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اعالمیه ا ن وقداانن افغان ردارواپ
پاکستان حامی تروریزم
پبکستبى بَ دیج هرکسترّریسم،سبلِبست کَ سطرات جضی را هتْجَ جِبى
سبستَ است ًَ .تٌِب افغبًستبى ازسبل  3791هیالصی بَ بعض بسرگتریي لرببًی
ایي هرکسترّریستی است ،بلکَ سرًز دْاصث تراژیضی ازًیْیبرک تب بوبئی ّاز
صارالسالم تبیوي ّرّسیَ،بَ شبکَ ُبی هرتبظ بَ المبعضٍ ارتببط صاصٍ شضٍ است
کَ رُبری آى صرپبکستبى هْرص دوبیت استشببرات ّ ًظبهیبى آى کشْر لرار صارص.
لتل سرصستَ ارعببیْى المبعضٍ (اسبهَ بي الصى ) صردْهَ اسالم آببص ( کَ بَ
شیٍْ اًتمبم گیری طراز اهریکبئی اًجبم یبفت ) ،یکببرصیگر زهبهضاراى هکبر ّصّ رر
پبکستبى راهجبْرسبست تب اعتراف ًوبیٌض کَ  :شزهٌذٍ اًذ .
اکٌْى ایي سْال هطرح هیگرصص کَ  :اگزاطبهَ بي الدى ّاجب القتل اطت.
پض هیشببى  ،حبهیبى ّهذعْیي آى هظتْجب کذام هجبسات ببیذ ببشٌذ ؟
صردبلیکَ سرًْشت افغبًستبى ،دبل ّآتیَ آى ،صلخ ّاهٌیت هٌطمَ ّجِبى هطرح
است ،بسیبرضرّری پٌضاشتَ هیشْصتب هلل هتذض ایي هسئلَ راهْرص بررسی لرار
بضُض  :کَ چزا پبکظتبى ُن عضْهلل هتحذ اطت ُّن هٌشْر آى
هْطظَ را سیز پب هیگذارد ّبصْرت هتذاّم تعِذات خْیش را ًقض
هیٌوبیذ ؟ صردبلیکَ ّفب بَ عِض ّاجرای تعِضات یک اصل لبْل شضٍ دمْق بیي
الولل پٌضاشتَ هیشْص () Pacta Sunt Servanda
صرایي ارتببط ًَ تٌِب هسئْلیت اساللی (  )Moral Obligationپبکستبى هطرح
است بلکَ شْرای اهٌیت هلل هتحذ ببیذبزاطبص « تِذیذ صلح ً ،قض
صلح یب عول تجبّس » اصل (  ) United Natians Sancationsرا در
رابطَ بَ پبکظتبى هْرد بزرطی قزار بذُذ .بضیي رّاکٌْى صیگراظِرهي
الشوس است کَ  :دوبیت  ،هشفی کرصى  ،تجِس ّتسلیخ ترّریستبى تْسظ
ارصّ ّ استشببرات ًظبهی صّلت پبکستبى لرار هیگیرص .ببیض شْرای اهٌیت
هْسسَ هلل هتذض برّفك ادکبم هٌشْرآى هْسسَ هْضْع را بررسی
ّپبکستبى را بَ دیج  :حبهی تزّریشم اعالم ًوبیضّّ .اضخ است کَ
برکشْردبهی ترّریسم برطبك اصل (  )Legal Settelement Sancationsتعشیزات
شذیذ را بزآى کشْر ّضع ّبزقزار ًوبیذ.ایي تعشیزات هیتْاًذ شبهل قطع
کوکِبی ًظبهی بَ تعْیق اًذاختي ّهشزّط طبختي کوکِب ّطبیز

تذابیز جذی ببشذ.
اعترافبت بلٌض پبیَ گبى پبکستبى صرعجسشبى هبٌی براعوبل دبکویت صّلتی کَ
ببعج شرهٌضٍ گی آى کشْر گرصیضٍ،ایي سْال راهطرح هیٌوبیض کَ :
شبکَ ترّریسم جِبًی صرپبکستبى کَ بب ارصّ ّاستشببرات (  )ISIصارای رّابظ تٌگب
تٌگ است ببًظرصاشت سببمَ جرهی پبکستبى صرًبصیضٍ اًگبشتي کٌْاًسیْى
(  )N.P.Tصرپشش ّاشبعَ غیرلبًًْی تکٌبلْژی اتوی تْسظ پضراتوی آى
کشْر(کَ عٌضاالهذکوَ بضاى اعتراف کرص) ضرّر پٌضاشتَ هیشْص تب  :شْرای
اهٌیت هْطظَ هلل هتحذ  ،دطتگبٍ ًظبهی اتوی پبکظتبى را درتحت
پْشش ًظبرت بیي الوللی قزار بذُذ.
ًببیض سرًْشت یک کشْر( افغبًستبى )،اهٌیت شِرًّضاى جِبى ّصلخ ،لرببًی
سِل اًگبریِب گرصص.
هضتِبست کَ بسیبری اززهبهضاراى جِبى ّهٌجولَ ایبالت هتذضٍ اهریکب از
سیبستِبی صّگبًَ ّهسّراًَ پبکستبى استغبحَ صارًض.اهب کجبست کَ بَ
سیبستِبی کجضارّهریس ،بشصْص ازجبًب ایبالت هتذضٍ اهریکب صرلببل ایي
کشْر،پبیبى صاصٍ شْص( .ریشَ ترّریسم راصرپبکستبى آبیبری ّشبسَ بری آى
صرافغبًستبى ّازصیبص لْای ًظبهی تب سردض یکصضّپٌجبٍ ُسار برضض تجبّز سبزهبى
یبفتَ صرّجْص طبلببى از پبکستبى « صّست ّهتذض اًگلیس ـ اهریکب » بسیبر سْال
بر اًگیس است )
اًجوي دمْلضاًبى افغبى صر ارّپب بَ دیج یک ًِبص هسلکی ّغیرّابستَ ازتوبم
افغبًبى ُن از ششصیتِبی علوی،فرٌُگیًِ،بصُبی هضًی،اجتوبعی ّسیبسی
صویوبًَ هیشْاُض کَ صر ایي راستب بَ دیج یک صاعیَ هلی ببالتر ازتعلمبت لْهی
،زببًی ،سوتی ّ ایضّلْژیک صضای اعتراض شبى را هشترک ّرسبتر ًوبیٌض.
اًجوي از اعضب ّهسئّْلیي سْص هیشْاُض کَ ایي اعالهیَ را بَ لسبًِبی هشتلف
ترجوَ ّ صراستیبر هْسسَ هلل هتذض ّهطبْعبت لرار بضٌُض.
ببادترام
پُْبًذ دّکتْرغالم طخی هصئْى
رئیض اًجوي حقْقذاًبى افغبى درارّپب

