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حضار گرامی،
تدویر جلسه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا را خیر مقدم گفته  ،امیدوارم که زمینه مساعد باشد تا در مباحثات روی دست
غور الزم نموده بتوانید .زیرا موضوعات و پروبلم های مد نظر بغرنج بوده کاری ساده نیست .از اینرو تدابیر جدید بکار دارد.
به نظر بنده این انجمن بدو جهت مکلفیت احساس میکند ،یکی اینکه فعالٌ ما در کشور های زیست داریم که شرایط و قوانین
حقوقی آنان طوری دیگر بوده و تعداد از هموطنان ما در این دیار به مشکالت مواجه اند که حل آنها بیشتر از راه های حقوقی
میسر میباشد .در حالیکه انجمن حقوقدانان افغان دراروپا مسایل حقوقی داخل کشور عزیز ما را کنار گذاشته نتوانسته  ،خود
را مکلف میداند که در این راستا نیز فعالیت نماید.
پناهنده گان افغان در اروپا در قدم اول به مشکالت قبولی پناهنده گی مواجه اند زیرا تعداد زیاد آنان خود را با قبول مشکالت
زیاد در یک گوشه از اروپا مانند یونان ،ایتالیا و و غیره رسانیده و هر لحظه امکان دوباره فرستادن آنان به افغانستان
وجود دارد که حاال حل این مشکالت هم چندان آسان به نظر نمیخورد .همچنان مشکالت مانند برخورد های فامیلی  ،تصادم
های شخصی و مشکالت تجارتی هموطنان ما طوری دیگریست که حالت آنان از نظر قوانین اروپائی طرز دیگر ی بوده و از
اینرو قناعت جانبین را فراهم کرده نمیتواند .بنا بر آن چاره اساسی آن در استفاده از قوانین خود کشور ما دیده میشود که این
وظیفه نیز بدوش انجمن حقودانان افغان در اروپا میافتد .البته در چنین موارد انجمن سعی خواهد نمود تا مساٌله حقوقی آنها
را در چوکات مقررات و نظام حقوقی این کشور ها انسجام داده تا اینکه راه حل درست پیدا شود و در نتیجه مشکل آنها حل
گردد.
مساٌله حقوق داخل افغانستان که بخش دیگری فعالیت های این انجمن را تشکیل میدهد ،برخورد به یک مشکل دیگر میباشد.
زیرا با تاٌسف در پهلوی حقوقدانان کشور ما هنوز هم تعداد از زورمندان قدرت را در دست داشته و در بر از حقوق مردم
تخطی مینمایند که این حالت بدات خود مبارزه طوالنی حقوقدانان محترم را ایجاب مینماید.
تا جای که انجمن حقوقدانان افغان در اروپا توانسته است از طریق نشرات و تماس ها در داخل و خارج کشور کمک های الزم
را نموده ولی دنبال کردن آن پیگیری زحمت فرسا بکار دارد که یقین دارم حقوقدانان معزز ما در اینباره دریغ نخواهند کرد.
امیدوارم این جلسه حضار به پشتیبانی و همکاری صادقانه حقوقدانان انجمن نتیجه پرثمر داده و به مسایل دسترسی پیدا
کنند که راه های حل مشکل را بر آورده بتوانند.
با عرض سالم و تمنای موفقیت های همه شمایان .
کاندید اکادمیسن پوهاند داکتر احمد شاه جالل

پیام رئیس اتحادیه سراسری انجمن های افغان در هالند
دهزاد صاحب گرامي سالم،
ممنونم كه دعوتنامه كنفرانس را از طرف شما دريافت نمودم ،ولي متاسفانه كه در همين تاريخ نشست هيىت رهبري اتحاديه كه
شما نيز در جريان قرار داريد تدوير ميگردد ،معذرت دوستانه ما پزيرا شويد ،زياد عالقه داشتم كه در اين همايش در كنار شما
عزيزان قرار ميداشتم ،اميد كه پيام همبسته گي ما را در كار كنفرانس وسيله شويد،
موفقيت هاي مزيد شما را تمنا مينمايم.
با حرمت
ولی محمد شاهپور

پیام کارزار اروپایی حقوق بشر برای مردم افغانستان
به شرکت کنندگان محترم دومین کنفرانس انجمن حقوقدانان افغان مفیم اروپا،
انجمن حقوقدانان افغان مقیم اروپا که درسال  5112به اثر سعی و تالش هموطنان حقوقدان مجرب و با احساس
بیرون مرزی ما ایجاد گردیده ،اقدام عالی بوده غرض خدمت گذاری برای هموطنان ما در اروپا  ,دفاع از حقوق
بشر در افغانستان ایجاد و زمینه است برای ایجاد و استحکام یک سیستم حقوقی سالم و مدرن از طریق تبادل تجارب
مسلکی و انتقال دست آورد های جامعه جهانی در عرصه های حقوقی در کشور.
.
کارزار اروپایی حقوق بشر برای مردم افغانستان منحیث نهاد همکار در عرصه دفاع از حقوق مردم افغانستان در
اروپا و حقوق بشر در داخل افغانستان تدویراین کنفرانس را ضمن عرض تبریکی وتهنیت برای اشتراک کنندگان و
گردانندگان محترم آن ,ارزشمند دانسته و همکاری همه جا نبه و متقابل خویش را در راستای اهداف انسانی به
خاطر دفاع از حقوق مردم افغانستان وخدمت گذاری برای مردم افغانستان یکجا با شما در راه تحقق مصوبات این
گرد همآیی اعالن می دارد.
.
به آرزوی موفقیت های هرچه بیشتر تان
با تقدیم درود ها و احترامات
عبدالسالم احمدی ماستر حقوق و علوم سیاسی
مسئول نهاد کارزار اروپایی حقوق بشربرای مردم افغانستان در هلند

