به نم حق
گزارش مفل یدبود قربنیان افغانستتان

به مناسبت چهلمی سالروز کودتی خونی هفت ثور
ستیاهروز هفت ثور  ۱۳۵۷سآغغاز یک دوره ستیاه در تری افغانستتان است که کشور ما را بBBه آغتBBش جنBBگ کشBانید و پیآ غمBBد هBBای آغن ت امBBروز از
مردم ما قربن گرفته و وطن ما را به میدان جنگ کشور های متلف مبBBدل سBBاخته اسBBت .اختنBBاق ،اشBBغال ،جنBBگ ،تریBBب زیربنBBا هBBای اقتصBBادی
کشور ،خونریزی ب حد وحص و مداخلت کشور های هسایه از آغنزمان ت ایندم پیوستته قربن می آغفریند.
گردهآغی  ۲۸اپریل ۲۰۱۸م نی به هی سلسل اما ب تکید بر چهلمی سالگرد این ستیاهروز توسBBط بنیBBاد حBBق در شBBهر دنبBBوس کشBBور هالنBBد برگBزار
گردید .برنمه بعد از تلوت آغیت از قرآغن عظی الشان آغغاز و توسط اننی مسعود نیازی رئیس این بنیاد افتتاح گردید .متم نیBBازی بBBه حضBBار خBBوش
آغمدید گفته و سنان اش را ب معرف متص بنیادحق بیث ناد قربن مور و فارغ از هر نوع تعصب و تبعیض آغغاز و بر اهیBBت یدبود از قربنیBBان و
تلش خستتگی نپذیر در راه عدالتخواهی تکید نود .سنان نست کنفرانس متم نستی رهرو بیBانیه مبسBBوطی تBBت عنBوان )افغانستتان و چهBBار دهBBه
جنایت( ایراد نود که مورد استتقبال حضار واقع شد .پریزنتیشن داکت غلم مد انصاری تBBت عن Bوان )روانشتناس عصBBبانیت ،تBBاوز ،قتBBل ،تBBرور و
انتحBBار( کBBه تثیات مرض و تBBداوی ایBBن حBBالت را احتBوا مBBی نBBود ب استتقبال حاضین قBرار گرفBBت .متعاقبBBا مBBتم ستید مBBد عBBالی معBBاون سBBفارت
افغانستتان در هالند در زمینه ارتباط امنیت و صلح در افغانستتان و هکری حکومت افغانستتان ب مکه بی اللل جزای سن گفت .در ادامBBه مBBتم
صدیق مصدق ب ایراد بیانیه ای تت عنوان )ایستتادگی و مبارزه علیه اشغال ،جفا وخیانت در حق ملت( ب Bه بررس ماهBBدت هBBای مBBردم افغانستتان
علیه قشون سخ و رژی دست نشانده آغن از یکطرف و پیآغمBBد هBBای حBBاکیت ماهBBدین از طرف پرداخBBت .بیBانیه مBBتم یونس تBBت عنBوان )عBBدالت
اجتعی و ستیاس از دیدگاه اسلم( و معرف جل دوم )رن های مقدس( اثر متم رهرو توسط متم فرهود ،مستندی در مورد تعمی زندان پلچرخ
توسط متم نیازی و بزگوی خاطرات قربنیان مطالب دیگر بش اول این مفBBل را تشBBکیل میدادنBد .در لبلی برنمه اشBBعار و مطBBالب سBBودمندی
توسط متمه فریه صدیقی گوینده برنمه خوانده می شد که مورد توجه شاین مدعوین واقع گردید.
بش دوم مفل به زبنای انگلیس و هالندی بود که ب سنان خان مارول فاس کرشتناس و مقق فاکولته قربن شتناس پوهنتون تلبورخ آغغاز شBBد.
خان مارول فاس از هکری مستتدام میان فاکولته قربن شتناس و بنیاد حق ازسال ۲۰۱۶م بدینسو صBBبت نBBود کBBه تBBدویر یBBک سBBپوزی در مBBورد
جنایت علیه بشیت در  ۱۴سال نست بران افغانستتان ،چهار تیس ماستی بلی جنایت علیه بشیت در این دوره و علل عBBدم تطBBبیق عBBدالت
انتقال در کشور از جل نتای این هکری ت اکنون میباشد .سپس آغقای فلBBوریس دی مBBایر و خBBان کیا ریکهBBوف دو مصBBل دوره ماسBBتی پوهنتBBون
تلبورخ که به خواهش بنیاد حق تیس های شان را به قربنیان جنایت علیBBه بشیت در افغانستتان اختصBBاص داده انBBد ،بلتتیب در مBBورد علBBل عBBدم
تطبیق عدالت انتقال در افغانستتان و تثی آغن بلی قربنیان و خشونت توسط دولBBت در افغانستتان صBBبت نودنBBد .آغخریBBن س Bنان ایBBن بBBش حBBزه
نیازی یک جوان افغان بود که احساسات خود را در این رابطه به زبن هالندی بیان داشت .مفل ب قرائت و تصویب قطعنامه ب اکثیت آغرای حضار
و تدید تعهد ایشان برای پیشبد جدی تر عدالتخواهی خاته یفت.
بنیاد حقوق قربنیان افغانستتان )بنیاد حق( نادی است که توسط بشی از قربنیان عدالتخواه برای تنظی بت عBBدالتخواهی و دفBBاع از مصBBال جعBBی
قربنیان افغانستتان در سال ۲۰۱۴م در کشور هالند ایاد شد .ساحه کری این بنیاد مدود به کشور هالند نبوده و بنیاد حق خBBود را متعهBBد بBBه دفBBاع
از حقوق هه قربنیBBان افغانستتان میدانBBد .رهBBبی بنیBBاد حBBق  ۷ثBBور ،ایBBن نقطBBه آغغBBاز بBران قربن آغفریBBن  ۴۰سBBال اخی را بنBBام روز یدبود قربنیBBان
افغانستتان مسمی نوده و هر سال در هی روز مفل را برگزار میکند و معتقد است که
عدالت ضامن امنیت ،امنیت ضامن صلح و صلح ضامن خوشتبخت بشیت است.

بنیاد حقوق قربانیان افغانستان

Afghanistan Victims’ Rights Foundation

