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 در رماعضای محت و پیشنهادات طبق اجندا )شهرفرانکفورت ( شعبه کشوری آلمان  جلسه 

تشکری دالواسع غفاری با ابرازعبمحترم  ابتداءعصر بکار شروع نمود. 4ساعت ،جلسه

 جمع بندی پیشنهاداتبا ئه نموده، پیرامون اجندای معلومات اراحاضرمحترم حقوقدانان از

 وظایف ما کمک و،یکی ازاساسنامه انجمن ماده سوم 4فقره  که طبق:،فرمود کهحاضرین

 اروپا میباشد،بخصوص مهاجرین که تازه وارد کشورمساعدت الزم به مهاجرین افغان در

ه وارد تازیکتعداد افغانان مهاجردولت آلمان نشراتی،  منابع منتشرهآلمان شده اند.قراراسناد 



دها ویا صدها افغان  را بدون درک معضالت وپروبلمهای عینی )ناامنی واینکه روزانه

شامل افراد ملکی ونظامی، کشته ومعیوب میگردند( کهنساالن جوانان،،بشمول اطفال،زنان

پروبلمهای  الت ومعض گرچه انجمن د.دارد،دیپورت کن معرض خطرقرار حیات شان در

الیات وحتی پایتخت ، وشهرهابا تذکر اینکه درپارلمان آلمان بی امنیتی مهاجرین افغان را

 مراجع ذیصالحه ،بشکل تحریری ذریعه مکتوب ببودگرفته مورد بحث قرارافغانستان 

درپارلمان عمالً ه ، پارلمان ورهبری احزابیک، وزیر داخله صدراعظمجمله شخص  از 

  را داریم.نتایج مثبت آنی داشت، که امیدوارارسال میباشند، فعال

 رسماً به مسوولین امورتا افغان پیشهاد شدگان  عملی وبیشتربه پناهندههمچنان جهت کمک 

درشهرهای مختلف آلمان ، انجمن  ازطریق انجمن تماس گرفته شود، کهآلمان پناهنده گی 

انجمن جهت  اساسنامه ماده چهارم 1ه سوم وفقره ادم 4بانظر داشت فقره حقوقدانان افغان 

به لسان افغانی بلیغات حقوقی رازمینه های تسطح آگاهی حقوقی مهاجرین افغان ،بلندبردن 

کادرهای ورزیده ی  جستجوکمپهای آنان آماده بسازد،وهم انجمن دربرای مهاجرین در

های  تهیه رهنمودگی چندین ساله درکشورآلمان واشت تجربه زنده افغان باشد که بانظر د

های  درشهرآلمان،گی روزمره مهاجرین درکشور درزمینه زنده،طبق قوانین آلمانحقوقی 

محترم صرف تبلیغات  با توجه به این نکته که مبلغینتلف به مهاجرین کمک الزم نمایند.مخ

 عمومی انجمن که قرار اجع به جلسهرهمچنان .)نه تبلیغات دینی ومذهبی(حقوقی نمایند

معلومات الزم ارائه داشت ارشود،هالند برگذهلموندشهردر 2016نوامبر 19تاریخ است ب

مقاالت  ، هرگاه مطالب ویرندکنفرانس سهم فعال بگ کار درازتمام حاضرین خواست تاو

 درتماس شوند .مسوول معاون وسکرتر، بامحترم دهزاد زمینه داشتنددر

 



 ،قدرتی  ، وحیدهللاگردیزی  ، فضل احمدفرشته سیغانی  محترماناعضای حاضر درجلسه 

 هر،اورنگ  هللاحمید ، فریده حمیدی ،سلیمان محمود وصفر اکبری ، محمد شمس حجت 

 بهبود کار انجمن وارزشمند را درجهت کمک به مهاجرین نظریات وپیشنهادات مفید وکدام 

 .ئه داشتندارا

شهر شعبه کشوری نا رسای های بودن و مبنی برعدم فعال سپس به ارتباط انتقاد –

، باید درسطح رهبری مریضی و... وجود داشتسبت معاذیرن طی ایجادش به  فرانکفورت

 شعبه تجدید نظر صورت گیرد. 

انجمن حقوقدانان  انتخاب رهبری جدید شعبه کشوری کاندید وپیشنهاد با پذیرفتن انتقاد ، –

سیغانی به حیث مسول ومحترم وحیدهللا قدرتی محترمه فرشته  افغان دراروپا به عمل آمد . 

دیگر  زمینه کاندید وانتخاب عضوه اتفاق آراء انتخاب گردیدند .دربه حیث عضوشعبه ب

اری ومریضهای خویش را پیشکش سایر اعضای حاضر درجلسه ، معضالت کشعبه ،

 فواد امینپورعضودیگر هریک دررهبری شعبه معذرت خواستند.دو تازعضویند ونمود

آنان ، به  قتفغیابی به حیث کاندیدان پیشنهاد گردیدند که درصورت موازمرحمیدهللا و

، محترم محمد فواد امینپور بعداً با تماساتفاق آراء عضویت یک نفر شان تایید گردید. 

ء اتفاق آراطبق به ئید وتا فرانکفورت( راعضویت رهبری شعبه کشوری آلمان )شهر 

تعهد اعضای محترم منتخب شعبه  شد. عضورهبری شعبه انتخاب، محترم امینپورجلسه 

 کرد.   ت بهبود کار انجمن دریغ نه خواهندتالش درجه نمودند که ازهیچ نوع سعی و

پیام شورای رهبری که کاپی آن به حاضرین جلسه توذیع شده  بعد از خوانشدرخاتمه  –

درزمینه فیصله های متذکر شد که بعد ازتوافق شورای رهبری انجمن محترم غفاری بود، 

تقاضا  محترم جلسه ازهمه اعضایاتخاذ خواهد شد. و را رهبری شعبه جلسه اقدامات الزم 

گذاشته  اعضا بدوش ماکه اسنامه انجمن اس با توجه به مسولیتهای،که دست به هم دادهنمود 

 کامیابی های بشتر را آرزو نمود .آن تالش بیشتر نمایم، و تحقق اهدافدر

جلسه بعد ازجمع آوری حق العضویت حاضرین ، تادیه اعانه  وصرف چای،قهوه و  – 

 ختم شد.جلسه   18:30ناشتا ساعت 

 بااحترام                                      

 

 هیات رهبری شعبه کشوری آلمان )شهرفرانکفورت(                 

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا                           


