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پیام تسلیت و همدردی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به نسبت تلفات غم 

و بدخشانانگیز انسانی در ارگ  
 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا مراتب همدردی خود را به نسبت فاجعه غم انگیز 

ولسوالی ارگو بدخشان که جان صد هاتن از هموطنان ما را به " آب باریک" روستای 

. قربانی گرفت ، ابراز مینماید  

دی متقبل گردیده با ادامه درد ها و آالم باالی مردم مظلوم افغانستان که طی سالهای متما 

دیده رحم نکرده و در نتیجه این مفاجعه ها و آفات طبعی نیز بر این مردم غاکنون اند، 

جان های شان را از ،گردیده  آنها ما طعمه  انوطن همنفر از آفات طبعی صد ها حوادث و 

.دست داده اند  

دغیس  جان در والیات سرپل، فاریاب، جوزجان  و با هفته گذشته سیالب ها و توفان  

تن از  61به عث کشته شدن جار معدن در والیت سمنگان که فصد ها تن را گرفت، ان

 روستای آب باریک دو روز قبل صد ها تن از باشنده گان  و  گردیدگارگران هموطن ما 

ارگو والیت بدخشان در اثر لغزش زمین در زیر خاک و گل زنده مدفون ولسوالی  در

. گردیدند  

انسانی که بر هموطنان ما بزرگ ان افغان در اروپا ضمن اینکه این ضایعه انجمن حقوقدان

خانواده را در ماتم عزیزان  نو هزارا ه است زودفوارد آمده و به تعداد شهدای این ملت ا

ما . خود را در این ماتم ، غم و اندو شریک میداندرا جبران ناپذیر دانسته د، یشان نشان

این  درزش مینمایم، یامند طلب آودر حالیکه برای شهیدان این حوادث  قهار طبعی از خدا

.قربانیان را جاویدان و گرامی میداریم  

ما در حالیکه تمامی غمدیده ها و بیجا شده گان را مستحق کمک های عاجل از جانب 

که در هر  ما میدانیم، از تمامی هموطنانملی و بین المللی دولت و موسسات خیریه 

در رسانیدن هر گونه کمک های مادی و معنوی برای این  آرزومندیم تا کجای هستند 

را در برابر خویش شریک گردند و وجیبه و دین ملی و وطنی با همدیگر اسیب دیده گان 

. این هموطنان اداٌ نمایند  
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