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 . م ۲۰۲۲یسوی م شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت حلول سال نو عپیا
 

 م. ۲۰۲۱ رامبدس ۳۱ه جمع

 

   اعضای محترم انجمن، هم مسلکان عزیز و هموطنان ارجمند خارج از کشور،

 

آغاز سال نو   بخاطر خویش را  تبریکات  صمیمی ترین  سیله ویندشورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ب

 .تقدیم میدارد ابه شما و اعضای محترم خانواده های شم ۲۰۲۲عیسوی 

سپاسمندی  و تجلیل ، دارند در کشور های مختلفه جهان  که تقویم عیسوی سال  برای همه هموطنان ما   ز تعویضتجلیل ا

سی  اجتماعی، سیافزیکی،   مصئونیتآنها در  ز با آغوش با  سنن، عنعنه و ارزش معنوی مردمان است که ما و شمااز  

این کشور  مردم  ارزش های ابباید   ،  خویش تهوی ورزش های معنوی ما با حفظ همه ا.   زنده گی میکنیم و فرهنگی 

شریک  یکجا  وندی شدن رپروسه همشیک نمودی از ها منجمله تجلیل از سال جدید عیسوی  احترام نموده ، بحیث 

 . گردیم

ت  لیاق ثموفقیت ها، افتخارات فردی و گروهی خویش را بحی  ههماست  این روز که آخرین روز سال در بجاست که ما 

ندی تجارب خوب و خوش سال گذشته را در ذهن تداعی نموده و سال جدید را به خاطر امید های جدید و ارزوم، افغان 

  ، به فال نیک گیریم.ش و خانواده و جامعه خوی خود ادت ی خوشی و سعهای جدید ، برا

رای حق سعادت و ا دبحیث انسان های  نبوده است که خویش را آنچه برای ما افغانهای خارج از کشور  ۲۰۲۱سال 

، تشویش و ترس و خوف   بسال پر از اضطرا  م.  ۲۰۲۱ال احساس کرده باشیم.  س  همه خوشی ها  با خوشبختی 

ته است ، بوده مواجه ساخ و خطرات بزرگ که جهان ما را حالت رقتباز وطن  ویراس کرونا،  تداوم  ناشی از تسلط 

 است.  

ان  ور که ایم ده از دست دا کرونا  ویروس مصاب شدن به  به اثررا ویش خ وطناناز همی  تعدادی زیاد   ما در این سال 

 هشت برین را جایگاه روح شان استدعا مینمائیم. آنها را شاد و ب

پاکی   محیط زیست و   با حرکات دفاع  صد ها میلیون انسان هابه مانند   اقلیم سریع تغیر اشی از ما به نسبت خطرات ن

 . همسو میباشیم مین ما زکره  کثافت فضای  هوای مملو از آفت 

وطن   اشی از جنگ، اکنون عالوه با این رنج ها، یک سال گذشته در کشور مظلوم، قحطی زده  و دها مصائب دیگر ن

ل  که  عماست ، تنظیم شده و از قبل پالن شده قرار گرفته این المللی و منطقوی ب شیطانی  جدید  در معرض یک توطئه 

ا را برای تسلط قدم و هنهای که همه میدان کرسی قدرت نشانده شدند.  آردم ما  بر دیگر بر سینه مکی یکبار هل و تاریج

 در  حد خیانت ملیسرتا   ،اعمال زشت و ضد وحدت ملی خویش ره  و ناه های کبیگبا  ن بقدم طالبان باز کردند، اکنو

  ویاندازند. گوئی فقط این ملت است که گنهکار ی دیگر م یکی باالباز اعمال شان را  ، ک پروژه عمل نمودند تطبیق ی



 

 

طائی و بالخره مجریان  سوعقبمانده  قرون او منادیان کلتور  م ، برای یک اقلیت منفور ، فاسد  ، متجحر، ظالگو خپاس

 ، باشد.   طراز  دیوبندی پاکستانی ست تفتیش عقاید  سیا

قرار گرفته  بحران مشروعیت ط اقتصادی،  بحران اعتماد، قوس عرض افغانستان در موط نظام و تسلط طالبان با سق

  و بحران مشروعیت قرار داده که   یخالی  بزرگ حقوق را به   ستانافغان ت. لغو قانون اساسی و تعلیق قوانین دیگر اس

یت قانون و حاکماستقرار  اًله بدین لحاظ مس   است. ه شده داددر معرض تهدید جدی قرار  حق حیات  مردم ناشی از آن 

 و انجمن در این راستا  تالش مینماید.   گرفته است قراراصل مشروعیت در دستور روز 

  ت اانجمن حقوقدانان افغان در اروپا در یکسال گذشته توانست از مجرای  وسایل انتر نتی و وسایل اطالعات جمعی خدم

نان ،  حقوق زدفاع از حق و عدالت، به منبر قاطع   .  انجمن امکانات خویش انجام دهد  حد  را درمسلکی  رضاکارانه 

خصوص قاضیان و  یت هم مسلکان خویش ب نو، دفاع از حق انسانی و مصئنحاکمیت قانومدنی، ی ز ارزش هادفاع ا

 قرار گرفته است.     ، دارنددستگاه طالبان قرار  ت جدیادیتهد سارنواالن کشور که در معرض 

و  سی، برنامه قانون اساوانین ، توضیح ق فل و خانواده ط  منجمله حقوق شهروندی،   انجمن با نشر برنامه های حقوقی

کنفرانس  اک در ت با اشترنجمن توانسا ته است.برای هموطنان خویش قرار گرفحقوقی رضاکارانه خدماتی  مصدرمردم 

سال نامه رضمن ا و همچنان  ش های ملی  دفاع نموده استزمنافع ملی و ار های بین المللی  از موقف عدالت حقوقی، 

 و دتحملل مسازمان المللی مانند اورگانهای ملل متحد، شخص سرمنشی ع بین امراج، و بین المللی   ها به زبانهای ملی

،  جنگی یم مشدده اه کننده مبنی بر جرایم قتل های هدفمند، ارتکاب جرکوشهای ت را از واقعیمحکمه عدات بین المللی  

  .داده  و خواهان  اقدامات جدی گردیده استقرار  در آگاهی  سانیت شر و ضد انسان و انجرایم علیه حقوق ب

  نجمن » حقوق« بودهو سایت ا انترنتی  های ر بهترین مقاالت علمی حقوقی در سایت یک سال گذشته ناشدر انجمن 

است،   وهشی مقاالت علمی و پژل بر تممشکه  یک کتاب جدید  طی چند روز آینده افتخار بزرگ دارد که  اکنون است.

 .  هدقرار دشر و در معرض مطالعه و استفاده عالقمندان بخصوص نسل جوان کشور ن را

 

  نیت و امید به یک آینده فارغ احساس مصئو ت ما ازنگون بخ همه افغانهای خارج کشور، به مانند هموطنان غمدیده و 

 . اند محروم   بزرگ  های یت محروماز

ستجوی مصئونیت  از هموطنان ما از طریق راه های پر خطر و پر مشقت در مهاجرت بسوی اروپا در جهنوز هم تعداد 

غیر انسانی زنده گی مینمایند. آنها   اند و هزاران هموطن ما در کمپ های پناهجویان در شرایط فوق العاده دشوار و حتی

ه اند، که مایه تشویش و نگرانی انجمن ما نیز  ماه ها و حتی سالها را در انتظار بدست آوردن حق پناهنده گی نشست

در میان سرحدات  روسیه سفید و پولند  که در معرض خطر یک آفت زمستان  افغان  میباشد. حالت دلخراش پناهجویان

 پایان نیافته است.  انجمن  بدین مسآله تآکید مینماید که :  سرد  قرار دارند.

ت ملل متحد در امور پناهنده گان باید تآمین  اکمیساریباید با مداخله ان افغان پناهجویبرای اپتدائی ترین حقوق انسانی »

  .«گردد

سالمتی، عافیت و سعادت  علی الرغم همه معضالت ذکر شده، شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا صحت، 

 .یز آرزومندی داردرا سال پر میمنت، موفقیت و کامگاری برای همه شما هموطنان عز۲۰۲۲لخانواده و سا

 مبا احترا

 

 ، اانجمن حقوقدانان افغان در اروپشورای رهبری 

 انجمن  رئیس، تحد ساداوالا میر عبد


