http://www.arianafghanistan.com

2019/04/30

د حق بنیاد

د غویی وهم قربانیانو د ورځې د یادون په پار
د حق بنیاد د غونډې راپور

د غویي  139۸ ,۷چې د اپرېل له  2019 ،2۷سره سمون لري د قربانیانو د حق بنیاد هر کال د غویي په اوومه د تېرو څلورو
لسیزو د قربانیانو یادغونډه جوړوي .دغه نېټه ځکه غوره شوې ده چې د  13۵۷کال د غویي د اوومې خونړی کودتا د تېرو
یوڅلیېښتو کلونو د کړکېچ پیالمه وه ،یو داسې کړکېچ چې په میلیونونو قربانۍ یې وزېږولې او هره ورځ د قربانیانو شمېر
ډېروي .ښږ کال د قربانیانو یادغونډه د اپرېل په 2۸مه د هالند په الیدن ښار کې د لس ګونو هالند او المان مېشتو قربانیانو په
ګډون جوړه شوه.
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

د پروګرام په پیل کې د غونډې چلوونکي رابللو مېلمنو ته هرکلی وویل او بیا په امستردام کې د امام ابوحنیفه رح د جومات امام،
قاري سید زاهد مجاهد له خوا د قران مجید د څو ایتونو په تالوت غونډه پیل شوه .ورپسې د حق بنیاد رئیس ،ښاغلي مسعود هللا
نیازي د «حق بنیاد او د ازادۍ د الرې د پرځنګوالو یادون» تر عنوان الندې خپله ښایسته پرانېستې وینا ګډونوالو ته واوروله.
په خپله وینا کې ښاغلي نیازي وویل چې د حق بنیاد د عدالت غوښتنه د ټولو دورو د قربانیانو ،د  13۵۷کال د غویي له اوومې
نیولې تر نن پورې ،له پاره ده .نوموړي د غویي له اتمې وروسته هغه جفاوې چې د هېواد د ازادۍ او خپلواکۍ د الرې د
پرځنګوالو وینو ته شوې او هغو جنایتونو ته په اشارې سره چې د ملکي وګړو په حق کې وشول ،زیاته کړه چې د غویي له
اتمې مخکې ز موږ وطنوالو د هېواد د خپلواکۍ له پاره د شوروي اشغال پر ضد په صداقت جهاد کړی او ډېرو یې په دې الره
کې خپل ژوند له السه ورکړ .دا اړینه ده چې د دوی او هغو کسانو تر منځ د توپیر سره کرښه وایستل شي چې د غویي له اتمې
وروسته یې د واک له پاره جګړې وکړې او جنایتونه یې ترسره کړل .ښاغلي نیازي زیاته کړه چې د حق بنیاد یو ټولنیز سازمان
دی چې موخه یې د عدالت غوښتنې په الره کې د قربانیانو انسجام ده څو په دې وسیله د هېواد دخپلواکۍ او ازادۍ د سپېڅلتیا او
د انساني حرمت او کرامت پیغام راتلونکو نسلونو ته ورسوي.
ورپسې ښاغلي محمد بشیر اماني په خپله وینا کې د یادو پېښو او په تېرو څلور لسیزو کې د جنایتونو لنډه ارزونه وکړه او د
عدالت غوښتنې پر اړینتوب او په دې الره کې د قربانیانو پر فعاله ونډه اخیستنې ټینګار وکړ.
بیا ،د غونډې بل ویناوال او د «کړاوونه سپېڅلي وو» د کتاب لیکوال ښاغلي رهرو د قربانیانو له لوري په تېرو  ۴1کلونو کې
د جنګي جرمونو پر مستند کولو او د پېښو د انځورولو پر اړینتوب رڼا واچوله او په دې اړه یې ناغېړۍ ته ګوته ونیوله.
ورپسې د بېالبېلو ټولنیزو او سیاسي پوړونو د مطلقو قربانیانو د غږ او انځورونو له نندارې وروسته وقفه اعالن شوه .له وقفې
وروسته د غونډې لومړنی ویناوال ښاغلی فروتن و چې پر افغانستان باندې د امریکا او انګلیس له یرغل وروسته پر جنایتونو
وغږېد .وروسته له دې چې د خپل بحث اصلي ټکو ته یې اشاره وکړه ،نوموړي د تېرو اتلسو کلونو د ناخوالو پر وجې رڼا
واچوله او د جرم د ثبوت سره سره  ،د اعدام د سزا سره مخالفت د ښاغلي فروتن یو له دریځونه څخه و .وروسته ښاغلي حمزه
نیازي ،د یو ځوان افغان په توګه چې په هالند کې زېږېدلی د جنګي جرمونو په توګه د هغه جرمونو په رسمیت پېژندنه چې په
افغانستان کې ترسره شوي د نړیوالې دویمې جګړې وروسته د اروپا پر تجربو د ډډې اچونې پر ارزښت رڼا واچوله .نوموړي
د جرمونو د تکرار په مخنیوي کې د عدالت غوښتنې او همدا راز په دې اړه راتلونکو نسلونو ته د مالوماتو د ورکړې پر ارزښت
ټینګار وکړ.
ورپسې ښاغلي فقیري د حق بنیاد د فعالیتونو او پروژو په هکله حاضرینو ته لنډ مالومات ورکړل چې ځینې یادې بېلګې یې دا
دي :قربانیانو ته د مالوماتو رسونه او د حق بنیاد سره د دوی د اړیکو انسجام ،د قربانیانو د مالوماتو یوه دیجیټلي زېرمه ،د
قربانیانو د ورځې یادغونډې جوړول ،کوربه هېواد ته د مالوماتو د ورکړې په موخه په هالند کې د الیدن او تلبورخ په ښارونو
کې د پوهنتونونو سره د ګډو علمي فعالیتونو پیلول او د وېب پاڼې ،فېسبوک پاڼې او نورو ټولیزو رسنیو په وسیلې د تېرو ۴1
کلونو په ترڅ کې د جنایتونو او د دغه جنایتونو د قربانیانو مستندکول او په اړه یې د مالوماتو ورکړه .د ویناوو او د مالوماتي
خبرواترو په لړ کې د قربانیانو او د تېرو څلور لسیزو په بهیر کې زموږ د غم لړلي هېواد په هکله ښایسته شعرونه وویل شول
او همدا راز د تیرو څلورو لسیزو د پېښو او قربانیانو د انځورونو ننداره د حاضرینو پام ځان ته واړوه .د ورکشاپ په برخه کې
حاضرینو په خپله خوښه په یوه له هغه څلورو ورکشاپونو کې ګډون وکړ چې په افغانستان کې د بېالبېلو بشري حقونو په هکله
جوړ شوي وو .د بشري حقونو نړیوال کېدل ،د عدالت غوښتنې او د جنګي مجرمینو د محاکمې اړینتوب ،د امنیت په پلمه د
عدالت د پلې کولو بې بنسټه ځنډول او په اروپا کې د بنیاد د فعالیتونو د پراختیا له پاره د وسیلو او الرېدو چارو لټون د دغه
ورکشاپونو د بحث موضوعګانې وې او د ورکشاپونو د پایلو راپور یو ګډونوال وړاندې کړ.
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وروسته د ګډونوالو د وړاندیزونو او اندونو وار راورسېد .لومړی ،په هالند کې د افغانستان د سفارت مرستیال او لومړي سکرتر
ښاغلي عالمي بلخي د بنیاد د فعالیتونو پر اړینتوب او ګتورتوب باندې د ټینګار سربېره ،پر عدالت باندې د امنیت د لومړیتوب
او یا نه لومړیتوب په هکله وغږېد .د نوموړي په اند په دې اړه پرېکړه به په همغه ځانګړې وخت کې د عیني شرایطو تابع وي.
د ګډونوالو پوښتنې او اندونه هم په همدې تړاو وو .ډېری ګډونوال په دې اند وو چې د عدالت ځنډول امنیت ته کومه ګټه نه
رسوي .په پای کې ښاغلي صبور میرزاد د قربانیانو دغه یادغونډه وارزوله .د دغه ارزونې پر بنسټ په ټولیزه توګه غونډه مثبته
وه .دغه غونډه په  1۸:1۵بجو د اخالص او مینې په فضا کې پای ته ورسېده .پای
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