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                              Vereniging Afghaanse Juristen in Europa 

 
 

مریامی میداگر ال نو ران و ساستاروز بنو  
 

 

ند و اینمیل مین روز تجلیزان جشن و یزاكه ینام كساه ، ش ( به تم 1397ل نو ) انوروز و حلول س یخیرات - یجشن مل

رك انجمن ، مبامحترم  ایعضاز و ین عزا، همسلك اروپام ین مقانافغارج و منجمله اخل و خان در دانستافغاف یبمردم شر

  .دامنت بیو پر م

ر ، یور به تغاو ب یمل ایرزشهاخ كهن ، یرابه ت یرارج گذام ، الآب و ایم مصاتم ال نو ، بان و ساستاز نوروز بال استقبا

 شد. ابین ما ییو طبع ینیق عامصد یرار و رستگاست كه بهاز یخاد و رستیما

ل ان سین درانستافغار اخونب یدیژاد و ترازایم مردم الاو  اگر به غمهیل دانه ساسفا  ست كه متان ال نو به مفهوم ار بساگذ

 ست. ا، رقم خورده  یو نقض خشن حقوق بشر یستیك ترورادث هولناحو ان باكاكم

 هد بود : ان خوایل نو ، ازنوروز و سال استقبال و ین تبجیبهتر

 

 م . اییش نمتال یتعقل و خرد ورز اب اتكان به انستافغان یف زخم خونیص و تعریل ، تشخیدر تحل ات -

بوطن  یقت و دلسوزاصد ان بام و در پرتو یزامشخص بس ار ان كرد هاتویز و چه میو تدبر تجو یسیات سینعقال اب ات -

 م.یرام بگذاگ یه ترقاهرار بشاطر صلح و گذامردم بخ یخیراو ت یقعاست وادر جهت خو

شده  ام نعالان در معرض جنگ اكاست ، كما یرجاخله خان معلول و محصول مدار اخونب یدیژان كه ترانستافغا

شته و در دور ار داقر یلمللان یو ب یمنطقو بیرق ایقدرته یبتیان ایب جنگ هان و بحسارایل یلحاس این و دساكستاپ

 دهد. یم ینانه ، قربیام یایسابه معبر ورود و كنترول بر اره " جنگ سرد " ، بمثاز دوباغابزرگ " و  ایهیزاد " بیجد

 ست  كها یلمللان یر بیسم شریترور یناون عرب و قربیبارعاوبند ، قم و یز داسته ابر خ یریت تكفیج ذهنامان انستافغا

 ابر پ اه ده و كربالیناك و خون كشابخ ام همه روزه در مجموع كشور مردم راختتابه  ل رواو در س یدان متمیالاس یط  

 ن : اجه یند و در نتاینمیم

 زند . اسیمحروم م یه ترقاهرار به صلح و شاز حق گذا اجه و كشور راد مویتهد امردم ب یت و زندگیاحق ح -

ت یكثرار یمنگاد اشدنه اجیجرت و باه منجمله مهانكار و جاشمیب باید گسترده و مصیاعتا،  یراكی، ب یره روزیفقر و ت -

 ست . اده یمردم گرد

 ن .امن جها اطق ناز منا یكین به انستافغال یتبد -

 كشند .  ین بدوش مان و كودكازن ار یعف بدبختار مضاب-

 

 ز :ارت اعب دهند ،یم مانجاعش الب و دان و منجمله طاستیترور انچه را

 

  .فرخنده یدیژانند تراك همات هولنایاو جن یحقوق بشر ایجعه هار فاتكر -

  .یت ضد بشرایات و جنیه بشریت علایاجن -

  .یت جنگایاجن -

 رند . ار دات قراین مورد حماكستامن پا اینه هان در خانآن یامار و حاتكاین جنمالاشد كه عابیم

 

ثر الان ، با ایبهاو  ییبع طبعاك ، منیتیوپولیب جات نیست كه موقعان رقم خورده ان چنانستافغا یخیرات تامقدر

 ست . اده یگرد امردم م یره روزیعث تاب یخلاو ضعف د یرونیت بخالامد
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ق یز طرات عقل و یكما، در پرتو ح یسیاو س یت حقوقید مشروعاین روبه تزاو بحر الشهاب ، چاین مصایم اتم ابله بامق

نه و عجوال ایهیزاهد بود ، هرگونه نسخه پرداسر خویر میت و تغاحصالا انون ، بات قیكمانون و رفتن به حان به قیتمك

ن دهه یدث خونار حوا، تكر یقدرت دولت یخال یاو  اراكاف و نیدر وجود دولت ضع یساموكریل دیانون و خاق ایورام

 شت . اهد دال خوادر قب اد راهفت

 در وجود :  یئل قوماد مسیختن جنگ و تشداس یقوم

 ز ینون ستان قایامركز گر -

 نون اق ین بازیو مركز گر -

و "  یراستعماف اهدا ایستاست كه در را یت جدار قدرت " ، خطرایت نفوذ " و " جزاحان به " سانستافغام یو تقس

 .شودیمن زده ما" د یزاه سین " و " سوراكستاپ اشن بیكنفدر

 

ن ، صلح ، ات یشد كه در عدم موجودابیلت گستر مانون محور و عداق یدولت مقتدر مل نان ، فقدانستافغال یشاشنه اپ

 هد بود . اب خواك سری یداقتصان ف كالاهداق یو تطب یساموكریتحقق د

ق و امول در وفان مایست و ان ا ی در گرو وحدت ملهللان اماه ان بقول شانستافغا یمالقوار یوم كشور كثات و تدیموجود

 گردد. ین ممكن مافغان او تحقق حقوق شهروند یقعاو یدراو بر یبرابر در برادر و براهم بر ام باقواد اتحا

 

ن امنسوب ایهیزانبام و جیشاورمند باد بایر بید و تغیماك به یرات ایر هام غباتم اموزد كه با یم ال نو بمافلسفه نوروز و س

 این عرصه هانان و قهرمازاشتیدهد و پیل میتشكامعه راصد جید فاهفت ان كه تانسل جو ینسب یرادیمسلح ، ب ایقو

 دهند كه : یمژده م اد هیمامردم و  یریپذ ام نیز تسلا،  ار بخش هایو س یقیسپورت ، موس

حق و  ایشتن صداطر بلند نگهدان بخاكان مردم ، كمارماو  اد هیما ام باو همگ اهمصد اروپان در افغان انانجمن حقوق دا

 رد : ادیم استدعارود و یل نو مال ساستقبان به انستافغان و افغاحقوق 

 

 ازین فرخنده فروردین و فرخ پیك نوورزی

 نصیب " ملت افغان " سعادت باد و پیروزی

 

 
 ماحترا اب

 اروپان در افغان انانجمن حقوقدائیه اجرات اهی
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