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غاز 0537ثور  7 کودتای  اتحاد کودتاچیان حزب دموکراتیک خلق به اشارۀ . استدر افغانستان مصیبت و فاجعه  سرا 
مل و عاقبت اندیشی دست به کودتا زده و دولت با ثبات افغانستان را دچار وقت  شورویجماهیر 

 
بی ثباتی و  بدون تا

تش جنگ و بربادی خاموش نگشته و همه روزه از ملت قربانی میگیرد .نمودندبحران  ن زمان تا امروز ا  دولت دست . از ا 
برخوردار نبود و در صبح فردای کودتا به دستگیری و اعدام مخالفین سیاسی  از هیچگونه مشروعیت وقت نشاندۀ شوروی

نچه از سقوط   .را مرتکب گردیدو سازماندهی شده  خود اقدام کرد و جنایات سیستماتیک  ثور بدینسو در  ۷ی ی  یم کودتارژ  ا 
. های کودتای هفت ثور میباشد، پیامد دامه سیه روزی مردم شریف افغانستان گردیده استاع گردیده و باعث قوطن ما وا

                                  تحت نام هفتم ثور  به تقریبهمه ساله اجالسی را  بنیاد حقوق قربانیان افغانستانمین جهت ه به
 . برگزار مینماید  افغانستان قربانیانیاد بود روز 
 
در این مجلس عده ای از صاحب نظران و قربانیان و خانواده  .است حقاجالس امروزه  ادامۀ کنفرانس های ساالنۀ بنیاد 

جندای مجلس هر کدام . اشتراک نموده بودند و بعضی کشور های اروپای  ی از سرتاسر هالند ءهای شهدا سخنرانان مطابق ا 
 در قسمت  را مورد بررسی قرار داده  و چهار دهه  ودحدر را طی بخشی از جنایات و نقض حقوق بش

 
جنایات  گ و جن ثیراتتا

 . به پرسش های قربانیان پاسخ ارائه گردیدهمچنان  .باالی قربانیان توضیحات علمی داده شد
 

راء قطعنامه  :را با مواد ذیل به تصویب رسانیدند ای اشتراک کنندگان با توافق ا 

غاز جنایت و بحران و تجاوز قشون شوروی،  ثور  7 تقبیح کودتای  .0   .افغانستان در به حیث سرا 
 .در افغانستان جنایات علیه بشریت و قربانیان یادبودزثور بنام رو  مپیشنهاد نامگذاری هفت .2
 .حزب دموکراتیک خلقتحت رهبری توسط و رژیم و سازماندهی شده  و جنایات سیستماتیک ی نقض حقوق بشر تقبیح  .5
 .تقبیح قتل های فرا قضای  ی و سرکوب قیام های مردمی در کشور  .4
و کشف قبر های  شهید 3111بر اساس سند ( و وادخاد ، اگسا، کام)یم وقت ژ ر تکاران یاندن جیطرح به محاکمه کشان .3

 .دسته جمعی
 .م2110-0992سالهای طی تقبیح نقض حقوق بشر در جنگ های داخلی بوسیله طرفین درگیر  .6
در سال    هللا جنراالن انشعاب یافته از حکومت نجیب مشارکت بایری های تنظیمی گدر  ی درگتحقیق جنایات جن طرح  .7

 .م0992
 (به شمول نیرو های نظامی بین المللی) در ساحات ملکی و  جنایات جنگی  بو سیله طرفین درگیر تقبیح حمالت انتحاری  .8

 .بدینسو در افغانستان م2110از سال 

کید روی  تطبیق عدالت انتقالی .9
 
 .در افغانستان تا

 پایان


