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نوروز باستان و سال نو را گرامى ميداريم
انجمن حقوقدانان فغان در اروپا جشن نوروز باستان و حلول سال (  ) ١٣٩٨خورشيدى را به تمام كسانيكه انرا تجليل
ميدارند  ،هموطنان عزيز در داخل و خارج از كشور  ،افغانان مقيم اروپا و منجمله به همسلكان عزيز و اعضاى انجمن
مبارك و پر ميمنت ميخواهد .
وداع با ساليكه در اخرين روز ان قرار داريم  ،در واقع به معنى ايزاد يك سال ديگر بر تداوم جنگ  ،اين سياه ترين برگه
تاريخ و تحميل عواقب مصيبت بار ان بر مردم بزرگ  ،مقاوم و صبور ما ميباشد كه روان جانباختگان حوادث هولناك
ناشى از جنايات جنگى و ضد بشرى و شهداى دلير و جانثار قواى مسلح را شاد ميخواهيم .
متاسفانه ما در احوال به استقبال سال نو ميرويم كه بعد از هجده سال حضور گسترده نظامى و سياسى " جامعه بين
المللى " و در راس اياالت متحده امريكا و صرف مليارد ها دالر  ،كماكان افغانستان اماج تروريستان شرير بين المللى و
ذهنيت تكفيرى قراردارد و جنگ اعالم نا شده پاكستان ببركت بازيهاى مرموز امريكا و انگليس با شدت آن دوام دارد و
همه روزه جنگ  ،جنايات جنگى و جنايات عليه بشريت فاجعه ايجاد مينمايد  .تراژيدى مهاجرت و سرنوشت اسفبار
مهاجران در ايران و پاكستان  ،بيجاشدگان و بى سرنوشتى شان در كشور هاى اروپاهى و ديپورت جبرى همچنان دوام
دارد .
افزون بر مصايب ناگوار جنگ  ،فقدان حاكميت قانون و حضور تفنگبدستان بى بند وبارمافيايى كه همه روزه جرايم
سازمان يافته را بر مردم مظلوم بى دفاع تحميل و حوادث هولناك همانند فرخنده شهيد را تكرار و خانواده ها را همچون
فاميل مهسا  ،دخترك معصوم عزا دارو مرگ انسانيت را رقم ميزنند .
ما درحالى به استقبال سال نو ميرويم كه صلح بمثابه خواست اساسى مردم و شرط بقاى جامعه در دستور كار قرار دارد
.
نگرانى عميق ازين واقعيت ناشى ميگردد كه اين ارمان واقعى مردم و پروسه ملى  ،در سطح يك " پروژه " و بحيث
بخش از اجندا انتخاباتى رئيس جمهور ترامپ عجوالنه مطرح گردد .
صلح زمانى واقعى و پايدارميباشد كه ارزش محور و متضمن حقوق حقه مردم باشد كه در صد سال اخير از نخستين
قانون شاه امان اله و تا قانون اساسى نافذ مسجل گرديده و در پرتو اصالت و حاكميت قانون و احترام به رأى جمهور
مردم و نظام جمهوريت حفاظت ميگردد .
يگانه خواست مشروع مردم ما از دولت امريكا اين خواهد بود كه در پرداختن به صلح افغانستان منشور ملل متحد و
ميثاقهاى بين المللى را كه متعهد بدان ميباشيد و همچنان مسوليت حقوقى و اخالقى تانرا در قبال افغانستان كه تراژيدى
خونبار كه عبوراز پرتگاه سقوط مستلزست كه با فكر كالن ملى  ،فقط و فقط مصالح علياى افغانستان را كالك انديشه و
عمل ما قراردهيم و با چنگ زدن به وفاق ملى  ،اعتراف نماييم در سال كه با ان وداع مينماييم  ،شخصيت كبير علمى و
ملى و از پدران حقوق معاصر در افغانستان جناب پوهاند داكتر غالم سخى مصوون بنيادگذار و رئيس افتخارى انجمن با
ما وداع وبه جاودانگى پيوست كه روان شانرا شاد و ارمان شانرا دوام ميدهيم.
با تمام مصايب برسم نياكان مقدم نوروز باستان و سال نو راگرامى و نيكو ميداريم و استدعا مينماييم كه :
ازين فرخنده فروردين و فرخ پيك نوروزى
نصيب ملت افغان سعادت باد و پيروزى
با حرمت
هيات رهبرى انجمن
مير عبدالواحد سادات رئيس انجمن

