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  کشور خارج از هایافغان گیهمبست شورای اساسنامهٔ

CHARTER OF AFGHAN DIASPORA UNITY COUNCIL (ADUC1) 

 

 اهداف  –ماده اول 

 و مترقییک موقف مشترک ملی ایجاد امکانات اتخاذ  افغانهای خارج از کشور شورای همبستگیهدف از تشکیل 

و اشاعهٔ  از کشور  انجمنها وفعالین اجتماعی افغان خارجبه نمایندگی از  و منافع ملی افغانستان  یملمسایل درقبال 

 .این موقف در مجامع ملی و بین المللی میباشد

 عضویت و نمایندگی  –مادٔه دوم 

این  یکه با قبول  از کشور انجمنها وفعالین اجتماعی افغان خارجاز افغانهای خارج از کشور شورای همبستگی

اساسنامه عضویت آنرا پذیرفته اند و اسامی شان به حیث اعضای مٔوسس در این اساسنامه درج است و یا در آینده به 

 .عضویت پذیرفته میشوند نمایندگی میکند

 حاکمه  اصول –وم سمادٔه 

 ؛، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورملی ، استقاللاز دولت جمهوری اسالمی افغانستاندفاع و حمایت  .1

ملی، تمامیت حاکمیت برای دفاع ازدموکراتیک،  نهادهایمبتنی بر  مستحکممرکزي حمایت از یک حکومت  .2

 در سراسر کشور؛ عدالت اجتماعیتأمین وارضی، 

دفاع و حمایت از قانون اساسی، حاکمیت قانون، ترویج و نهادینه شدن دموکراسی، نهاد های دموکراسی و   .3

 روندهای دموکراسی؛  

 ارزش های دین مبین اسالم؛ و ارزشهای تاریخی و ملی افغانستان ازحمایت به و احترام  .4

 برابر قانون؛ احترام و رعایت اصل برابری تمام مردم کشور بشمول برابری زن و مرد در .5

 احترام به تمام اقوام و زبانهای متداول در کشور؛ .6

 دفاع از حقوق و آزادیهای مردم شامل قانون اساسی افغانستان بشمول حقوق زنان و اقلیهای مذهبی؛  .7

دفاع از آزادی بیان در چوکات قانون و در چوکات منافع ملی و با توجه به حفظ هویت مشخص ملی تاریخی  .8

 افغانستان؛ملت 

صالحیتها و مسٔولیتهای دادن دفاع و حمایت از پروگرامهای اصالحی، بشمول اصالحات در قانون اساسی،  .9

از طریق مراجع  مردم در اداره امور محلیبیشتر بیشتر و مناسب به والیات برای تأمین اصل سهمگیری 

 قانونی در چوکات روندهای شامل قانون اساسی؛

پروسهَ صلح برای ختم جنگ و فراهم نمودن شرایط سهمگیری همه اقشار جامعه بشمول طالبان حمایت از  .10

در حیات سیاسی و اجتماعی کشور بر مبنای احترام به حقوق و آزادیهای مردم بشمول حقوق مساویانه زنان 

 ؛ وو مردان در تمام عرصه های زندگی کشور

مافیایی در دولت بدون توجه به تعلقات قومی، زبانی، مذهبی و مخالفت و خاتمه دادن به نفوذ گروههای  .11

  .سمتی آنها 

 اصول تشکیالتی  -م  چهار هماد

 دارای تشکیالت آتی میباشد: افغانهای خارج از کشور شورای همبستگی

 مجمع عمومی؛  -اول 

 و  کمیتهٔ رهبری؛  -دوم 

 .داراالنشأ  کمیتهٔ اجرائیه و  –سوم 

 مجمع عمومی 

 میباشد.  افغانهای خارج از کشور شورای همبستگیمجمع عمومی متشکل از تمام اعضای  .1

 
1 Afghan Diaspora Organisations and Activists Unity Council (ADC) 
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شامل انجمنها و اشخاصی است که در وقت تصویب این  افغانهای خارج از کشور شورای همبستگیاعضای  .2

 را داشته و یا بعد از آن با قبول کتبی این اساسنامه عضویت آنرا میپذیرند. اشوراساسنامه عضویت 

که در وقت تصویب این اساسنامه عضویت آنرا  افغانهای خارج از کشور شورای همبستگیاسمای اعضای  .3

 در ذیل این اساسنامه به عنوان اعضای مٔوسس درج گردیده اند. رنددا

به دعوت کمیتهَ رهبری بصورت حضوری و یا از طریق کنفرانس معموالسال یکبار جلسات مجمع عمومی  .4

 د.نردگالعاده میتواند بنابر لزوم دید دایر جلسات فوق تلویزیونی )تلیکانفرانس( دائر میگردد.

 رئیس کمیته رهبری اجندای مجالس مجمع عمومی را ترتیب و برای منظوری به اجالس تقدیم میکند؛ .5

 .خودرا نامزد نمایندو مقامات اجرائیه ند برای احراز عضویت در کمیته رهبری اعضأ میتوان .6

و معاون، سکرتر، ، رییسو مقامات اجرائیهٔ شورا را که متشکل از  اعضای کمیته رهبریمجمع عمومی  .7

 انتخاب مینماید.از میان اعضای خود  اند متصدی مالی

 بررسی نموده تصویب مینماید.مجمع عمومی راپورساالنهٔ مالی کمیتهٔ رهبری را  .8

 اعضای شورا حق دارند: .9

د، و در نرا در جلسات  مورد بحث قرار دهشورا   اصول حاکمهٔ در حوزهٔ خارجى  و مسائل داخلى -الف 

 د؛ نشركت فعال داشته باش شوراتنظیم سیاست 

در چوکات را  شورانظر  ود، مسائل نشركت كن ، کنفرانسها و جلسات اجتماعییدر مباحثات مطبوعات -ب 

  ؛دنمورد بحث قرار ده اصول حاکمه و تصاویب شورا

ر رابه رهبری گدی شخص ند خودرا ویا نمیتواد، نشركت فعال داشته باش کمیټه رهبری شورادر انتخابات  -پ 

 ؛دنشورا کاندید نمای

ی، کنفرانسها و جلسات اجتماعی اصل در مباحثات مطبوعاتاعضای شورا با سهمگیری و ابراز نظر  -ت 

 اتحاد و موقف مشترک شورا را رعایت میکنند؛ و

ی، کنفرانسها و جلسات اجتماعی کمیتهٔ اجرائیه و در مباحثات مطبوعات خود اعضای شورا از سهمگیری -ث 

مشوره های آنها را مد نظر گرفته و از نتایج کمیتهٔ اجرائیه و دارالنشأ را مطلع دارالنشأ را قبآل اطالع داده، 

 میسازند. 

 کمیتهٔ رهبری  

 میباشد؛  شوراکمیتهَ رهبری مٔسول طرح مسوده واجرای پروگرام کارو اجرآات  .1

و مسٔول   ، متصدی اطالعتنفر بشمول رییس، معاون، سکرتر، متصدی مالی دهکمیته رهبری متشکل از  .2

 میباشد؛امور تشکیالتی 

 ؛جلسات کمیتهَ رهبری بصورت حضوری و یا از طریق کنفرانس تلویزیونی )تلیکانفرانس( دائر میگردد .3

 رئیس کمیته اجندای مجالس را ترتیب و برای منظوری به اجالس تقدیم میکند؛ .4

خود اجالس و عواید و مصارف مالی کمیتهٔ رهبری برای مباحثه و تصویب پروگرام کار وتصویب اجراآت  .5

 ؛ ارش میدهدزعمومی گبه اجالس مجمع  دخو اآتی اجرگونگوازچ مجمع عمومی اتحادیه را دعوت میکند 

رهبری پیشنهاد کمیته اجرائیه و دارالنشأ را مبنی بر پرداخت حق العضویت مناسب ساالنه و هم چنان کمیته  .6

در صورت ضرورت برای تمویل مصارف احتمالی شورا برای تطبیق نقدی را تقاضای کمکهای داوطلبانهٔ 

 و ؛تصمیم میگیردبررسی نموده  پروگرامهای مشخص

  .را طرح و تصویب میکند شوراکمیتهٔ رهبری اعالمیه های  .7

 داراالنشأ   کمیته اجراییه و

مسَول   ،ات و تبلیغاتعمسٔول اطال ،)منشی(، معاون، سکرتر متصدی امور مالی نیز است(که ) رییس .1

 اجراییه و داراالنشاّ را تشکیل میدهند؛ کمیتهٔ التی و مسول امور تشکیپروگرامها 

 اعضای جدید میباشد؛ کمیته اجرائیه و داراالنشأ مسٔول جلب و جذب  .2

 است؛ کمیته اجرائیه و داراالنشأ از وظایف  نگهداری راجستر اعضای اتحادیه .3

 میکند؛ امور روزانهٔ شورا را اداره کمیته اجرائیه و داراالنشأ ٔدر فاصله جلسات کمیتهٔ رهبری،  .4

دارد   انیاز به موضعگیری شورمسایل ملی و منافع ملی افغانستان را که   کمیته اجرائیه و داراالنشأ  .5

 میکند؛ شناسائی و به کمیتهٔ رهبری ارائه 

اعالمیه های اتحادیه و امور مکاتباتی، نشراتی و تبلیغاتی اتحادیه را سرپرستی و  کمیته اجرائیه و داراالنشأ  .6

 ؛اجرأ میکند
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شورا تادیهٔ حق العضویت در صورت ضرورت برای تمویل مصارف احتمالی کمیته اجرائیه و داراالنشأ   .7

مناسب ساالنه و هم چنان تقاضای کمکهای داوطلبانهٔ اعضأ را برای تطبیق پروگرامهای مشخص به کمیتهٔ  

 رهبری پیشنهاد مینماید؛

متصدی مالی از عواید و مصارف شورا منظمآ به کمیتهٔ اجرائیه و دارالنشأ گزارش داده و راپورساالنهٔ مالی  .8

 رهبری را ترتیب نموده بعد از تصویب کمیته رهبری برای تصویب به مجمع عمومی تقدیم میکند. کمیتهٔ 

 متصدی مالی حساب بانکی شورا را افتتاح و مراقبت میکند. .9

بصورت حضوری و یا از طریق کنفرانس وقتآ فوقتآ در صورت ضرورت کمیته اجرائیه و داراالنشأ  جلسات .10

 دائر میگردد. یاست رییس کمیته رهبری و در غیاب او توسط معاون به رتلویزیونی )تلیکانفرانس( 

 رئیس کمیته اجندای مجالس را ترتیب و برای منظوری به اجالس تقدیم میکند؛ .11

گردیده بطور الکترونیکی و کتبی حفظ یادداشت  سکرتر یا منشیفیصله ها و تصامیم جلسات از طرف  .12

 میگردند؛

 ؛بر دوش مسٔول امور تشکیالت میباشدامور دفتر داری شورا  یتمسٔول .13

از  افغانهای خارج  شورای همبستگینامهٔ ساسا وراجستر کردن موضوع  ،ٔکمیته اجرائیه و داراالنشا رییس  .14

 تحت عنوان را  کشور

 ADUC) ( COUNCILUNITY AFGHAN DIASPORA    

 جستجو  ملل متحدچوکات قوانین و یا در آسترالیا غیر انتفاعی در غیر دولتی و به مثابه یک انجمن اجتماعی 

 مینماید.
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 افغانهای خارج از کشور  شورای همبستگیاعضای مّوسس   –م پنجمادٔه 

 

1. Afghan Australian Philanthropic Association/ http://www.aapa.org.au/en/ 
Chairperson Dor Aschna/ aschna1@hotmail.com 

2. Afghan Australian Unity Association, Melbourne / استرالیا د یوالی ټولنه -د افغان  /AAUA 
/Mr Akbar Darwish ma.darwish61@gmail.com/ Mr Uzair Ceyddique/ 
uzair3802@gmail.com/  Dr Noor A Khalidi/ noor.khalidi@gmail.com 

3. Afghan Community in Greece, pashton_zalmay11@hotmail.com 
4. Afghan Community in Italia Chairman: Mr. Ekhtiar Mashriqwal / 

Afg.com.it@gmail.com 

5. Afghan Cultural Association in Finland/ Chairman Nawab Akbar Khan /  

6. Afghan Cultural Association in Nederland / Chairman: Abdullah Ehsan / 
Operator of Website "Larawbar news"/ Abdullah.ehsan@gmail.com 

7. Afghan Culture Assoziation Zürich،Switzerland Chairman, Ing. Abdul Rahim 
Ahadyar/ rahim@hispeed.ch 

8. Afghan Educational and Cultural Center, Vienna. Chairman, Ing. Rohullah 
Zarif/ Zarif-ruhollah@hotmail.com 

9. Afghan German Online / Qais Kabir/ info@afghan-german.de 
10. Afghan Historical Strategic Centre UK/ Director Dr Wares Waziri/ 

waris.waziri60@gmail.com/ Noor Wahab Sapand,/ Sayed Zaker Shah Sadat/ 
s.zakershah@googlemail.com 

11. Afghan National Unity Council, Belgium/ Represented by Dr. Khalilullah Wafa 
Khederkhel/ afgnatunie.vzw@hotmail.com 

12. Afghan Social club UK/Samsoor Faiz / samsoor_afg@hotmail.com/ 

13. Afghan Wulas Cultural Association- Austria / President: Dr. Fazel Rahman/ 
rahman.fazel@gmx.at 

14. Afghan Youth Active Association, Austria, AKTIV Verein, Vienna/ Safi Aemal 
Rafiq/ aemal.Safi@gmx.at  

15. Afghan youth UK Unity Afghan Community/ Dr Khesrow Sangarwal: 
Khesrows@gmail.com   

16. Afghans Literary Association, Vienna/ Chairman: Hafizullah Khaled/ 
hkhaled@chello.at 

17. Afghans’ National Coordination Centre (ANCC), Africa Branch, Sudan 
/Mumtaz224@hotmail.com 

18. Afghans’ National Coordination Centre (ANCC), Rafsanjan, Iran/ Ms. Asefa 
Estanekzehi / estanzehiasefeh@gmail.com 

19. Afghans’ National Discourse Centre (ANDC), Global Centre, California, USA/ 
Dr Tajuddin Milatmal/ tmillatmal@gmail.com 

20. Afghans’ National Discourse Centre (ANDC), Kabul Afghanistan/ Mr Samiullah 
Passon/ pasoonsamiullah@gmail.com 

21. Ajmal Attak Yousafzay Wakhan @live.no Afghan Adabi nasta. Norway 
22. All Afghans Protection, UK / Sayed Zaker Shah Sadat / 

unity.afghanistan@gmail.com 

23. Asma Asiaee / Melbourne Australia / 

24. Association of Afghan Residents in France, Ibrahimi.ibrahimi@yahoo.com 
25. AZADI Afghan-German Friendship Association, Germany/ Chairman Belal 

Kabuli  
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26. Coalition of Afghan intellectuals in Cologne Germany/Mr Said Hassan/ 
hasan.said@icloud.com 

27. Dawat Media M. Tariq Bazger / dawatmedia@gmail.com 
28. Discourse Afghanistan, based in London UK/ Dr Khesrow Sangarwal: 

Khesrows@gmail.com 

29. Dr Iqbal Safi/ Melbourne Australia/  

30. Dr Jalali Abdul Salam / jalali.abdulsalam@gmail.com 

31. Farid Bahman / faridbahman@yahoo.com 

32. Farida Fahrtash/ Sydney Australia/ ffahrtash@gmail.com 
33. Friba Friba Charkhy/ Paiwastoon Magazine / پیوستون مجله /Sweden 

34. Habib Hotaki California USA/ habibhotaki@live.com 

35. Abdulrab Habibyar WAYGAL Media /Vienna/arhabibyar@gmail.com 
36. Hamid Parafshan /hamidparafshan@yahoo.com.au/ Melbourne, Australia 
37. Homayoon Tach/ homayountach@yahoo.co.uk/ Afghan Advisory Board -AAB/ 

London, UK 
38. Khatol Momand / Editor in Chief Paiwaston Magazine / Sweden 

39. Khyber BA/Juornalist TV/Defence Lawyer/ Vienna, Austria/  

40. Laila Seemeen / lailasemeen@hotmail.com/ Perth, Australia 
41. Malalai M. Nezam/ Human Rights and Women Rights Activist/ Virginia USA/ / 

malalnezam@gmail.com 
42. Mustafa Omarzai/ mustafaomarzai@gmail.com/ 
43. Naim Majrooh, /naim.majrooh@gmail.com 
44. Najib Assifi Brisbane Australia/ former head of UNFPA Pacific 

/najib.assifi@gmail.com 

45. Najib Dawary/ Polytechnic Institute of Kabul/ 

46. Najla Shersy / Australia / najlashersyy@gmail.com 

47. Nasrin Ismael / nasrinismeal@hotmail.com / Sydney, Australia 

48. Rafi Tookhi/ Melbourne, Australia/ Rafi.tookhi1@gmail.com  

49. Shaima Semeen/ shaimasemeen@hotmail.com / Sydney Australia 
50. Shakila Zadran Hamidi / Founder Of Read To Lead Afghanistan / 

Shakilahamidi24@gmail.com 
51. Shamla Pashto FM 98.5 Sydney/ Abdulhadi Hadi Head of Radio Shamla 98.5 

FM Sydney (Radio 2000) / Email: ahh.hadi@yahoo.com 
52. Voice of Afghan R.TV in Denmark Chiarman: Yusef Hewadoost/ 

hewaddoost@hotmail.dk 
53. Women’s Empowerment & Leadership, Brisbane, Australia/ Director Mrs Rita 

Anwari / ritaanwari@hotmail.com 

54. Zabihullah Khogyani / CA USA /zabih.khogyani@gmail.com 

55. Zalmai Nasrat / Denmark, Momand12@hotmail.com 

56. Zaman Stanizai /USA/ zstanizai@aol.com/ Professor, California State 
University, Dominguez Hills 

57. Zemar Asiaee / Melbourne Australia / 
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 ضمیمه شماره یک

 پیشنهادات برای تعیین اعضای کمیته رهبری و داراالنشأ 

 

 کمیتهٔ رهبری  

 مجمع عمومی متشکل از ذوات آتی میباشد:و فیصله کمیتهٔ رهبری موقت تا اجالس 

ملبورن، آسترالیا )رئیس آسترالیا، ثبت شده در شهر -داکتر نوراحمد خالدی عضو انجمن اتحاد افغان .1
 سرپرست الی تعیین رییس در اجالس مجمع عمومی(؛

 داکتر تاج الدین ملت مل رییس مرکز تفاهم و همکاری افغانها، شهر سان دییَگو، ایاالت متحدهٔ امریکا؛ .2
 رحمن رییس انجمن "افغان ولس کلچرال اسوسیشن" شهر ویانا کشور اتریش؛الداکتر فضل  .3
 هللا وفا خدر خیل، رییس انجمن "افغان نشنل یونیتی کانسل" شهر گنت، بلجیم؛داکتر خلیل  .4
 داکتر خسرو سنگروال متصدی "دسکورس افغانستان"، شهر لندن، انگلستان؛ .5
 سید ذاکر شاه سادات، مرکز مطالعات تاریخی ستراتژیک افغانستان مقیم انگلستان؛داکتر .6
 ن.سید حسن، اتحادیهٔ افغانهای مقیم کلن، آلمامحترم  .7
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