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 2/1۸۱/۵۱۰1         مقیم فرانسهافغانهای 
 

 قطعنامۀ افغان های مقیم فرانسه
 و سازماندهی تپیرامون تقبیح حمای

 دولت پاکستان اعمال تروریستی از جانب
 در افغانستان

 

مردم و کشور  ،و پنهان پاکستان و دستگاه های استخباراتی آن با مداخالت آشکار دولتقریب به نیم قرن است که 
دولت  «کاستراتیژیعمق »در قالب  ،اعمال تروریستی و ضد بشری .اندرا به خاک و خون نشانده  افغانستان
 ،به منظور تحقق بخشیدن به این استراتژی. ستا شدن ءاحال اجردر  به نحوۀ خونباری ،نسبت به افغانستان پاکستان

 :  می باشدبه شرح زیر دولت پاکستان دست به دامان شیوه های گوناگونی می شود که برخی از آنها 
تروریست  اسکانتروریست ها، جا دادن و برای تأسیس اردوگاه های تعلیمی  ،دهشت افگن دادن گروه هایسامان 

برای اجرای اعمال تروریست دسته های و ارسال ، ترتیب، تجهیز و تمویل خویش یهای سرتاسر جهان در قلمرو
 افغانستان، تجاوز مستقیم به تمامیت ارضی غیر نظامیاعم از نظامی و انسانهای بیگناهانتحاری، انفجار ها و کشتار 

به بنادر  افغانستانی سد در راه انتقال اموال تجار عمدی، اخالل و ایجاد قتل رساندن فرزندان محافظ سرحداتو به 
خصمانه بر علیه خاک و  و ده ها عمل و اقدام غیر انسانی و ستانآبی منطقه و صدمه زدن به سرمایه های ملی افغان

 .انستانافغمردم 
آی، اس،  بخصوص ،به شکل عریانی از طرف دولت و دستگاه های استخباراتی پاکستان اعمال در این اواخر این
 .دنبه پیش برده می شو ،آی

شهادت دو سرباز ، مقابل اکادمی تعلیمی پولیسشاه شهید، کشتار جوانان قوای مسلح ما در اخیر  خونبار حوادث
منطقۀ رهایشی کابل از نمونه های خونین واقع در یک یک کلینک در مقابل و انفجار انتحاری  قوای محافظ سرحدی

در  یشواهد و اسناد، مدارک افغانستانمراجع امنیتی و دفاعی . دنمی باش پاکستان دولت مزدوران بارز این اعمال و
مراجع و مقامات  عالوه بر آن، .ا می دهدارتق اطمینان و یقین به را پاکستاننسبت به د که ظن و اتهام ناختیار دار

 نیز به کررات یادآور شده اند که دولت پاکستان حامی تروریزم در منطقه محسوب می شود ذیعالقه باصالحیت دول
 .ستاتخاذ نکرده اتدابیر جدی و الزمه را  ،اعمال از این جلوگیری مؤثرراستای  در و

اجرا و به پیش برده می پاکستانی و اجیران آنها  که توسط ارگان های یاد شده،تمام اعمال که   است الزم به ذکر
 هدات صلح جویانه،شوند، خالف و مغایر مواد صریح منشور ملل متحد، اصول و پیمان های بشر دوستانه، و معا

مستقیم و غیر دولت پاکستان به طور . می باشندارد، ذمیگ احترام هابه آن که جامعۀ جهانی از آن ها پیروی کرده و
مانند طالبان، داعش، گروه حقانی، القاعده و دیگر  یگروه های تتقوی حضور و برایرا  یمستقیم شرایط مساعد
این اعمال تمام  .صادر می نماید افغانستانبه سپس آنها را و در خاک آن کشور فراهم نموده  یگروپ های تروریست

 .باشند میجرائم ضد بشری قابل تعریف  به نحوی در ردیف
دولت پاکستان را شدیداً و غیر انسانی  جامعۀ بشریجویانۀضد اصول صلح اعمال  ما افغان های مقیم فرانسه این 

در گام نخست  یعواقب چنین اعمال .شکار حسن همجواری معیاری میدانیم، آن را مغایر آمحکوم و تقبیح نموده
ما را چنانچه وضاحت دارد، به حوزه ای بحران زده و بحران  را تضعیف و بیچاره ساخته و منطقۀ افغانستان

 همانطور کهو  زدسامی مبدل  ، چه از نظر اقتصادی چه از نظر اجتماعیعقب مانده آفرین، بی ثبات، نا آرام و
 .است صلح سراسر دنیا را به طور بالفعل به مخاطره خواهد انداختمشهود همین حاال 

 ما. ب تلخی از جنگ و جنگزده گی داریمجو و مخالف جنگ و خشونت بوده و تجار ما مردم افغانستان مردم صلح
این اعمال خطرناک دولت  با اتخاذ روش های مؤثر جلویآنان  تا مردم پاکستان احترام گذاشته و توقع داریم به

  .متبوعۀ خود را بگیرند

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilhafghan_hai_france_qatanami_afghan_ha.pdf
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

اگست  /۰ اعتراضی که به تأریخ همظاهرنظر داشت جریان موضوع، افغان های مقیم فرانسه طی  در نتیجه بادر 
 ، برای قطع و حل معضالت تروریستی وسفارت دولت پاکستان در پاریس برگزار نمودند در برابر 2/1۸سال 

 :دنپیشنهاد می کن نکات آتی را موارد و ،مداخالت ناامن کنندۀ دولت پاکستان
از سوی  تمام موازین بین المللی می باشد،خالف  به دولت مداخله گر و ماجراجوی پاکستان بابت اعمالش که - اول

آن دولت از سوی مراجع با صالحیت بین  ملل متحد هوشدار صادر گردد و در صورت تخلف مجدد شورای امنیت
   .شود این موارد وجود دارد، محکوم المللی به تنبیهات و تعزیرات مروج بین المللی که در

 توزیع سالح های عادی محاربوی مورد تحریم و منع تولید، تورید و آنه بدولت پاکستان ومؤسسات مربوط  –دوم 
 .گیرندقرار 
 از تصفیۀ عناصر بالفعل حمایه و تشویق از تروریزم، در دولت پاکستان، کمک های  زمان اطمینان کامل تا –سوم 

 .قطع گردد پاکستانبرای  ،دول هم پیمان صلح با افغانستاننظامی و تسلیحاتی 
وممنوعیت  یدن بساط اردوگاه های تربیت تروریست هاچتدابیر عملی، دقیق و قابل اطمینان مبنی بر بر –چهارم 

در ساحۀ ارضی پاکستان از سوی مراجع بیطرف  دولت افغانستانمخالف  فعالیت دسته جات سیاسی و نظامی مسلح 
به  شده و تطبیق گردد  و بازرسی آن رویدست گرفته ،به همکاری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ،بین المللی

 .مجدد آن اردوگاه ها به صورت همه جانبه به عمل آید یتمنظور تحقق واقعی مقصد وعدم فعال
در واقع محل سربازگیری برای جلب  که، برچیدن مدارس به ظاهر دینی در کنار تدابیر مندرج مادۀ چهارم –پنجم 

 .نیز با دقت الزم تحقق یابد می باشند و جذب تروریست ها
دول همکار و هم پیمان دولت افغانستان بر طبق قرارداد های متعهده، الزم و ضروری بدانند که قوای مسلح  –ششم 

دولت افغانستان را با جنگ افزار های پیشرفتۀ امروزی مجهز نمایند تا سطح کیفی محاربوی آنان باال رفته و این 
  .به عمل آورند یبا نتیجۀ ملموستردفاع مؤثرتر و  وریزمقوت ها در برابر تر

باید دولت پاکستان را  ،جامعۀ بین المللی برای جلو گیری از گسترش هر چه بیشتر تروریزم در منطقۀ ما –هفتم 
تحت فشار تاثیر گذار قرار دهد تا آن دولت از تربیت، تجهیز و تمویل تروریست ها دست برداشته و به صدور 

کشور ما پایان دهد و اگر نه این تروریزم طوریکه آشکار است در قلمرو خود پاکستان نیز به یک پدیدۀ  تروریزم به
 .غیر قابل کنترول مبدل خواهد شد

 ختم


