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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

  

 

 

                              Vereniging Afghaanse Juristen in Europa 

 

 میالدی2119مارچ  21        شمسی 1932حمل اول 
 

 پیام نوروزی

 

برای تمام کسانیکه  و جشن باستانی نوروز راهجری شمسی 1932 نودانان افغان در اروپا حلول سال  انجمن حقوق
اش شادب اعضای انجمن تبريک و سلکان گرامی وم م، ه، افغانان مقیم اروپاهموطنان عزيزما دارد، آنرا گرامی می

 .است متمنی سعادت شان را صحت وگفته، 

قوانین  قانون اساسی و های مندرج در رسد بیانگر اين واقعیت تلخ است که ارزش که به اتمام می نگاهی به سالی
 گردد و خشن پايمال می بطور میثاق های بین المللی ناشی از آن است، و جهانی حقوق بشر ۀبازتاب اعالمیکه نافذ 

و ثبات کماکان به مثابه  ه صلح دستیابی ب رويم که حقوق اساسی مردم و می سفانه ما در حالی به استقبال سال نوأمت
ضد اسالمی به  و انسانی  ضد های ریانتحا حق حیات مردم را نه تنها جنگ و یافتنی قرار دارد، سراب دست ن
فجايع ناگوار بدون بازپرس  داشته و مال مردم مورد دستبرد ناقضان زورمند قرار و بلکه جان  ،اندخطر انداخته 

 .دگرد پود سیستم فاسد قضائی کتمان می و تار يا در و باقی مانده 

 گوره نده بز حوادث هولناک سنگسار و آدم ربائی و ناموس آنان، ت ویتعرض به حیث ب حقوق ملکیت مردم،صغ

 .يابد میانجام م حقوق بشر رساختن زنان توسط ناقضان بی آز

حقوق  سیستم فاسد قضائی باعث گرديده که متجاوزين بر های حراست حقوق و ضعف ارگان فقدان حاکمیت قانون،

سوز وعواقب دهشتبار آن افغانستان را در  يافت جنگ خانمان برآنچه تذکار دوافز .عمل نمايندمردم گستاخانه تر 

ـ  پهلوی امريکا های دو دسايس ايران و سیاست بود آنرا مداخله پاکستان، هست و و منجالب خطرناک کشانیده 

 . قرار داده است معرض خطر انگلیس در

 برابر گذار افغانستان به شاهراه باز تهديد جدی در ۀمثاب ارعابیون عرب به و قم  ديوبند، بنیادگرائی برخاسته از

 وابسته به احزاب و نهاد مستقل مسلکی وغیر ۀرو انجمن به مثاب بدين.  ه استعرض وجود کردترقی  سازی و

دشمنان را  وناقضان بود افغانستان دفاع و  وهست و داند تا ازحقوق مردم  های سیاسی رسالت خود می سازمان

 . قاطعانه افشاء نمايد

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/anjoman_hoquqdanan_payam_naorozi_1392.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/anjoman_hoquqdanan_payam_naorozi_1392.pdf
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

حقوق مردم در رابطه که بسیار بی رحمانه  ومحیط زيست  نوروز از است تا در رابطه به سال نو و بسیارضرور
 .شادابی افغانستان دفاع نمائیم سالمت محیط زيست، سرسبزی و از و پايمال گرديده ياد دهانی نمايم 

نوروز اين جشن  نیاکان به استقبال ۀخجست ۀاس عنعناحوال ناگوار، به اس با تمام غبارهای تاريک وبه هرحال 
 :نمائیم که  داريم و استدعا می قدوم سال نو را گرامی می و رويم  باستانی خود می

 

 پیک نوروزی  فرخ ون ده فرورديـنازين فرخ

 اد و پیروزیـــسعادت بان ـغـفت اـلـنصیب م

 

 بااحترام

 ونوپوهاند دکتورغالم سخی مص

 دانان افغان در اروپا رئیس انجمن حقوق

 

 


