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ی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت عید   رمضانپیام شورای رهبر
 

 !مندعزتتان هموطنان گرایم، هممسلکان و دوس
ین  ی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بهبر یکاتتشورای رهبر د خویش بمناسبت حلول این عی   بر

م  انجمن تقدبم را رمضان  به تمام هموطنان درداخل و خارج کشور، هم مسلکان گرایم و اعضای محبر
از خطرات وحشت   شن و نا میمون ناشی خ  در عافیت از گزند  ،مینماید ، روز های خجسته و خوش را 

 شیوع ویروس کرونا  ، جنگ ، اعمال تروریستر و انفجارات ضد انسانی آرزو مینماید. بار 
خارج کشور بعد از یکماه ادای فریضه رمضان ، و دعا های  در داخل و  ما مردم با عزت و با دیانت 

 د. قرار دارن رمضانآستانه عید  در  ونروزانه  بخاطر خبر ، صلح و صفا در کشور اکن
نزدییک قلب ها، تبارز احساس  ،  ها  صمیمیت ،  ها  خوشی  عیاد مذهتر با آنکه  با همه تجلیل

همراه باشد، با کمال تآسف ما همه روزه به  باید یگران د به  بر انساندوستر ، شفقت و رسانیدن خ 
د ی شده مبدل نموده روزانه هوطنان ما با مان را به غم و اند حوادث مواجه میگردیم که خوشی های

شان فرش  ی ون ها و جسد هاخ و و انسانیت  قربانی میشوند  ترین و نر سابقه ترین جرایم ضد انسان
ی میشو  داداه   قرار  . ضمن  آالم که امسال همه ما را در ترس و خوف از ویروس خطرناک  کرونا د زمیر

کت از یو این آفت ما را از د  است ادای نماز عید در و  مذهتر  ،فامییل   جمعآمد هایدار دوستان، شی
،  تشدید جنگ استخبارات پاکستان بوسیله طالبان تروریست   مساجد بزرگ  محروم ساخته است

 دهاآینده  قرار د نسبت به را در حالت بحران عمیق روانی ونر اعتمادی  ما  کشور و مردم نر دفاع
 است. 

ن آمریکا و طالبان امید به یک امنیت کشور ما بعد از چندین ماه مزاکرات میا و تشنه به صلح مردم 
امید وایه و شانر بیش نبودند، صدای رسای صلح و آتش بس این موقتر بستند، ویل ولو  ،آتش بس

د ترین یاب شدیکبار دیگر به تشدید و ادامه جنگ مبدل شد. اکنون وحشت طالبان در سطح ارتک
ی شدت گرفتای جر  اطفال  نوزاذ  ، شفاخانه والدی ت که در ساه م  نر مانند در تاری    ج جرایم ضد بشی

 مردم نر دفاعدها و به رگبار گلوله ها  بسته میشوند شان ا آمدن دوباره یکجا با مادران یبعد از به دن
کت در یک جنازه ه ی شی  شهید میگردند.   ، در نتیجه یک انفجار تروربیستان، موطن مسلمان شانحیر

ایط کنونی تنها به توانانی و قه و های مسلح کشور اعتماد دارند مردم کشور درشی و موفقیت  رمانهای نبر
ند.    های آنان را بمانند جشن و عید به خوشی میگبر

ی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا یکبار دیگر  برای هر هموطن ما ، در داخل و خارج  شورای رهبر
 ای عافیت و سالمتر مینماید.  عآرزو و استد کشور ، عید با همه خوشی ها 

 ت با حرم
ی انجمن حقوقدانان افغان در   اروپاشورای رهبر
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