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اطالعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در مورد فاجعه تلف شدن
یک مارد و دو طفل در سویدن
با غم و اندوه اطالع حاصل نمودیم که چند روز قبل یک خانم جوان پناه جوی افغان با دو
طفل یک ساله و دوساله اش در یک حادثه ترافیکی زیر قطار شده جا بجا هالک گردیدند.
این مادر با دو طفل اش ده روز قبل در کشور سویدن تقاضای پناهنده گی نموده بود.
شوهر این خانم و پدر هر دو طفل فعالٌ در کشور یونان بسر میبرد.
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا این واقعه دلخراش را یک ضایعه و یک فاجعه دانسته
خود را در این غم و انده شریک میداند.
شورای رهبری انجمن میخواهد به اطالع فامیل ،اقارب و دوستان این فامیل برساند که ما
در مورد تمامی مسائل مربوط به این فاجعه که موضوع تلف شدن سه هموطن ما مطرح
است ،آماده هر گونه همکاری و مساعدات هستیم وآنرا دریغ نمی نمائیم.
درصورت تقاضای هر گونه همکاری که برای ما ممکن باشد ،میتوانند با ما از طریق
نمرات تیلفون  .پست الکترونیکی زیر داخل تماس شده ،مشورت فرمائید.
ما امید واریم تا نماینده گی سیاسی دولت افغانستان در کشور سویدن بحیث حافظ منافع
اتباع افغانستان در خارج کشور ،مقدم بر همه  ،در حل تمامی معضالت مربوط به این
حادثه المناک همکاری نموده مسئولیت وظیفوی و دین اخالقی شان را انجام دهند تا
موجب تسلیت پدر اطفال و شومر این خانم در این حالت روانی دشوار گردند.
نمرات تیلفون:
هالند3304849003300 :
دنمارک:
330472790909
جهت دریافت آدرس الکترنیکی لطفا ٌ به آدرس ویبسات مراجعه نمائید:
;www.hoqooq.eu
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46.99.35.308 te Helmond.
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