكومتدارى خوب زمينه اشتراك بهترين اشخاص شايسته و متخصص  ،از اقوام و مناطق مختلف در قدرت و اداره
دولتى فراهم گردد .
مبرهن است كه كشور هاى همسايه ،منطقه و قدرتهاى كالن و رقيب بين المللى با تشخيص و بر اساس منافع خود با
افغانستان تعامل و معامله مينمايند و اين بحرانات حقوقى و فقدان مشروعيت در افغاانستان آنانرا متضرر نمى سازد .
قربانی اصلى تداوم اوضاع ناهنجار مردم مظلوم ما است .
بدينرو :
بخاطر پرداختن به اساسى ترين «شاه كليد » معضله افغانستان و براى دستيابى مردم بحقوق حقه و آزاديهاى مشروع
شان موارد اتى مطرح ميگردد :

 حکومت ديفكتوى طالبان و مجلس الوزراء ان بايد طى اعالميه رسمى :استمرار قانون اساسى قبلى را با تعطيل بعضى فصول و مواد آن و قوانين قبلى بشمول قانون مدنى و کد جزأ را اعالم
و تمام موسسات دولتى را مكلف برعايت آن بسازند  ( .هرگاه به استمرار قانون اساسى قبلى مالحظات وجوددارد،
قانون اساسى سال (  ۱۳٤۳شمسى را با تعديل بعضى فصول و احكام آن نافذ نمايند
انفاذ قانون اساسى ( موقت ) فرصت انرا مساعد ميسازد تا مردم در بحث همگانى ملى به رژيم دلخواه سياسى شان  ،با
تدوين قانون اساسى موافقه نمايند .

طالبان اكنون در برابر آزمون بزرگ و سرنوشت ساز قرار دارند
• تمكين به مصالح علياى افغانستان  ،ارزشهاى ملى  ،دين و آيين مردم و انفاذ قانون اساسى و حاكميت قانون
• و يا چسپيدن به برداشت قشرى بسيار متحجرانه و ايديولوژيك ،زير نام شريعت من درآوردى منحصر بفرد خود شان
.
درک اين نکته بسيار ضرور و با اهميت است که منبع اصلی مشروعيت درداخل افغانستان است و با برقراری
حاکميت قانون و اعمال حق حاکميت ملی توسط مردم رقم ميخورد.

انجمن حقوقدانان افغان دراروپا درتفاهم واشتراك مساعى با نهادها و ذوات گرامى باتقديم اين فراخوان از تمام :
مدافعان حقوق و آزاديهاى مردم  ،مدافعان حقوق زنان  ،نهاد هاى مدنى و سياسى  ،پاسداران حاكميت قانون دعوت
مينمايد تا به چنگ زدن به مصالح علياى افغانستان و بر اساس منافع مردم مظلوم  ،در يک حی على الفالح تاريخی
ورستاخيز عظيم مدنی  ،انفاذ قانون اساسى واستقرارحاكميت قانون را كه زمينه ساز تحقق حق حاكميت ملى و حقوق
شهروندی است  ،بمثابه خواست مشترك و مبرم داعيه همگانى ملى و جهانى در سر خط كار خود قراردهيم .
ما ازجامعه جهانى و سازمان ملل متحد مطالبه مينماييم  ،تا اين خواست برحق و مشروع ما را بمثابه پيشرط تعامل
وبرسميت شناختن حكومت دفكتوى طالبان مطمح نظرداشته و براى تحقق آن مساعى جميله شانرا مبذول فرمايند .
با حرمت

لست و نامهای نهاد های که پیشتیبانی و دفاع خویش رااز فراخوان انجمن حقوقدانان افغان در اروپا اعالم نموده
اند.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

 اتحاديه افغانها ( شهر بريمن المان ) نهاد کار با زنان در مونشن مرکز اموزش حقوقی زنان در افغانستان اتحاديه افغانها در فرانسه شهر ليون نهاد ابتکار زنان در فلند نهاد کار با زنان در ناروی نهاد کار با زنان مهاجر افغان در تاجکيستان نهاد کار با زنان در استراليا نهاد کار با زنان اتحاديه افغانها در بلجيم نهاد کار با زنان اتحاديه افغانها در اطريش مجله بانو ( اطريش ) مرکز دادخواهی افغانها ( مدا ) بورد مشورتی افغانها ( آب ) راديو  -تلويزيون وطن ( المان ) تلويزيون بهار ( امريکا ) برنامه پندار ها وگفتار ها دريچه بهار ( هامبورگ ) نماينده گی تلويزيون بهار در دانمارک دافغان غژ راديو ( دنمارک ) راديوی ندای وطن ( دنمارک ) سپورغی ويب پانه ( دنمارک ) هيات دبيران سايت اجتماعی و سياسی حقيقت -افغان ولس کلتوری تولنه ( اطريش )

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
 شورای جهانی افغانها در خارج کشور اجماع بين المللی بيرون مرزی زنان افغانستان شورای افغانان مقيم دنمارک په اروپايی هيوادو کی دافغانانو ښځو شورا په اروپا کی دافغانانو جرگه اتحاديه انجمن های افغانها در هالند انجمن افغانها در سويدن انجمن همبستگی زنان افغان در هالند حرکت ملی خط سوم کميته صلح برای افغانستان ( امريکا ) مجمع عدالت اجتماعی مردم افغانستان  -همايش زنان افغانستان در اروپا شورای سراسری زنان افغانستان در هالند -انجمنهمبستگی زنان در هالند
 نهاد همياری زنان در هالند نهاد کار با زنان در شهر ايندفن هالند شعبه کار با زنان انجمن مهاجران در هالند کانون خانه وخانواده در هامبورگ المان نهاد ابتکار زنان در هامبورگ انجمن فرهنگی زنان شهر هانور المان -انجمن بين المللی زنان در فراکفورت

-کانون زن و خانواده ( هامبورگ )

 -اتحاديه ملی همبستگی افغانها ( اطريش )

-انجمن افغان ها در کشور بال روس

 -وطندوستان ملی گرا ( المان )

 -په دنمارک کې دافغانانو ادبپالې ټولنې

 -نهاد انشا

 -د دوستۍ ټولنه (د دنمارک ميشتو افغانانو ټولنه)

 اتحاديه سارنواالن افغانستان انجمن فرهنگی ميهن ( سويدن ) انجنمن  -فرهنگی ميهن ( سويدن ) -د افغانانو تولنه ( بلجيم )

 -د دنمارک ميشته کونړيانو فرهنگي ټولنه

 -کانگرس ملی افغانستان

 -انجمن افغان ها در شهر نستويلد دنمارک

-انجمن فرهنگی افعانستان ( بلجيم )

 -انجمن دوستی افغان  -دانمارک (شهرکالينگ

 -انجمن خط سوم ( بلجيم )

دنمارک )
 انجمن ادکا يا زنان افغان دانمارکانجمن موسيقی مهاجر بليغوپ ( دنمارک )
انجمن فرهنگی افغان های شهر سلياسه ( دنمارک
په اروپا هيوادو کی د افغانانو ښخو شورا

 انجمن فرهنگی " خانه خورشيد" ( بلجيم)مجتمع فرهنگی افغانها ( هامبورگ )خانه افغان ( هامبورگ )جرگه افغانهای هامبورگ-فدراسيون ورزشی افغانها در اروپا.

لست و نام شخصیت های علمی - ،اکادمیک ،شخصیت های هنری و ادبی ،اجتماعی ،فعاالن مدنی و دفاع از
حقوق بشرو فعاالن حقوق زنان افغانستان که با ارسال پیامها از فراخوان انجمن پشتیبانی شان را ابراز و خویش
را با محتوای این سند الحاق اعالم نموده اند.

 -محترم دوکتور سليم مجاز استاد سابقه دار و معين

 -محترم پوهاند دوکتور قاسم فاضلی پروفيسر در

اسبق وزارت عدليه

يونورستی پاريس  ،حقوقدان و ديپلومات سابقه دار

 -محترم مير عبدالواحد سادات رييس انجمن

 -محترمه بلقيس تابش حقوقدان واز فعاالن سابقه

حقوقدانان افغان در اروپا

نهضت زنان

 -محترم کانديد اکاديميسين اعظم سيستانی مورخ و

 -محترمه صفيه حسابی حقوقدان و رييس پيشين حقوق

نويسنده

شورای وزيران

 -محترمه عفيفه ازادزوی معاونه انجمن ح - - -

 -محترم محمد اصف الم معاون اسبق ستره محکمه

محترم عبدالواسع غفاری حقوقدان سابقه دار و معاون

افغانستان

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا قوقدانان افغان در
اروپا
 محترم نيک محمد سلطانی حقوقدان و شخصيتاجتماعی
 -محترم داکتر احمد ناصر سرمست

 محترم استاد محق اسالم شناس متبحر و سفير پيشينافغانستان در مصر
 محترم استاد آرمان هنرمند پر آوازه و سابقه دارکشور
 -محترم درمحمد اشنا رييس شورای جهانی افغانها در

بنيان گذار انستيتوت ملی موسيقی افغانستان

خارج کشور ( مقيم استراليا )

 -محترم صمد ازهر سفير پيشين در هندوستان

 -محترم پوهنيار بصير دهزاد معاون و منشی انجمن

 محترم قضاوتپوه سخی صميم عضو اسبق سترهمحکمه افغانستان و عضو هيات رهبری انجمن
حقوقدانان افغان در اروپا
 محترم دوکتور نوراحمد خالدی مولف آثار وکارشناس مسايل افغانستان
 محترمه ليال ابراهيم حقوقدان سابقه دار و عضوهيات رهبری انجمن
 محترم اصغر خيل منگل رييس جرگه افغانان دراروپا
 محترم سخی ميرباز وکيل مدافع در کشور بلجيم وعضو هيات رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
 محترم فريد ظريف حقوقدان و ديپلومات ارشد بينالمللی
 محترم عنايت نبيل بارکزی حقوقدان و سفير سايقافغانستان در کشور شاهی هالند
 محترم پوهاند احمد شاه جالل استاد سابق دانشگاهکابل

حقوقدانان افغان در اروپا
 محترم استاد ملکزاده استاد سابق پوهنتون کابل کابل محترم پوهندوی دوکتو محمد احسان فايز استاد سابقپوهنتون کابل
 محترم استاد نثاراحمد  ،استاد سابق پوهنتون کابل محترم پوهنوال احمد علی دهپورسابق استاد پوهنتونکابل
محترم پوهنوال عبدالقادر سابق استاد پوهنتونکابل کابل
 محترم استاد صنعت هللا بسام استاد سابق انتسيتوتعلوم اجتماعی
 محترم دوکتور حبيب منگل فعال سياسی محترم دوکتور غالم نبی روشنمل محترمه دوکتور نظيفه توخی اقتصاد دان و مولفچند کتاب علمی
 محترم عبداله نوابی ( شادکام ) استاد سابقه دارمعارف و هنرمند

 -محترم مير عنايت اله آشفته مسؤل نهاد وطندوستان

 -محترم پوهاند دوکتور محمد يونس طغيان استاد

ملی گرا

سابق دانشگاه کابل

 -محترم طال پامير دوکتور حقوق بين الدول

 -محترم صديق کاوون حقوقدان و شاعر

 -محترمه سعيده طلوع فعال نهضت زنان

 -محترم دوکتور ملک ستيز کارشناس ارشد روابط بين

 محترم قاسم اسمايی حقوقدان و فعال فرهنگی محترم انجينير احسان واصل محترم ذکی عديل اقتصاد دان محترم انجينير نو جو محترم قانونپوه اشرف رسولی محترمه زرغونه عطا ژواک فعال حقوق زنان وژورناليست آزاد در اروپا
 -محترم سيد طاهرشاه پيکارگر شخصيت سياسی سابقه

المللی
 محترم احمد سرور سفير پيشين افغانستان درهندوستان
 محترمه زرغونه ولی فعال فرهنگی ومسوول اجماع بين المللی زنان افغانستان بيرون مرز
 محترم قاضی لودين دانشمند متبحر علوم اسالمی محترم صفر خواريکش ژورناليست سابقه دار ،شاعر و نويسنده

دار

 -محترمه دوکتور عالمه فعال نهضت زنان

 -محترم احد ترکمنی نويسنده و محقق

پوهندوی عبدالسميع روشنگر استاد سابق پوهنتون -

 محترم هنر غيرت شخصيت سياسی سابقه دار وشاعر
 -محترمه نجال تيموری حقوقدان و مسؤل برنامه

کابل
 محترم پوهندوی هارون يوسفی شخصيت فرهنگی ومسؤل برنامه ستديوی ( ) ۱۹

حقوق شهروندی در تلويزيون وطن

 -محترم احمد مريد حقوقدان و هنر مند سابقه دار

 -محترمه طوبا هاشمی حقوقدان و فعال اجتماعی

 -محترم تيمور شاه سدوزی هنرمند سابقه دار

 -محترم هادی ابوی حقوقدان و ديپلومات پيشين ( رييس

 -محترم عبد االحمد فيض حقوقدان و قاضی سابقه

شورای افغانان مقيم دنمارک

دار

 -محترم کريم حقوق  ،حقوقدان و ديپلومات پيشين

 -محترم همايون تاچ منشی شورای جهانی افغانها در

 محترم نارون ابوی دوکتور حقوق بين الدول محترم اسد زمری حقوقدان و شاعر -محترم فتاح سکندری حقوقدان و شاعر

خارج کشور
 محترمه ناهيد علومی فعال اجتماعی  ،فرهنگی ومسؤل سايت زنان نخبه افغانستان

 محترم عارف هاشمی محترم غالم سخی ارزگانی نويسنده و پژوهشگرمسايل افغانستان
 محترم اسداله نديم کارشناس مسايل نظامی محترم حيدر عدل دوکتور حقوق محترم غفار گرامی مدير مسؤل قبلی جريده رسمی ورييس پيشين اداره امور پارلمان
 محترم شهاب الدين سرمند فعال اجتماعی و سياسی محترم استاد غالم حسين رباب نواز محترم ولی محمد زيارمل فعال سياسی محترمه فرشته جان سيغانی ،حقوقدان وفعال سياسی
محترم روح هللا توده ئی فعال سياسی
 محترم انجنير آقا محمد نورانی فعال سياسی محترم عزيزالدين معارج مشاور حقوقی در لندن محترم محمد عارف عرفان تحليلگر  ،نويسنده وفعال سياسی
 محترم انجنير محمد عمر فيض شخصيت فرهنگی ومسؤل سايت حقيقت
 مير صابر شيبری حقوقدان محترم فقير محمد ودان نويسنده و پژوهشگر مسائلافغانستان
 محترم احمد دستور حقوقدان محترم حريف معروف حقوقدان -محترم سليمان محمود حقوقدان و دپلومات پيشين

 محترم امير گران کارشناس مسايل افغانستان وديپلومات پيشين
 محترم ولی شاپور مسؤل اتحاديه انجمن های افغاندر هالند
 محترم فريد سياوش پژوهشگر و مسؤل سايت زندگی محترم صمد کارمند فعال اجتماعی و مسؤل دريچهبهار ( هامبورگ )
 محترم ملک پرهيز شاعر و مسؤل سايت سپورغی محترمه مستوره هاشمی نطاق و ژورناليست سابقهدار
 محترم حکيم حکيمی حقوقدان سابقه دار محترم کريم بيسد محترم اشرف شهکار فعال اجتماعی و فرهنگی محترم ظريف استانکزی دوکتور حقوق محترم تميم ابوی مسؤل نشرات انجمن حقوقدانان افغاندر اروپا
 محترمه فيضيه جان هوسا معاونه جرگه افغانان دراروپا
 محترمه سهيال جان زحمت فعال دفاع از حقوق زن محترمه دوکتور شفيقه رزمندهو فعال حقوق زن محترم يوسف هيواددوست ژورناليست و مسؤل دافغان غژ راديو ( دنمارک )
 محترم محمد حکيم امينی مسؤل راديوی ندای وطن محمد عيسی اسحاق زی -محترم نعمت اله تورکمانی

محترم امرهللا همرزم.

 -محترم جمشيد پايمرد مسئول راديو -تلويزيون وطن

محترم مسجدی هيوادمل.

 -محترم سيد معين الدين حقوقدان و ديپلومات سابق

محترم محمد ناصر سهاک.

 -محترم ادريس اريب فعال سياسی

محترم عبداالحد اندر.

 -محترم سراج اديب پژوهشگر

محترم داکتر احمدهللا قادری.

 -محترم عبدالغنی احمدی

محترم شاه محمد سلطانی.

 -محترم خليل رومان نويسنده و تحليل گر سياسی

محترم رجب کاظمی.

 -محترم نجيب شمال فعال اجتماعی و سياسی

محترم محمد ناصر ارين

 -محترم فريد شيرزی حقوقدان و ديپلومات پيشين

محترم محمد ولی لودين.

 -محترم دستگير صادقی نويسنده و پژوهشگر مسايل

محترم عبدالوهاب ارين.
محترم انجير محمد عارف سادات.
محترم نظام غياثی.
محتر پرويز شميم.
محترم نجيباهلل روفی
نيک محمد سلطانی
محترم نورالحق احمدزی حقوقدان سابقه دار
 محترمه ماللی ليوال فعال نهضت زنانمحترمه زبيده روشنا .
محترم نور شمس .
محترم عبدهللا اعظمی .
محترم عزيز وفاق .
محترم سليم سليمی .
محترم فريد اشرفی .

افغانستان
 محترم خير محمد سلطانی معين پيشين وزارت ماليه محترم احمد جان مانو نويسنده محترم صديق ننگ شاعر محترم جمال افغان يوسفی شخصيت اجتماعی محترم محب اله محب حقوقدان سابقه دار محترم عبدالغنی هدفمند شخصيت سياسی سابقه دار محترم دکتور شفيع صديقی.محترم احمد شاه قادری.
محترمه محسنه کوهستانی
محترم انجنير سليم صابری
محترم مير يحيی محمود ديپلومات سابق.
دگروال سيد عارف هاشمی.
محترم سيد صالح الدين امين.

 محترم محمد فريد صافی ، -محترم داکتر رحيم رامشگر.

محترم ابراهيم مير .

 -محترم محبوب جان احمدزاده .

محترم عبدالقدير کارا حقوقدان سابقه دار

 -محترم محمد عيسی اسحاق زی

محترم نبی کوشا .

 -محترم محمد شريف فوالد

محترم مسجدی هيواد مل .

 -محترم احمدهللا بخشی ،

محترم خان آقا سعيد .

 -محترم داوود نيکزاده،

محترم امان مستان .

-محترمه کبرا دستگير زاده ،

محترم نور آقا وليزاده .

 -محترمه مرضيه مسجدی فعال حقوق زنان واطفال

محترم سراج پتان .
محترم نبی نورزی .
محترم حفيظ اميد .
محترم سرور ساعی .
محترم عزيز احمد مهيا .
محترم اعظم شهيم .
محترم آصف کاکړ .
محترم عبدالرحيم .
محترم محباهلل محب .
محترم نجيب حميد .
محترم کريم وفا .
 محترم فضل الرحمن پاڅون حقوقدان سابقه دار محترم گل احمد بازساز حقوقدان سابقه دار محترم محمد عارف عرفان -محترم صالح الدين صميم.

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

مسئووليت متن و شکل بدوش نويسندۀ مضمون ميباشد ،عقيد ٔه نويسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالين نمی باشد
ياداشت:
فهرست مکمل نهاد ها و ذوات گرامی موافق به اين فراخوان در سايت حقوق به نشر ميرسد.
نهاد های محترم و اشخاص محترم که بعد از نشر اين فراخوان را تائيد مينمايند ،اسم و نام نهاد شان را به سايت
حقوق بفرستند.
تعداد زياد از احزاب سياسی لطف فرموده  ،موافقت شان را با اين فراخوان ابراز نموده اند که متآسفانه بنا بر نا
مشخص بودن قانون احزاب سياسی از ذکر نام آنان اجتناب صورت گرفته است.

د پاڼو شميره :له  12تر12
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
يادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

