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د تدویر جلسھ انجمن حقوقدانان افغان در اروپارگذارش در مو

در جلسھ. کشور ھالند دائر گردیدھلمونددر شھر 2012مارچ 3بتاریخ جلسھ وسیع انجمن حقوقدانان افغان در اروپا 
از چھره ھا و شخصیت تعدادعالوتاً . شتراک نموده بودندبلجیم و ھالند ا، کشورھای آلمان، دنمارک اعضاٌ انجمن از

و ھای حقوق کھ مصروف تحصیل رشتھ محصلین جوان افغان ،ناس افغان مقیم کشور ھای اروپائیسرشھای محترم و
جلسھ حضور ، درایفای وظیفھ مینمایندافغان کھ درکشورھای اروپائیمدافع علوم سیاسی میباشند و یکتعداد از وکالی

. فعال داشتند
محترم عبدارحیم ھاتف سابق اروپا افتخار حضور شخصیت ملی ،معزز وصادق کشور راان درغانجمن حقوقدانان اف

ل ، پوھندوی عبدالسمیع پوھاند احمد شاه جالھمچنان حضوردانشمندان گرامی. شتاجلسھ ددرمعاون رئیس جمھور 
.ه بودمھمانان عزیز برعظمت جلسھ انجمن افزوداستادان سابقھ دار پوھنتون کابل و روشنگر وسایر

وبلجیمی دی نھاد ھای ھالناز اشتراک  مھمانان وحقوقدانان  وتھ در آغاز خانم کریمھ حضور حاضرین را خیر مقدم گف
. دمد الدین نظامی بھ کار آغاز نمومحترم  الحاج احجلسھ با تالوت قرآنکریم توسط . در محفل اظھار قدردانی نمود

ابتدا تاسیس این اولین انجمن حقوقدانان را با صحبتھای ارزشمند خویش عبدالرحیم ھاتف شخصیت بزرگوارمحترم 
بھ و ریخی کشور وافغانان داخل ومھاجر تبریک گفتھ و با نظر داشت تجرآن را دراین مرحلھ خاص تاو نقش اروپا در

طی  مدت خدمت صادقانھ شان کھ دربرابر فشارھا،حوادث و نامالیمتھای کھ بر اندوختھ ھای علمی وعملی خویش
بھ ھمان استواری بھ منافع مردم وکشورش پایھ داری نموده بودند وتاحالکشور ما ازداخل وخارج وارد میگردید، با

حترم ھاتف مورد استقبال حاضرین صحبت مکھ.روحیھ مردم ومھین دوستی شان میباشند، آغازگر جلسھ انجمن بودند 
                                                                                                                                 . قرار گرفت

ی سوال و خواست وطنپرستانھ شان از مقامات دولت افغانستان تقاضا نمودند تا افغانان کھ متقاضی پاسپورت ایشان ط
وی تذکر دادند کھ . شان گردندر بھ ترک تابعیت افغانیوگی و تحت فشار مجبکشور میزبان میگردند، نباید بھ ساده

.کشور استتابعیت افغانی بزرگترین افتخار افغانان مھاجر در خارجحفظ



در آغاز پیام  جناب پوھاند دوکتور غالم سخی از کشور دنمارک میر عبداواحد سادات معاون انجمن اٌ محترم بعد
بنابرد مصئون محترم پوھانمتاسفانھ . ت نمودجلسھ قرائرا عنوانی رئیس انجمن حقوق دانان افغان در اروپا مصئون 

، طی صحبت شان روی محترم سادات بعد از قرائت پیام . جلسھ حضور یابنددرتوانستند معاذیر صحی و بعد فاصلھ ن
وسھمگیری شان با نظرداشت موقف مھاجرت انجمن اعضای مسلکی و وطنی اھداف  انجمن ، وظایف ومکلفیتھای

. الزم ارائھ داشتندمفصالٌ بھ اشتراک کننده گان توضیحات درپروسھ بھترشدن حاکمیت قانون درکشور
طی سھ ازکشور آلمان طی گذارشی  ازکار وفعالیت انجمن سکرتر مسئول انجمن عبد الواسع غفاری محترم اٌ قبامتع

ه و جھت تحقق بھتر ارائھ نمودکل گیری و نظم کاری انجمن معلوماتمعضالت تخنیکی در روند شیو روی بعضسال 
نتھا را بھ اساس رشتھ ھای علم حقوق ورفع سھمگیری ھمھ اعضای انجمن در روند تحقق اھداف انجمن،ایجاد دیپارتم

     . معضالت فعلی افغانان بانظرداشت صالحیت ھای قانونی موقف مھاجربودن اعضای انجمن صحبت نمودند 
ناد انجمن بھ لسانھای ھای مداوم ومتواتر محترم عبدالغفار گرامی درکار ترجمھ اساسنامھ وسایر اسھمچنان ازھمکاری

محترمھ لیمھ ابوی , بھ ھمین شکل ازھمکاری ھای مداوم محترم تمیم ابوی . دز امتنان بعمل آورابراسیپشتو وانگلی
مسئولین تخنیکی سایت انجمن،محترم احمدشاه قادری،محترم امان الئد عبیدی ،محترم طالپامیر ومحترم محمدحکیم 

.سروری قدر دانی بعمل آمد
اھداف و ارائھ گردید رویودری دیلنن انجمن بود کھ بھ زبان ھادھزاد معاوزمحترم پوھنیارعبدالبصیربعدی اصحبت 

ھای عملی خدمات  رضاکارانھ صحبت شان زمینھ ه وضمننمودارزشمند انجمن صحبت ھای عملیپالنوظایف کنونی و
نھ ی، سیمنار ھا ، ورکشاپ ھا و سائر زماروپائی وھمچنان تدویر کنفرانسھای علمیھایما در کشوررا بھ ھموطنان

.ھای انجمن بھ توضیح گرفتھای عملی را در آینده فعالیت

روی ھمکاری میان انجمن و سائر نھاد ھای م نیک محمد سلطانی محترانجمن از جملھ اعضای دیگر ھیاٌت رھبری 
اروپائی ،جلب کمکھای مالی جھت تقویت بنیھ مالی انجمن صحبت نموده و گذارش اجتماعی افغانی در کشور ھای 

.مختصر از امورمالی امجمن طی سھ سال بھ جلسھ ارائھ نمودند



ضمن اشتراک در این جلسھ در الھھ ھالند دولت اسالمی افغانستان کبیر جناب محترم عنایت نبیل سفیربھ تعقیب آن 
شد و انکشاف در رراصحبت را پیرامون اھمیت ایجاد انجمن حقوقدانان افغان در اروپا و نقش این ھم مسلکان حقوق

  .ارائھ نمودند و آنرا قدم مثبت ارزیابی نمودندافغانستان سیستم حقوقی  

ز کشور کھ بحیث وکالی مدافع مصروف کار اند ھریک  دوشیزه بھار معنوی ادر  جلسھ سھ تن از جوانان افغان
در مورد  سودمند رایم  صحبت ھای بلجکشور آلمان و احمد سخی ازکشور ھالند، کاوه کاویان عضو ھیاٌت رھبری از 



ن در اروپا ارائھ اانجمن حقوقدانان افغافغانان مقیم اروپا وو ھمکاری با ، نقش شان درکمک مسلکی شان ھایکار
موقف حقوقی زن در دوشیزه بھار معنوی ھمچنان از نام انجمن زنان روشن در ھالند مطالب را پیرامون  . نمودند

اھی ازقوانین گشوریکھ دروعدم آگینمھاجرکاوه کاویان با توضیح معضالت ، محترمنمود ده  مطرح اجتماع و خانوا
د وخالصھ آگاه نبودن از حقوق ومکلفیت ھای خویش در محیط فامیل واجتماعی کھ در آن زنده گی نآن متوطن میگرد

. افغانان در بلجیم توضیح نمودگی ھای پناھدهفاکتت علمی وعملی شان را درموردھمچنان احمد سخی  تحقیقا.مینماید
پروگرس الو نتورک " اداره تن از وکالی یک) 1(بروک ندر قسمت بعدی پروگرام رشتھ صحبت با خانم میکھ وان د

پناھنده گان در داخل سرحدات اروپا میباشد، مطالب دلچسپ  را در ر وشکھ یک جمع وکالی دفاع از حقوق ب) 2(بلجیم 
توجھ حاضرین و ن نمود کھ مورد دقت ای در دفاع از حقوق مشروع بشری پناه جویان بین نھاد حقوقآمورد اھداف 

.این نھاد ھمکاریھای بعدی شان را با انجمن حقوقدانان افغان در اروپا اعالن نمود. قرار گرفت
سازمان بود کھ  اھداف و کار ھای جالب، موثر و عملی این ) 3(بخش جالب دیگر مربوط بھ نھاد اجتماعی کیھان 

یک تعداد از  دانشجویان افغان در پوھنتون ھای توسط نھاد کیھان . ھھ عباسی بھ معرفی گرفتھ شدتوسط دوشیزه اال
دیده ھالند تشکیل گردیده است کھ  ھمکاری ھای شان در عرصھ آموزش اطفال در افغانستان و در ھالند متمرکز گر

.این نھاد اجتماعی دارای یک کمیتھ حقوقی نیز میباشد  کھ با انجمن حقوقدانان ھمکاری شان را آغاز نموده اند. است

  

ایشان ھمچنان . با صحبت عالمانھ شان  بھ شکوھمندی جلسھ افزود  جاللاحمدشاه و دانشمند پوھاند ت محترمشخصی
.ودمرزومندی موفقیت و ھمکاری نآھالندان در ی افغاز نام شورای مشورتی اتحادیھ انجمن ھا

غان در ھیاٌت رھبری در ھمین بخش جلسھ  مطابق ماده ششم اساسنامھ  اولین عضویت افتخاری انجمن حقوقدانان اف
پوھاند احمد شاه جالل  محترم عبد ارحیم ھاتف و ک محترم و بزگوار  و دانشمند ھریدروپا را بھ دو شخصیت معزز

.اعضای جلسھ قرار گرفتنمود کھ مورد استقبال گرم تفویض
دوزارت عدلیھ ھالنبھ کھ  یک اداره سراسری ھالندی و مربوط ) 4(" شورای حمایت حقوق اطفال " نھاد ھالندی 

تضمین ھای قانونی حمایت و ھالند و کشورمفصل در مورد حقوق اطفال در اتمیباشد ھم در این جلسھ  توضیح
توضیحات توسط ژاک سیمونز . بھ حاضرین ارائھ نمود و انکشاف جسمی و روانی طفل در خانواده مصئونیت حقوق 

.یکی از اعضای کادر رھبری  این اداره در ایالت نورد برابانت ھالند ، شھر ایندوون ارائھ گردید) 5(
عالیت مینماید ھم در مورد ف)دسکریمینشن (ضمبارزه علیھ تبعیمساوات و ھالندی کھ بخاطر دیگر نھاد اجتماعی 

موضع حقوقی جارجیان و تساوی حقوق شان بخش اعظم کار شان زشیوه ھای عملی فعالیت شان در ھالند کھ دفاع ا
یک تمرین عملی را با اشتراک کننده گان ی از برنامھ ھم نھاد شان را بھ معرفی گرفت و در قسمت، را تشکیل میدھد 

بود کھ اشتراک کننده بر روان انسانھا احساسات مبنی بر تبعیض اثرات یت متبارز ساختن این تمرین در واقع. انجام داد
یھ فونکن  اجرا کننده این بخش بود کھ توسط یفخانم اکار عملی . گان با عالقھ مندی یکجا تمرین را اجراٌ نمودند



ترم محدر بخش بعدی .گردیددرتوضیح اھداف آن نھاد مثمر واقعانیسھ دھزاد بھ دری ترجمھ میگردیدمحترمھ 
.رز ساختنداو نقش انجمن را در راستای وظایف مطروحھ  متبدنظارت انجمن صحبت نمودنگردیزی  مسئول کمیتھ

استاد اسبق در فاکولتھ حقوق و علوم سیاسی در پوھنتون کابل کھ محترم  پوھندوی عبدالسمیع روشنگرصحبت علمی
اعضای گردید مورد توجھ خاص ھارائردو والیت کشور، بھ زبانھای انگلیسی و دری با اندوختھ ھای عملی شان د

ارائھ نمودند کھ بدون رابرای انجمن ورد توجھ ممانھ  پیشنھادات  جالب و الطی یک توضیح عقرار گرفت وجلسھ 
.شک  میتواند امورات انجمن را در تعمیل اھدافش کمک نماید

کھ عنوانی انجمن ھم مسلک ، شخصیتھای بزرگوار وی  شاد باش و ھمکاری از نھاد ھاپیام ھاقسمتی دیگر جلسھ در 
.پیام ھا  در سایت انجمن بھ نشر خواھد رسیدمکمل متن . خلص متن پیام ھا  قرائت گردیدمواصلت نموده بود طور

نھاد ھای مختلفھ 93متشکل از کھاز نھاد جامعھ مدنی افغانستانپیام جامع شادباش   افتخار مینماید کھوسیلتاٌ انجمن 
پروفیسور دوکتورھمچنان پیام ھای از ،. ریافت نموددد، میباشنل والیات افغانستان فعا23دفاع از حقوق بشر در 

              ،شاور وزارت امور خارجھ افغانستانو مپوھنتون کابلسیاسیمطاھر ھاشمی استاد فاکولتھ حقوق و علو
و علوم سیاسی پوھننتون کابل و تھ حقوق لکوافاناستادل وپوھندوی عبدالقادر عدالتخواه بوبھ حقوقممحندوالھپو

. یاد آورشدن ارسال نموده اندمعنوانی جلسھ انجن اساسیقانوکمسیون مستقل نظارت برتطبیق اعضای
ھیات ،ن ھای افغان در ھالندمجولی محمد شاھپور رئیس اتحادیھ انمنجملھ ھای  محترم نھاد ھا و شخصیتھمچنان

قدان سابقھ دار بھ حقولمعفمحترم محمد آص،رھبری مرکز کاری جامعھ سراسری افغانھا در فدراسیون روسیھ
احمدمرید حقوقدان وھنرمند افغان بھ نماینده گی کشور دنمارک، محترم ی حقوقدانان افغان مقیم تعد ادنماینده گی ازیک

کشورفرانسھ اتحادیھ اسالمی مھاجرین افغانان مقیم شھر ھانور آلمان ، یکتعداد محصلین افغان از یکتعداد حقوقدانان
.بھ جلسھ مواصلت نموده بود پیام ھای شان فاکولتھ حقوق شھر ھامبورگ آلمان

تعداد زیادی ار ھم مسلکان از کشور ھای ناروی، سویدن و انگلستان ضمن تماس ھای تیلفونی حمایت و ھمکاری 
.شان را با انجمن  ابراز نموده بودند



منت تردیپاایجاد مساٌلھ شدر این بخ.بھ بخش دوم کار خود آغاز نمود18:30ساعت غذای شام صرف جلسھ بعد از
جھت تحقق بھتر اھداف انجمن تمنت  رده دیپابا توافق آراٌ مورد تبادل نظر قرار گرفت کھ در جنب انجمن ھای مختلفھ  

گردید و حقوقدانان محترم درایجادی ھمھ اعضای انجمن با نظر داشت پروبلمھای عینی وفعلی افغانان وسھمگیر
ایجاد زھدف ا. عالقھ مندی در دیپارتنمت مورد عالقھ شان ثبت نام نمودندجلسھ  نظر بھ رشتھ تحصیل ،تجربھ و

ت ھا  از طریق سایت انتر نتی و ارائھ معلوما،کار ھای مشخص از جملھ تحریر و ترجمھ مقاالتانجام ت ھا نمترادیپ
.ت عملی میباشدامکاناسائر وھمچنان ایجاد نظم بھتر در ارائھ کنفرانسھا، سیمینار ھا  

بیشتر دیپارتمنت ھای ایجاد شده        یا و عضویت  یکمیتوانند از طریق ادرس الکترونیکی البتھ حقوقدانان محترم
حقوق بشر، حقوق فامیل، حقوق پناھنده گی و مھاجرت، حقوق زنان، قوانین و اسناد حقوق اطفال ، حقوق اسالم، (

) سیستم حقوقی اتحادیھ اروپا( حقوقی، حقوق و روابط بین المللی، تاریخ انکشاف حقوق افغانستان و حقوق اروپائی
.دحاصل نماینرا

زیمحترم شعیب اسحاقاش بھ ھمکاری محترم احسان عمری با با صدای گیراهجلسھ در بخش اخیر و غیر رسمی 
قرار گرفت واز فضای شاد مھمانان وحقوقدانان گرامی استقبال گرم محفل افزود موردکھ طبلھ مینواخت برگرمی 

   .خاتمھ یافتمحفل شب 12حوالی ساعت .  یقی  لذت بردندسوم
ابراز ننده گان جلسھ وحضور فعال شان ھیاٌت رھبری انجمن وسیلتا،مراتب سپاسگذاری عمیق خود را ازاشتراک ک

.میدارد
صاٌ ھیاٌت رھبری  بدان افتخار مینماید امتنان بی پایان ، اخھمچنان از ارسال پیام ھای شاد باش کھ بدون شک انجمن

. مینماید
- ا معاذیر دیگر در کار جلسھ فاصلھ راه و یکھ نسبت بعدمحترم میدانیم آنعده از ھم مسلکان قابل تزکر

ضاٌ  خانھ پری نموده ، میتوانند فورمھ ھای کسب عضویت انجمن را  با مشخصات و امکرده نتوانستنداک اشتر
                              . ندبھ سکرتریت انجمن ارسال فرمایالکترونیکی ویا از طریق پست ازطریق پست

اعضاٌ و متقاضیان عضویت گردیده است  اویرو در سال تعین25مبلغ قابل یاد آوری میدانیم کھ حق العضویت 
شماره بانکی در سایت انجمن قابل . دانتقال فرماینبھ حساب بانکی انجمنمیتوانند پول حق العضویت شان را 

.دسترسی است
1. Mime van der Broeck, Progress Lawyeres Network 

2. Stichting Keihan

3. Jac Simons, Raad voor de Kinderbescherming, Ministerie van Justitie.

4. Stichting RADAR voor gelijke behandeling tegen discriminatie.

5. Eefje Vonken


