پیام محترم محمد هللا وطندوست شخصیت اجتماعی از کشور دنمارک
عل
ک
پیام تبریکیه بمناسبت تدوری نفرانس می
ک
»افغانستان و حا میت قانون«

دوستان عزیز ،حقوق دانان گران ارج !
ضمن ابراز بهترین تمنیات بمناسبت تدویر با شکوه کنفرانس علمی افغانستان و حاکمیت قانون
موفقیت و پیروزی شما را در امر دفاع از حقوق هموطنان عزیز آرزو مندم.
انجمن حقوق دانان افغان مقیم اروپا منحیث ادامه دهنده گان شایسته و پیگیر اتحادیه حقوق دانان
افغانستان ،متشکل از بهترین و خدمت گذار ترین حقوق دانان وطن از بدو تاسیس تا امروز در امر
دفاع از حقوق افغان ها در داخل و خارج کشور مجدانه تالش ورزیده در تامین عدالت اجتماعی و
ارتقاء فهم حقوقی هموطنان نقش موثری ایفا نموده است.
دفاع از حقوق مهاجرین در کشور های مختلف اروپایی ،مبارزه با بی عدالتی  ،توضیح حقوق
ووجایب شهروندان ،سهم گیری در گردهمایی های اعتراضی مهاجرین ،جلب توجه مراجع بین المللی
به وضع کشور ،فهرست مختصر کار هایست که انجمن حقوق دانان تا امروز انجام داده است.
کنفرانس حاضر نیز در شرایطی که نیرو های هراس افگن هر روز در کشور فاجعه می
آفریند ،سردمداران بی کفایت رژیم به فساد و اختالفات ذات البینی غرق اند ،قوای سه گانه دولتی
بجای تشریک مساعی در تقابل با هم قرار دارند ،حقوق مردم مخصوصآ زنان و اطفال بصورت
خشن پامال می گردد  ،می تواند روزنه امیدی در جهت دریافت راه حل های منطقی به مشکالت
انباشته شده موجود تلقی گردد.
یقین کامل وجود دارد که حقوق دانان با احساس و مردمی ما با سهمگیری فعال در کنفرانس حاضر
جوانب مختلف معضله بی قانونی و قانون شکنی را در کشورجستجو و برای بیرون رفت از وضع
رقتبار کنونی راه های منطقی و قانونی را پیشنهاد و در روشنگری و تنویر ذهنیت مردم در بخش
حقوقی و قانونی همچون گذشته گام های موثری می گذارند.
آگاهی مردم از حقوق و وجایب شان ،سهمگیری آنان در اداره کشور و تحقق دموکراسی و مردم
ساالری زمانی میسر است که همه باشنده گان از فهم الزم حقوقی برخوردار باشند که یقینا انجمن
حقوق دانان افغان ها ی مقیم اروپا در این راه به تالش مستمرخود ادامه می دهد که تدویر کنفرانس
حاضر نیز گامی در این راستا است.

بگذار در کشور بال کشیده و رنج دیده ما بجای حاکمیت امریکایی جهادی کنونی ،دولت مسوول و
جوابده که بتواند قانون را یکسان در جامعه تطبیق و حقوق همه شهروندان بیدون تبعیض و تعصب
دفاع نماید  ،مستقر گردد.
با ردیگر پیروزی شما دوستان گران ارج را در تامین قانونیت و روشنگری مردم عذاب کشیده ما
آرزو مندم.
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