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 په ارو پا کی دميشته افغانانو د تولنو فدراسيون 
 فدراسيون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا 

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe           
 

 ٢٠٠۶ مارچ 28هالند 
 پيام همبستگی

 فدراسيون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
 سه دهه اخير در افغانستان،به کنفرانس حقوق بشر طی 

 منعـقده تورنتو
 !حضار گرامی ، خانمها ، آقایان 

 
 سازمان و     ۵۴به نمایندگی از ) FAROE(  قبل از همه هئيت اجرائيه  فدراسيون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا  

ده گان  کنفرانس و تمامی انجمنهای عضو فدراسيون از سراسر قارۀاروپا تدویر کنفرانس حاضر را به  بر گذار کنن
 .شرکت کننده گان این گردهمائی تبریک گفته و موفقيت مزید تانرا دراین راستا خواهانيم  

 تجمع شما وطـندوسـتان عدالتخواه در این تاالر  و بحث  در مورد وضع حقوق بشر در کشور ما طی     
ی که عـدۀ از تحصيلکرده های ما در خارج    سه دهه اخير، اصـوَال یک امرطبيعی و الزمی است، اما در شرایط کنون     

از کار جدی برای  داعيه حقـوق  " مصلحت جوئی سياسی " از کشور با به پيش کشيدن دالیل مبتنی بر به اصطالح 
بشر طفره ميروند، کنفرانس شما یک ابتکار شجاعانه بوده و مجتمع شما را در ردیف پيشقدم ترین مبارزین برای  

عدالت انتـقالی قرار ميدهد و از طریق این کنفرانس شما تعهد تانرا در راه خدمت به مردم    تطبـيق حقـوق بشر و  
ستمکشيدۀ افغانستان را  نه تنها بنمایش ميگذارید بلکه آنرا صيقل ميبخشيد و  دل رنجور ميليونها انسان سرزمين      

 . ور اميد فروزان خواهيد ساخت باستانی ما، که از ما بحيث تحصيلکرده های خود انتظار فراوان دارند، با ن   
 !حضار گرامی

از هنگام تاسيس خویش تا اکنون بطور خستگی نا پذیر   ) FAROE( فدراسيون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا 
زیرا رعایت حق شهروندی  و حقوق      .  صدای اعتراض خویش را  عليه هر نوع تجاوز به حقوق بشر بلند کرده است        

ارو هيچگاه بدور نبوده و نخواهد بود، نشر و پخش صدها اعالميه، بر گذاری ده ها تظاهرات              بشر از معراق توجه ف 
، و به    .... در نقاط مختلف اروپا، بر پائی تظاهرات عليه کشتارهای دسته جمعی در یکاولنگ و مزارشریف و  

 . در زمينه ميباشدFAROEمطبوعات کشانيدن مسئله جانيان جنگی و ناقضين حقوق بشر نمونۀ بخشی از فعاليتهای  
  به داعيۀً  حقوق بشر در افغانستان توجه خاص و گاهی    FAROEطی سالهای اخير کنفرانسهای  بين المللی  ساالنه  

که در   " چگونگی تطبيق عدالت انتقالی در افغانستان   " نيز اختصاص داشته است  از جمله تدویر کنفرانس بين المللی    
 .ار گـردید  م بر گذ٢٠٠۵ماه دسمبر سال 

اميد واریم کنفرانس تورنتو  آغاز یک جنـبش وسيع حقوق بشر در ميان پناهجویان و مهاجرین افغان در قارۀ امریکا     
باشد، وانتظار داریم که بزودی شاهد بر پائی چنين کنفرانسهای از طرف سایر پناه جویان و مهاجرین افغانهای مقيم   

 .يا نيز باشيمقاره های اسيا، شمال  افریقا و استرال
FAROE بشما و همه افغانهای که به داعيه حقوق بشر بصورت یک حقيقـت جهانشمول و جدی  مينگرند و حاضر  

 .به هيچ نوع سازش در این زمينه نيستند پيشنهاد همکاری و حرکت همسو مينماید
 جنایات و ناقضين حقوق بشر  سه بيائيد تا با یک صدا خواستـار محاکمه عادالنه همه افراد مظنون به دست داشتن در 

دهۀ اخير شویم، باشد تا با حل ميراث ناميمون جنگهای جنایت کارانه، زمينه صلح و آشتی واقعی ميان همه افغانها  
 .فراهم گردد
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