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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 

 ۲۱/۰۸/۲۰۱۵        نوید ترجمٔه حامد

 متن دری اعالمیه افغانهای مقیم واشنگتن
 وحومه دربرابرسفارت پاکستان 

  ۲۰۱۵ آگست ۱۴ مؤرخه 

  :ازآنجایکه
حکم برآن مینماید که سازمان استخباراتی پاکستان ) آی. اس. آی( در سازماندهی حمله و حشیانه اخیر  شواهد مؤثق

واین عمل غیر انسانی باعث کشته شدن صدها افغان بیگناه به شمول زنان درناحیه شاه شهید کابل دست داشته 
 وکودکان گردیده، وبرعالوه خسارات هنگفت مالی را برای مردم بیگناه ببار آورده است؛

 بنا برحقایقی که :
 حکومت پاکستان پیگیرانه وبصورت مداوم برخالف موازین بین المللی برحریم سیاسی افغانستان تعرض نموده

میگردد،  ومنافی ارزش های متعالی دین مبین اسالم دریک کشورهمسایه مسلمان با عث خسارات عظیم جانی ومالی
و برعکس تعهدات لفظی مبنی برحسن همجواری زمینه کشتار هزارن مسلمان بیگناه را توسط گماشتگان خود در 

 داخل خاک افغانستان مساعد میسازد؛
 نظر به اسناد و شواهدیکه: 

مت پاکستان ، قوای نظامی و دستگاه استخباراتی آن یعنی اداره ) آی. اس. آی( مصرانه ، بصورت مداوم و حکو
آگاهانه در تقویت تروریزم بین المللی دست داشته و اردوگاه های دهشت افگنی را در داخل قلمرو خود بمنظور 

تقویت  ،تنظیم و پشتیبانی طالبان وگروه های مقاصد سیاسی و با استفاده از نام مقدس اسالم جاگزین نموده، و در 
دهشت افگن دیگر مانند القاعده ، گروه حقانی و داعش بصورت مستقیم برخالف قرداد ها و توافقات بین المللی در 

ازینرو به منظوربرآورده شدن اهداف مشخص مبارزه علیه مبارزه علیه تروریزیم جهانی بگونه آشکار دست دارد؛
وتأمین صلح جهانی از تمام کشورهای صلح دوست جهان  و شامل در توافقات بین «  بین المللی دهشت افگنی »

 الملی تقا ضای جدی به عمل می آید تا به نکات آتی با درک وخامت مضوع توجه آنی وجدی مبذول دارند:
 

یم و دارای صالحیت  متشکل ازکارشناسان مبارزه علیه تروریز« حقیقت یاب »ارسال یک هیأت بین المللی  اول:
قانونی به خاک پاکستان به منظور ازمیان برداشتن  تمام اردوگاه های دهشت افگنی در داخل قلمروپاکستان ومسدود 
نمودن همه مدارسیکه با سؤ استفاده ازنام مقدس اسالم برای تأمین اهداف مشخص سیاسی توسعه جویانه نظامیان  

 ، قتل نفس و پرورشگاهای مغز شویی کودکان و جوانان مبدل گشته اند.پاکستان به مراکزدهشت افگنی، انتحار
 

ازآنجایکه ارتباطات عمیق و گسترده حکومت پاکستان و دررأس آن اداره ) آی. اس. آی( اکنون یک حقیقت  دوم:
تا  انکارنا پذ یراست، اینروازتمام کشورهای مدعی مبارزه علیه تروریزیم جهانی تقاضای جدی به عمل می آید

 مساعدت های هنگفت نظامی خودرا به رژیم متخلف پاکستان قطع کنند.
 

 :باالی پاکستان وانفاذ جدی آن تعزیرات اقتصادیسوم: وضع 
بنا برتخطی های متواترپاکستان به دلیل بمخاطره انداختن صلح جهانی وامنیت کشورهای منطقه ،اکنون وقت آن  

مبارزه علیه دهشت افگنی وتروریزیم جهانی به اساس منشورسازمان ملل رسیده تا  ممالک امضا کننده ومتعهد به 
 .را باالی پاکستان به مرحله اجرا قرار دهند تعزیرات اقتصادیمتحد 

 

جان  فدا  نمودن ازآنجایکه عسکر افغانستان با وصف نداشتن سالح ثقیله مؤثر و قوای هوایی پیشرفته با چارم:
نان بین المللی میرزمند ، کشورهای شامل ناتو وممالک امضا کننده قراداهای خویش دربرابرقوای مجهزدهشت افگ

مبارزه علیه تروریزیم جهانی مکلفیت حقوقی دارند تا اردوی ملی افغانستان را از نگاه داشتن سالح زمینی و هوایی 
 پیشرفته و وسایل استخباراتی مجهز وارتقا یافته کمک نمایند.

 
ین قطع نامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد بمنظور برآورد ه شدن اهداف فوق تقدیم متن انگلیسی ا یاد داشت:

گردیده و متن دیگری برای حفظ حقوق انسانی مهاجرین افغان مقیم درپاکستان تهیه و به دفتر مرکزی حمایت 
 ( ارسال خواهد شد.  UNCHCRمهاجرین سازمان ملل ) 
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