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 پیام
انجمن حقوقداانن افغان رد ارواپ    

عیسوی 6201هب مناسبت  آغاز اسل نو   
 

ی که در مگرارا به همه هموطنان  6201انجمن حقوقدانان افغان در اروپا حلول سال نو عیسوی 

 ، هم مسلکان ارجمند و خانواده های شان و همچنان تمامی مردمان کهاز کشور زنده گی میکنندخارج 

                                           حلول  سال نو  را تجلیل  و گرامی میدارند، تبریک و تهنیت میگوید.

 

ی یک اقلیت بزرگ را در میان دیگر اقلیت های ملکه ما   به مانند سال های گذشته  دها هزاد هموطن 

سال نو را به امید ها و ارزو های " فقط  ، ،تشکیل میدهدمت های جهان سدر اروپا و دیگر ق

ور از در آرامش ومصئوونیت روانی بسر برند. این افغانان  د تا  انسانی"  و به فال نیک میگیرند

روان درد ها و آالم و سائر مصائب ناشی از جنگ هموطنان را در داخل و  وطن همچنان با روح 

ات و اس مینمایند و خود را در این آالم شریک میدانند، آرزومند یک صلح و ثبافغانستان عزیز احس

                                                                            قطع خون زیری در کشور زادگاه شان اند.

 

 ش از یک میلیون یتنها در هشت ماه اخیر بعیسوی میرویم که   5201ما در شرایط بطرف ختم سال 

ثباتی  ، بخاطر بی ی داخلی درگیر جنگ های تحمیلاز کشور های  روهی و کتله وی گبصورت  پناهنده

. ند، تهدید ، تبعیض مذهبی، سیاسی و تعلقیت های  گروهی اجبارآ ترک دیار و وطن آبائی میکن

ریه، مالی بیشترین پناهجویان قربانیان  وحشت و دهشت تروریزم  اند که از افغانستان تا عراق، سو

 نسر از بدن جدا میگردد. همه ایو تعداد دیگری روزانه به نوامیس خانواده ها تجاوز میشود، 

 ، جبهه النصره، بوکو حرم، الشباب وتروریستان تحت نام های مختلف ) طلبان، القاعده، داعش

عین عمل وحشیانه را روزانه در کشور های قربانی تروریزم و جنگ داخلی  گروپ ابو سیاف( 

   .رندقرار میگین و انسانیت مرتکب میگردند که همه در حکم جرایم شدید جنگی و جرایم علیه انسا



 

 

چنین حوادث حولناک در داخل  هدشانیز با درد و اندوه که در روز های اخیر ما در داخل افغانستان 

                                                        افغانستا ن  بودیم که به شدت مورد نکوهش ما قرار دارد.

 

بری ابا قایق ها و کشتی های ر آبهای مدیترانه که اکثرا  گذشتن از و  سیل آسای پناهجویان هاجرتم

بال داشته توسط مافیای قاچاق انسان صورت میگیرد، بزرگترین تلفات انسانی را در ده سال اخیر در ق

در آبها و راه های پر خطر زمینی  یک  تنها در هشت ماه اخیر  مهاجر 3500است. تلف شدن بیش از 

ما  ان مهاجر هموطن 700تراژیدی بزرگ انسانی در عصر کنونی است . نظر به ارقام تخمینی حدود 

                             زنان، کودکان و مردان میباشند. شامل  این رقم  تکان دهده است که  شامل نیز

 

ملت  و مردم افغانستان در شرایط کنونی در عمق  پیچیده گیها ، ناراحتی ها و رنج های روانی قرار 

دارند و فضای  عدم اعتماد نسبت به دولت و حکام آن  و آینده کشور سایه افگنده است .  ادامه جنگ 

و کشتار هموطنان ما و شهادت هزاران سرباز وطن ،ملت را درمیان دوسنگ میکوبد، عدم موجودیت 

یک دولت مسئولیت پذیر ، وحشت و دهشت طالبی و داعشی و قرار داشتن کشور در یک معمای 

معامله گونه در معرض خطر از هم پاشیده گی قراردارد که آینده کشور را بخاطر  صلح و آرامی و 

 ترقی تاریکتر ساخته است.                                                                                              

   

ر از تمامی نهاد های اجتماعی، حقوق بشر و احزاب سیاسی کشو انجمن حقوقدانان افغان در  اروپا 

ا با تا با تمام امکانات شان باالی مقامات حکومتی شان فشار آورند ت دهای اروپائی تقاضا مینمائ

                 به حقوق انسانی شان احترام بگذارند. انواع درد ها  و رنج های پناهجویان پایان دهند و

  

سال فروکش   2016سال جدید شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ارزومند است که 

شدن معضالت هموطنان پناهجو ما و سال پر از موفقیت و سعادت برای تمامی هموطنان ما در همه 

         افغانستان باشد. کشور عزیز ما ر ختم جنگ و آالم و مصائب ناشی از آن دو کشور های دیگر 

  

روح هموطنان تلف شده که در راه مهاجرت جان های شان را از دست داده اند شاد و یاد شان گرامی 

 باد، افتخار جاویدانی به سربازان وطن که در راه وطن و مردم جانه های شان را نثار کردند.           

 

با وجود  تمام آالم و مصائب در سالیکه در ما آخرین ساعات آن قرار داریم، دامنگیر مردم ما بوده 

است ، افتخارات  جدیدی برای مردم  ما  نیز به وجود آمده است که باید دان  به دیده قدر و ستایش 

دید. موفقیت ها وافتخارات  ملی پوشان فتبال و کریکت افغانستان در چند هفته اخیر موج از 

احساسات و خوشی را برای مردم ما به ارمغان آورد و لبخند بر لبان در داخل و خارج کشور آورد که 

  تحفه بزرگ برای ما در تجلیل ایز سال نو میالدی 2016 میباشد.                                              

 

 با احترام

 شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
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