
به نام حق
قطعنامۀ مجلس

 ثور روز یاد بود قربانیان افغانستان۷
م۲۰۱۸ اپریل ۲۸مؤرخ 

�ه۱۳۵۷ ثور ۷کودتای  � سرآغاز مصیبت و فاجعه چه�ار ده�ه اخی�ر در افغانس�تان اس�ت. رژی�م تح�ت حم�ایه اتح�اد ش�وروی وق�ت ب�رعلوه زمین
ک�رده، ث�ور ب�ه دس�تگیری و اع�دام مخ�الفین سیاس�ی خ�ود اق�دام ۷سازی اش�غال افغانس�تان بوس�یله قش�ون س�رخ در ص�بح ف�ردای کودت�ا ی خ�ونین 

جنایات سیستماتیک علیه بشریت و جنایات جنگی را در مدت حاکمیت اش مرتکب گردید.

 با تحمل مشقات در مقابل متجاوزین یک پارچه و متحد ایستادند.،مردم افغانستان با مجاهدت و مبارزات شان

�ی از س�ال تأبا نهایت ��و  ۱۳۷۱سف حکومات و نظام ه�ای اداری و سیاس��ا ب�ربدینس��تان ن�ه تنه��ب جزادر زمین�هخلف توق�ع م�ردم افغانس�� تعقی�یی
�ی��اینین مل��اوزین( خ��اران متج��دام) همک��ونه اق��ردهیچگ��اکمه ه ی نک��ه مح��ریت را ب��ه بش��ات علی��بین جنای��دو مرتک��انیده ان��انیدننکش��ا پوش��ه ب�، بلک

�ای چهارده سال خیانت وجنایت درلفافه  عفو و صلح غیر اصولی، کنار آمدن با جنایتکاران و جنگ افروزی�ی ب�ه ق�وانین جن�گ، درها و بی اعتن
.مقابل ملت جوابگوی اینهمه قانون شکنی واعمال ضد منافع ملی میباشند

�ه  ��ن هب��وظمی��ام  ملح��ت ن��ور تح��م ث��ی را در روز هفت��اله اجلس��ه س��تان، هم��ان افغانس��وق قربانی��اد حق�روز ی��اد ب��ود قربانی��ان افغانس��تانبنی
برگزار مینماید. 

�در ��انی، ک��اع افغ��ای اجلس امروزه ادامۀ کنفرانس های سالنۀ بنیاد حق است. در این مجلس عده ای از صاحب نظران اجتم��نه��ی و محققی�علم
�وده بودن�د.دیگ�ر از سراس�ر هالن�د و بعض�ی کش�ور ه�ای ء خ�انواده ه�ای ش�هداویونیورستی تلبورخ کش�ور هالن�د، قربانی�ان � اروپ�ایی اش�تراک نم

�متگدشتهچهار دهه ی طی سخنرانان مطابق آجندای مجلس هر کدام بخشی از جنایات و نقض حقوق بشر��رار داده و در قس��ی ق� را مورد بررس
�ان و دلی�ل ع�دم ��بیقتأثیرات خشونت بالی قربانی��ات علم�ی ارائه نمو تط��تان معلوم��ان دع�دالت انتق�الی در افغانس�اش�تراکی�ک تع�داد از ن�د. همچن

�اد ح�ق و س�خنرانها به پرسش های قربانیان نیز  برنامهاین در جریان  نمودند. خاطرات شان را بازگو گانکنند��ئولین بنی�پاس�خ ارائهاز طرف مس
گردید. 

 را با مواد ذیل به تصویب رسانیدند:ای آراء قطعنامه اکثریتاشتراک کنندگان با 

�ث س�رآغاز جنای�ات ۷تقبیح کودتای •� جنای�ات جنگ�ی و بح�ران چه�ار ده�ه اخی�ر دربش�ری، ض�د ث�ور و تج�اوز قش�ون ش�وروی ب�ه حی
افغانستان. 

. بدینسو۱۳۵۷ سالاز نقض سیستماتیک حقوق بشر نامگذاری هفتم ثور بنام روزیادبود قربانیان جنایات جنگی و •

نیمه افراشته شدن بیرق افغانستان همه ساله در روز هفت ثور.•

اعمار یک آبده یادبود بخاطر بزرگداشت از شهدای بی مزار افغانستان.•

 حملت انتح�اری در س�احات ملک�ی)زن�دانیان،و ش�کنجه قتل های ف�را قض�ایی، قت�ل  (و نقش گسترده حقوق بشرتقبیح جنایات جنگی •
بدینسو در افغانستان.۱۳۵۷از سال 

یم تحت حاکمیت حزب جنایتکارانمحاکمه •  شهید و کشف قبر های دسته جمعی.پنجهزار خلق بر اساس سند دیموکراتیک رژی

معرفى زمینه سازان تجاوز منحیث خاینین ملى.•

�ات جن•���ق جنای���تحقی���ی  درگی درگ���ای تنظیم���ری ه��ارکتی���ا مش���افته ب���عاب ی���رالن انش���ن جن��زب وط���الح���ان از س��ک طالب�� و تحری
.۱۳۸۰ الی ۱۳۷۱

�ق •��ه تحقی��ات جندر زمین��جنای��یی گ��ن الملل��امی بی��ای نظ��رو ه��تی، نی��ای حکوم��رو ه��ر (نی��ن درگی��ان ،طرفی��ک طالب��ش تحری�)و داع
ی بین المللی.ی جزاه بدینسو از جانب محکم۱۳۸۰از سال 

�مولیت•��ی و ش��ات جنگ��وارد جنای��ه م��ر هم��وق بش��تماتیک حق��ض سیس��ال ینق��تان از س��و در ۱۳۵۷ در افغانس��اب بدینس��ىنص� درس
.افغانستانمكاتب 

تأکید روی تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان.•

و من ا اتوفیق
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