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بارزات اروپایی     ربای حقوق بشر رد افغانستان م   
 

 

ًْرّسی ، هذرسَ فزدّسی ّ بزگشاری ستاد 

 رّساًجوي افغاًستاى ّ آسیای هیاًَ 

ساعت یک هیالدی  1222هارچ  12دّضٌبَ 

بوٌاسبت  را بشرگی جطٌی بعذ اس ظِز 

درتاالر داًطگاٍ لٌذى اى باستًْرّس 

 .پایاى یافتدٍ ضب اعت سکَ  ًوْدبزگذار

 

رضاکاراى ًْبِار ّ آرسّ سعیذ خاًن پزّاًَ 

ًْرّسی هِواًاى را بَ جطٌْارٍ اًجوي 

جطي اُویت ّ در هْرد خْش آهذیذ گفتَ 

 ًْرّس ّ دستاّرد ُای اًجوي طی سال

ّ  ٌذگذضتَ بطْر فطزدٍ رّضٌی اًذاخت

َ سباى ُای اًگلیسی ّ بی ًْرّس را اجٌذا



 .هعزفی کزدًذفارسی بزای اضتزاک کٌٌذٍ گاى 
 

ً هذتزم ًْرّس ّ اُویت  پیزاهْى ّ فعال دمْق بطز  آیز هطاّر خاّر هیاًَ پیتز بعذا

داکتز ًْرالذك ًسیوی ّ اس  ٍهبارسات ارّپایی بزای دمْق بطز در افغاًستاى سخٌزاًی کزد

رسوآ ایي ساسهاى را تا خْاُص کزدًذ 

  .افتتاح ًوایذ

 

دستاّرد ًخست بز اُویت ّ ًسیوی آلای 

 ُای سهیٌَُای ُطت سال اخیز در 

، هطْرتی ّ تفزیذی  ، فزٌُگیآهْسضی

ّ ارسش همین بزیتاًیا بزای پٌاٌُذگاى 

بزای دمْق بطز در کوپایي ارّپایی 

صذبت ًوْدٍ ّ اس بطْر فطزدٍ افغاًستاى 

استاداى ّ رضاکاراى  دایوی پطتیباًی

ّ هماهات هذلی  ّ ًِاد ُای هذًی اًجوي

 .کزدًذابزاس لذراًی  در ایي راستا

 

خْبی ُای سیبایی ُا ّ در هْرد اضعاری سیبای هماالت ّ سخٌزاًی آلای ًسیوی اس بعذ 

لزائت گزدیذ کَ بَ سباى ُای فارسی ّ اًگلیسی  فزدّسیًْرّس اس طزف ضاگزداى هکتب 

 .ضزکت کٌٌذٍ گاى لزار گزفتزم گهْرد استمبال 

 

ّ هِواًاى اس ضاگزداى هذرسَ فزدّسی  ّ آلای پیتز داکتز ًْرالذك ًسیویبزًاهَ در پایاى 

اس آًِاییکَ در دفاع اس ُص کزدًذ تا خْا

ّطي ّ آسادی در هبارسٍ با تاریک اًذیطاى 

ّ تزّریست ُای بی فزٌُگ جاى ُای 

تیژ باالی سًذ ٍ اضزیي ضاى را اس دست داد

کَ ضوع ُا رّضي گزدیذٍ بْد با دستَ ُای 

خْاُص گزدیذ ُوَ اس گل لذراًی ًوایٌذ ّ 

بوٌاسبت یادبْد اس ضِذای یک دلیمَ کَ 

ّ بَ رّح  ٌٌذسکْت اختیار کراٍ آسادی 

 .ایٌذعا ًوضِذا د

 

بَ اهیذی اسمزار ضب  22ساعت جطٌْارٍ 

تاهیي  جٌگ ،صلخ ، دهْکزاسی ، پایاى 

 . در سزسهیي ها پایاى یافتدایوی آراهص عذالت اجتواعی ّ 
 


