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 در حمایت از تعلیق کمک های یک و نیم میلیارد دالری ایاالت متحده امریکا به پاکستان

 

اتحادیه حقوق دانان افغانستان به عنوان مدافع حقوق و آزادی های مردم کشور، وظیفه خود 

بهبود امنیت ملی و تقویت دولت افغانستان صورت می داند تا از هر اقدامی که در راستای 

ها و عدالت حقوقی تنها در بسترهای سیاسی و امنیتی گیرد، حمایت نماید. زیرا تحقق آزادی

 سازگار و با ثبات ممکن می شود. 

 

بناًء این اتحادیه از هوشدار اخیر ایاالت متحده امریکا مبنی بر تعلیق کمک یک و نیم میلیارد 

عزیز حقانی از  میلیون دالری برای بازداشت ۶ور به پاکستان و تعیین جایزه ی دالری آنکش

سردسته های شبکه ی حقانی یکی از بی رحم ترین گروه های تروریستی مورد حمایت 

 پاکستان، استقبال می نماید.

 

ً برای مبارزه با تروریزم اختصاص یافته بوداین کمک نه تنها در این جهت  ، ها که اساسا

ر واقع نشد؛ بلکه پاکستان از آن راستای تقویت گروه های تروریستی و انجام عملیات مؤث

 های مرگبار تخریبی و انتحاری در افغانستان استفاده کرد.

 

اظهارات اخیر خانم سوزانا رایس مشاور بارک اوباما در برابر نخست وزیرو فرمانده ارتش 

راس افگنان مستقر در پاکستان به افغانستان پاکستان مبنی بر غیر قابل قبول دانستن حمالت ه

و ادامه ی استفاده ی تروریستان از قلمرو آن کشور به عنوان پایگاه و مسیر انتقال 

تروریستان به کشورهای همسایه قاطع و امید وار کننده است؛ زیرا خانم رایس تهدید کرده که 

میلیون دالری امریکا در  ۳۰۰ای هاگر پاکستان شبکه ی حقانی را تار و مار نه نماید، کمک"

. همچنان او گفته است که در صورت عدم پیکار و مبارزه " این زمینه را از دست خواهد داد

ی تروریستی و نابود سازی النه ها و منابع تمویل و تجهیز هاارتش پاکستان در برابر فعالیت

 های یک و نیم میلیون دالری امریکا به پاکستان نیز به حالت تعلیق در می آید.آنها، کمک



اتحادیه حقوقدانان افغانستان با روشن شدن نقش پاکستان در عملیات های کالن تروریستی در 

خواهد تا این فشار ها را الی تغییر معه جهانی میسطح جهان از ایاالت متحده امریکا و جا

این سیاست مرگبار و پایان جنگ اعالم ناشده علیه مردم افغانستان که سالهاست ادامه دارد، 

بیشتر نماید. زیرا تغییر در رفتار پاکستان تنها از طریق اعمال فشار و اجماع بین المللی 

 ممکن است نه از راه گفتگو و ادامه کمک ها.

 

خواهانه ایاالت متحده امریکا  دانان افغانستان از این اقدام صلح طلبانه و عدالتقاتحادیه حقو

به عنوان حامی حقوق بشر و حاکمیت قانون و مدافع صلح وثبات در جهان استقبال می نماید. 

ی تحریم تجاری و اتحادیه امید وار است تا در صورت عدم تغییر در رفتار پاکستان مسأله

ی و حتی قطع روابط دیپلوماتیک با این کشور مورد بحث قرار گیرد. همچنان از اقتصاد

خواهد تا در راستای تطبیق قطعنامه های شماره امریکا و جامعه جهانی می هایاالت متحد

منظور نابودی  به شورای امنیت سازمان ملل متحد 2009الی  ۲۰۰۱سال  ۱۳۷۳و  ۱۳۶۸

های مبارزه با دهشت افگنی به ه های این شورا در زمینهتروریزم و القاعده و سایر قطعنام

 صورت واقعی و قاطعانه اقدام نمایند.

 

اصلی و پایگاه  ها باید پاکستان باشد؛ چون آن کشور به عنوان النةمحور اصلی این اقدام

المللی، دهشت افگنی را به عنوان یکی از مؤلفه های قدرت ملی خود مرکزی تروریزم بین

 ه است.قرار داد

 

تعدیل این سیاست و انصراف پاکستان از تولید و حمایت از تروریزم، بدون تردید به 

 .انجامدتر می گیری جهانی امن تر و عادالنهشکل
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