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                              Vereniging Afghaanse Juristen in Europa 

 
 

 

 

 

 پیام بمناسبت عید رقابن
 

 

 

( عید قربان حلول عید سعید اضحی ) انجمن حقوقدانان افغان دراروپا بمنا سبت

عمیق ترین مراتب تبریک خود را به مسلمانان ، هموطنان عزیز منجمله 

                                          افغانان مقیم اروپا وهممسلکان گرانقدر تقدیم میدارد.

 

عید قربان چنانچه  از نام آن پیداست بر اساس فداکاری،ایثار وقربانی در راه 

سه های شیطانی بنا یافته است.بزرگترین درس حق وحقیقت،عزم ونبرد با وسو

این حماسه ابراهیمی عبارت از آن است که باید درراه حق،حقیقت وحقوق 

انسان فداکارانه رزمید وبصورت مستدام برشیطان،این نماد شروگمراهی لعنت 

فرستاد وبرعلیه نماد های فرعونی ـ شیطانی که جهان را به گمراهی دهشت و 

 د اعتراض کرد.وحشت کشانیده ان
 

متاسفانه مردم رنجدیده افغانستان در حالی به استقبال عید میروند که کشور 

شان کماکان به مثابه میدان رقابت های منطقوی وبین المللی قرار دارد وآماج 

 توطعه ها ودسایس میباشد.مداخالت گسترده پاکستان،دسا یس ایران وسیاست

ده نا معلوم را برای افغانستان بوجود های کجدار ومریز امریکا وانگلیس آین

 آورده است.

یت قانون باعث گردیده که مردم از وفقدان حاکم دولت مشروع وملی نبود 

م از عبنیادگرائی اسالمی ا شند. حقوق طبیعی وانسانی شان محروم با یبسیار
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) دولت اسالمی القاعده وشرکت سهامی طرازمافیائی طالبی ـ جهادی طالبان و

 افغانستان( دمار  از روزگار مردم بیرون آورده اند.

 

 

 

 رک ازوخامت وضع واحساس مسئولیت دراروپا با دقوقدانان افغان درانجمن ح

 که وهممسلکان گرامی میخواهد  هموطنان عزیزبر مردم ووطن صمیمانه ازبرا 

 افع ملی مدافعبرابری برمحوروحدت ومنبرادری وبا توصل به اتفاق ، اتحاد ،

 ن واحد وتجزیه نا پذیرشان وحق آنشند واز وط حقوق مردم ووطن خود با

 کشور به شاهراه ترقی ومدرنیزم دفاع نمایند

 

 بااحترام                                                  

                             

 غالم سخی مصئونپوهاند دوکتور                                   

 رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا                                

 
 


