Vereniging Afghaanse Juristen in Europa

ي
حلول عيد رقابن را رگامى ميدار م
دراحواليكه افغانستان را به قربان گاه بزرگ و حمام خون مبدل ساخته اند و همه روزه تا به چند صد تن افغانان
جان شانرا در جنگ خانمانسوز از دست ميدهند و هزاران هموطن عزيز خانه و كاشانه شانرا از دست داده و به صف
اوره گان و بيجا شدگان زندگى جهنمى را آزمايش مينمايند و مردم مظلوم در احوال جانكاه وايروس كرونا حد اقل با
ده افت كشنده ديگر همانند جنگ  ،فقر  ،بى امنيتى  ،بيكارى  ،حاكميت فساد ساالران  ،بى اتفاقى و  ...و سر نوشت
نا معلوم دست و گريبان مى باشند به تاسى از فلسفه پيروزى حق و حقيقت كه مبين فلسفه ابراهيمی عيد قربان مى
باشد و همچنان بخاطر پاسدارى از " انقالب اميد "  ،حلول عيد را گرامى ميداريم و در گام نخست به قربانيان جنگ
 ،فاميل هاى شهدا  ،مدافعان جانثار وطن و منسوبان قواى مسلح  ،تمام افغانان در داخل و خارج كشور  ،مسلمانان
جهان و منجمله به همسلكان گرامى و اعضاى انجمن مبارك ميخواهيم .
بهترين شيوه تجليل ازعيد اين است تا بخاطر ايجاد زمينه هاى گذار به صلح واقعى و ختم جنگ تالش نماييم ،
صلح نه تنها ارمان و خواست اولى مردم مظلوم ما وهمچنان رمز بقاى افغانستان و شرط گذار بشاهراه ترقى و
ابادى مى باشد .
بدينرو :
بايد در گام اول بدفاع از حق حيات افغانان و حق گذار افغانستان بشاهراه صلح واقعى صداى نعش اغشته بخون
مادر وطن را بلند و در هر جايى كه هستيم بخاطر تحقق اين واالترين مامول انسانى صادقانه و شجاعانه تالش
نماييم و در گام اول صداى خود را بخاطر :
برقرارى اتش بس فورى  ،سراسرى  ،دايمى و بدون هرگونه پيشرط بلند نماييم .
تمكين به اين خواست برحق  ،انسانى و اسالمى مردم مظلوم ما كه مورد تاييد سازمان ملل متحد و مراجع صلح
خواه جهانى قراردارد  ،مالك باور و احترام به فلسفه ابراهيمى عيد قربان مى باشد .
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