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نوروز را گرامی میداریم
 02مارچ 0202

فردا نوروز است ،برسم نیاکان و بر اساس تاریخ و سنن پسندیده ما آئین نوروز را گرامی میداریم و
به امیدها و آرزو های نیک به استقبال نوروز میرویم و حلول سال نو ( 0313هجری شمسی) را خیر
مقدم میگوئیم و به همین مناسبت خجسته و پر میمنت  ،انجمن حقوقدانان افغان در اروپا مراتب
مبارکباد و شادباش خود را به تمام آنانکه این جشن را تبجیل و تجلیل مینمایند و کافه ملت افغانستان
و همچنان افغانان مقیم اروپا منجمله هم مسلکان گرامی تقدیم میدارد.
آئین نوروزی در درازنای فراخ تاریخ گویای این درس آموزنده بوده است که اجداد و نیاکان ما در
تمام ادوار  ،با همه دشواریها و نامالئمات روز گار  ،به امید به آینده و استقبال سال نو شتافته و
مقدم آنرا نکو و گرامی داشته اند.
بدین رو ما با تمسک به آئین نوروزی  ،علی الرغم مصائب و دشواریها  ،با امید های فراوان
اهورائی ،بخاطر انسان و انسانیت  ،مردم و وطن ،دوستی  ،محبت  ،آشتی  ،صفا و وفا  ،در حالیکه
" گفتار  ،پندار و رفتار نیک" مالک عمل ما باشد ،نوروز را به فال نیک گرفته حلول سال نو را
خجسته میخواهیم.
مردم آزاده و شجاع افغانستان به اتکا به تاریخ و فرهنگ باستان و با عبرت از آتش نفاق ،جنگ و
خونریزی با چنگ زدن به وحدت ملی که موجودیت افغانستان در گرو آن است و بر اساس اصول
برادری و برابری تمام اقوام و پیروان مذاهب مختلف  ،به مثابه مالکان واقعی سرزمین باستانی شان
 ،سالمت افغانستان عزیز را پاسداری و بخاطر سعادت و خوشبختی مردم مصمم میباشند .بنا ٌ مبرم
ترین رسالت تاریخی آن است که :
از حق موجودیت و تجزیه ناپذیری افغانستان دفاع نمائیم و بخاطر احقاق حق کشور ،بخاطر گذار به
شاهراه بازسازی و گذار از عقب مانده گی قرون تالش نمائیم.
مردم آزاده افغان حق دارند و شایسته آن میباشند که در وجود دولت مشروع و ملی منبعث از اراده
آزاد مردم ما در پرتو حاکمیت قانون  ،دموکراسی و عدالت  ،تجربه را تجربه نماید.
مردم به فراست دست یافته اند که " حق گرفته میشود" و باید بخاطر احراز آن صادقانه تالش نمائیم.
بزرگترین آزمون در آغاز سال نو  ،در برابر مردم تدویر انتخابات میباشد که شرکت گسترده مردم
پیش شرط اساسی یک انتخابات شفاف است و فقط همین اصل راه را برای یک دولت ملی مبتنی بر
حاکمیت قانون هموار مینماید.
بدین رو در برابر زور گویان و انواع تقلب  ،منجمله تقلب سازمان یافته دولتی بخاطر پیش کشیدن
مهره مطلوب  ،شجاعانه از حق مردم دفاع نمائیم.
تغیر واقعی در گرو همت زنان  ،جوانان و کسانی است که به آینده مینگرند و بخاطر ترقی  ،تمدن ،
دیموکراسی و عدالت تالش مینمایند .این کتله های آگاه و بپا خاسته باید خود از رقم خوردن
سرنوشت شان نظارت نمایند.
این ماٌمول شریفانه زمانی یک سراب نخواهد بود که مردم با اتحاد و اتفاق در برابر تجاوزات
پاکستان قرار داشته و از قوای مسلح شان مواظبت نمایند و دسایس ایران و سیاست های کجدار و
مریز انگلیس و آمریکا را افشا نمایند.
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:به آرزوی صلح و سعادت مردم به استقبال سال نو میرویم و استدعا میداریم که
از این فرخنده فروردین و فرخ پیک نوروزی
نصیب ملت افغان سعادت باد و پیروزی
با احترام
شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
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