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2015سپتامبر  23رشنبه اچه  

 پیام انجمن حقوقداانن افغان رد ارواپ 
 هب مناسبت حلول عید سعید اضحی

 

عید حلول ت خویش را بمناسب مراتب تبریک و تهنیت رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  بهترین شورای 

نواده های و خاارجمند مقیم در اروپا و هم مسلکان عزیز  افغانان سعید اضحی به هموطنان عزیز ما در داخل کشور، 

                                                                                                                                                       تقدیم میدارد.شان 

رناک تر گرچه در شرایط بغرنج و پیچیده سیاسی و نظامی در کشور جنگ زده ما که روز تا روز پیچیده تر و خط

خیر کشور ظیر در تاریخ یک قرن اوالی جنگ و وحشت کم نما قربانی هی هموطن  میشود، روزانه دها مرد، زن و طفل

 و فساد ای جنگ، هزاران هموطنان ما که بیشترین شان را جوانان تشکیل میدهد، ناشی از آسیبده گیه و میشوند

ا هزار نفری صد هسیل آسای پیش میگیرند و در صفوف به شان از وضع دشوار و از سرزمین  را  بیکاری راه فرار

 آنهای ،را از دست میدهندشان و مال  نصد های شان در راه های پر از خطر جا .به سمت اروپا روان اند نمهاجری

 ،رک ها در کنار سرنوشتی س روز ها را در کرسنگی و ماه ها را در بی ،به سرحد اروپا داخل میشوندبالخره که 

و گروپ  با صد ها محرومیت از ضرورت های اولی انسانی و اهانت  پولیساستیشن های قطار و زیر سایه درختان 

                                                                                                                       .بسر میبرندهای تبعض طلب  

 مرا چه کار به عید، این چه عید قربان است

وطن زیر تیغ خصمان است دنکه گوسف  

 مبرای هر هموطن ما در قدم اول غیر از دعای عافیت و ختم االم طوالنی نمیتوانیما در چنین شرایط  دشوار 

.داشته باشیم رزومندی دیگری آ  

 ردو شان در خانواده ها و در جمع  دوستانرا وطنان ما در داخل افغانستان روز های تجلیل از عید مهتا رزمندیم آ

گزند حوادث بسر برند.زا  

!عید تان مبارک باد  
 میر عبد الواحد سادات

 رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
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