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  ١تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال : يادونه

    

    ٢٠١٦/ ٠٢/ ٠٤  پيکارپامير

  

  کانادا انتاريوی درايالت افغانھا گردھمآيی قطعنامۀ
 

 ھای شخصيت وفرھنگی، اجتماعی دينی، ھای نھاد شمول به کانادا انتاريوی ايالت باشندۀ افغانھای جامعۀ

 روان سال جنوری ماه يکم و سی يکشنبه روز به را بزرگی گردھمآيی واجتماعی، فرھنگی مستقل وفعا-ن سياسی

 شيوه افگنی دھشت بويژه تروريسم، شوم پديدۀ ويرانگرانۀ و مختلف ابعاد بررسی ضمن نموده برگزار درشھرتورنتو

 ماه بيستم شنبه چھار روز تروريستی و ناجوانمردانه عمل منطقه، ھای کشور و درافغانستان داعشی و طالبانی ھای

 اين در گان کننده اشتراک. نمودند تقبيح تمام جديت با گرفت، صورت کابل درشھر طالبان گروه توسط راکه جاری

 تلويزيون به مربوط شھيد ازکارمندان تن ھفت ھای خانواده با  غمشريکی و عميق تأثرات ابراز ضمن گردھمآيی،

 می ن نياجھا بيدار ھای وجدان توجه به نموده تصويب را قطعنامه اين کشور، يی رسانه و فرھنگی وجامعۀ طلوع

:                                                                                                                                                                                                                   رسانند

 رو ميانه و تندرو ، معتدل بد، خوب، تروريسم مفاھيم بوده محکوم بنياداز ما نزد تروريسم پديدۀ) اول

 .                                                            ندارد گنجايشی شوم پديدۀ اين درفرھنگ

 نازکارمندا تن ھفت شھادت به منجر که را درکابل جنوری ماه بيستم چھارشنبه روز تروريستی عمل ما) دوم

 دانسته بيان آزادی و فرھنگ سرکوب برای اقدامی گرديد، ديگرآنان نفر ازبيست بيش شدن زخمی و يی رسانه جوان

                         .                                                                                                                     ميکنيم تفبيح صورت ترين شديد با را آن

 سوی از  قبلی ھای صدوراخطاريه رغم علی نتوانستند که را کابل  امنيتی ھای نھاد ازمسوولين برخی) سوم

                         .                                                          ميدانيم بازخواست قابل کنند، نگھداری طلوع تلويزيون کارمندان ازجان تروريستھا،

 تھديد ھرنوع برابر در کشور، ھای رسانه کارمندان گی زنده و بيان آزادی از بايد افغانستان دولت) چھارم

 .                                         کند حمايت جدی ھای مسووليت تقبل با تروريستی،

 و نگذاشته برزمين س]ح تازمانيکه داعشی، و طالبی از اعم تروريستی ھای گروه با آشتی و مذاکره ) پنجم 

  . شود دانسته مردودً کام] اند، نکرده احترام را افغانستان شھروندان و کشور امنيت

 ھمانند زودتر ھرچه را طالبان گروه مينماييم، تقاضا ملل سازمان از بخصوص المللی، بين ازجامعۀ) ششم  

 . نپوشند چشم آنان تروريستی ازاعمال نموده سياه رستفھ شامل حقانی گروه و داعش گروه

 را دولت درداخل وداعش طالب ھای تروريست پشتيبان ھای گروه و افراد تا ميخواھيم افغانستان ازدولت) ھفتم

 . نمايد مجازات و دستگير ھستند، که مقامی و موقف ھر در

 وضع با که ميخواھيم ملل وسازمان امريکا تحدۀم ايا-ت ازدولت کانادا انتاريوی ايالت افغانھای ما) ھشتم

 از حمايت و افغانستان امور در بيشتر مداخلۀ از را کشور آن پاکستان، حکومت عليه شديد اقتصادی تعزيرات

 .                      بازدارد درمنطقه رنگارنگ تروريستھای

 کانادا انتاريوی ايالت مقيم افغانھای ازطرف

 مي]دی٢٠١٦ جنوری ماه٣١


