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واقعأ .  محترم ولی احمد نوری برخوردیماخیرسوال برحق فوق در البالی یکی از نوشته های  به

، انتظارات بزرگی حمل میکندرا  "انجمن حقوقدانان افغان در اروپا" وقتی یک انجمن نام یزرگ 

مسایلی که درین اواخر اتفاق افتاد مهمترین یکی از . افغانهای مقیم اروپا خلق میکندرا دراذهان 

 از آنجائیکه بازماندگان برخی. میباشد ئیاروپاتوسط یک کشورشهید انتشار لیست پنجهزار

افرادمظنون به سهیم بودن درساختن پالیسی،  تصمیمگیری واجرای زعضی اوبازیکسو شهدا از

نیاز به کاروسیع حقوقی برای سمتدهی درست این در اروپا زندگی میکنند، رها ازجانب دیگقتل 

معرفی میکند، " وقدانانانجمن حق"انجمنی که خود را درچنین شرایط . وضع وجود دارد

پشتیبانی )برای تطبیق مادۀ ششم مرامنامۀ خویش حداقل  ستانجمن بای. نبایدسکوت میکرد

مسمی بودن نام خویش را با داده زمه را ازخود نشان تحرک ال( مشروط ازبررسی جنایات جنگی

 . رساندمیبه اثبات 

شنیده میشود که از نام این انجمن هیأت درهالند . ندارد ملموسی دست آورد هامن تا حال جاین ان

هائی برای البی کردن به نفع افراد مظنون به جنایات جنگی دیدار هائی با احزاب سیاسی هالند 

یکی ازکار های دیگراین انجمن دررسانه ها یامهای تبریکی برخی روزهای ملی نشرپ. داشته اند

با درنطرداشت سوابق  ،در مورد انتشارلیست پنجهزار شهید" حقوقدانانانجمن "سکوت . است

 :باشدذیل دالیل بیکی از میتواند کاری اعضای شورای رهبری این انجمن، 

سیاسی خدمت میکند ودلچسپی به سرنوشت این انجمن به افراد متعلق به یک طیف معین  -

 . بازماندگان شهدای مشمول لیست ندارد

این انجمن برای یک هدف واحد یعنی دفاع از افرادیکه دراروپا مظنون به جنایات   -

 . جنگی اند، تأسیس شده است وبه سایر موضوعات نمیپردازد

البته . تطابق نداردن صنفی مقبولشده برای یک انجبا معیارهای متذکره در هردو حالت انجمن 

حق هرکس برای متشکل شدن در اروپا محفوظ است ولی تشکل ها ی صنفی تابع معیارهای 

 . دقیق ترازسایرانجمن ها اند

این انجمن . مستقر در لندن میباشیم" انجمن جهانی وکالی مدافع افغان"درین اواخرشاهد ظهور

کرده وکارمیکنند تأسیس گردیده وبخش عمدۀ توسط وکالی مدافع جوان که در انگلستان تحصیل 

انجمن جهانی . اهداف شان را کار برای اصالح وانکشاف سیستم حقوقی افغانستان تشکیل میدهد

که اهداف وشمایل اش بیشتر به یک انجمن مسلکی شباهت دارد، کاربرای بهبودحقوق بشر را هم 

. ربرای قضاوت، عمل یک نهاد استمیگویند بهترین معیا. درجملۀ اهداف خویش قرارداده است

امیدواریم انجمن جهانی وکالی مدافع افغان درعمل برای رسیدن به اهداف صنفی خویش 

 . کارنموده نیروی وکالی مدافع جوان افغان را در مسیرثمردهی برای افغانستان سوق دهند

 

 "کمیتۀ حقوق بشرفارو"
 


