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 انجمن حقوقدانان ایجاد شعبه کشوری

  )هامبورک شمال (شهرزون  افغان در اروپا

  ٢٠١٣جون  ٢٣

  

 

 ،اروپا اساسنامھ انجمن حقوقدانان افغان در ١٩حکم ماده  انجمن و ٢٠١٣پالن سال  طبق

اشتراک  با سال جاری جون٢٣بتاریخ گردھمآیی جھت ایجاد شعبھ کشوری انجمن 

ـ  علمی ھای نھاد بعضیمحصلین حقوق و نماینده گان ، )انجمن اعضای( حقوقدانان محترم

دایر ھامبورگ  فرھنگ شھر در صالون خانھ علم و بجھ عصر ١۵ساعت   فرھنگی

جلسھ را افتتاح ، رھبری انجمن شورای دا محترم نیک محمد سلطانی عضوابت در .گردیده
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محترمان  وموقت  دستور را بحیث رئیس یشبرد کار جلسھ محترم احمد شاهپسپس جھت  و

جھت پیشبرد کار  ی (ھیات تحریر)دارالنشا محمد نعیم اختری را در احمدشاه قادری و

  .یدندپیشنھاد نمود کھ بھ اکثریت آرٔا انتخاب گرد جلسھ

 
پیام شورای رھبری  ،حقوقدانان مجرب ئید شده محترم قادر نظامی یکی ازتا طبق اجندای

وه تحلیل و توضیح برعالدر پیام  ت نمود.ارسال شده بود قرائ عنوانی جلسھ انجمن را کھ

حقوقدانان  از، کشور عدم حاکمیت قانون و روحیھ قانون گریزی حاکم در ،وضع نابسامان

داخل  درتجارب کاری خویش را  علمی حقوقی وھای  اندوختھ تاگرامی تقاضا بعمل آمده 

با ایجاد شعبات  دھند. قرار مت ھموطنان عزیزدخ در خارج کشور طبق اھداف انجمن و

حالت مھاجرت  آنکھ در حقوقدانان بابسیج شدن  وکشورھای مختلف  شھرھا و درانجمن 

تجارب خویش  نظریات وتبادل  باانجمن دیپارتمنتھای  شعبات کشوری و در، قرار دارند

 ازو ھم  وطن خویش انجام دھند قبال مردم و اخالقی خویش را در ایمانی ووظیفھ  میتوانند

وپا) طبق (بخصوص مھاجرین افغان مقیم ار خارج کشور در داخل وحقوق افغانان 
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دفاع  کنوانسیونھای قبول شده بین المللی طبق قانون حمایت و اعالمیھ جھانی حقوق بشر و

  نماید.

ا جلسھ ر سپس محترم نیک محمد سلطانی عضو شورای رھبری انجمن بیانیھ اساسی

 بیانیھ اساسی ضمن توضیح مختصر از اجراات . درثنا بھ خوانش گرفت ضمن حمد و

کھ در سال جاری شورای رھبری انجمن طبق پالن  وظایفی انجمن طی سالھای اخیر و

جھت تحقق بیشتر اھداف  توجھ حقوقدانان گرامی را در، پیشرو دارد ٢٠١٣کار سال 

 ،طریق تبلیغات حقوقی معطوف داشت تا ازکھ وظیفھ ھر حقوقدان آگاه میباشد  انجمن

ارائھ مشوره ھای ، عرصھ ھای مختلف تبلیغات حقوقی در، تشریح قوانین توضیح و

 .خدمت بھ ھموطنان عزیز خویش گردند اروپا مصدر حقوقی رایگان بھ افغانان مقیم

 
 انانیجھت جلب جو درحقوقدانان ھمھ توجھ جدی خواھان بیانیھ اساسی  محترم سلطانی در

جھت کمک بیشتر بھ نمود تا  ،گرفتھ اند تحصیالت حقوقی را فراکشورھای اروپائی  کھ در

فیتھای مکل حقوق و کھ نسبت معضالت لسانی، ما ن عزیزآنعده ھموطنا و افغانان مھاجر

با  تا .گردید ،معلومات الزم ندارند مینماید،آن زنده گی  کھ در قوانین کشوری وخویش 
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با  غیره حقوق فامیل و ،حقوق کار ،حقوق شھروندینند قوانین ماتوضیح ، تبلیغات حقوقی

آن بھ  نشر ومقاالت  طریق تحریر از یا افغانی ومجالس  وارائھ معلومات در محافل 

 ،اروپا حقوقدانان افغان در طریق سایت انترنتی انجمن ازخصوص بھ ھای افغانی  وبسایت

 اخالقیوظیفھ د قلم بدست نیز میتوانن محترم این بخش حقوقدانان در مصدر خدمت گردند.

 با تحلیل ازکشور خارج  ومردم خویش در داخل  وطن و مقابل و مردمی خویش را در

 آزادی حقوق و ،وضع نابسامان کھ حیات یرون رفت ازھای بھرا و افغانستانوضع فعلی 

تحکم حاکمیت شیوه ھای  و جدی قرار دارد معرض خطر لحظھ در رھھموطنان ما ھای 

انجام  ،جستجو نموده تجارب خویش اشت دانش مسلکی ونظرد با ماکشور عزیز  قانون در

   دھند.

تجربھ ضمن صحبت علمی شان متذکر شدند  باحقوقدانان  طبق اجندا محترم سھیلی یکی از

درک اینکھ سرنوشت کشور بدست یکعده  ھر حقوقدان وطنپرست میباشد تا با کھ وجیبھ

 تیمردم و اعاده حیثبرای نجات  ست،گرفتھ ا قرار بار بند وو بی  اشخاص بی ھویت

  .مسئول بداند خود را بین المللی و سطح ملی فرد جامعھ در حقوقی ھر

توانای  گان و نویسندهشاعران  بھ تعقیب آن محترم خلیل ناظم باختری حقوقدان و یکتن از

شدن جلسھ ایجاد شعبھ زون شمال  را کھ بھ مناسبت دایر زیبائی قطعھ شعری ،کشور

کشور ما سروده  در نقش آن در روند حاکمیت قانون، اروپا انجمن حقوقدانان افغان در

خود جذب قلوب اشتراک کننده گان حاضر را بھ  خاص دکلمھ نمودند کھ ، با طرزبودند

ھامبورگ صحبت  ادیھ افغانان درمسئول اتح د دان ونظام اقتصا محترم سنجر اً بعد نمودند.

 ھای ھموطنان آزادی تامین حقوق و درکھ  حقوقدانان ارزشمند نقش از نموده ومحتوای  پر

، آرزوی موفقیت ، ابراز سپاس نمودهخود قرار داده اند یف را کھ پیشروبالوسیلھ اھدا ما

 .نمودند
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محترمھ  لھجم از، اشتراک کننده گان گرامی صحبت ھای بعدی بیانیھ اساسی و د ازبع

 سایر حاضرین در محترم عبدالحبیب مجید و ،محترم عبدالقادر نظامی عفیفھ آزاد زوی،

از قناعت بخش ضمن ارائھ جوابات محترم سلطانی  .مطرح کردند سواالت متعدد راجلسھ 

پیرامون جلسات متداوم شورای رھبری انجمن (دستآورد ھای انجمن طی سال جاری 

 با مالقات درمحترم عبدالبصیر دھزاد معاون انجمن  اقدامات، موضوعات مورد بحث

 ویردر تدشان اشتراک فعال جویان افغان و امون معضالت پناھننمایندگان پارلمان ھالند پیر

اعتراضیھ عبدالواسع غفاری و  ھلندکشور  در کنفرانس عدالت برای پناھنده گان افغان

یا پول کمکی اطفال  )Kindergeld( عدم تطبیق دقیق تادیھ مبنی بر مسئول انجمن سکرتر

کھ  فقر روز افزونی و .کمک گیرنده کشور آلمان صورت میگیرد و بھ اتباع بیکار

را کشور آلمان میباشد کھ آینده اطفال شان  درکمک گیرنده گان دولت  دامنگیر بیکاران و

 کشورروحی اطفال آنان کھ آینده سازان  رشد جسمی، تعلیمی و کھ سیر چرا تھدید مینماید.

 ارسال آن بھ مراجع دولتی و و ، میباشددارد جدی قرار معرض خطر آلمان میباشند در

کھ شامل  دیگر انجمنسودمند اقدام  ھاھھمین شکل د بھ) سازمانھای سیاسی کشور آلمان

سایر  سلطانی و توسط محترم ،میباشد خارج کشور بود، داخل و افغانان درحقوق  دفاع از
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 پیشنھادات و بھ ھمین شکل گردید.ارائھ معلومات لسھ بھ اعضای حاضر در جمسئولین 

ارائھ الزم  جوابات محترم یادداشت ومسئولین توسط  حقوقدانان محترم سایرنظریات 

  .گردید

انتخاب ھیات رھبری شعبھ کشوری زون شمال کشور آلمان کھ شامل  بخش دوم جلسھ در

  :پنج حقوقدان ھریک فضای آزاد شد درسمت شمال آلمان میباھشت ایالت 

  ـ محترم فضل احمد سھیلی ١

  نظامی محترم عبدالقادر -  ٢

  زوی ـ محترمھ عفیفھ آزاد ٣

  ـ محترمھ نجیبھ حسینی ۴

 و بھ جلسھ معرفی نمودند کھ بعد از جر کاندید و خود را ،ـ محترم محمد نعیم اختری ۵

ھر پنج حقوقدان متذکره بھ جلسھ  بھ اتفاق آرای حاضر در ،ث پیرامون وظایف شانبح

 ن انتخاب گردیدند.حیث ھیات رھبری شعبھ کشوری انجمن حقوقدانان زون شمال آلما

جلسھ اساسنامھ انجمن بھ اھداف اجرای وظایف محولھ را طبق  وعده خدمت وآنان سپس 

من را دارند بھ مسئولین وعده جمدشاه قادری کھ عضویت افتخاری انمحترم احدادند. 

اختیار انجمن حقوقدانان  درمواقع ضرورت  در گسپردند کھ صالون انسامبل شھر ھامبور

 . ھیات رھبری جدید شعبھ کشوری زون شمال انجمن ازداده میشود ا قرارافغان مقیم اروپ

اخیر جلسھ فورمھ ھای ثبت عضویت در دیپارتنمتھای  درلطف شان ابراز سپاس نمود. 

تجربھ تخصصی  تحصیالت و انجمن توزیع گردید تا حقوقدانان محترم طبق خواست،

ترتیب با صرف عصریھ سھ جلاخیر  ، عضویت ھمان دیپارتمنت را حاصل نمایند. درشان

  صمیمیت خاتمھ یافت. ی دوستی وفضا ساعت ھفت شام درشده جلسھ 

  ،احترام با

  نیک محمد سلطانی عضو شورای رھبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
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