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  دعوتنامه

  افغانستان ثور روز يادبود قربانيان ٧

  ثور ٧ يادبود از قربانيان و بررسی پيامد ھای خونين کودتایسا!نه محفل 

نقطۀ آغاز بربادی و بحرانات ممتد و زنجيره ای افغانستان ھجری شمسی ١٣۵٧سياه ھفتم ثور روز 
و با زمينه سازی   تجناي، مرتکب ايدئولوژيک مردمکشتار  ،، شکنجهریبا دستگي رژيم وقت است.

  .را مرتکب گرديدخيانت ملی   شوروی وقت تجاوز قشون سرخ

  

تنظيم ھای سياسی، جنراHن انشعاب يافته از   به تعقيب آن، نه سال عدم حکومت مرکزی جنگ ھای
رژيم نجيب هللا از مردم مظلوم و بی دفاع ما قربانی گرفت و اينک با ھجوم نيرو ھای خارجی و جنگ 

  .افروزی نيرو ھای مسلح ھمچنان ملت ما در خاک خون نشسته

  

و کشتار سازمانيافته  ،بطرز بيرحمانه زير شکنجه ١٣۵٧ثور ٧مردم افغانستان که بعد از کودتای 
بررسی راه ھای  ،ون شناخت جنايات، نقض حقوق بشرید بدن، نمی تواننده اقرار گرفتجنايات جنگی 

  د. ندادخواھی و تطبيق عدالت خود را از چنگ فراموشی و بی تفاوتی نجات بدھ

 محفل با برگذاری ساHنه منحيث يک نھاد مدافع قربانيانمی کوشد تا بنياد حقوق قربانيان افغانستان 

مورد بررسی علمی و دادخواھانه  تا اين دمثور و پيآمد ھای خونين آنرا ٧کودتای  ، از قربانيان يادبود
پيرامون قيام ھای تا است از صاحب نظران، حقوقدانان و قربانيان دعوت شده  بدين منظورقرار بدھد. 

  جنايات سازمانيافته و فرھنگ معافيت از مجازات سخنرانی نمايند. مردمی، 

  

کشيده اسبق، معيوبين جنايات ی (قربانيان اعم از ورثه معزز شھدا، زندانيان درد گرام شما ھموطناز
تا با سھمگيری در مجلس يادبود  خواھشمنديم جنگی، مھاجرين برباد رفته و عدالتخواھان با مسؤليت)

  داعيۀ دادخواھی را تقويت نموده و  روح شھداء را شاد گردانيد. 

  

اطgع الی پانزدھم ماه اپريل سال جاری مجلس تان در اين  فاً از شرکت خويش و دوستان ھمراهلط
.بدھيد  

  

  ھيأت اجرائيه

  بنياد حقوق قربانيان افغانستان

 بجه) 18:00الی  13:00(از ساعت  م 2017سال  اپريل  ومدو بيست  مؤرخزمان: شنبه 

  ، واقعھلفت ھويفلمرکز اجتماعی و فرھنگی مکان: 

Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel   

Helftheuvelpassage 115,  

Hertogenbosch-5224 AC ’s   

 


