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شورای رهبری انجمن حقوقداانن افغان رد ارواپ بمناسبت حلول اسل نو    پیام
 . م   ۲۰۲۱یسوی  ع 

 م.۲۰۲۰ر امبدس ۳۱پنجشنبه 

 
 

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

 
یک و شادباش خویش را بمناسبت  ین مراتب تتر ی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بهتر شورای رهتر

م خانواده های شم ۲۰۲۱آغاز سال نو عیسوی   . ا عزیزان تقدیم میدارد به شما و اعضای محتر
ن تجلیل میگردد ، با تاری    خ، کلتور و ید در سال جد  هر کجای جهان که توسط مردامان آن رسزمی 

  فرهنگ اجتمایع شان گره خورده است. 
بجاست که ما هم خاطرات و تجارب خوب و خوش سال گذشته را در ذهن تدایع نموده و سال جدید 

ادت خود و خانواده و جامعه ندی های جدید ، برای خوشی و سعرا به خاطر امید های جدید و ارزوم
یم. خوی  مینمائیم ، به فال نیک گت 

ی
   ش ،که در آن زنده گ

 انسان های   ۲۰۲۰سال 
ی

م. سال پر از مشکالت و معضالت ناشی از ویروس کرونا تمام جهات زنده گ
ن را عمیقن تحت تآثر و آسیب های بزرگ قرار داده است. هنوز  هم باید در سال جدید با  کره زمی 

  د. این ویروس دست و پنجه نرم نمو  خطرات



 

 

م.   ۲۰۲۰مسلیک خویش نائل میگردید، در سال  –انجمن که هر سال به تدویر کنفرانس های علیم 
نتوانست بدین فعالیت خویش نائل آید. ویل در عوض با کمال خوشی در آینده نزدیک مجموعه از 

امو  دیجیتال آمده و در خدمت  ن حاکمیت قانون به شکل یک کتابمقاالت عمیل و مسلیک پت 
   کان، دانشجویان عرصه حقوق و عالقمندان کتاب تقدیم خواهد گردید. هممسل

ند،    صد ها هزار هموطن ما در کشور های که در این روز سال جدید را به تجلیل و جشن میگت 
ی

زنده گ
شیه و تجرید از ن آنها را نادیده گرفت و در حابا این رسوم و فرهنگ به شکیل گره خورده و نمیتوا

 
ی

  کرد.   اجتماع زنده گ
ش با جهات مثبت رسوم و عنعنات مردم کشور های که ما بحیث اقلیت های افغان در آنها زنده   ن آمت 

 از محیط و اجتماع آنها نگهدارد. 
ی

 میکنیم ، نباید ما را در بیگانه گ
ی

  گ
، مصئونیت بدون شک هموطنان ارجمند ما در خارج ک شور در یکسال گذشته در انتظار آرامش روانن

وده اند ویل در بعضن موارد عوامل گوناگون این انتظار و امید شان در همان نکته بودند که و ثبات ب
  هنوز هم قرار دارند. 

همه افغانهای خارج کشور، به مانند هموطنان غمدیده و نگون بخت ما در داخل کشور هنوز از 
صلح داییم ، احساس مصئونیت و امید به یک آینده فارغ از جنگ و نا امنن در کشور  نعمت و فیض

 بزرگ و غت  قابل تحمل را بدوش میکشند. امید ها برای صلح و کسب حق حیات ، 
محروم و رنج روانن

در نتیجه تداوم و شدت جنگ در کشور،همه را به نا امیدی هاو آرمان های در راه خشکیده ساخته 
ین حق و خواست مردم شده مب دل نموده است. احساس و تحریک وجدان برای آتش ، بحیث مقدمتر

ن ترین و نفرتبارترین حد خویش ،بال تغت  باقر مانه است.  ن طالبان در پائی    بالکشیده کشور هنور در بی 
هنوز هم تعداد از هموطنان ما از طریق راه های پر خطر و پر مشقت در مهاجرت بسوی اروپا در  

ایط فوق العاده دشوار و ج ستجوی مصئونیت اند و هزاران هموطن ما در کمپ های پناهجویان در رسی
 
ی

 مینمایند. آنها ماه ها و حنر سالها را در انتظار بدست آوردن حق پناهنده گ
ی

حنر غت  انسانن زنده گ
ن میباشد. حالت دلخراش پناهجویان  انجمن ما نت 

افغان در کمپ  نشسته اند، که مایه تشویش و نگرانن
ن مقامات یونان به اپتدانی ترین حقوق انسانن  های یونان و برس بردن روی رسک ها ، بیان عدم تمکی 

  پناهجویان افغان در آنکشور میباشد. 
 ، ی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا صحت، سالمنر عیل الرغم همه معضالت ذکر شده، شورای رهتر

را سال پر میمنت، موفقیت و کامگاری برای همه شما  ۲۰۲۱عافیت و سعادت خانواده و سال 
 . هموطنان عزیز آرزومندی دارد 

همچنان ما ارزومندیم تا پروسه صلح و آتش بس در افغانستان و ختم رنج های بیکران مردم کشور 
ن مبدل گردد تا ما در این دوردستها و دور از  بالخره از رویا ها بیک واقعیت عینن و به یک  باور مطمیی

ن نائل   کشور عزیر به ختم همه تشویش ها و ختم غم و اندوه عزیزان خویش در داخل کشور نمت 
 . گردیم. 

 

ا  مبا احتر
ی   ،از نام شورای رهتر
 ت مت  عبدالولحد سادا
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