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پیام تبریکیه هب مناسبت افتتاح ا ن وقداانن ا غان رد ارواپ
اندیشیدن در بارة موضوعاتی چون حق ،عددات ،،انادا  ... ،ذهد انادان را اه هندان اد ار باند انی
تاکنون به خود مشغول داش ه ان .،م فکران مش اقان عدات ،،هنواره برای نیل به عددات ،احقدا حدق
صول به جامعة آرمانی یا مدینة فاضله راه های دشواری را پینوده اند .آثار پرارهش قابل مالحظة آن اعاار
هنوه هم در دنیای امر ه قابل بحث فحص ان ،،هیرا بشر اه هندان همانیکده در بدا نرنوشد ،اج نداعی
پیرامون خود به تأمل پرداخ ،به اهنی ،حاانی ،ماایل مربوط به حق عددات ،پدی بدرد خوشدخت ی
مادی معنوی افراد جوامع را ابا ه به اح رام رعای ،حقو هم دانا ه اح رام به حقو دیگران را یک
امر ح نی تلقی ننودند.
م أنفانه بیش ر اه نی نال میگذرد که در کشور ما جنگ های تحنیلی ادامه دارد در اثر آن عدة
هیادی اه هنوطنان ما جان هدای شدیری خدود را اه دند ،داده اندد عددة هیداد دیگدری هدم معلدول معیدو
گردیدند .تعداد قابل مالحظة اه افغانها ،ط آبدایی اجددادی خدود را تدره بده اقادی نقداط جهدان مهداجر
پراگنده شدند .م أنفانه حات ،انفخار هنوه هم ادامه دارد در اثدر مدداخالخ خدارجی ،افغاناد ان بده یدک
مرکز البراتوار تغییر تخدیل نظام های نیانی مخدل گش ه ان.،
اکنون که اناان های عدات ،پر ر کشور عزیز ما در عاتم مهاجرخ در همینة ایجاد انجننی تحد ،عندوان
"انجن حقوقدانان افغان در ار پا" اه نام رهیده اند براناس جهان بینی یژه ارهش های گران مایة خود،
در ران ای دفاع علنی عنلی اه حق حقو هم مالکان هدم طندان در عداتم مهداجرخ برخاند ه اندد،
صنینانه تری تخریکاخ تننیاخ خویش را بدی منانخ ،تقدیم داش ه برای فرد فرد اعضا دن ،انددرکاران
ای مجنوعه اه بارگاه ایزدمنان طلب توفیق ان عان ،می ننایم .امید ارم که افغانهای داخل خدار کشدور
هنه گی دن ،بدن ،هم داده در ران ای خ م جنگ  ،تأمی صلح پایدار ،حدخ ملی ناخ افغانا ان
با عزخ با ثخاخ مااعی مش ره خویش را مخذ ل فرمایند تا باشد که هنه افغانها در ناحة عددل انادا
هندگی آبر مندانة خویش را نپری ننایند.
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