بنام حق

 ۷ثور روز یادبود قربانیان افغانستان ()۱۴۰۱-۱۳۵۷
)7 Sawr, Remembrance Day of Afghanistan’s Victims (1978-2022
بیایید ،ایستادگی مبارزین آزادی خواه را تقدیر و جنایت در حق ملت و تبانی با بیگانگان را محکوم نماییم!

دعوتنامه
محفل یادبود از قربانیان افغانستان
یکشنبه  ۲۴اپریل ۲۰۲۲م مطابق  ۴ثور  ۱۴۰۱هـ ش
هالند ،مؤرخ  ۱۰اپریل ۲۰۲۲م

محترما السالم علیکم!
بدینوسیله از شما صمیمانه دعوت مینماییم تا با قبول زحمت بر ما منت گذاشته و در گردهمآیی ساالنۀ بنیاد حق به مناسبت  ۷ثور،
سالروز یادبود ازقربانیان افغانستان که از طریق آنالین برگزار میگردد ،اشتراک نمایید.
هدف از برگزاری این محفل ،یادبود و تقدیر از قربانیان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در افغانستان طی بیشتر از چهار دهه
اخیر میباشد.
هموطنانی که مبارزه برای تحقق عدالت در حق قربانیان را مسئولیت انسانی خویش میدانند و آنانی که خود ،اعضای خانواده و یا
دوستان شان قربانی نقض حقوق بشری ،جنایات جنگی و سایر جنایات ضد بشری شده اند ،میتوانند با اشتراک فعال در این گردهمآیی
در مساعی بنیاد حق برای ایجاد تفاهم و همدلی میان قربانیان و کار مشترک برای تأمین عدالت سهیم شوند.
به امید اشتراک شما در محفل یادبود از قربانیان افغانستان.
خواهشمندیم تا از اشتراک خویش الی ۱۵ماه اپریل سال جاری اطالع بدهید .با دریافت اطمینان از اشتراک شما لینک اشتراک آنالین
پروگرام زوم برای تان ارسال خواهد شد.
با حترام،
هیأت مدیره بنیاد حق

محفل یادبود از قربانیان افغانستان
آنالین از طریق دنیای مجازی بوسیله پروگرام زوم Zoom
یکشنبه  ۲۴اپریل ۲۰۲۲م مطابق  ۴ثور  ۱۴۰۱هـ ش
به وقت جرمنیTime Germany:14:00 -18:00 :
به وقت کابلTime Kabul:16:30 -20:30 :
جهت تبادل و ارائه نظر اشتراک کننده ها وقت کافی در آجندا اختصاص داده شده است.
به منظور آمادگی بهتر لطفا ً پروگرام زوم را از قبل در لپ تاپ خویش انستال نماید.
لینک انستال پروگرام زومhttps://zoom.us/download :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بنیاد حقوق قربانیان افغانستان
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