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ہے تاکہ ہر کوئی مل کر آزادی اور  قدردان کا احترام اور رواداری جو ملک ایک

 احترام کا وقار کے انسان ہر یہ ملک،کینوکہ پرکشش ایک. تحفظ سے رہنے کے قابل ہو

 و اصول سے جانب کی جرمن آئینلٰہذا، .  اور اس ایسا ہی ہونا چاہیئے .ہے کرتا

  جرمنی میں .جس کی پابندی الزم ہے  اور وفاقی قانون ہیں گئے مقرر کیے  ضوابط

 پولیس خواتین جرمن ہی پہلے کا آپ شاید ہے؟ مطلب کیا کا اس روزمرہ زندگی کے لیے

 . ہے بات عام میں جرمنی یہ  سے واسطہ پڑا تھا؟ ججوں یا ، ڈاکٹروں  افسران

زندگی دونوں  اور خاندانی ورانہ پیشہ -ہے جاتا سمجھا مساوی کو مرد و خواتین 

 جرمنی ایک.  ہے حقدار کا شناخت اور احترام یکساں ہر ایک: اس کا مطلب ہے. میں

 . ہے ملک آزاد

 خالف کی قانون وہ تاوقتیکہ ہر کوئی بالجھجھک اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، 

یا دوسروں کی تذلیل کرتے   ہوئے رت اور تشدد کو ہوا دیتے،مثالً نف کرے نہ ورزی

 .ہوئے

 . ہے اہم ہی اتنی بھی آزادی کی مذہب اور عقیدے.  ہم اسے آزادیٔ رائے کہتے ہیں 

ساتھ  تمام مذاہب مساوی .ہر کوئی آزادی سے اپنے مذہب کا فیصلہ کر سکتا ہے

 .ساتھ اور اکٹھے موجود ہیں

 ہو تو کیا ہو ورزی خالف کی اگر ان آزادیوں 

 اس صورت میں، ہے؟ ہوئی ناانصافی اگر کوئی سمجھتا ہے اسے نقصان ہوا ہے یا

، وکالءاور عدالتوں کو استعمال کر  پولیس  ریاست صرف: ہے ہوتا الگو ذیل مندرجہ

 سکتی ہے

 اجارہ ہم اسے فساد پر ریاستی -جرائم اور مجرموں پر مقدمہ کرنے کے لیے

 .ہیں کہتے

صرف .  منع ہے اور سزا سے مشروط ہے کرنا فساد یا لینا انتقام کا دوسروں اپنا یا

ہیں، جس کا مطلب ہے کوئی خود مقررہ امن  سکتی کر فراہم انصاف قومی عدالتیں

 .ہیں الگ سے سختی جرمنی میں  ریاست اور دین کیونکہ - کا جج کا علماء نہیں

 جا عدالتوں پر پورا بھروسہ کیا وکالءاور پولیس، میں جرمنی کہ ہے اہم جاننا یہ  

اور وہ  .اور قابِل اطالق قانون کے ماتحت ہیں وہ بدعنوان نہیں ہیں . ہے سکتا

ہے   ریاست آئینی جمہوری ایک جرمنی آیا؟ سے کہاں قانون یہ لیکن!  ایسا کرتے ہیں

 منتخب کو تمام شہری پارلیمانوں: اس کا مطلب ہے. ہیں تقسیم اختیارات جس میں

 کرتے نافذ پھر قوانین حکومت اور اس کے محکمے  .ہیں بناتی جو قوانین ہیں کرتے

پر انصاف  عدالتیں مکمل طور پر آزاد رہتے ہوئے ان قوانین کی بنیاد .ہیں

 وقار انسانی اس کی بنیاد. ایک فعال ریاست -تین آزاد شعبے  .فراہم کرتی ہیں

 ہر انسان کا احترام الزم ہے . ہے

 ہم اگر ہے کارگر وقت اس صرف یہ.  سے مل کر رہ سکیں اور تحفظ دیتاکہ ہم سب آزا
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 روزانہ - سے اب آپ بھی،  سب

 . کریں ان بنیادی اقدار کا احترام اور فعال طریقے سے اطالق  

 bayern.dewww.justiz.اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں، براِہ کرم ہماری ویب سائٹ 

 .پر تشریف الئیں

   وزارتِ  قومی بویریا

 انصاف لوگوں کے لیے
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