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********************************************************************** 

ميکند. اين تاريخ بخاطری برگزيده شده که کودتای خونين  بنياد حقوق قربانيان ھر سال درھفتم ثور از قربانيان چھار دھٔه اخير يادبود

ٔ◌ که ميليونھا قربانی آفريد و ھر روز به تعداد اين ، بحران ھمه جانبهسال اخير است ۴١سرآغاز و منشأ بحران  ١٣۵٧ھفت ثور

 قربانيان افزوده ميشود.

در شھر Nيدن (کشورھالند) به اشتراک ده ھا قربانی باشندٔه ھالند و آلمان برگزارگرديد.  ٢٠١٩اپريل  ٢٨يابود قربانيان امسال  بتاريخ 

برنامه با ابراز خير مقدم به مدعوين توسط گردانندٔه پروگرام با تSوت آياتی چند از قرآن مجيد توسط قاری سيدزاھد مجاھد امام مسجد 

ابو حنيفه رح مقيم امستردام آغازيافت. سپس محترم مسعود هللا نيازی رئيس بنياد سخنرانی افتتاحئه و پرزنتيشن شان را تحت عنوان 

"بنياد حق ويادبود ازمبارزين راه آزادی" تقديم حضار نمود. محترم نيازی در اين سخنرانی ياد آوری نمود که عدالتخواھی بنياد حق 

ثور، جفای که به خون مبارزين راه  ٨تا امروز ميشود. وی ضمن اشاره به وقايع  بعد از  ١٣۵٧ثور  ٧مشمول قربانيان ھمه دوره ھا از 

ثور صادقانه و  ٨که قبل ار را آنانی Nزم است ، اضافه نمود که آزادی و استSل کشور  وجناياتی که در حق مردم ملکی صورت گرفت
آنانی که بعد از، بسياری از آنھا جان ھای خود را در اين راه از دست دادندران روس جھاد کردند و گبخاطر استقSل کشورعليه اشغال

وی افزود جنگ افروزی کرده و جنايت آفريدند با کشيدن خط سرخ ميان آنھا تفريق نمود. ، بخاطربدست آوردن قدرت بيشتر، ثور ٨از 

تا بدينوسيله پيام تقدس استقSل و  و ھدف اش منسجم ساختن قربانيان بر محور عدالتخواھی ميباشد بنيادحق يک سازمان اجتماعی است

آزادی کشور و حفظ حرمت و کرامت انسانی را به نسل ھای بعدی برسانيم، به تعقيب آن محترم محمد بشير امانی با ايراد بيانيه ای 

حوادث مذکور و جنايات انجام شده طی چھار دھٔه اخير را بصورت فشرده بررسی نموده، بر لزوم عدالتخواھی و سھم فعال قربانيان در 

آن تأکيد نمود. سخنران بعدی محترم نسيم رھرو نويسندٔه کتاب رنج ھای مقدس بود، محترم رھرو بر ضرورت مستندسازی و واقعه 
سال گذشته توسط قربانيان اين جنايات روشنی انداخته و بر کم کاری موجود در اين  ۴١نگاری حوادث و جنايات جنگی سيستماتيک 

زمينه انگشت انتقاد گذاشت. بعد از بخش صدا و نمايش تصاوير برخی از قربانيان متعلق به Nيه ھای گوناگون اجتماعی و سياسی وقفه 

 اعSم شد.

نخستين سخنران بعد از وقفه محترم محمد امين فروتن بود،  محترم فروتن به جرايم جنگی و جنايات بعد ازھجوم نيروھای اياNت متحده 

ش را در مورد علل نا بسامانی ھا خوینظرات ، و انگليس در افغانستان پرداخت،  موصوف بعد از اشاراتی به موضوع اصلی بحث اش

ابت ھم باشد يکی از مواضع محترم فروتن بود. سپس محترم حمزه ثلو جرم ، وابراز نمود. مخالفت با مجازات اعدامسال پسين  ١٨طی 

گی با اتکا جنانجام شده در افغانستان بحيث جنايات متولد ھالند، بر اھميت به رسميت شناخته شدن جنايات افغان نيازی بعنوان يک جوان 
معلومات به تجربٔه اروپای بعد از جنگ جھانی دوم روشنی انداخته و بر تأ ثيرات مثبت عدالتخواھی در جلوگيری ازتکراراين جنايات و  

حيات نسل ھای بعدی جامعه تأکيد نمود. سپس محترم فقيری در قسمت فعاليتھا و پروژه ھای بنياد حقوق قربانيان به حضار دھی به 

، ايجاد يک ئه شده از اين فعاليتھا عبارتند ازاطSع رسانی به قربانيان و انسجام روابط آنھا با بنيادمثال ھای ارامختصرأ معلومات داد. 

يدن اتلبورخ و لشھر ھای ، اجرای فعاليتھای علمی مشترک با پوھنتون ھای برگزاری روز يادبود از قربانيان، ٔ◌ ديجيتال قربانيانآبده

سال اخيرو قربانيان اين جنايات از  ۴١ئٔه معلومات در مورد جنايات برای معلومات دھی به جامعه ميزبان و مستند سازی، اراھالند 

زيبا در رابطه با راشعادکلمٔه  در NبSی بيانات و صحبت ھای معلوماتی به جمعی. طريق وبسايت، فيسبوک و ساير رسانه ھای ارتباط  
جا ٔ◌ ما  طی چھار دھٔه گذشته ھمراه با نمايش تصاويری از حوادث چھل سال اخيرو قربانيان آن ويرانی وطن داغديدهوآNم قربانيان 

 با استقبال حاضرين مواجه گرديد.داده شده بود که 

پ ھا حضار مطابق به عSقمندی خويش به يکی از چھارورکشاپی که پيرامون موضوعات مختلفٔه حقوق بشری در بخش ورکشا

بی ، ٔه مظنونين به جنايات جنگی، ضرورت عدالتخواھی و محاکمافغانستان برگزارگرديد اشتراک نمودند. جھانشمول بودن حقوق بشر

ھا  پمورد بحث ورکشا موضوعات، ٔ◌ فعاليتھای بنياد در سطح اروپاو جستجوی راه ھای توسعهپايه بودن تعويق عدالت به بھانٔه امنيت 

پ توسط يکی از اشتراک کنندگان ورکشاپ گزارش داده شد. سپس نوبت رسيد به بخش را تشکيل ميداد.  نتايج بحث در ھر ورکشا
نظريات و پيشنھادات اشترا کنندگان. نخست محترم عالمی بلخی سکرتر اول و معاون سفارت افغانستان در ھالند ضمن تأکيد بر 

ضرورت و مفيديت فعاليتھای ھای بنياد حق گفته ھائی داشتند پيرامون اولويت يا عدم اولويت امنيت بر عدالت. به نظر ايشان تصميم در 

اين مورد تابع شرايط عينی کشور در ھمان لحظٔه زمانی معين خواھد بود. سواNت و نظريات ساير اشتراک کنندگان ھم بر محور ھمين 

سال گذشته نشان داده است که به تعويق انداختن عدالت خدمتی  ١٨موضوع می چرخيد. اکثر اشتراک کنندگان بدين نظر بودند که تجربه 

به تأمين امنيت نمی کند. در اخير محترم صبور ميرزاد مجلس روز ياد بود قربانيان را بررسی نمودند. مطابق اين بررسی ميتوان مجلس 

 در فضای پُر از صفا و صميميت پايان يافت.  ١٨:١۵را در مجموع مثبت ارزيابی کرد. مجلس به ساعت 

 

 شاد يادشان گرامی راه شان عدالتخواھی شان پررھرو بادشھدا روح 

 


