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 کشوری انجمن حقوقدانان افغان گذارش ایجاد شعبه  
 دراروپا زون مرکزی آلمان

 
در  3113مارچ 11قدانان افغان در اروپا بتاریخ انجمن حقوجلسه ایجاد شعبه کشوری زون مرکزی کشورآلمان 

 .  اشتراک نمودندازشهرهای مربوطه  منشهرفرانکفورت دائر گردید. در جلسه تعداد از اعضاٌ انج
ماده سوم  ارد تا طی ششماه اول سال جاری به اساسنظردخویش د 3113اروپا طبق پالن کار انجمن حقوقدانان افغان د

اروپا تحصیالت  جوانان افغان که در سهم گیری فعال حقوقدانان افغان و با خویش شعبات کشوری انجمن را اساسنامه  
 خارج کشور ایجاد نما ید. داخل و اند جهت خدمت به هموطنان عزیز درحقوقی نموده 

واسع لمحترم عبدابعداً  نورمهای مربوطه افغانی دایر ووطبق پالن با نظرداشت رعایت واحترام به اساسات  جلسه
 :، متذکر شده کهسهمگیری فعال حقوقدانان محترم با ابراز سپاس از سکرتر مسئول انجمن صحبت نموده وغفاری 

 ما درین مرحله حساس،خدمت به هموطنانخودگذری میباشد. بخصوص  از مستلزم حوصله مندی و کارانهرضا کار
متین دارد. امید وارم تا شما مشعل داران راه حق وعدالت با اراده راسخ وظایف ایمانی و  اراده   ضرورت به تصمیم و
 . مردم خویش بهترانجام دهید میهن و قبال اخالقی خویش را در

ز انجمن و بطی بودن تبصره های مختلف ا هموطنان ما با انتقاد و یک تعداد اعضای محترم انجمن وعالوه نمود که 
ی تعداد قابل مالحظه شان متذکرمیگردم که نسبت عدم همکارانتقادات  با قبول یک بخش از شاکی میباشند.آن روند کار

صورت میدانم مصروفیت های به هر ما مثمرترنمیباشد. بشمول اعضای رهبری نتایج کار انجمن اعضای محترم
گی زند فعالیت های روزمره   حتی در مندی، هعالق پروبلمهای اقتصادی بعضاً سبب عدم معضالت مهاجرت و کاری،

 . مبارزه نمود نامالیمتها پایداری و مقابل حوادث و تسلیم شدن خصلت خوب نمیباشد. باید در اما میگردد.
هموطنان  رویرانی وطن با عث کشتار صدها هزا ما برعالوه تخریب و قضایای چهاردهه اخیرو فعلی کشور حوادث و

حقوق شان قوس تجاوزات به  تخلف و جنایت، سلسله آن ظلم و گردیده و خارج کشور داخل و اتالف حقوق شان در و
 قانون و تجاوز، بر تمام ساحات کشور حکمفرما بوده از فساد و جنایت، شعله های ظلم و صعودی خود را می پیماید و

تحصیل  نعمت سواد، از بزرگ شدند. جنگ تولد و اکثردولتمردان در چوناثری بمالحظه میرسد. حاکمیت قانون کمتر
 و زجر کلتورخشن، اخالق وجنگ با در تجربه کافی نداشتند. دولتداری بلدیت و امور در ،بی بهره مانده الزمتربیه  و

قانونیت اثری نه بود  قانون و ماهول شان از محیط و در ،دهعادت نمو تخریب و ویرانی تربیه و ،کشتار قتل و شکنجه،
ی و قانون گریز شکنیقانون در خواهند داشته باشند. نمی جامعه آشنائی نداشته و نقش قانون در با قانون، مزایا آن و

 مال و حقوق، هب قانون شکنی، تجاوز نگاه فساد اداری و که افغانستان فعالً ازمیباشد دالیل  یکی ازاین  تربیه شدند.
   میباشد.دار برخور درجه ممتاز مواد مخدره در جهان از صدور نوجوانان، کشت و مردم، خشونت علیه زنان و جان

 پول بیتبرکتش با فیض و از داما نش پرورش یافته، در تولد، وظیفه ما که درآن کشور بحرانی، دراین لحظه حساس و
 د؟ چه میباش ایم فرا گرفته عملی را اندوخته های علمی و المال تحصیل نموده،

که  یااین مرحله  در راامکانات دست داشته آن دانش علمی  انی ما حکم مینماید تا استفاده ازوجد وظیفه اخالقی و
با  د قرار دارد مصدر خدمت گردیم.مورد تهدیخارج کشور  داخل و ما در انآزادیهای هموطن حقوق و حیات،

ایجاد حاکمیت  وما  آزادیهای هموطنان سایرحقوق و دفاع از ،برابر چنین مظالم تذکراینکه بشکل فردی نمیتوان در
 جهت دفاع و روق مختلف درعلیه آن مظالم و قانون شکنیها از ط ،با تشکل خویششما میتوان  لذا قانون مبارزه نمود،

افغانستان  اروپا براساس روحیه خدمت به افغانان و انجمن حقوقدانان افغان در خدمت گردید. حقوق آنان مصدرحصول 
مشارکت  سهمگیری و .راجستر میباشد مقیاس اروپا ثبت و به مثابه یک شخصیت حقوقی رسماً در فعالً  و ایجاد گردید
 .ش یاری رسانیدوظایفانجام  را دراد مسلکی ـ حقوقی غیروابسطه این نهسبب میگردد تا فعال شما

وابستگی به  اروپا گرایشهای سیاسی و هموطنان ادعا دارند که انجمن حقوقدانان افغان در مطلب دیگراینکه بعضی از
نظرداشت پرنسیپ قبول شده حقوقی که حقوق از سیاست مجزا بوده نمیتواند. انجمن  با در سازما نهای سیاسی دارد.

طبق اعالمیه جهانی حقوق بشرکه حقوق انسان  دفاع از سیاست انسانی و اروپا با پیروی از حقوقدانان افغان در
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عقاید سیاسی یا  ،مذهب ،دین، رنگ، جنسیت، زبان، نژاد تمایز و گونه تبعیضهیچ دونباصل تساوی حقوق بر
طبق اهداف  ومیباشد وابستگها از فعالیتهای انجمن مبرا شخص( فعالیت مینماید واحترام به عقیده هر)دیگری هرعقیده  

 افغانانآزادیهای  حقوق و حمایت از روند حاکمیت قانون و در سهم خویش را تا این اساسنامه فعالیت مینماید مندرج در
داریم بدون هیچگونه  سایرهموطنانیکه شناخت داشتیم و لحظه اقدام به ایجاد انجمن با حقوقدانان و ازما  ادآ نماید.

یکجا آنان تقاضا نمایند که با ما  زند اازآنان خواهش نمودیم تا باهرحقوقدان افغان که شناخت دار تماس گرفتیم و ،تمایل
یا فعالً هم سهم بگیرند با  و ایجاد انجمن شرکت فعال میداشتند هرگاه در جهت تحقق اهداف انسانی انجمن بپیوندن. در
، انجمن حقوقدانان خدمت به مردم ووطن خویش سهیم گردند در میتوانند با سایرحقوقدانانموکراسی یداشت اصل دنظر

                                                         .درخدمت افغانان میباشد ، از افغانان وسازمان مشخص سیاسی نیست ق به کدام گروپ وافغان در اروپا متعل
با انتقاد  را ندارند و کشور دمت به مردم واراده خ یکطرف روحیه و متذکرشد که یکتعداد هموطنان ما ازباید سف أبا ت

 توهین و از اساتی مملواحس آتشین ومجالس با صحبتهای  محافل وطریق رسانه های جمعی،  های غیرواقعی از
عمل هزاران مشکالت را پیشرو  زخود گذر جلوه میدهند اما درا کار وواقعی، فداوطنپرست  آن خویش را تحقیراین و

 . خود قرارمیدهند
باشد. صحبت خویش را  برای خدمت به افغانان می افغانان و از اروپا، که انجمن حقوقدانان افغان دراینمکرربا تذکر
 .  ینمایمقطع م

 عضوهیات رهبری سلطانینیک محمد توسط محترم جلسه به اشتراک کننده گان  رهبری انجمن رئیس و سپس پیام
 :کهقسمتی ازپیام آمده  در قرائت گردید و

 
مصوبات جلسه وسیع انجمن  اساسنامه انجمن و در شما قراردارد. برابر ما و کارهای بزرگی در! هممسلکان ارجمند

ری عیسوی بازتاب یافته.  به ل جاانجمن برای سا پالن کار ند هالند معین گردید که اهم آن دروشهرهلم در سال پار در
افغانان در اروپا به مثابه یک اقلیت افغان تعریف میشویم که  ما :ختصار میتوان آنرا چنین مشخص کردا و ایجاز

قبال افغانان مقیم اروپا  گام نخست ما باید در بدینرو در مکلفیتهای ما تنظیم میشود. درپرتو قوانین نافذ اروپا حقوق و
احوال بی  در گام اول متوجه مهاجرین هموطن مامیشود که هنوز قبول نشده اند و ویش را تعریف نمایم. دروظایف خ

 برابر میداند تا در انجمن وظیفه خودد.دارمعرض دیپورت جبری قرار اد آنان درتعداد زی سرنوشتی قرارداشته و
گی حق پناهند م کنوانسیونهای ژنیو اززدوبندهای مقامات اروپا با وزارت مهاجرین افغانستان، مطابق احکا دیپورت و

جامعه  بخصوص جوانان در سهمگیری فعال افغانان وباقوانین اروپا،  آشنائی مسایل انتیگراسون، افغانان دفاع نماید.
تدام ما قرارداشته باید مورد توجه م اروپا وتبار موفقانه آنان به مثابه  اروپایان افغان، کمک به خانواده های افغان،

.  تامین ارتباط مداوم با ارگانهای مماثل اروپا ورسا ندن صدای انجمن به مراجع ذیربط اروپائی باید مورد توجه باشد
شعبات وارگانهای انجمن هممسلکان عزیز: بخاطر تحقق اهداف ووظایف مطروحه باید شعبات انجمن قرار داشته باشد. 

           ت نشراتی انجمن سایت حقوق ال نگهداشتن وبلند بردن کیفه کارما فعرا ایجاد و فعال بسازیم. مهمترین عرص
( www.hoqooq.e) تعالی معلومات حقوقی مبدل گردد و که باید به حیث یک سایت مسلکی به مرکز تبادل و میباشد 

فعال ساختن  وطنداران قرار بدهید. مت وطن وازین طریق درخد ش راشما میتوانید دانش مسلکی و تجربه غنی خوی
ارائه نظریات و پیشنهادات سازنده اهمیت جدی  تحقیق و انجام کارهای تخصصی، مطالعه و دیپارتمنتها انجمن بخاطر

رورت کشورها ض شعبات انجمن در شهرها و میباشد که ایجاد . قابل تذکردارد که باید مورد توجه شما قرارداشته باشد
فتار حضرت موالنا گ دست داشته با الهام ازمیتوان با حداقل امکانات  !هممسلکان گرامی راجستر ندارد. به ثبت و

 :مصدرخدمت گردیم
 

 جیهون اگرنتوان کشید              هم به قدر تشنگی بتواند چشید آب
  
وفا  ، صفا ومحبت به اتکا دوستی، با کار مشترک وتان عزیز رهبری انجمن اطمینان دارد که هممسلکان عزیزما دوس 

 وانجمن را به خانه مشترک همسلکان مبدل سازیم. دست بدست هم داده
 

            شهرها  میفدیت ایجاد شعبات انجمن در هدف و باره ی درتوضیحصحبت زمری ضمن  هللااسد سپس محترم 
 :اروپائی اضافه نمودند کهی هاکشور و
 

 دوستان محترم 
مولبندی فورتشریح  ندارد میخواهم  نیازی به توضیح و افغانستان به همګان معلوم بوده ووضع نابسامان کشورعزیزما 

زمینه ارائه نموده است بعرض  در مندی حقوقدانان کشور هعالق با رعایت ساحه صالحیت واساسنامه انجمن  ایرا که
 برسانم: 
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 وضع فالکتبار جاری و گتش جنآ ت پطرولی را دارد که بریکشورحیث تفرقه در انواع خصومت ها ودامن زدن به 
ولی مردم با هم  رم است،گمریض و نا اهل  آن توسط چند روشنفکر زاربا مدتی بدینسو از و افغانستان ریخته میشود

اند که اساسنامه  گدفع مشترک مصیبت جن وی برادروار گرفتن این تفتین ها خواهان زندگنظر افغان بدون دربرادر
  .استکید نموده أت جنسی  را قومی و ،انیلس تمایزمذهبی و ونه تبعیض وگانجمن مبرا بودن از هر

ن پدیده آبی قانونی  آوران بی عدالتی و زور رفتن قانون توسط قدرتمندان وگنادیده  زیرپا کردن حقوق افراد و اتالف و
یری های فردی و هرج مرج را گانتقام  ردیده و زمینه  گز دولتها مردم ااعتبار و ی شومی اند که باعث سلب اعتمادها

از  ونه تخطی از قانون راگمجادله علیه هر و احقوق افغانه از دفاع انجمن، اساسنامه  د که خوشبختانه مساعد میساز
 میشمارد؛ اساسیاز جمله اهداف قانونیت را  انی از تحقق عدالت وپشتی و ایف خویش شمرده ظو

ردیده گن آرباعث گن  از سوی دیآاهداف وظایف  یکسو وسیستم دولتی از  بد بختانه عدم هماهنګی در ماهیت رژیم و
جهت  رسهم حقوقدانان د مسلماً  کارایی ارزیابی شود ثریت وؤولت ناکام و بدون داشتن مکه دولت کنونی بحیث یک د

ن نمیتواند ناچیزشمرده شود که اساسنامه این مهم بازسازی نظام حقوقی افغانستا یری درگسهم طریق رفع این نقیصه از
رفته تا مجموع سیستم دولتی و گن مرض مهلکی است که از کانون خانواده آخشونت . نیز مطمع نظرقرار داده است را

انجمن  بدبختی های امروزی را تشکیل میدهد که اساسنامه   بنیاد تمام ناهنجاری ها و مصدوم ساخته و جامعه جهانی را
فهمیدن زبان قانون  ،یله حل برابلمها مردود  میشماردس ومنحیث  ونه خشونت راگهر پنجم ماده سوم استفاده از ه  فقر در

بیسوادان که اکثریت عظیم برای  و مشکلتحصیلکرده ما نیز برای اکثریت افراد  میهن کشورها درمانند بسیاری 
 ریفورم بنیادی در توضیحی بین مردم ووسیع  این مشکل ایجاب کار ،ناممکن است یردگمیبر ا را درم هموطنان
 .انه حقوقی کشور را مینمایدگی بیژترمینولو
 ،رفتهگبر  وهموطنان رنجکشیده ما را دروطن عزیز فعلی که  گمشکالت بزر وه نمایم که معضالت وباید عال
چیزی بنام قانون  ر قبال ازگساده و سهل نیست  ا ن مشکالت کار، مبارزه برای بر طرف ساختن ایتخمین کردنمیتوان 

با  عدم موجودیت نیروی سالم و ،قوانین ایجاد شده ول گجن رت تعداد،نکه  بعلت کثآردید امروز با گل یاد میگجن
هدف  هرتحقق  ،وا نکرده بلکه چندین مرتبه بیشترکرده استدرد هموطنان ما را نه تنها مدا  نآصالحیت تطبیق 

و با عاطفه  گنیزانسانهای بزرن آبرای تحقق  ،انسانی باشند عاطفی و ،گاهداف بزر نآرگا ،مستلزم تالش انسانهاست
 .                        .ضرورت میباشد

موزیم که برای بیائید از ګنجشکک کوچکی بیا رساند،شمردن کار را بجایی نمی گاند ولی خود را بزر گاهداف بزر
ازوی پرسیدند  ،تش می ریختآورد و باالی آه آبی می کوچک خود قطریرمانده بود بانول گتش آ نجات رفیقش که در

من میپرسند  جواب داد میخواهم وقتی از میتواند داشته باشد؟ گبزر تش توفنده وآثیری بر این أب تو چه تآاین قطره 
 . بعلت نداشتن پاسخ خجالت نکشم تش میسوخت برای نجات او چه کردی؟آیکه رفیقت در  امگهن
ویای این حقیقت گ گاین محفل بظاهر کو چک و لی بزر شما هم مسلکان ارجمند دربهمرساندن  حضور مدن وآرد گ

ان محترم گزار کنندگبرتحقق انها دعوت یری گسهم ی درگمادآ انجمن و مندرج در اساسنامه   با اهداف است که با توافق
 محترم ،ولئمس سکرتر محترم غفاری ی تان ازگنماینده ه دهید باجاز قبول زحمت فرموده اید واین محفل را پذیرفته 

د شعبه انجمن حقوقدانان زاری محفل جاری  به مقصد ایجاگبخاطر برکه رهبری انجمن  تأهیسلطانی عضو نیک محمد
از امتنان ابر ندزحمات زیاد را متقبل گردیدی فدرال المان در شهر فرانکفورت در زون مرکزی جمهوراروپا  افغان در

محترم پوهاند دکتور غالم  انجمنیس ئر ا سپاس بیکران ارب و آرزو نموده  های مزیدفقیت ؤمو سپاس نموده برایشان 
          رزو آطول عمر را  ا بدوش میکشند صحت ویران ما ر غم میهن وبار ،سنون که با وجود کبرئسخی مص

 .فقی داشته باشیمؤم ش برود و جلسه  ردهمایی امروزی ما با نتایج پر ثمر به پیگامیدوارم کار  .نمایم
 و جست سهمگیری فعال در پیشبرد امور و ،دهس اعضای محترم شرکت کننده با ارائه نظرات و پیشنهادات سازنسپ

اشتراک کننده  از بات با اصل رعایت اصول انتخاباتیانتخا سپس جوی طرق بهترتحقق اهداف انجمن صحبت نمودند.
زون مرکزی آلمان کاندید  ن افغان درقداناانجمن حقوتقاضا به عمل آمد تا خویش را جهت پیشبردآینده امورشعبه گان 

محترم وحید قدرتی به  محترمه فرشته سیغانی و به حیث مسئول،جمله کاندیدان محترم محمد سرورمرید  از نمایند.
جلسه تعهد نمودند  . اعضای محترم انتخاب شده دره کشوری زون مرکز انتخاب گردیدندت رهبری شعبأهیحیث اعضا 

 تالش جدی خواهند نمود.  نمودن اهداف انجمن بخاطرخدمت به هموطنان عزیز سعی و جهت پیاده که در
آینده  آمیز ارزیابی نموده، به امید صلح  و فقؤنظارت انجمن جلسه را م مسئول کنترول وگردیزی فضل احمد محترم  
 .خاتمه یافتبجه عصر  11ساعت جلسه  ، کارخارج کشور رعایت حقوق شان در داخل و سعادت هموطنانما  وپر
 

 پایان

 


