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 پیام شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت عید قربان 

 

  ان گرامی در داخل و خارج کشور،هموطنان گرامی، هم مسلکان و دوست

قرار میگیرند که روزانه غزیزان ،   قربان به استقبال فرارسی عید ما درداخل وخارج افغانستان در شرایط  مردم با دیانت

 ناشی ازبم ها و مین های کنار جاده ها ، وحشت، راکت زنی ، دوستان و نزدیکان شان قربانی جنگ و انفجارات

مرگ و میر بلند  جنائی در شهر ها و سایه ماتم امنی، باال گرفتن وحشت برانگیز جرایم النه، ناغیر مسئو  بمباردمان

میگردند ناشی از ویرس کرونا ، محرومیت از حق حیات ، بحیث اولی ترین و  و بقای هنوزهم در دوام در حقیقت مردم .

قرار دارند ترین حق انسانی ضروری  ما، دامنه فقر را بصورت اران هموطنبا گرفتن زنده گی هز مصیبت کرونا  .

ایجاد نموده است در کشور پهن نموده , لشکر بزرگ مستمندان را وحشتبار از  ردم در عمق فاجعه کرونا بیشوطن و م .

اضافه نموده است  و خادمان وطن در لست طویل شهیدان پاک شان و همکاران چپن سفید تن از داکتران ۶۰  . 

از هموطنان بی دفاع ملکی را  و شهدای قربانی شده شهدای قوای پر افتخار مسلح، وطن، دایوشه خادمان این یاد انجمن

دولتمداران میداند مسئولیت کمک به فامیل های شهدا را وجیبه اخالقی وو   گرامی میداند و عطف توجه . 

 در روز های عید تاریک،در زنده گی روزمره، ازآینده گنگ و  و ترس و چیره بودن غم و اندوه مردم با تمام مصایب

به تجلیل میگیرند فوری سراسری و یک آتش بس عید شان را به امید صلح، امنیت دست به دعا برده . 

را به تمام هموطنان درداخل و خارج کشور، هم  شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا حلول این عید مذهبی

ریک عرض نموده ، روز های خجسته و خوش را در ای شان تبو فامیل ه انجمن مسلکان گرامی ، اعضای محترم

آرزو  نگ ،اعمال تروریستی ، انفجارات ضد انسانی و ویروس کروناعافیت از گزند های خشن و نا میمون ناشی ازج

 .مینماید

با استخبارات پاکستان و دخیل بودن دست   آمریکا ، در تبانی شان با موافقتنامه طالبان بعد ازامضای  که با کمال تآسف

. طالبان و استخبارات شدت بخشیده اند جنگ و خونریزی را منطقه و بین المللی فریبکاران مخفی و پشت پرده های

و شکست جمهوریت  احیای امارت به تحفه گرفته شده از مفاد این توافقنامه منفعت برده ، به پاکستان از امتیازات

، ترور  دیگر تلوار ، قتل، سربریدن و در دست شعار مزاکره را بلند مینماید در یک دست در واقع انمیاندیشند. طالب

را در  رسانه ها فعاالن جامعه مدنی و حقوق بشر ، هنر مندان و کارمندان ندان دولت،های هدفمند روحانیون ، کارم

، خون میریزند گرفته دست شکوه   ک جانب از عدم آغاز مزاکرات بین االفغانیرهبر طالبان با پیام عیدی از ی چنانچه .

مطرح میسازد و شدت جنگ را گستاخانه ادامه بشارت میدهند و امارت مینماید ولی درعین حال از پیروزی قریب . 

 وآماده گی برای اعالم آتش بس ها درعید های اخیر ، چه یکطرفه و یا چه دو طرفه ،نشان داده است که فقط یک تنفس

اند جدید از وسعت جنگ و خشونتیک دوره  .  



 

 

موفقیت های آنان را  مردم کشور درشرایط کنونی تنها به توانائی و قهرمانیهای نیرو های مسلح کشور اعتماد دارند و

 .بمانند جشن و عید به خوشی میگیرند

موطن ما ، در داخل و را برای هر ه قربان ضمن آنکه یکبار دیگر عید شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

به کاهش قابل لمس  تبریک و تهنیت عرض مینماید، امیدوار است تا آتش بس های کوتاه و چند روزه ، خارج کشور

امیخته   که عید با همه خوشی ها و آرزو های نیک و آغاز مزاکرات صلح بین االفغانی تداوم یابد، تا باشد خشونت ها

.گیرند را به جشن و تجلیل ، صفا و عافیت روز های مملو از دوستی های شان،گردند و همه با دوستان و خانواده   
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