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 میداریم گرامیرا  نو و سال باستانیجشن نوروز 
 

را به    نو  و بهار   باستان،جشن نوروز    خورشیدی  ۱۴۰۱   سال   آغاز  اروپاافغان در    حقوقدانانانجمن    رهبری  شورای
انجمن    اعضاىعزیز و    همسلكان  منجملهو    اروپامقیم    افغاناناز كشور،    و خارج  اخل  عزیز ما در د   هموطنانهمه  

  .مینماید  آرزو  خجستهمبارك باد و 
افغانستان    و مردم    بزرگخطه    این   وفرهنگی  تاریخی  میراث  بزرگترینو     سالههزار     چندین   عنعنهجشن نوروز     

     .میباشد عزیز
مردم افغانستان را    فرهنگی   بزرگ   های  ارزشاز    بخشی  این  و تداوم  و حفظاز جشن نوروز     تجلیل  حق   انجمن
و     فرهنگی  میراث   یک   منحیثجشن نوروز را    نیز   ملل متحد  سازمان  یونسکواداره     .میداند  و احترام  تمکین  شایسته
  است. پنداشته  و تداومحفظ   شایسته،   مردم افغانستان تاریخی  هویتاز  بخشی

شدت    ولی  جنگ  نسبی  کردن  فروکش  با  که  یندمینما  بزرگداشت   شرایطرا در    نوروزیجشن     امسالمردم افغانستان  
و    سیاست   تعمیل،    آورخفقان    گیزنده     گرفتن همه    ،   طالبان  دیفکتوی  حکومت   سخگیرانهخشن  سلب 

نام      مدنی   و  انسانی   آزادیهای  حریم در    حتی   خوف و ترس    .میگردد   تحمیلبر مردم    اسالمی  شریعتتحت 
   .است برهانیده  مردم چشمرا از   شبانه  خوابها  خانواده

  بیانجرئت    حتیو    نمودهزبانها را بسته    و    لباناند،   سازهر روز خبر     کهاستخبارات طالبان    دستگاه   دستگیریهای
   .است  گرفتهمردم    خوف پر  ودلهای ربان  از   را  «گفتن وای» 

   .آورد بمیان حرفی نو های امید بخاطر  اش خزان زده  و بهار نکواز سال  نمیتوانمنوال  بدین
  

 صبور    مردم  بیکران  های  و رنجتداوم آالم     ، در واقع  داریمدر اخرین روز آن قرار    سالیكه  باوداع    دیگر   بیانبه  
آالم   از  دیگریصفحه  بلکه.، نیست  و ثبات  امنیتصلح،   واقعی بیان  جنگ کردن فروکش   لحاظ بدین  . میباشدما 

   .میباشد کشورمردم 
 پیکر   در  و حادثه  تغیر   ترینرسان    آسیبو      بزرگترین،  میگذردهفت ماه از آن    اکنون  که ،  سقوط نظام    پاردر سال  

،  کشور   مسلح  قوای  فروپاشینظام،    فروپاشی  یعنی   « فیکون  کن»     حالت   در  را   جامعه  که   جان ملت بوده است  نیمه
 بیکاری  و   مردم  فیصد  ۷۰از    بیشتر   وحشتناکفقر     ،  اساسی  قانونی،بحران    مشروعیتبحران      ،  حاکمیت   بحران

  .، قرار داده استکشوربخصوص زنان مظلوم ، دولت  کارمندانها  میلیون  اجباری
  آمدن  با  ولیجان وجود داشت    نیم   بصورت   گستردهبه نسبت فساد    قبلی  حکومت  در   قانون  حاکمیت  همانطوریکه
همه   نام    حاکمیتعوض    در   و  شدند  زندانیها    چالها  اهسیدر     قوانینطلبان  تحت  ،   گردیدمسلط    شریعتزور 

و   گرفتهبه اسارت    و استبدادروز    چنگالمشروطه را در    سیستم   مشروعه  ایدیالوژیکو    فکریخط      درواقعیت
  قانون ،ضد    . طالبان باز هم تحت نام اعمال  قرار داده است  مشروعیت   و بحران  حقوقیرا در عمق بحران    جامعه
  :  منجمله.  یازد  می  دست  مردم  آزاربه ، ندارد تطبیقوجود و  کهقانون 

  
  استخبارات طالبان توسط  مردم آزارو  دستگیری •
  نهی امر بالمعروف و  دستگاهتوسط   روزافزون خشونت با توآم های سختگیریو  محدودیت،   تهدید زور ، •

  منکراز 
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توسط افراد     قضائی و    عدلی  پروسه   کدامبدون    جوانان دولت سابق و    کارمندان،    نظامیان   صحرائی  های قتل   •
  .طالبی محلی  مسلح

  .طالبان   اولدست    رهبریتوسط    دولتیدر سطح ادارات    و هم اعم در جامعه    گروهی  تک  های  سیاست  تعمیل •
  

 پالیسی    قربانی  دیگر  یکبار  جنگاز    آسیبدیدهمظلوم و    ،  فقیرمردم    که  میرویم  نوما در احوال به استقبال سال    متاسفانه
بر   مبنی،  بایدنرئیس جمهور    حکمساتور    زیر و      گردیده  آمریکا  متحده  ایاالتدولت    انسانی  غیر    و  مزورانه  های

    .میگیرداست، قرار  فقیرو  گرسنهمردم   همین  حقه  حق که   ملی های دارائي  ساختن مسدود   و  دزدی
  :كه  میرویم نوبه استقبال سال  درحالىما  بالخره  و
و    »  و    اساسى  خواستو     حیاتآب    بمثابه   قانون  حاکمیتقانون  تفاوت   تبعیضبدون    عدالتمردم    و 

   «.میباشدجامعه ما  تآخیرناپذیر  ضرورت
 جوابگوی  کستانیپا  هایمنبعث از مدرسه    شریعت  که است    ساخته  روشنرا    واقعیت   اینطالبان    حاکمیتهفت ماه  

  این    کهها نشان داده است    واقعیت.  نیست   اجتماعی  های ضابطه    و سائر  قانونی   هاینورم     یکسان  تطبیقو     عدالت
  این    تطبیق  دیگر  ساحه  و درمردم تحفه داده است    به   را  شرعیتیفرا    های  آزادی  حتی  ساحه  یکدر     طالبی  شریعت
   .میگردد تطبیق مرگ  سرحدتا  کوبلت و  ها ، ساختن زندانی و  خشن سیاست  ،تبعیضنفرت،  با شریعت
و     احترام   و متضمنمحور    ارزشكه   میباشد  انگیربر    و اعتماد   ممکن   زمان   انسانیحقوق     مبتنی  یکسان  عدالت
  .   اند گردیده تسجیلقانون  حاكمیتو  اصالت پرتودر   کهحقوق حقه مردم باشد  تمکین

  اساسی بر حقوق    مبنی   المللی  بین  های  کنوانسیونتمام     رعایت  و   آحترامطالبان    دیفکتوی  حکومتانجمن از    خواست
   .میباشد  انسانیتنسان و  واالی مقام  به  احترام  ومردم   مدنیو  بشری

   كه : مینماییم استدعاو  میداریم و نیكو راگرامى نو و سال باستانبرسم نیاكان مقدم نوروز  مصایبتمام  با
  

  نوروزى پیك و فرخ فروردین  فرخندهازین 
   پیروزىباد و  سعادتنصیب ملت افغان 

 
 حرمت  با

 انجمن رهبرى هیات
 سادات رئیس انجمن عبدالواحدمیر 
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