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و شميره   ١تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

 
 
 

  يونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمي
  يون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپاـفدراس

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe           
 

  ٢٠١٠ مارچ ٢١
  

  ! را با کار برای خودآگاهی ملی تجليل کنيم١٣٨٩سال 
 

بخصوص   را به کافۀ ملت افغان و١٣٨٩نهای پناهندگان افغان در هالند حلول سال نو هيأت مديرۀ فدراسيون سازما

 اميدواريم اين سال، سال سبزبرای دهاقين ومالداران افغانستان باشد و. تهنيت ميگويد افغانهای مقيم اروپا تبريک و

  . بی امنيتی کشيدۀ کشور ما برای مردم جنگديدۀ و سال آغازصلح آبرومند

در رفع آن اقدام  نسانها  نگاهی به عقب می اندازند تا بزرگترين کمبود خود در سال قبل را بيابند وبا آغازسال ا

مشکالت مهاجرت که ما افغانهای مقيم اروپا به آن سردچاريم بدون حل مشکالت که افغانستان در مجموع به . نمايند

اجرت ما زمانی به پايان رسيده ميتواند مه چه مشکل اصلی ما مهاجرت است و. آن مواجه است، قابل حل نميباشد

صلح زمانی دوامداربوده ميتواند که برتطبيق . استحکام يابد آبرومند در کشور ما ايجاد گردد و که صلح دوامدار و

آزادی  حقوق و صلح زمانی ميتواند آبرومندانه باشد که منافع ملی و. اردۀ مردم ما بنا شده باشد عدالت انتقالی و

  . شهروندان با آن معاوضه نگرددهای طبعی 

بطور  دولتمداران کشور آبرومند زمانی ميسر شده ميتواند که هر افغان بطور عام و و رسيدن به صلح دوامدار

اقدام خود اولويت  مصالح ملی در هر تصميم و خاص بر اساس اصل خود آگاهی ملی عمل کنند، يعنی به منافع و

نگ خانمانسوز و جنگ مخفی استخبارات کشور های ذيدخل، بخصوص متأسفانه در نتيجۀ سی سال ج. قايل شوند

اعمال اهل  منفعت شخصی محوربسا تصاميم و معنویات عالی مردم افغانستان، کشورهای همسايه  برای تخريب

را نه تنها  اين شيوۀ برخورد به مسايل ملی بزرگترين مشکل کشور ما. درکشور ما تشکيل ميدهد پول را قدرت و

يگانه راه خاتمه دادن به اين . بايد به اين مشکل خاتمه داد. چند سال گذشته تشکيل ميدهد ، بلکه در سی ودرسال پار

 به عادت روزمرۀ خود مبدل  رارجحان دادن به منافع ملی مشکل اينست که هر افغان انديشيدن به منافع ملی و

    . را با کار در همين جهت آغاز کنيمجديدبگذار سال . سازد

 »نشأ فاروداراال« 

  

,    AS,   Leiden٧٠٧   ,٢٣٠٠FAROE, Post Box org.afghandiaspora.www  
faroe_af@hotmail.com  

  
  
  


