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 ۵۲/۲۵/۵۲1۲         انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
 

 شرکای جرمی پاكستان
 

بیشتر از چهل سال است كه پاكستان مركز ترور و خانه امن تروریستان میباشد و دولت انكشور در طول این مدت 
ه استفاده نمودبمثابه حامی و مشوق سازمانهای تروریستی از ترور بمثابه ابزار تحقق اهداف سیاست خارجی خود 

 نان زیر نظر سازمان استخبارات نظامی ای اس ای قرار دارد. آ، تجهیز و تمویل است و مراكز تربیه
 

 و منجمله انجمن ما از دهیها كتاب و سند بنشر رس ، صدمعروفتر است سیاز كفر ابل گریكه د تیواقع نیدر مورد ا
، مرگ مرموز مال محمد عمر ، قتل مال  بن الدن ) قتل اوسامه ریالزام انكار نا پذ لیدال كهیو در موارد سیبدو تاس

ا پاكستان ر هیعل یالزام حقوق لی، دالیالملل نیب ققبول شده حقو یها اریبر مع ی، متك... ( مطرح بودهمنصور و
ر شبه ن هینشر كیاسناد در داخل  نیو سازمان ملل متحد ارسال نموده است ) مجموعه ا یالملل نیمنتشر و به مراجع ب

 است (.  میتقد لیان در ذ نكی، كه ل دهیرس
ر انجام س زین كای، دولت امرنآ یو حام تحدم نیبزرگتر یپاكستان از بام افتاده و حت ییطشت رسوا گریاكنون كه د

 یستیترور یپاكستان از سازمانها تیازتداوم حما ریچهل ساله افغانستان همنوا و در شش ماه اخ یادعا تیبه واقع
 .دینمایم تیشكا

 

http://www.hoqooq.eu/pakteror/mobile/index.html 
 

بود تا پاكستان  ( كه قرار FTTFدر بحث نهاد بین المللی نظارت بر مقابله با پول شویی و تامین مالی تروریسم ) 
. عدم اتخاذ تصمیم در زمینه و موضع انفعالی این نهاد، ن نهاد گردد، تصمیم نهایی اتخاذ نگردیدآشامل فهرست سیاه 

ویانا ( "راجع به معامالت غیر قانونی  -م 18۲۲م كنوانسیون ) زیر پا گذاشتن معیار های چهل گانه آن و نقض احكا
 مواد مخدر" میباشد.

 

یف ، مطابق تعرا اماج جنایات شان قرار داده اندكه افغانستان ر...، داعش وت تروریستان طالبعواقب جنایا
ث د كه همه روزه باعجنایات جنگی میباش و كنوانسیون های چهار گانه ژینو: جرایم ضد بشری، جنایت علیه بشریت
رو كشور های حامی پاكستان  . بدینی كشاندقربانی اهالی ملكی گردیده و هستی مادی و معنوی ما را بخاك و خون م

 ، شریك جنایات انجام یافته پنداشته میشوند.مانع تعزیزات علیه انكشور میشوندكه 
 

ر به ، یكبار دیگنستان و مردم به عزا نشسته افغانافغاانجمن حقوقدانان افغان در اروپا با احساس مسؤلیت در قبال 
و تداوم تراژیدی  می آن كه مسئوولیت اخالقی شان در ایجادئوجدان جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و اعضای دا

، مراجعه و صدای اعتراض قربانیان جنایات ناشی از تداوم جنگ اعالم نا خونبار كشور ما، اظهرمن الشمس است
 ستان و حمایت انكشور از تروریستان، این قاتلین مردم بی گناه را بلند و داد خواهی مینماید.شده پاك
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