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و شميره   ١تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

 م٠٧/١٢/٢٠٠٩                                          امان معاشر، خبرنگار آزاد
 

  شصت و يکمين سالگرد منشور جهانی حقوق بشر تجليل از
   کانادا،در شهر ونکوور

  
کانادا برای   –همبستگی فيليپين کميته های   با همکاری،افغانستانبه نمايندگی کشور  " موالنا"اعضای خانه فرهنگی 

ين  دفترهمبستگی آمريکای الت،. سی. بیمايگرانتهعدالت اجتماعی،  ن ايرانيان مدافع صلح، آزادی وق بشر، کانوحقو
ای از عده   ونيشکا و زنان بومی )هندوراس(انيکو از ، گروه مور)مکزيک(نو  ونکوور صدای –،و کارائيب

با  اری از سازمان های مدافع حقوق بشربسي پشتيبانی نمايندگان با ،کانادا ان مردم در پارلمان بريتش کلمبياینمايندگ
به مناسبت شصت و يکمين سالگرد منشور جهانی حقوق بشر و در همبستگی با  ؛ جهانی است،حقوق بشر(شعار های 

     Mount درسآ دسامبر به ۵،  روز شنبه،)از آن برخيزيم به دفاع  ،از حقوق انسان ها مصمم اند مردمی که در دفاع 
Pleasant Neighborhood House٨٠٠ East Broadway,  محفل شانداری را ترتيب دادند.  

 راجع به حيات اجتماعی زنان در ،"اـموالن"فرهنگی يکی از فعالين خانـۀ  ، شفيقه نورزیم خان،در اين محفل
 زنان حيات و متباقی ندانديشه های انساندوستانه شاه امان اهللا خان به قدردانی ياد نمود ازافغانستان صحبت نموده 

 دستگيری و همبستگی تمام زنان جهان با زنان  خواستارری حقوقی دانستهببختی و نابراافغانستان را همراه با رنج، بد
 ی مردم ما می افتند و باال)اشتباهیبصورت ( راکت های نظامی ناتو را که  و افتادن بم ها و شدهماتمديده افغانستان

  .سوز ياد آور شدند  با تاسف و درد و،کودکان نابود ميشوند زنان ون اساسًا، در آ
همايی را چون بريتش کلمبيا، صحبت نموده اين گردگان پارلمان ، نمايند خانم مبل المار و ليبی دويس،در محفل

حيات ر بی تفاوت نيستند و در گديکخواهر در سرنوشت ي اعضای يک خانه مشترک دانستند که همچو برادر و
  .و به دفاع از حقوق همديگر بر می خيزندکرده  بانی و همياریشتي پ،ر پيروی اجتماعی شان از همديگسياسی و

روز جهانی حقوق "ی در رابطه به  و نمايش فلمتمثيل ، با سخنرانی، هانجگان سيزده کشور ، نماينددر اين محفل 
  .ان ميداد طالبان را نشوراندظلم  مشابه نمايشاتبيشتر د نمودند که برآم" بشر

بن   اسامهتان که توسط در رابطه جنگ اجباری افغانس،"موالنا"يس خانه فرهنگی ئ ر، محترم مجيد قيام،در اين محفل
 روشنی ،بر سر مردم ما تحمل ميشودقاچاقبران بين المللی مواد مخدر، عربستانی و منفعت بران پاکستانی و  الدن

افغانستان ادامه آفت و بال بر سر مردم ماتمديده افغانستان دانسته کمک انداخته فرستادن قوای بيشتر نظامی را در 
  . را جهت رونق اقتصاد و فرهنگ افغانستان آرزو نمودندیبين المللعمرانی های اقتصادی و 

  

    
  

          
  

يد قيام و شفيقه قسمت باال بيننده گان و قسمتی از تمثيل قسمت پايين پروين اشرفی ، مبل المار ،ليبی دويس ، مج
  نورزی در محفل  روز حقوق بشر شر ونکوور کانادا

  


