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 ترسایی ، جمهوری اتریش  ۲۰۱۶نوامبر  ۱۵

 
 شورای محترم رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ؛

 
افغانستان و » اهمیت علمی  در باره  با اظهار سپاس از دعوت شما برای شرکت دراین کنفرانس  با

 انراه اندازی این نشست علمی را برای شما و دانشمندان گرانقدر و بزرگوار ؛« حاکمیت قانون 
 م. ییمی نمابرای  کار کنفرانس آرزوی پیروزی   ،عرصه قانون و قضا تبریک گفته

 
موضعگیری  با ترسایی تا حال ۲۰۰۹انجمن حقوقدانان افغان دراروپا از بدو تاسیس خود در فبروری 

دررویاروی با نقض قوانین بین المللی دربرابر افغانستان و مردم آن ،  سیاسی ـ حقوقی روشن  های
دفاع ازحقوق و منافع مهاجران افغان در ؛ و  ی هموندان انجمنلکبلند بردن سطح آگاهی سیاسی ـ مس

انجام داده است . باستایش و قدر از این تالش های روشنگرانه شما در خدمات برازنده ای را  اروپا ،
ر که به یکی از مسایل ضنون ، حقوق شهروندی و دموکراسی  باورمندیم که کنفرانس حادفاع از قا

برسطح اگاهی   یاثرات مثبت ،تخصیص داده شده است  «قانون کمیت اح»یعنی  مبرم جامعه افغانی
  خواهد داشت. یدرحیات اجتماعونقش آن  مردم از قانون

 
پیاده  جامعه را تشکیل می دهد کهبسیار مهم  مسایلیکی از « حاکمیت قانون » موضوع  قانون و 

که قانون درمطابقت و همخوانی با  درجامعه ایآن متضمن سالمت جامعه می باشد.  درست نمودن
پیاده و دستگاه های قانون گذار ،دگردی و عدالت اجتماعی طرح و تدوین سفع مردم ، رشد دموکراامن

 ،بادریغ که حاکمیت قانون ستیز  .را تشکیل می دهند نهاد های حاکمیتبنیادی ترین  قانون کننده 
و وانین نافذه کشورشده قاصول ارزشمند دن نموسد راه پیاده موجود درافغانستان  و فسادپیشه زورگو

  . می شود
 

و کارمندان دستگاه کشورعزیزمان غنی از نیروی انسانی کارآمد و با استعداد ازجمله حقوق دانان 
درصورت مساعدت شرایط امنیتی و پابندی نظام به اصول دموکراسی و  می باشد که قضایی 

توانند  در راه قانونی شدن حیات اجتماعی و اقتصادی کشورکارهای سودمندی را   می حاکمیت قانون
در زیر فشارها و تهدیدات  بی شمارنظام ،  کارآمدصادق و بخشی از این نیروی  امروز .انجام دهند
  می دهند.دامه خدمت به مردم و میهن او دردفاع ازحق وعدالت شان به مسلک شریفانه ، قانون ستیز

 
 دانشمندان گران ارج ، نخبه گان امور قضایی وطن !

 ؛تان آرزوی پیروزی نموده علمی رانسفاز نام اعضا و هیات رهبری بنیاد فرهنگی اوستا برای کن 
امید واریم تا نتایج این کنفرانس مسلکی در بیداری مردم  و پابندی آنها به قانون و حاکمیت قانون 

 یاری رساند.
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