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 پیام بمناسبت حلول عید سعید رمضان
 

ه بمناست حلول عید سعید فطر و ختم ماه مبارک رمضان، مراتب تبریک خود را ب انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

انجمن تقدیم محترم مسلمانان جهان، هموطنان عزیز و منجمله افغانان مقیم اروپا، هم مسلکان گرامی و اعضای 

 میدارد. 

الم ی کردند. تشدید جنگ اعما در حالی به استقبال عید میرویم که مردم ما یکی از خونین ترین رمضان ها را سپر

 ناشده پاکستان و سونامی بنیادگرائی اسالمی در زشت ترین اشکال آن همه روزه مردم بیگناه را در خاک و خون

فوف کشانیده و خانواده ها را عزادار میسازند. در مقابله شجاعانه با این هیوالی هولناک بهترین فرزندان وطن در ص

  قوای مسلح به شهادت میرسند.

ماید. ما افزون بر این مصائب، فقر ، بیکاری و فساد گسترده اجتماعی تار و پود جامعه متالشی شده ما را تهدید مین

 همه روزه شاهد تراژیدی های خوفناک همانند شهادت فرخنده شهید میباشیم:

 

 محرم صد شرف دارد از این عیدی که ما داریم
 

ئولیت بخاطر صلح و ثبات در دستور روز قرار دارد ، انجمن با احساس مس در حالیکه دستیابی به آرمان تاریخی مردم

 در برابر وطن و مردم به اتکا به مصالح و منافع علیای کشور، خاطر نشان میسازد:

انون را تیابی به این ماٌمول شریفانه در وجود دولت مقتدر که متکی به قوای مسلح ملی و غیر تنظیمی بوده  و قدس

 مالک عمل قرار بدهد، میسر خواهد بود. چنین دولت خواهد توانست صلح را از پروژه بغرنج استخباراتی  به یک

با عزت را که :پروسه ملی مبدل  و به اتکا و پشتیبانی نیرومند ملی ، صلح   

سالمت افغانستان را تضمین -  

و خطر سقوط کشور بدامن بنیادگرائی برخاسته از دیوبند ، قم و ارعابیون عرب را مرفوع -  

حقوق شهروندان ، منجمله حقوق زنان را صیانت -  

 و گذار کشور به شاهرای باز سازی و ترقی را ممکن سازد.

پیروزی مردم آزاده ما با استقبال عید میرویم. با تمام غبار های تاریک ، با ایقان به  

 

با احترام   

 

 هیاٌت اجرائیه 

 شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
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