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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

  

 

 3112مارچ  8      انجمن حقوقدانان افغان دراروپا
 

 همبستگی بین الملی زنانجهانی مناسبت روزه پیام انجمن ب
 

و بخصوص  برای زنان را  شادباش خويش مراتب اروپا بهترين انجمن حقوقدانان افغان در
 .دتقديم میداروطن منجمله زنان حقوقدان  زنان افغان و

 
بشريت  ِرــپیک ی ازواقع به نیم ما  در( مارچ 8)گرامی  ازين روزیل تبج گرامی داشت و در

حالیکه  در  .تداوم بخشیده است و م که موجوديت شان به جهان ما معنینمائی ادای احترام می
 ناپذير حضور واقعیت انکار توان از شجاعانه زنان می حضور اری واستو برکت کار،ه ب

گرايان  ماج عقبسفانه کماکان حقوق آنان مورد آأاما مت ،دافغانی صحبت کر ۀجامع زنان در
 يان مذبوحانه تالش میاگر جرمجموع ته در عابیون عرب قرار دارد وارو  ـیمـُق ، ديوبندی

 .جامعه سنگ اندازی نمايند برابر حضور زنان در نمايند تا در
 

 افغان تحمیل میحالی به زن  اعمال جنايات قرون اوسطائی در تشديد خصومت علیه زنان و
 .متقبل گرديده اند بحران را مشقت اساسی جنگ و های آزگار، گردد که آنان طی سال

 
بیند تا  آن می ه ارجگذاری به مقام زن را دردانان افغان در اروپا بهترين نحو انجمن حقوق
 ن ومتمد يکجا با ساير نیروهای مدنی، داشته و حقوق حقه شان قرار دفاع از قاطعانه در

سسه ملل ؤم جهانی و ۀجامع همزمان از برحق زنان دفاع نمايد و انسانی و ۀداعی ترقی ازم
آيد دفاع  به حساب می جهانی حقوق بشر ۀانسانی که جوهر اعالمی ۀين داعیزمتحد بخواهیم تا ا

 .علیه حقوق زنان جلوگیری نمايندبند های سیاسی بر و زد از معامالت پشت پرده و نمايند و
 

 يعنی زنان از پیکراساسی جامعه افغانی یسهمگیری نیم وتداوم افغانستان درگرو موجوديت
تداوم ،آبادی وسربلندی افغانستان درگام اول بايد به زنان احترام گذاشت  میباشد، بخاطرحفظ،

  .وازنقش آنان درجامعه دفاع وحقوق شان رعايت گردد
 

          بااحترام
 

 پوهاند دکتورغالم سخی مصئون
 اروپارئیس انجمن حقوقدانان افغان در
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