
Afghanistan Victims’ Rights Foundation                                بنیاد حقوق قربانیان افغانستان 

 به انم حق 

 گزارش حمفل ایدبود قرابنیان افغانس تان 

 به مناسبت چهل سومنی سالروز کوداتی خوننی هفت ثور 

 

 

مردم ما  جهری خورش یدی رسآ غاز یک دورٔه س یاه در اترخی افغانس تان است که کشور ما را به آ تش جنگ کشانید و پیآ مد های آ ن ات امروز از    ۱۳۵۷س یاهروز هفت ثور

زی یب حد و حرص و  قرابین گرفته و وطن ما را به میدان جنگ کشور های خمتلف مبدل ساخته است. اختناق، اشغال، جنگ، ختریب زیربنا های اقتصادی کشور، خونری 

 مداخالت کشور های مهسایه از آ نزمان ات ایندم پیوس ته قرابین می آ فریند.

به مثابه رسآ غاز یک دورٔه  -جهری خورش یدی    ۱۳۵۷م به تقریب چهل سومنی سالگرد س یاهروز هفت ثور۲۰۲۱اپریل   ۲۵ق( به اترخی  بنیاد حقوق قرابنیان افغانس تان )بنیاد ح

س، سویدن،  یک گردمهآ یی را از طریق دنیای جمازی براه انداخت که مهوطناین زایدی از کشور های هالند، آ ملان، انگلس تان، فرانسه، بلجمی، سوی  -س یاه در اترخی افغانس تان

قرابنیان شامل  امللیل  بنی  شکوه  اب  حمفل  این  در  کنندگان  اشرتاک  بودند.  جس ته  رشکت  آ ن  در  افغانس تان  و  امریاک  پاکس تان،  آ یسلند،  جناایت    انروی،  قرابنیان  ابزماندگان  و 

ین و حبث آ زاد میشد، اب تالوت آ اییت از قرآ ن عظمی الشٔان آ غاز ضدبرشی و جناایت جنگی طی بیشرت از چهار دهه در کشور میشدند. برانمه که شامل دو خبش اسایس خسرنا

یاد حق منحیث یک هناد قرابین حمور و توسط اجننری مسعود نیازی رئیس این بنیاد افتتاح گردید. حمرتم نیازی حضور حضار را خری مقدم گفته و خسنان اش را اب معریف خمترص بن

 غاز و بر امهیت ایدبود از قرابنیان و تالش خس تگی انپذیر در راه عدالتخواهی أتکید منود. خسرنان بعدی حمرتمه خریالنساء فیضاین مقمی و فارغ از هر نوع تعلق، تعصب و تبعیض، آ  

نی کساین بود که بعد از کواتدی   اولامریاک اب اشاره به مبارزات بیدارگرانه پدر فقیدش عالمه فیضاین پرداخت که در زمان مجهوریت دس تگری، خست شکنجه و حمامکه شد و از مجهل

بار نقض حقوق برشی از طرف حکومات، نریو های متخامص و در ادامه حمرتم س ید عبدالکرمی هامشی مقمی افغانس تان اب حتلیل تفصییل به ابعاد فالکت ثور به شهادت رس یدند.  

متعاقبًا حمرتم محمد بشری اماین مقمی آ ملان به نوعیت   مسلح و ابالخره قوت های نظامی اشغالگر و خاریج در کشور پرداخت که قرابین اصیل آ ن مردم عامه افغانس تان بوده است.

 و گسرتدگی جناایت جنگی و ضد برشی در بیشرت از چهار دهه پسنی در کشور پرداخت. 

های رس یدن به عدالت به حبث و برریس گرفته شد. اشرتاک  در حبث آ زاد اول طرق برخورد اب عاملنی جنایت این چهار دهه و تعینی موضع در برابر فرهنگ معافیت و راه  

 کنندگان اب حفظ احرتام متقابل، به ارائه دیدگاه های روشن و راهاکر های معیل در زمینه پرداختند. 

مینه رس یدگی به جناایت جنگی و ضد برشی و اکرآ یی  در خبش دوم خسرناین ها حمرتم امحد راتب فقریی مقمی هالند بطور مهه جانبه به توضیح حمامک ذیصالح میل و بنی امللیل در ز 

بنیاد به حضار معلومات مبسوط ارائه  آ هنا در معضهل افغانس تان معلومات داد. در ادامه حمرتم مسعود نیازی در ابره  اکرکرد های بنیاد حق از بدو تآٔسیس ات کنون و پالن های  

ث مشعدلاران اتزه نفس و وارثنی داعیه دادخواهی افغانس تان هر یک محزه و معران نیازی و ابنو خفریه صدیقی مقمی هالند کرد. به تعقیب آ ن سه تن از تمی جواانن بنیاد حق، منحی

ان این گردمهآ یی  بپیوندند. آ خرین خسرن  پالن های کواته و دراز مدت شان را ترشحی منوده و ابراز امیدواری کردند که سایر جواانن اب پش تیباین از آ رماهنای بنیاد حق به صف شان

 و جتاوز به عفت و کرامت انساین  حمرتم محمد عزیز عزیزی مقمی انگلس تان بود که چشمدید و جتارب خشیص اش را از اولنی اعدام ها در زندان پلچریخ ات شکنجه های غری انساین

 ای مردمی در نقاط خمتلف کشور بیان منود.زنداین ها در شکنجه گاه های اگسا، اکم و خاد، کشف گور های دس تجمعی و رسکوب خوننی قیاهم

تگو های صلح و رس یدن به صلح  در حبث آ زاد دوم به نقش قرابنیان در روند عدالتخواهی به گونه انسان معیار، عدالت حمور و فرامرزی از یکطرف و مهچنان بر توازن در گف 

 مباحثات داغ و سازنده روی ناکت جالب و ارزنده توافق صورت گرفت.  پایدار به اصل احرتام به حقوق برشی قرابنیان مترکز صورت گرفت که طی 

، ایدایلوژیک، س یایس، در خبش بعدی این گردمهآ یی در فضای جمازی به سوالات حارضین پرداخته شد و ایشان فرا خوانده شدند ات رصفنظر از هر نوع وابس تگی عقیدوی

 اب اس تقبال و مهنواعی اشرتاک کنندگان مواجه شد.  قومی و غریه به این پروسه دادخواهانه بپیوندند که 

برانمه رایو کتاب گرداننده  و  نویس نده  افغانس تان،  قرابنیان  خانواده عظمی  عضو  و  انگلس تان  مقمی  حمس ین  نوید  حمرتم  حمفل  پاایین  قسمت  ایدبود   در  حمفل  بندی  مجع  و  برریس  به 

اسایس ک و  ابرز  ناکت  بر  و  پرداخته  افغانس تان  عکس قرابنیان  و  زمنی"  بگذار  را  "تفنگت  شعر  دیلکمه  اب  حمفل  منود.  ترکزی  بود  شده  بیان  ها  خسرناین  و  آ زاد  های  حبث  در  ه 

 دس تجمعی اب ابراز تشکر از حضور حارضین و تمی مهاکران ختنیکی توسط حمرتم محمد صدیق مصدق گرداننده حمفل خامته ایفت. 

هنادی است که توسط یکعده از قرابنیان عدالتخواه برای تنظمی هبرت عدالتخواهی و دفاع  از مصاحل مجعی قرابنیان افغانس تان در سال  بنیاد حقوق قرابنیان افغانس تان )بنیاد حق( 

افغانس تان میداند. رهربی نیان م در کشور هالند اجیاد شده است. ساحٔه اکری این بنیاد حمدود به کشور هالند نبوده و بنیاد حق خود را متعهد به دفاع از حقوق مهه قراب۲۰۱۴

سال اخری را بنام روز ایدبود قرابنیان افغانس تان مسمی منوده و هر سال به تقریب مهنی روز حمفیل ایدبود را برگزار میکند  ۴۳ثور، این نقطٔه آ غاز حبران قرابین آ فرین  ۷بنیاد حق 

 و معتقد است که

  برشیت است. عدالت ضامن امنیت، امنیت ضامن صلح و صلح ضامن خوش بخت 


