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نىروز  ۱٣٩۰سال نى آغاز نى

به منظور ایجاد یک سازمان جدید غیر دولتی یعنی پروژه مبارزه برای دفاع از حقوق بشر در افغانستان،
باال بردن آگاهی مردم از اعالمیه و کنوینسیون های جهانی حقوق بشر و معرفی فرهنگ ،هویت و تمدن
و پیامد های نقض حقوق بشر در چندین دهه اخیر و چگونگی برطرف ساختن ادامه نگرانی ها از ادامه
نقض حقوق بشر در افغانستان قرار است پروژه کمپاین یا مبارزات اروپایی برای حقوق بشر در
افغانستان بتاریخ  ۱۲مارچ در برنامه جشن نوروزی در لندن ابالغ گردد و به کار خود رسمآ آغاز نماید
برای مطالعه هموطنان و اتباع خارجی در باره اهداف و فعالیت های این سازمان الزم دانسته شد تا
محتوای پیشنویس طرح پیشنهادی این سازمان به زبان های انگلیسی و فارسی همراه با فورم عضویت
قرار داده شود و در صورت پذیرفتن طرح پیشنهادی این سند معتبر  ،فورم عضویت خانه پری و به
آدرس دفتر مبارزات برای حقوق بشر ارسال گردد حمایت هموطنان در اجرای برنامه های دراز مدت
در این راه مقدس شرط مهم است.
ایجاد پروژه مبارزات اروپایی برای حقوق بشر در افغانستان به اساس نیازمندی های جامعه عقب افتاده
افغانستان بوده است و از فعالین اجتماعی و فرهنگی و دانشمندان محترم دعوت بعمل می آید تا در
پیشبرد آموزش و پرورش و رشد احساسات عمومی مردم در دفاع از حقوق بشرو دفاع از قربانیان و
مردمان محروم با این سازمان همکار باشند تا به کمک و مساعدت همدیگر از طریق ایجاد راه های
ارتباطی  ،مجالس  ،سیمینار های بین المللی و کنفرانس های مشترک  ،نمایند ه گان جامعه جهانی را
درفعالیت های مبارزات اروپایی برای حقوق بشر در افغانستان نیز شریک بسازیم .مردم ما به حمایت
برادران و خواهران شان که در خارج از کشور قرار دارند سخت نیازدارند.
اهداف مبارازات در اروپا :
تالش برای پیشبرد آموزش و سازماندهی کنفرانس ها و سیمینار ها در مورد تمام جنبه های حقوق بشر
در کشور های اروپایی ،افغانستان و کشور های دیگر
تالش برای انتشار اسناد مفید از پژوهش ها در معرفی ناقضین حقوق بشر در افغانستان به نهاد های
حقوقی بین المللی
تالش در جهت ارتقاء تحقیقات شفاف و صادقانه در مورد ناقضین حقوق بشر در افغانستان
تالش برای پیشبرد سیمینار های آموزشی با آموزش اعالمیه جهانی حقوق بشر  ،نشر مواد های سودمند
و راه اندازی فعالیت های پژوهشی در عرصه باال بردن آگاهی مردمان اروپا از وضیعیت حقوق بشر در
افغانستان از طریق استفاده نشریات  ،سخنرانی ها  ،رسانه ها  ،تبادل نظر  ،و حمایت های عمومی و
دیگر ابزارهای ارتباطی.
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اهداف طرح پیشنهادی مبارزات اروپایی برای حقوق بشر در افغانستان:
به منظور تامین احترام کامل به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای مردمان افغانستان و غیر
افغانستانی های مقیم کشور با توجه به اعالمیه جهانی حقوق بشر و دیگر موازین بین المللی و میثاق های
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (اعالمیه جهانی حقوق بشر  ،میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ،
اجتماعی و فرهنگی و سازمان ملل متحد در باره از میان برداشتن همه شکلهای تبعیض نژادی و دفاع از
حقوق همه افراد و گروه ها در برابر ناقضین حقوق بشر ماده های زیر در طرح پیشنهادی مبارزات
اروپایی برای حقوق بشر در افغانستان در نظر گرفته شده است:



















تالش برای اصالح قانون اساسی افغانستان مطابق با پیمان های بین المللی حقوق بشر.
تالش برای از بین بردن فقر  ،بیماری و پریشانی قربانیان نقض حقوق بشر.
تالش به منظور گسترش حاکمیت قانون و احترام کامل به قوه قضائیه مستقل.
تالش برای حصول اطمینان از داشتن یک محاکمه عادالنه برای همه متهمان قبل از محکمه و
صرف نظر از نوع اتهام.
تالش برای تضمین حق مشارکت مساویانه در امورات دولتداری بدون تبعیض و صرف نظر از
عقیده  ،زبان  ،سمت  ،مذهب  ،جنسیت  ،نژاد و رنگ.
تالش برای تضمین و بهبودی آزادی فرهنگ  ،هویت  ،عقیده  ،بیان و اختراع زمینه فعالیت های
هنری و ادبی مطابق به فرهنگ اصلی مردم.
تالش برای فراهم کردن اعطای کمک حقوقی در صورت امکان برای کسانی که متهم اند.
تالش به منظور تامین تماس برای آزادی کسانی که بازداشت شده و یا آزادی برای شان محدود
شده است  ،به دلیل ابراز بیان یا عقاید شان و یا به خاطر زبان  ،مذهب  ،نژاد  ،جنسیت یا رنگ.
تالش برای ارائه کمک های حقوقی به قربانیان و مردمان آسیب دیده
تالش برای کمک به زندانیان و بازداشت شده گان که مشمول شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه
 ،غیرانسانی و اهانت آمیز مواجه اند.
تالش برای حصول اطمینان از طرف حکومت یا ناقضین حقوق بشر اینکه مقررات زندان و
رفتار با زندانیان در انطباق با قوانین استاندارد بین المللی برای رفتار با زندانیان باشد.
تالش برای ایجاد فضای گفتگو با حکومت افغانستان و جامعه جهانی برای فراهم کردن حق
برخورداری مردم از هوای پاک  ،آب  ،مواد غذایی سالم و سرپناه کافی.
تالش برای ایجاد فضای گفتگو با حکومت در جهت فراهم کردن حق مردم برای لذت بردن از
طبیعت  ،محیط زیست  ،اشتغال و عدالت اجتماعی و اقتصادی.
تالش برای حمایت از زنان و کودکان که عاری از برده داری باشند.
تالش برای مساعد نمودن حق انتخاب زنان به سرنوشت شان و جلوگیری از ازدواج های
اجباری.
تالش برای ایجاد گفتگو با نهاد های حقوقی و قوه مقننیه برای معرفی مواد در قانون افغانستان
که حق مساویانه زنان در آموزش و لذت بردن از کار و زندگی شان بدون هرنوع تعصب و
تبعیض در نظر گرفته شود.
تالش برای فراهم کردن حق کودکان برای دسترسی و لذت بردن از آموزش و پرورش.
تالش برای فراهم کردن حق آزادی کودکان و جلوگیری از بهره کشی جنسی و یا استفاده نا
مناسب از کودکان.
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 تالش برای تشویق جوانان در فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی در مورد فرهنگ  ،هویت و
تاریخ گذشته شان.
 و تالش برای رسیدن به نظام دموکراتیک و دلخواه که عاری از حکومت تک قومی باشد.
برخی دیگری ازفعالیت های مربوط به مبارزات اروپایی برای حقوق بشر در افغانستان:
ازدواج اجباری زنان و دختران  ،مبادله و فروش زنان:
سوء استفاده از زنان و دختران جوان به ازدواج اجباری همچنان به صورت یک مشکل گسترده به نظر
میرسد .اخبار سازمان های حقوق بشر تخمین زده است که  ٦۰تا  ٨۰درصد از ازدواجها در افغانستان
اجباری است .مقامات در جنوب افغانستان برای اجرای سنت های قبیله ای که طالبان اعالم کرده است
دختران جوان را به ازدواج اجباری مجبور میسازند .معاوضه یا فروش زنان و دختران همچنان به روش
مرسوم قبیلوی باقی مانده است به عنوان مثال  ،با توجه به گزارش سازمان ملل متحد و صندوق توسعه
برای زنان دختری  ۲٨ساله به ازدواج اجباری مجبور میشود وقتی او خودداری میکند مورد ضرب و
شتم قرار میگیرد.
آزار و اذیت زنان :
خشونت با زنان  ،آزار و اذیت سیستماتیک و سوء استفاده های جسمی و روانی و فیزیکی هنوزهم پس
از پایان رژیم طالبان جریان دارد .زنان در حال حاضر به دلیل عدم مطابقت با لباس های محلی مورد
ضرب و شتم و حتی به مرگ مواجه میشوند ،آنها در حال نبود مراقبت های بهداشتی مناسب  ،اخراج از
محل کار و آموزش و پرورش به افسردگی و خودکشی رانده می شوند.
وضعیت زنان در روستا ها و استان های مختلف در حال حاضر مشابه دوره حکومت طالبان است.
بسیاری از دختران دانش آموز و معلمان در راه رفتن به مدرسه مورد حمله قرار میگیرد .بدنام ترین
حادثه که چندی قبل در مناطق روستایی صورت گرفت مهاجمان ناشناخته مربوط به طالبان بر روی
دانش آموزان دختر در جنوب افغانستان اسید پاشیدند.
نا هنجاری های اجتماعی و نقض حقوق زنان را باید جدآ ارزیابی کرد و نباید گذاشت که زمان طالبان
تکرار شود .متاسفانه بعد از  ۲۰سال حضور جامعه جهانی در کشور هنوز هم زنان قادر به آموزش و
کار در خارج از خانه نیستند.
آزادی بیان :
ماده  ٤٣اعالمیه حقوق بشر آمده است که حق آزادی بیان را هر انسان باید داشته باشد .بنابرین هر
شهروند افغانستان باید حق داشته باشد افکار خود را از طریق گفتار  ،نوشته  ،تصاویر  ،و همچنین به
معنای دیگر مطابق با مفاد این بیانیه اعالم کنند .هر شهروند افغانستان حق چاپ و انتشار بدون ارائه
قبلی آن به مقامات دولتی را داشته باشد .با این حال  ،در تمام این ده سال گذشته  ،آزادی بیان در
افغانستان بارها مورد سوال قرار گرفته است" .هیچ اشاره ای به آزادی از آگاهی در قانون اساسی
افغانستان وجود ندارد.
شکنجه  ،همچنان به عنوان بخشی از روش معمول پلیس است .در گزارش های سازمان های حقوق بشر
مستقر در افغانستان دیده میشود که شکنجه به ویژه در مرحله تحقیق به منظور گرفتن اقرار از زندانیان
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وجود دارد .اعترافات اجباری به وضوح در نقض اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی
حقوق مدنی و سیاسی توسط مقامات امنیتی قبوالنده میشود.
آزادی رسانه ها :
پس از سقوط حکومت قرون وسطایی طالبان  ،بسیاری از مردم مشتاقانه منتظر به دسترسی به رسانه
های آزاد و محیط فرهنگی آزاد بدون محدودیت بودند .اما با وجود موفقیت های ظاهری  ،محافظه کاران
و ارعاب رسانه ها را سانسور میکنند که این برخورد نادرست منجر به نارضایتی مردم میگردد .هنوز
هم جنگ ساالران و هم طالبان قدرتمند تر میشوند به انتقاد مردم گوش نمیدهند و از مسائل مذهبی به وجه
نادرست و وسیله ی کامیابی برای اهداف شان استفاده میکنند.
پروژه مبارزات اروپایی برای حقوق بشر در افغانستان از دولت و جامعه جهانی میخواهد روزنامه
نگاران و رسانه ها باید مطابق استاندارد های بین المللی آموزش مناسب را حاصل نمایند و به عنوان
رسانه های آموزش دهنده کار و فعالیت نمایند تا مردم و نهاد های مدنی از روزنامه نگاران و رسانه ها
حمایت کنند .آموزش روزنامه نگاران و کارکنان رسانه ها باید در سطح اولویت دولت افغانستان قرار
گیرد که به همه موضوعات داخلی کشور بطور عادالنه بپردازند چون ادامه گزارش های غیر حرفه ای
خجالت به کشور است و بی حرمتی به احساسات مردم.
فساد قضایی :
سازمان های حقوق بشر در افغانستان نظارت کننده نقض حقوق بشر در سیستم قضایی است .اغلب افراد
بدون دلیل توسط دادستان محلی و مرکزی دستگیر و بازداشت میشود .کسانی که از پرداخت رشوه
محروم اند در زندان باقی میمانند .سازمان های حقوق بشر در افغانستان مواردی را مستند کرده است که
در آن قاتالن از زندان آزاد می شوند  ،زیرا آنها پول میپردازنند .مردمان بی گناه بدون پول یا دسترسی
به افراد بانفوذ در زندان باقی می مانند در حالی کسانی که به جرم جنایات و انتخاری متهم اند آزاد
میشوند .عدم پیگیری مراحل قانونی مقتضی یا مقتضیان از نظام حقوقی محروم باقی مانده اند ،مردم
همچنان به صورت خودسرانه بازداشت میشوند و اغلب از دسترسی به وکیل و قاضی بی طرف،
مردمان بی گناه بازداشت میشوند.
قانون کار قاچاق انسان را ممنوع کرده است:
سازمان های حقوق بشر گزارش داده اند میزان قاچاق کودکان در افغانستان افزایش یافته است و نیاز به
ایجاد یک کمیته زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی اقدام به طرح جلوگیری قاچاق کودکان و فراهم
نمودن زمینه آموزش کودکان به مدرسه ها میباشد.
نقش های جنسیتی در افغانستان:
دولت و جامعه افغانستان در نگرش خود نسبت به اصول اساسی از جنس سازگار نیست .تفاوت در
نگرش مردان نسبت به درمان صحیح از زنان وجود دارد .تناقض بین شیوه های سنتی مرسوم قبیلوی که
بسیاری از آنها در حمله کردن به حقوق زنان عادت کرده اند نسبت برابری  ،عدالت  ،آموزش و
پرورش و خدمات اجتماعی برای زنان احترام قایل نیستند .عالوه بر این  ،دیکته از دیدگاه افراطی به
عنوان تفسیر های گوناگون از اسالم در میان افراطی گرایان و اصالح طلبان وجود دارد که نیاز به
مناظره بین این گروه ها را می توان احساس کرد.
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محدودیت های همچون توسط مردان محافظه کار ادامه دارد تلقی آنها ،از زنان خام و ناقص میباشد و با
زنان از نظرمنفی و کم توانایی فیزیکی برخورد میکنند؛ در نتیجه  ،زنان غیر قابل اعتماد و پشت پرده
باقی میمانند تا مبادا باعث برهم گسیختن نظام مرد ساالری گردند.
آموزش و پرورش در افغانستان:
از زمان سقوط طالبان در سال  ، ۱۰۰۲افزایش فوق العاده ای کودکان در بخش آموزش به مدارس
کشور مالحظه میگردد'بازگشت کودکان به مدارس بعد از سقوط طالبان منجر به ثبت نام  4میلیون کودک
شد که تعداد بی سابقه در تاریخ افغانستان کنونی میباشد .اما با وجود این موفقیت  ،چالش بسیار واقعی
باقی مانده است .همانطور که از سال  ٣٦ ، ۱۰۰٤درصد از کودکان در افغانستان و  ٦۰درصد از
دختران بین سنین  ٧و  ۲٤حضور در مدرسه ها داشته اند هنوز هم در بسیاری از مناطق به ویژه در
مناطق دور افتاده عدم وجود مدارس کافی نگرانی های را بوجود آورده است .حتی در مناطقی که
مدارس وجود داشته است کمبود کتاب های با کیفیت درسی و معلمان مسلکی واجد شرایط دیده میشود.
در سال  ، ۱۰۰٩وزارت آموزش و پرورش افغانستان گزارش داده است که ظرف هشت ماه ۲٤٨ ،
دانش آموز و  ۲٧۱معلم در حمالت جنایتکارانه و ترور طالبان کشته و مجروح شده اند .دروازه ٦٥۲
مدارس بسته و  ۲۱۱ساختمان مدرسه ها توسط طالبان منفجر و یا سوزانده شده است .بر اساس گزارش
سازمان ملل متحد صندوق جمعیت در افغانستان در حدود  ٪ ٤۲در صد زنان از خشونت فیزیکی و
 ٤۰ ٪در صد از خشونت روانی رنج می برند.
کودک آزاری در افغانستان:
به نظر می رسد کودک آزاری از پسران و دختران جوان در افغانستان از طرف مقامات محلی به طور
فزاینده ای افزایش یافته است و این به یک میراث تبدیل شده است که جدآ قابل نگرانی است و در این
مورد کار های زیادی باید صورت گیرد.
کار کودکان در افغانستان:
یونیسف تخمین می زند بیش از  ٥۰درصد از کودکان به سن مکتب ابتدایی از جمعیت  ۱٣میلیون نفری
زیر سن  ۲٨در حال کار های شاقه هستند و اغلب تنها منبع درآمد برای خانواده های آنان است .در حال
حاضر با داشتن بیش از  ٧۲درصد جمعیت بی سواد در بین مردان و  ٨٦درصد در بین زنان احساس
میشود که آینده کشور را به خطر جدی مواجه خواهد ساخت و باید در این راستا مبارزه دوامدار شود تا
کودکان از آموزش و پرورش محروم نمانند.
گرسنگی و فقر در افغانستان:
سال  ٢۰۰٨فاجعه بزرگی اتفاق افتاد۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ .انسان به خشکسالی ،فقر و گرسنگی مرگبار
روبرو شدند به عنوان مثال در زمستان  ۱۰۰٨مردم در اثر بارندگی برف در مناطق روستایی بدترین
آسیب را تجربه کردند در استانهای مرکزی و شمال افغانستان مناطق که تحت کنترول نیروهای آمریکا و
ناتو میباشد از زمان حمله سال  ۱۰۰۲و ادعای مصارف ملیارد دالری بازسازی و توسعه قابل مالحظه
دیده نمیشود .مشکل خشکسالی با کمبود آب و عقب ماندگی سیستم های آبیاری کشور مشکالت زیادی را
برای مردم ایجاد کرده است.
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دموکراسی  ،حکومت خوب و توسعه پایدار نیاز به احترام به حقوق مردم است .رعایت حقوق بشر تمام
گروه های قومی را قادر می سازد شرکت فعال در ساختار حکومت خوب ،توسعه پایدار  ،عدالت
اجتماعی  ،رشد و انکشاف کشور داشته باشند.
هدف مبارزات اروپایی برای حقوق بشر در افغانستان را دفاع از منافع مردم در راستای اهداف
استراتژیک کشور های جامعه جهانی تشکیل میدهد .همه باید بداند که هر کس حق دارد دسترسی به
هوای پاک  ،آب  ،مواد غذایی سالم و سرپناه مناسب داشته باشند .همچنین مردم حق دارند برای لذت
بردن از طبیعت  ،محیط زیست و عدالت اقتصادی زندگی آبرومندانه را داشته باشند و آزادی فرهنگ
نیز باید بخش عمده ای از فعالیت های مردم باشد.
در نهایت یک مسئله بسیار مهم این است که مردم دسترسی به حکومت دلخواه  ،خدمات اجتماعی و به
ویژه اشتغال به کار داشته باشند و زمینه های اشتغال در کشور فراهم گردد .به منظور پیاده سازی و
پشتیبانی از حقوق بشر در افغانستان به ایجاد یک سازمان غیر دولتی در اینجا در اروپا به البی
ضرورت داریم تا اطمینان حاصل شود که دولت افغانستان حقوق بشر را تاییدمیکند و به ارزش های آن
احترام میگذارد.
در پایان ما باید بدانیم که افغانستان از منابع طبیعی بسیار غنی برخوردار است و به همین دلیل مورد
توجه جامعه جهانی قرار گرفته است و موقعیت بسیار خوب برای کنترل و توسعه تجارت دارد .این مهم
است که مردم ما درک آن را داشته باشند که هر گونه سرمایه گذاری باید به توافق مردم صورت بگیرد
و حداقل  ٪ 15در صد سهم را داشته باشند.
افغانستان یکی از مهمترین کشور در جهان است که هم به سرمایه گذاری نیاز دارد و هم دارای منابع
زیرزمینی و موقیعت خوب جغرافیوی میباشد .همین عوامل است دیگران عالقه خاص در امور افغانستان
نسبت منابع زیرزمینی و تجارت دارند و این خوب است که حکومت افغانستان حمایت و پشتیبانی بانک
جهانی و صندوق بین المللی پول را به خاطر توسعه تجارت و اقتصاد دارد اما عواقب آن را نیز باید
احساس کرد که مردم افغانستان این قرضه ها را چگونه دوباره میپردازند.
همانطوری که شروع سال نو را در یکی از کشور های اروپایی یعنی در کشور بریتانیا تجلیل مینماییم و
آنچه که ما را نا آرام ساخته است و چگونه می توانیم خواهران و برادران ما را در افغانستان کمک
نماییم ایجاد چنین پروژه مهم و حیاتی برای دفاع ازمردمان محروم و تقویت نظام دموکراتیک در کشور
ما میباشد که قطعا یکی از راه های کمک برای مردمان محروم و خوبترین زمان برای افتتاح مبارزات
مردمان افغانستان مقیم اروپا برای دفاع از حقوق بشر درنوروز میباشد .سال نو بهترین جشن در کشور
ماست شروع بهار وهوای زیبا و زندگی جدید برای مردم است ،بنابراین امیدواریم از طریق ایجاد این
پروژه که همه ما خواهان زندگی بهتر و مصئون تر به مردم ما هستیم به هموطنان خود از این طریق
کمک نماییم .کشور ما چندین دهه است که در جنگ است و مدت هاست حقوق ابتدایی مردم نقض
میگردد و در عین حال با وجود تمام وعده های دموکراسی  ،برنامه های جدید توسعه و اشتغال برای
مردم ،کشور ما در فقر مطلق با توسعه بسیار کم و نبود اشتغال باقی مانده است.
موضوع حقوق بشر موضوع بسیار مهمی نزد مردم ما محسوب میشود و هنوز هم در قرن بیست و یک
دیده میشود مرگ و جنگ در کشور ما پایانی ندارد و فقدان عدالت اجتماعی و شایسته ساالری مردم را
سخت رنج میدهد و به مسله بسیار مهم یعنی دولتداری از زاویه قومی و منطقوی برخورد میگردد.
واضح است در جهت رسیدن به هدف و داشتن نظام دموکراتیک باید خوش بین باشیم اما وضعیت تغییر
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نخواهد کرد تا مبارزات گسترده ی آغاز نگردد و همه افراد دخیل در جنگ عوامل اساسی و اختالفات
فکری ،فرهنگی و منطقوی را مورد بحث قرار ندهند و در جهت حل و فصل این اختالفات گفتگوی جدی
با اشتراک ناظرین جامعه جهانی صورت نگیرد.
یک موضوع را باید متوجه شویم که ادامه جنگ برای کسانی مفید است که از جنگ بهره میبرند
ضرور است هر گونه مذاکرات که آغاز میگردد باید نقطه پایان به آن بخشیده شود و اشتراک مساویانه
همسایه ها در حل و فصل بحران در کشور با در نظرداشت مسائل زبانی ،فرهنگی و تاریخی در نظر
گرفته شود و از کشور های غربی خواسته شود که حل و فصل بحران را تنها مردم افغانستان با همکاری
ملل متحد میتوانند حل نمایند و نه با رقابت های پیمان های نظامی .
قبل از حرکت به مسئله حقوق بشر همچنین بسیار مهم است که هر قانون اساسی یا قانون اساسی جدید
باید توسط مردم افغانستان نوشته شود.
واضح و مهم است در اجرای قانون طوریکه مردم افغانستان می خواستند در این چند سال اخیر و حتی
در چندین دهه از طرف دولتمردان افغانستان عمل نشده است و از جامعه جهانی و کشورهای عضو ناتو
خواهش گردد به اصل بی طرفی احترام قایل باشند و کشور ما را هرگز به بخشی از بازی های بزرگ
تبدیل نکنند.
همانطور که ما وارد این سال نو میشویم باید اصرار گردد که استفاده تمام سالح های خطرناک توسط
ناتو و دولت افغانستان ممنوع قرار داده شود و کشور را به وجود غیر گسترش پیمان (ان پی تی) تبدیل
کنند.
در پایان برای تعدیل ،تغیر  ،حذف  ،افزودن و یا تایید ماده های پیشنویس طرح پیشنهادی مبارزات
اروپایی حقوق بشر در افغانستان از هر نوع همکاری هموطنان و اتباع خارجی استقبال مینماییم.
یاداشت:
آنهاییکه خواسته باشند عضویت این پروژه بسیار ویژه یعنی مبارزات اروپایی حقوق بشر در افغانستان
را حاصل نمایند یا توانمندی کمک مالی را داشته باشند لطفا با ما تماس بگیرند.همچنین از تمام اقشار از
جمله ،اعضای پارلمان بریتانیا و اروپا ،وزرا ،اتاق های بازرگانی ،مشاوران ،تجاران  ،دانشجویان،
اساتید ،متخصصین و همه مردمان که عشق و عالقه به این مبارزه دارند دعوت مینماییم عضو این
سازمان شوند.
با تشکر از حمایت تان
سال نو به همه شما مبارک
داکتر نورالحق نسیمی
مبارزات اروپایی برای حقوق بشر در افغانستان
(سند در  32فبروری  3155پیشنویس شده است)
Unit A11, Hatcham Park Mews, New Cross
London, SE14 5QA 0000 (0)207 3580222 .004407576989225 nooralhaqnasimi@btinternet.com
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