پیام حقوقدانان افغان مقیم کشور دنمارک
دوستان  ،ارجمندان ورفقای عزیز !
نخست ازهمه میخواهیم بهترین وصمیمی ترین سالمها و احترامات خویش را به
شما هم مسلکان ودوستان عزیزکه سالهای زیادی ازعمرگرانبهای تانرا در راه
تحقق آرمانهای واالی انسانی ازطریق دانش پربارحقوقی وسیاسی تان در بحر
بیکران حوادث دردناک افغانستان با متانت واستواری یک انسان انسانگرا و یک
حقوقدان متعهد سپری کرده اید تقدیم نمایم.
دوستان محترم !
اولین جلسه وسیع انجمن حقوقدانان افغانستان بعد ازرکود سه دهه در زمانی دایر
میگردد که کشورآزادهُ ما افغانستان درتب وتاب فقر گسترده ،فساد آشکارا و بی
عدالتی های بی سابقه وبه بهانه های مبارزه علیه تروریزم و تامین دموکراسی و
حقوق بشرمورد آماج وتجاوز مداخالت سیرره جویانه ای نیروهای سود و
سرمایه وعمال منرقوی شان قرارگرفته است.
ما حقوقدانان مقیم دنمارک بدون شک تدویرجلسه انجمن حقوقدانان افغان مقیم
اروپا را در این مرحله حساس تاریخی که فقدان وعدم حضور سازمانها،احزاب
ونهاده ای رسالتمند و وطندوستان واقعی درمیدان مبارزه ،کاروپیکار سازنده و
خالق ونبود پیوند شان با مردم کشور ،سخت محسوس است ،گام موثری در
جهت بسیج حقوقدانان کشوربخاطردفاع از حقوق حقه ُ وانسانی مردم افغانستان
وجهان به حساب آورده وبدین مناسبت شادباشهای دوستانه ورفیقانه ما را به شما
علمبرداران راه حق وعدالت تقدیم میداریم.
مردم افغانستان وهمه راهیان راه استقالل ،آزاردی وعدالت اجتماعی امید وار
هستیم که این اقدام شریفانه درگسترهُ زمان چنان راه پیشرفت وانکشاف را طی
کند که درتحقق آرمانهای دیرین مردم ستمدیده افغانستان ودفاع ازحقوق حقه
خلق آن که درزمان کنونی به نحوی ازانحا مورد ستم زورمندان ،فساد ساالران،
آدمکشان،مافیائی موادمخدر،اختراف گران بی فرهنگ وحامیان خارجی شان
قرارگرفته اند،با شجاعت وقوت برگرفته ازمردم افغانستان وظیفه خریرخود را
انجام دهیم.

دوستان عزیز !
بدون شک که زنده گی به معنی عمل ومبارزه واندوختن تجربه است.
علم حقوق نیز مانند سایرعلوم ،محصول تجربه انسان بوده وباعلوم دیگر چون
شیروشکر در آمیخته و در دستان ما وشما قرار دارد .اگر این افزار پرقدرت را
درخدمت اکثریتی که اکنون در تحت تسلط وسیرره بی رحم ترین ،ظالم ترین و
سود جوترین نیروهای اهریمنی قرار دارند ،بکارببریم ،شاید این خدمت بزرگ
را تاریخ به خط زرین در دل داغدارش ثبت نماید.
اگرچه ما امروز به علتهای عدیده ای متاسفانه دربین شما حضور نداریم ،اما در
این امر خیروصالح که یک اقدام ضروری،وطندوستانه که درخورستایش هر
افغان با شرافت ووطندوست است.معناً باشما همراهی وهمدلی داریم.
ما حقوقدانان مقیم دنمارک برای شما درامرمجاهد ت به اهداف واالی انسانی تان
موفقیت وپیروزی مزید آرزو مینمائیم

با درود های دوستانه
به نماینده گی ازحقوقدانان دنمارک
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