د سپرغۍ و ویبپاڼې پیغام
په افغانستان کې د حقوقي حالت په اړوند ،په اروپا کې د میشتو افغانانو د حقوقو پوهانو جرګې ته د سپرغۍ
دویبپاڼې پیغام!
درنو دوستانو  ،تر څه دمخه تاسې ته په افغانستان کې د حقوقي حالت د څېړنې په کار کې د زیاتو بریو هیله
کوو ،هیله ده ستاسې د کار او څېړنو پایلې په افغانستان کې زموږ د ځورېدلو خلکو د حقوقو د اعادې او
ټینګښت په الر کې ګټور او اغېزمن ثابت شي.
افغانستان په نړۍ کې داسې هیواد دی چې انسان او د انسان حقونه په کې هیڅ ارزښت نه لري .تاسې ته پته
ده چې افغانستان د څو پرله پسې لسیزو په اوږدو کې د کورنیو او بهرنیو دالیلو له امله په ژور ټولنیز،
سیاسي ،اقتصادي او فرهنګي بحران کې الس او پښې وهي چې زموږ هیواد او هیوادوالو ته د نه
جبرانیدونکو مادي او معنوي زیانونو سبب شوی او کېږي.
ددې ناورین تر ټولو بده او کرغېړنه څېره زموږ د هیوادوالو د حقوقو په وحشیانه پیمالېدو او ورځنیو وژنو
 ،بمباریو  ،بمي چاودنو ،ټېښتونو  ،فساد ،تیریو  ،قانون ماتونو او چور او چپاول کې څرګندېږي.
ټوله نړۍ ویني چې زموږ د بې وزلي اولس ډېر عادي انساني حقوقو په ډېر وحشیانه ډول د جګړه مارو او
په جګړه کې د ښکېلو خواو له خوا تر پښو الندې کېږي چې په پایله کې ماشومانو ،ښځې او سپین ږېري په
ډېره مظلومانه بڼه د خپلسرو او انسان ضد جګړه مارو د خپل سریو قرباني کېږي.
د انسان حقوقو ته د نه درناوي او په وحشیانه ډول د هغې د پښو الندې کولو دلیل په هیواد کې د مسوولې او
قانون ته وفادارې ادارې نشتوالی او د شتو قوانینو نه تطبیق او د سیمه ایزو او سترو قدرتونو د بې پایه
السوهنو له امله دی.
په داسې حال کې چې څه دپاسه پنځوس کلونو را هیسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان او د بشر
له حقوقو څخه ددفاع سازمانونه فعال دي چې په افغانستان کې د قانوني ادارې د ټینګښت او د اقتصادي
سیاسي ثبات او د خلکو له حقوقو څخه د ساتنې دنده په غاړه لري  ،خو بیا هم تر بل هر وخت او تر بل هر
ځایه په افغانستان کې د بشر حقوق په ډېره څرګنده او ډېره ناړه بڼه د همدغه سازمانو د سترګو تر وړاندې د
هماغه څرګنده کړیو له خوا چې ددوی هر اړخیز مالتړ له ځانه سره لري تر پښو الندې کېږي.
هیله کېږي چې تاسې محترم حقوقو پوهان د خپلې مسلکي پوهې او تجربو په رڼا کې وکولی شئ له دغه
ناورین څخه د هیواد د ایستلو مناسبې الرې چارې پیدا او د عمل ډګر ته وړاندې کړئ څو له دغه دردونکی
حالت څخه د وتلو الره آواره  ،او زموږ هیوادوال لکه د نړۍ د نورو خلکو په شان وکولی شي په خپل
هیواد کې د عزت او شرافت ژوند تر السه کړي.
د سپرغۍ ویبپاڼه چې د خپل شتون په دولس کلنه موده کې د افغانستان د خلکو د دردونو او کړاونو
منعکسونکې او د افغانستان دخلکو د حقوقو څخه ددفاع د اوچت تربیون په توګه  ،په خپلو ټولو امکاناتو
سره هلې ځلې کړي او کوي .یو ځل بیا له تاسې درنو حقوقو پوهانو سره ددغه سپېځلي ارمان د ترسره کېدو
په الره کې خپل بشپړ مالتړ اعالنوي او تاسې ته ددغه انساني ارمان په کار کې د بري هیله کوي.
په ګران هیواد افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هیله
ژوندي دې وي د افغانستان سرلوړي خلک
تل دې وي افغانستان
د سپرغې ویبپاڼه
عبدالملک پرهیز

