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 پیام سال نو میالدی 

وتمام   همسلکان گرامی ،  افغانان عزیز  م ( را به  2023شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان حلول سال نو) 

 کسانیکه این تقویم را گرامی میدارند ، مبارک و پرمیمنت میخواهد . 

در نقاط مختلف جان ، فقر و نا امنی را   خانمانسوزهای جنگ جریان که  به استقبال سال نو میرویم ما دراحوال اسفبار

.  استزیاد ساخته گسترش داده و ملیونها انسان را در جمع آوره گان جهان   

در حالی به سال جدید میالدی میروند مردم مظلوم افغانستان که جنگ تحمیلی چهل و شش سال را متحمل گردیده اند ، 

ت تکفیری و افراطیت مذهبی قراردارند . نقض حقوق و آزادی مردم و تالش  اماج دور جدید جنگ ، تروریسم ، ذهنیکه 

منع تعلیم ، تحصیل و کار زنان و بخاطر اداره طالبان جدید  اتیربخاطر حذف زنان و دختران از جامعه ، با تطبیق دس

.   دختران ، احوال غم انگیز و صفحه سیاه رادر تاریخ کشور بوجود آورده است   

خالف تمام ارزشهای دینی ، فرهنگی و تاریخی که با تمام معیار های جهانی و حقوق بین المللی   تصامیم ن تطبیق ای 

، فقرتا حقوقی کشور را که با بحرانات بزرگ  وجهانی را بر افغانستان را وسیع تر ساخته حلقه انزوای مغایرت دارد ، 

ه است ، به مخاطره قرار داده است . بیشتر از نود فیصد ، خطر سقوط اقتصادی و فاجعه بشری مواج  

افغان رسالت خود میداند که از تمام  که هست و بود افغانستان مطرح است ، انجمن حقوقدانان در چنین احوال ناهنجار  

 نهاد های سیاسی ، اجتماعی ، فعاالن حقوق بشر و مدافعان حقوق زن دعوت نماید ، تا در دفاع از : 

گذار آن بشاهراه ترقی ،  دفاع از حقوق و آزادی مردم و داعیه برحق زنان و دختران صدای   وحفظ و تداوم افغانستان 

.   شانرا متقرب و رساتر سازند  

 همنوایی شانرا با مبارزه مدنی و عاری از خشونت زنان و دختران شجاع ، وظیفه انسانی ، ملی و تاریخی ما است . 

در برابر جهل و نور  بدفاع از« پاسداری کرد و مبارزه علم و جهل ، درین کسوف تاریخ ، باید از » انقالب امید 

   تاریکی قرار داشت .

 با حرمت  

ن شورای رهبری انجم  

 میر عبدالواحد سادات رییس انحمن 

 
 


