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انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با تمام غبار های تاریک که در مقیاس جهان و افغانستان مستولی میباشد  ،حلول سال نو
عیسوی را بخاطر زنده نگهداشتن « امید ها » در جهت کاهش آالم ابنای بشر و دستیابی به صلح و ثبات گرامی میدارد و
برای کسانیکه ازین روز تجلیل بعمل میآورند و منجمله افغانان عزیز مقیم اروپا ،هم مسلکان ارجمند و کسانیکه حق و
حقیقت را حراست میدارند  ،پر میمنت میخواهد.
سالیکه ما در آخرین روز آن قرارداریم با سایه شوم تروریسم  ،جنگ و مصایب جانکاه آن سیل وسیع مهاجران و بیجاه
شدگان و قرار گرفتن جهان در دور جدید رقابت و بازیهای جیوپولتیک بازیگران حریص بین المللی  ،دمار از روزگارمردم
بیرون ساخته و در رابطه به افغانستان عزیز ما به معنی ایزاد یکسال دیگربرتراژیدی خونبار کشور ما میباشد  .در مجموع
کرامت انسانی  ،ارزشهای واالی انسانی  ،انسان و انسانیت ،حق حیات و زندگی ( اولی ترین حق بشری) در معرض تهدید
جدی قرار دارند .جنگ این زشترین برگه تاریخ و عواقب خانه برانداز آن حقوق مردم را تهدید مینماید و کماکان زنان ،
اطفال جوانان و فقیران و محرومان  ،درد مضاعف آنرا متحمل
میگردند.
کارنامه ننگین تروریستان شرارت پیشه در آخرین روز های سال را با انجام جنایت هولناک  ،ترور هموطن عزیز ما
( حکیم الله دلسوز ) در شهر کندز  ،بازتاب « عصبیت مذهبی » و « دهنیت تکفیری » میباشد که به شدیدترین کلمات آنرا
تقبیح و محاکمه علنی قاتالن وحشی را خواستار میباشیم و روح این افغان شرافتمند را شاد میخواهیم.
ورود جهان به دور جدید بازیهای « بزرگ » و رقابت های مهلک  ،بازیگران حریص ورقیب بین المللی که متاسفانه
افغانستان کماکان یکی از محور های اساسی آن است  ،از قربان شدن مردم در کشمکش « نهنگ ها » و « پلنگ ها » که
دهن شانرا بخون ما رنگ کرده اند  ،خبر میدهد.
مقابله با این مصایب بیشمار از ما افغانان میخواهد که در دفاع از حقوق خود تصمیم بگیریم و بیاد داشته باشیم که « :
حق گرفته میشود  ،حق داده نمیشود » و به همین منظور باید سال نو را با خود آگاهی ودرک دقیق از خود و رفتن بطرف
همگرایی  ،قبول همدیگر و وفاق و اشتراک مساعی صادقانه در برابر دیو جهالت  ،تروریستان شریر بین المللی  ،ذهنیت
تکفیری و دشمنان تاریخی وطن آغاز نمایم و از یاد نبریم که:

افغانستان هیچگاهی به ختم جنگ و روز خوش نخواهد رسید تا در کشور حاکمیت قانون مستقر نگردد و این مامول فقط و
فقط در وجود اقتدار ملی مقتدر متحقق خواهد گردید که بر قوای مسلح ملی و غیر تنظیمی و قومی متکی وارگانهای حراست
حقوق و قوه قضاییه مستقل و با صالبت ،پاسدار حقوق مردم باشد که چگونگی آنرا در کنفرانس ساالنه انجمن در اکتوبر
امسال بازتاب یافته است.
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