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 پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به مناسبت حلول عید سعید اضحی
 

عید سعید حلول خویش را بمناسبت  مراتب تبریک و تهنیت بری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  بهترین شورای ره

و خانواده های شان ارجمند مقیم در اروپا و هم مسلکان عزیز  افغانان اضحی به هموطنان عزیز ما در داخل کشور، 

 تقدیم میدارد.

 

م که روزانه دها تن از هموطنان ما قربانی گلوله های تفنگ، ماین امسال ما در شرایط  به اسقبال عید قربان میروی

های کنار جاده ، بم گزاریهای انتحاری  و دها عوامل دیگر ناشی از جنگ اعالم نا شده و بی مفهوم کشته و یا زخمی 

و وابسته با میشوند. این جنگ  از جانب اجانب و بوسیله عقب مانده ترین و قسی القلب ترین جنایت کاران حرفوی 

تحمیل میشود.ما بر ملت و مردم مظلوم یعنی طالبان،   ،استخبارات دشمن  

 

، در شرایط بغرنج و پیچیده سیاسی و نظامی در کشور جنگ زده ما که روز تا روز پیچیده تر و خطرناک تر میشود

سپر دفاع از  ها جوانمردانه شان رنجنگ بر ضد اجانب طالبی میرزمند و سی جبهاتنظامیان قهرمان ما در داغترین 

، روزانه دها سرباز رشید کسب نموده استبی سابقه وطن و مردم شان میسازند. در جنگ های که در این اواخر شدت 

 ما جام شهادت مینوشند ولی هر روز این نظامیان ما حماسه میآفرینند.

، در  اکثریت ملت را از آن خود ساخته انداین قهرمانان وطن بدون شک با مبارزه قهرمانانه شان پشتیبانی و ستایش 

تبدیل مردم به یگانه روزنه  امید  حکومت لرزان و بی ثبات  ،ادامه ناشی از  یعمق نا امیدیهای و بی اعتمادی ها

.استگردیده   

 

خانواده های که در غم و انده  ندر این ایام که صد ها ملیون مسلمان در جهان به جشن و خوشی میپردازند، ما با آ

شهیدان وطن بهشت صبر ، تحمل و شکیبائی آرزو نموده به ،عزیزان قربانی شده شان غمناک و دلخون اند، قوت قلب 

آرزوی کامیابی و عافیت مینمائیم. وطنبازان سر بکف ربرین و به س  

 

رزومندی آ معافیت و ختم االم طوالنی نمیتوانیبرای هر هموطن ما در قدم اول غیر از دعای ما در چنین شرایط  دشوار 

.داشته باشیم دیگری   

 

 ردر خانواده ها و در جمع  دوستان شان دورا وطنان ما در داخل افغانستان روز های تجلیل از عید مهتا رزمندیم آ

گزند حوادث بسر برند.زا  

 

 عید تان مبارک باد
 

 با احترام

 
در اروپاشورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان   
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