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 2020پیام شورای رهبری انجمن حقوقدانان در اروپا بمناسبت حلول سال نو عیسوی 
 

م انجمن، هم  و هموطنان خارج از کشور،  مسلکان اعضای محتر
 

ش با جهات مثبت  رسوم و عنعنات با مردم کشور های که ما  ز  در خارج از کشور و آمت 
ی

زنده گ
 
ی

میکنیم ، نباید ما  را در تجرید و بیگانه با محیط و اجتماع بحیث اقلیت های افغان در آنها زنده گ
 مینمائیم ، سال نو   نگهدارد. بجاست تا ما به عنوان عنعنه مردم ها آن

ی
 کشوری که در آن زنده گ

ز  را  2020عیسوی  یم.  با دیگران  با خوشی و تبادل احساسات گرمنت   به تجلیل گت 
ی انجمن حقوقدانان افغان در ار  ین  2020بمناسبت حلول سال نو عیسوی وپا شورای رهتر بهتر

م انجمن، هم مس یک و شادباش خویش را به همه اعضای محتر لکان و همه افغانان و مراتب تتر
 خانواده های شان تقدیم مینماید. 
ایط در آستانه آغاز سال  یکبار دیکر روز های اخت  تآسف عمیق در  با قرار داریم که  2020ما در شی

طنان ما در راه پر خطر و پر مشقت مهاجرت بسوی اروپا  در آبها طعمه طوفانها تعداد از همو 
ایط فوق العاده دشوار و  شده، تلف گردیدند، هزاران هموطن ما در کمپ های پناهجویان در شی

 
ی

 مینمایند و ماه ها و حتر سالها را در انتظار بدست آوردن حق پناهنده گ
ی

حتر غت  انسانز زنده گ
ز میباشد.   ،نشسته اند   انجمن ما نت 

  که مایه تشویش و نگرانز
ی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  صحت، برای همه شما  عیل الرغم همه معضالت شورای رهتر

  ، عافیت سالمتر 
ی

و سال جدید را سال موفقیت و کامگاری برای  خواسته و سعادت خانواده گ
 آرزومندی دارد.  عزیز  همه شما هموطنان

و  ختم رنج های بیکران مردم   در افغانستان  پروسه صلح و آتش بس ارزومندیم تا  ا همچنان م
ز مبدل گردد تا ما در این  به یک  بیک واقعیت عیتز و  از رویا ها  کشور بالخره باور مطمئ 

تشویش ها و ختم غم و اندوه عزیزان خویش در  همه  دوردستها و دور از کشور عزیر  به ختم
 یم. ئداخل کشور نائل آ

ام  با احتر
ی ،  از نام  شورای رهتر
 مت  عبدالولحد سادات
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