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امروز  ۱۲ اگست روز بین المللی جوانان است.  این روز در اکثریت کشور ها به تجلیل  گرفته میشود و  دولت ها، 

موسسات مرتبط و  نهاد های حمایت از حقوق جوانان  ، اعم ازدولتی وغیر دولتی، مسآله  حق حیات بحیث مقدمترین 

حق طبعی،حمایت حقوق و ارائه همه تأمینات  اجتماعی برای جوانان را در صدر وظایف و مسئولیت های دولت ها و 

 نهاد های متذکره  متبارز و تحت توجه  قرار میدهند.

   در ۱۹ دسامبر ۱۹۹۹  م.   مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جلسه عمومی خویش قطعنامه را به تصویب رسانید 

که  ۱۲ اگست  روز جهانی جوانان اعالم گردد.  ملل متحد با تصویب این قطعنامه  ، دول ، حکومات  و نهاد های 

غیردولتی و دولتی را تشویق به  به کارگیری پروگرامها و فعالیت های  مینماید که  همه امکانات و زمینه ها برای 

فعالیت ها ی مثبت و موثر اجتماعی ، انکشاف  استعداد، رشد  هویت وشخصیت سالم و خودآگاهی برای آینده خود و 

 وسعت  سهمگیری درحیات سیاسی و اجتماعی را در بر داشته باشد.

در عصر کنونی بیش از۱٫۸ ملیارد  انسان روی زمین را جوانان بین ۱۰– ۲۴ سال تشکیل میدهد. با تآسف  از هر ۱۰  

جوان  یکی از آنها  در مناطق نا امن و جنگزده  زنده گی مینمایند  و بیش از ۲۴ ملیون جوان از حق درس و تحصیل  

محروم اند.  این  عوامل  در واقعیت موانع جدی  درانکشاف مصئون جسمی و روانی ،  بدست آوردن  امکانات کار  و 

 سهمگیری  درفعالیت های اجتماعی و سیاسی جوانان  در جوامع  را ایجاد مینماید. 

کنوانسیون  سال 1998 م. سازمان ملل متحد  در مورد حقوق اطفال، عطف توجه خاص را  پیرامون حق طفل و 

نوجوان  در داشتن حق حیات ، رشد وانکشاف جسمی و روانی  و کسب  کلیه حقوق و تآمینات اجتماعی  ،عاری از  

هرگونه  تبعیض، تعصب وتمایز ، مبذول داشته  دولت ها، موسسات   حمایت حقوق اطفال و  والدین  را  در ادای  

 مسئولیت های حقوقی و قانونی شان  فرا  میخواند. 

انجمن حقوقدانان افغان  در اروپا این روز را  نه تنها بحیث یک روز بین المللی  گرامی میدارد ، بلک ه با تجلیل و تبجیل 

از این روز توجه  دولت و نهاد های مدافع حقوق اطفال و جوانان  در کشور را به تآمین حقوق ، تآمینات اجتماعی و 

ایجاد همه زمینه های رشد انکشاف جسمی، روانی، تکمیل  شخصیت  سالم  جلب مینماید. انجمن  همچنان نسل جوان را  



 

 

به  ایجاد نهاد های واقعن  فعال ، غیر انجوئی ، روشنگری و دفاع مشروع و قانونی  بخاطر کسب همه حقوق  اجتماعی 

 و تآمینات اجتماعی شان فرا میخواند .

در کشور جنگ و ماتم زده ما  بزرگترین بخشی ازقوم  آسیب دیده گان  جنگ  یعنی  فقیران، لشکر بیکاران ، این  

جوانان اند که  در یک میزان  فیصدی بلند  در سطح جهان   درکسب تعلیم و آموزش  مانع  میگردند ویا فقر و غربت  

مانع درس تحصیل شان میگردد.  جوانان امروز  که آینده سازان فردای کشور اند،  به نسبت  صد ها عوامل  ناشی از  

جنگ طوالنی  نیابتی و بی مفهوم   در  مسیر  راه های گنگ و تاریک قرار دارند  که  نسبت عدم اطمینان نسبت به آینده 

 نمیتوانند از فکر  کردن به لحظه موجود و امروز خود و بخاطر یک لقمه نان و استفاده  از حق حیات مصئون و  در 

فضای بدون دود و آتش جنگ، انفجار و انتحار،  به فردا های خود و جامعه خود بیاندیشند.   تعدادی از جوانان  وطن و  

بیشتر از خانواده های فقیر در دام  عمال جهل و تاریکی، خشم، قتل  و نابودی وطن افتاده در مدرسه های تیپ دیوبندی  

مغز های شان  با ذهنیت  تکفیری  از قم تا ارعابیون عرب ، کشتن ، سر بریدن، سنگسار کردن و کشتن هموطن مسلمان 

 تحت نام کفر والحاد،  شستشو میگردد ، ولی  هیچگاهی در ذهن  شان  توجه و تشویق  به درس و تعلیم،  سهمگیری در 

 امور مفید اجتماعی و خدمت به وطن  و مردم کشور شان  وبالخره کسب جایگاه با عزت در جامعه   پرورش نمی یابد.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  بحیث یک نهاد اجتماعی ، مسلکی   و مدافع   جدی حقوق  و تآمینات اجتماعی جوانان 

 معتقد بر این امر است که   با در نظر داشت  محتوای کنوانسیون سال  ۱۹۸۹م.   ملل متحد پیرامون حمایت حقوق 

اطفال  و عطف توجه با  قطعنامه اجالس عمومی ملل متحد سال ۱۹۹۹ م. باید توجه   به  حقوق  و حمایت حقوق اطفال 

 وطن  و زمینه رشد  شخصیت سالم، تشویق آنان به سهمگیری مثبت و هدفمندانه  درامور اجتماعی ، منافع علیای  وطن  

و  ترویج و پرورش  احساسات وطنپرسی  این کتله بزرگ اجتماع  افغانی ما  صورت گیرد. انجمن رول و مسئولیت 

بزرگ والدین را در تربیت  و تکمیل هویت و شخصیت  جوانان در خانواده را  پر ارج  و رسالتمندانه میداند تا  مقدم بر 

همه  کانون خانواده را برای  اطفال  خویش به  النه گرم ، مصئون و عاری از زور،  تشدد  و خشونت مبدل ساخته تا  

طفل نه با دها ناراحتی های روانی  و پراز عقده ها   بلکه با شخصیت کامل و سالم   برای خود و، جامعه و ماحولش  

 تقدیم  گردد.

 با حرمت
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