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و شميره   ١ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                     پوهاند دوکتورغالم سخی مصئون :ليکوال    ١٧-٠٥-٢٠١١  ني
              

 

  اروپا اعالميه انجمن حقوقدانان افغان در
  پاکستان حامی تروريزم

 
سال  نه تنها افغانستان از.  سالهاست که خطرات جدی را متوجه جهان ساخته است تروريزم، پاکستان به حيث مرکز

ئی نيويارک تا بمب حوادث تراژيدی از بلکه سرنخ تروريستی است،  ميالدی به بعد بزرگترين قربانی اين مرکز١٩٧٣
پاکستان مورد  به شبکه های مرتبط به القاعده ارتباط داده شده است که رهبری آن در روسيه، يمن و از دارالسالم تا و

حومه اسالم  در) اسامه بن الدن(ارعابيون القاعده قتل سردسته .   استخبارات و نظاميان آن کشور قرار داردحمايت 
 مجبور دو رخ پاکستان را ديگر زمامداران مکار و ، يکبار)م گيری طراز امريکائی انجام يافت انتقاۀکه به شيو (آباد

، اگراسامه بن الدن واجب القتل است: اکنون اين سوال مطرح ميگردد که  . شرمنده اند :ساخت تا اعتراف نمايند که 
  ستوجب کدام مجازات باید باشند ؟مدعوین آن م ، حاميان وپس ميزبان

ضروری پنداشته   است، بسيارجهان مطرح امنيت منطقه و آتيه آن، صلح و حال و ،حاليکه سرنوشت افغانستان در 
هم منشور آن  را پاکستان هم عضوملل متحد است وکه چ:  بدهدله رامورد بررسی قرارأتا ملل متحد اين مس ميشود

اجرای  حاليکه وفا به عهد و در بصورت متداوم تعهدات خویش را نقض مينماید ؟ زیر پا ميگذارد و موسسه را 
   )Pacta Sunt Servanda(تعهدات يک اصل قبول شده حقوق بين الملل پنداشته ميشود 

 بلکه شورای امنيت ملل متحد باید پاکستان مطرح است  )Moral Obligation(ئوليت اخالقی اين ارتباط نه تنها مس در
اکستان را در رابطه به پ   )United Natians Sancations( اصل »  ، نقض صلح یا عمل تجاوزتهدید صلح« براساس 

تسليح  ، تجهز وخفی کردن، محمايت: اظهرمن الشمس است کهاکنون ديگر بدين رو .دمورد بررسی قرار بده
بايد شورای امنيت موسسه ملل متحد بروفق . استخبارات نظامی دولت پاکستان قرار ميگيرد تروريستان توسط اردو و

 واضح است که و. داعالم نماي    حامی تروریزم :پاکستان را به حيث  آن موسسه موضوع را بررسی و احکام منشور
 تعزیرات شدید را برآن کشور وضع و )Legal Settelement Sancations (حامی تروريزم برطبق اصل  برکشور

سایر  مشروط ساختن کمکها و این تعزیرات ميتواند شامل قطع کمکهای نظامی  به تعویق انداختن و .برقرار نماید
گی آن که باعث شرمندمبنی براعمال حاکميت دولتی عجزشان  اعترافات بلند پايه گان پاکستان در .تدابير جدی باشد

دارای  )ISI(  استخباراتپاکستان که با اردو و زم جهانی درشبکه تروري :مطرح مينمايد کهرااين سوال   گرديده،کشور
اشاعه  پخش و  در)N.P.T(  ديده انگاشتن کنوانسيون نا ستان درنظرداشت سابقه جرمی پاک باروابط تنگا تنگ است 

     : پنداشته ميشود تاضرور)  بدان اعتراف کرداالمحکمهعندکه (اتمی آن کشور الوژی اتمی توسط پدرانونی تکنغيرق
                         .تحت پوشش نظارت بين المللی قرار بدهد ، دستگاه نظامی اتمی پاکستان را درشورای امنيت موسسه ملل متحد

  .قربانی سهل انگاريها گردد ،حصل امنيت شهروندان جهان و ،)افغانستان(ايد سرنوشت يک کشورنب
 پاکستان ۀورانمز ه امريکا از سياستهای دوگانه وت متحدمنجمله اياال زمامداران جهان و بسياری ازمدتهاست که   

قبال اين  رجانب اياالت متحده امريکا د بخصوص از مريز، و اما کجاست که به سياستهای کجدار .استغاثه دارند
ازدياد قوای نظامی تا  افغانستان و شاخه بری آن در پاکستان آبياری و در ريشه تروريزم را. (پايان داده شود کشور،

دوست ومتحد انگليس ـ « وجود طالبان از پاکستان  سازمان يافته در پنجاه هزار برضد تجاوز و دسرحد يکص
 سته ازواب غير انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به حيث يک نهاد مسلکی و .)نگيز استار سوال بر اي بس »امريکا

سياسی صميمانه ميخواهد که در اين  اجتماعی و نهادهای مدنی، فرهنگی، تمام افغانان هم از شخصيتهای علمی،
 ک وسمتی و ايدولوژيک صدای اعتراض شان را مشتر ،زبانی ،تعلقات قومی راستا به حيث يک داعيه ملی باالتر از

اختيار  عالميه را به لسانهای مختلف ترجمه و درمسئوولين خود ميخواهد که اين ا انجمن از اعضا و. رساتر نمايند
  .مطبوعات قرار بدهند موسسه ملل متحد و

                                                       بااحترام
  پوهاند دوکتورغالم سخی مصئون                                 

 اروپا افغان در                                رئيس انجمن حقوقدانان 
 

 
  


