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 ،  و هم مسلکان عزیز هموطنان گرامی
صلح و آرامی  و  به    سعید فطر     آغاز عیدبخاطر  ما در داخل و خارج کشور    با دیانت  مردمحالیکه    ر دامروز  

، بمانند اعیاد  باز هم  ،  مینمایند   بلند  را  و دست  نیایش    تهبس امید     انتحار  بم و  ،  عاری از راکتگی    زنده
اضطراب     و  ناله   ،با آه  و   د زن اشک ماتم میری شان عزیزان    سوگ   غم  و اشک و  در  گذشته با  دلهای پر

   .خمیان شان  لحظه شماری میکنند زصحتیابی  بخاطر 
آرزو های نیک  بهترین    سعید فطرد  شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت حلول عی 

م ید به تمام هموطنان درداخل و خارج کشور، هم مسلکان گرامی و اعضای محترم  انجمن تقرا    خویش  
بار ویروس کرونا  ، جنگ ، اعمال    ، خجسته و خوش را، روز های  ماید  مین  از گزند  وحشت  در عافیت 

 تروریستی و انفجارات ضد انسانی آرزو مینماید. 
خوشی ها ،  صمیمیت ها ، نزدیکی قلب ها، تبارز احساس انساندوستی ، شفقت و   که باید با   د تجلیل عی 

همه روزه به حوادث مواجه میگردیم که خوشی  ا کمال تآسف ما  رسانیدن خیر به دیگران همراه باشد، ب
ضد انسان و انسانیت     نایاتهای مان را به غم و انده مبدل نموده روزانه هوطنان ما با  بی سابقه ترین ج

   .میگردند های شان فرش زمین تن و خون ها و گردیده  قربانی 
آمد های  فامیلی ،   یدار دوستان، شرکت از جمعاز د  ما رانیز    ویروس کرونا      پی در پی  امواج      تآسف   اب

پاکستان   استخبارات  جنگ  تشدید  است،   ساخته  محروم  بزرگ   مساجد  در  عید  نماز  ادای  و  مذهبی  
کشور و مردم بی دفاع ما را در بحران عمیق روانی وبی اعتمادی نسبت به      هم  بوسیله طالبان تروریست

 است.   قرار داده  فردا ها و امروز 



 

 

نوجوان  را آغشته بخون  نوان  اب  ۸۰بیش از  تن های  شهر کابل     در غرب  تروریستان    وحشیانه    جنایت   
جار در میان   فانوجدان انسانی نمیگنجد.    ودر  تعریف انسان  ،  زخمی ساختو صد های دیگر را    ساخت

در مهمانخانه بسر    شرکت در امتحان کانکورر  طفقظ بخا  آنها  که در شهر پل علم والیت لوگر    دها جوان  
را در    م و انده  غ و  ساخت  صد ها خانواده را داغدار    و  داعشی گردیدند  –قربانی وحشت  طالبانی    میبردند،

کشور    کران تا کران  از  ،  قریه تا قریه  از    ان و حامیان شان را  طالب در برابر  و نفرت    میان مردمان کشور
قندهار و    یات  در وال  هموطنان ما راجان دها   نگ   . کشتار های بی رحمانه ناشی از ادامه جچیره ساخت

هزار منازل مردم فقیر را    ۱۱عالوه به کشتار مردم بی دفاع، بیش از  فت، طالبان  قسی القلب   رگهلمند  
را که جز دارایی عامه     کصد ها پل و پلچ  عالوتن  تخریب و مردم را آواره ساختند.     در والیت قندهار  

،  جامعه مدنی معلمان، استادان و کارمندان  کارمندان رسانه ئی    هدفمند   های    قتل    ،  از بین بردند.  اند  
در باال ترین سطح رسانیده  را     داعشی    –ناشی از تروریزم طالبی  وحشت     ،نهاد های حراست حقوق  

، چور،   جنگ، خون ، آتش  ، وحشت و دهشتکه با  ست  و نگون بخت ما    ممردم مظلواین    فقط  .     است
 .  و یغما دست و گریبان اند  ب فر ید ، فسا

یک    یشتر ازنیز بذاکرات بین االفغانی  م  و      دوحه    متوافققنامه ناکاامنیت کشور ما بعد از    وصلح  امید به  
ستانبول  و تنایج ناشی از آن نیز چندان  اکنون  امید به کنفرانس احتمالی    . اند نتعریف شده نمیتوسرابی  

آتش    ی حق حیات و  عن ی   حق مردممقدمترین  جانب طالبان به  تا زمانیکه    به نظر  نمیرسد.  امیدبخش  
 نخواهد بود.   تصورامید از نتیجه کنفرانس  من ،  کوچک ترید تمکین نکن  بس دائمی 

به توانائی و قهرمانهای نیرو های مسلح کشور اعتماد دارند و موفقیت    ما  هنوز هم   مردم کشور   تنها 
 عید به خوشی میگیرند.   های آنان را بمانند جشن و

برای هر هموطن ما ، در داخل و خارج کشور  شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا یکبار دیگر  
ها  خوشی  همه  با  عید  استد  ،  و  مینماید عآرزو  سالمتی  و  عافیت  زخمیان    ای  برای  اخیر    و  حوادث 

  ماید.ل  آرزو مین صحتیابی عاج
 

 ان افغان در اروپا شورای رهبری انجمن حقوقدان
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