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                              Vereniging Afghaanse Juristen in Europa 

 
2018جوالی  15یکشنبه   

 

 

  وال كنفرانس ته :یدوهم نر ید افغانانو د جرگ یاورپا ك
 
 

  رزو كوو .آته  دیره بریا مو كنفرانس دی او د    ك نه مننهیلنیات بلیه هید اجرائ ید مخه د جرگنه تر تولو 

 

ه بر حق یافغانستان در داخل و خارج كشور، مدافع داع یایمباهات است كه افغانان متعهد به منافع و مصالح عل یجا

  ن است .یسزاوار تحس ز ما در جرگه افغانان اروپایو زحمات دوستان عز ن راستا كاریباشند و در همیكشور شان م

 

ها در یهمكاربیشتراستقبال و خواهان توسعه   انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از حسن مناسبات با جرگه افغانان

  باشد .یهداف مشترك ما یراستا

 

  .افته است یر یتدو  افغانستان " یثبات یسم ، عامل بیو ترور ییادگرای" پاكستان مركز بن كنفرانس تحت عنوان :

 

باشد  ینم یح نقش مخرب پاكستان كافیتوض ین عنوان برایقدر با ما همنوا باشند كه ایم دوستان عالیدواریام

افغانستان ، منطقه  یثبات یاز عوامل عمده ب یكیستان ، یه تروریو ترب  یریت تكفید ذهنیبمثابه مركز تول  پاكستان  .

  گردد .ینان محسوب مآ یباشد و دولت انكشور حامیو جهان م

،  ین المللیسم بیث مركز تروریس به نقش پاكستان بحیانجمن حقوقدانان افغان در اروپا افتخار دارد كه از بدو تأس

است یهداف سازار تحقق فسم بمثابه ایستان و استفاده از تروریت دولت انكشور از تروریو حما یریت تكفید ذهنیتول

ل یشدن اوسامه ، مال منصور و مرگ مشكوك مال محمد عمر ، دال تهشژه بعد از كیداده و بو ی، هشدار جد یخارج

و سازمان م  ین المللیربط بیانرا بمراجع ذ یسیه و متون انگلئان ارایرا به جهان ی، مستدل و مستند حقوق یقو

 م داشته است .یتقد  م

ه یعل یبخاطر الزام حقوق  یالملل نیو ب ین اسناد انجمن در سطوح ملیتوان از بذل توجه و استناد به ایبا افتخار م

  نمود . یادهانی، ز یدولت پاكستان ، به دوستان عز

 گردد (یم عالقمندان مینك ان تقدیانه منتشر نموده است كه لگك كتاب جداین اسناد را در ی) انجمن مجموع ا

 http://www.hoqooq.eu/pakteror/mobile/index.html  

ن " یكه خالق ایس معروفتر تا جاهیق از كفر ابلین حقایده و ایپاكستان از بام افت ییگر طشت رسوایالبته اكنون كه د

ز از ینكا یاالت متحده امرین ، اآ ین المللیب ین حامیز بدان اعتراف و بزرگتری" ، انگلستان ن یعیر طبیغ  كشور

تداوم پرداخت پول  یسالجار رتین تویس جمهور ترامپ در اولیكه رئیئده و تا جایشراكت با مركز شرارت به فغان رس

 شترخرما بردن به بغداد باشد .یل بیدال ارائهت خواند ، قرا حما
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س یدسا  ستان رایاست و در یخونبار افغانستان معلول و محصول مداخله خارج یدیاظهر من الشمس است كه تراژ

ن یا یم ( و تا امروز و ط ١٩٧٥)   غاز جنگ اعالم نا شده انكشور در سالآ  ت وین جمهوریپاكستان بر ضد نخست

ده تا  حقوق مردم یباشد و باعث گردین افغانان میتداوم آتش و خون در سرزم یساسااز عوامل  یكیچهل و سه سال 

  محروم ساخته شوند : یساساپامال و منجمله از سه حق   و كشور ما

  یات و زندگیحق ح -

  یت ملیحق اعمال حاكم -

  یحق گذار بشاهراه صلح و ترق -

 

به موارد  ین المللیك ركن شرارت بیث ید انجمن حقوقدانان ضرور است تا كنفرانس امروز به ارتباط پاكستان بحیاز د

  د :یمكث نما یات

صله یر مصوبات و فین سازمان بوده و مغاآو هم ناقض منشور  پاكستان هم " عضو " سازمان ملل متحد است -

  د .ینمایمنفا یخود را ا ید و تعهدات حقوقینمایان عمل م یها

ن سازمان ناتو و ید و هم در تمام اینمایم  " أنشااله "  ا ،ی، گو ین المللیر هم با جامعه بین هفده سال اخیپاكستان در

ر و صدور یان شریریت تكفیرنگ به تقویل و نیس الحیساخته است و با دسا اه سرگردانیكا را پشت نخود سیامر

  ورزد .یسم مبادرت میترور

مراكز سالح   ( N . P . Tده و ناقض موافقت نامه ) یمبدل گرد ین المللیستان بیكه پاكستان به النه تروریدر حال  -

  باشد .یم ید جهانیاز منابع خطرناك تهد یكی" ان ،  یانكشور و " بمب إسالم یاتوم

ن یر بیستان شریز تروریه و تجهیو ترب یریت تكفید فكر و ذهنیده است كه پاكستان مركز تولیگر به إثبات رسید -

  نرو :یباشد ، بدیم یالملل

مطابق فصل هفتم منشور ملل   ( UN Sancations)   ، اصل  ین المللید بر اساس أصول قبول شده حقوق بیبا

سم مطابق به یترور ید صلح ، نقض صلح و عمل تجاوز ( دولت پاكستان بمثابه حامیمتحد و بر اساس اصل ) تهد

  رد .یقرارگ ین المللید بیرات شدی( مورد تعزLegal settlement Sancationاصل ) 

در دولت و  یدرشت حام ی) پاكستان ( مستلزم ان است تا مهره ها ین المللیبا مركز شرارت ب یمقابله واقع -

و سازمان ملل  یاه جامعه جهانی( انكشور در فهرست س ی، مسؤوالن استخبارات و موالناها  ) جنرال ها  مدارس

  رد .یمتحد قرارگ

،  یانبار انسانیك و زر عواقب هولنایشتر از چهل سال اخیب  ستان دریجنگ اعالم نا شده پاكستان و صدور ترور -

  را بر افغانستان بوجود أورده است . یو معنو یماد

دهند ، در مطابقت یستان طالب و داعش انجام میباشد و انچه را تروریپاكستان م یست پروریترور یافغانستان قربان

از  ین المللیب یار هایت و مطابق معی، مرگ انسان یات مدنین قبول شده حی، مواز یحقوق یار هایبا تمام مع

چهار  یون های، دادگاه لندن و كنوانس ین المللیب یوان جزائیم ( ، تا اساسنامه نورنبرگ، د ١٩٠٧كنفرانس ال هه ) 

  م ( شامل : ١٩٤٨نو ) یگانه ژ

  یات جنگیجنا -

  یات ضد بشریجنا -

  تیه بشریات علیجنا -

  وارد گردد . ین المللیدر مراجع و محاكم ب  الزام ،  ید بر عامالن ، سازمان عامل و دولت حامیگردد و بایم

پاكستان غاصب حقوق اقوام و مردمان میباشد و در طول تاریخ موجودیت ان صدای ازادی و حق تعین  -

  سرنوشت خلقهای پشتون و بلوچ را خفه ساخته است .

  .وقت ان رسیده است تا مدافع صدای صادقانه ازادی و حق تعین سرنوشت انان باشیم  -

  تی ملی و بین المللی یك سراب خواهد بود :آمقابله عملی با پاكستان بدون عوامل 

  ملی.  بیداری عمومی و اتحاد تمام مردمان و اقوام بخاطر دفاع از داعیه برحق •

هرگونه برخورد قومی با تجاوز پاكستان و طرح شعار ها و موارد غیر ضروری و عملی ریختن اب به  •

بسیار ضرور است تا عوامل نفوذی پاکستان در مجموع سیستم سیاسی و جامعه  سیاب دشمن است .آ

 شناسائی ، افشاٌ و به پنجه قانون سپرده.

دولت مقتدر ملی كه بتواند رسالت بسیج همگانی ملی را عهده دار گردیده و خواست واقعی وطندوستان  •

  افغان را در شكل دهی منشور ملی مقابله با پاكستان عملی نماید .
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  بیاری ریشه تروریسم در پاكستان و شاخ بری به قیمت خون افغانانآجامعه بین المللی ، سازمان ناتو از  •

 

سیاست های كجدار و مریز و در غیر ان باید  ازاجتناب امریكا و انگلیس كه اكنون معترف بحقایق شده اند    -  

به این حقیقت تلخ نیز اعتراف كرد كه پاكستان شكست تاریخی انان را در قلب اسیا رقم خواهد زد . ) كافی است 

  فقط همین ده ماه بعد از اعالم ستراتیژی اقای ترامپ را بدقت ارزیابی نماییم تا به كنه حقایق پی ببریم (

جامعه جهانی در قبال تراژیدی خونبار افغانستان مسوولیت اخالقی دارد و ادای این دین با استغاثه  چند ورق اعالمیه 

  ، خوب است همیشه از یاد نبریم كه : کافی نیستو اعالم ستراتیژی 

ستان قربانی تراژیدی خونبار افغانستان و زخم خونین ما محصول و معلول مداخله و تجاوز خارجی است و افغان

  تروریست پروری میباشد كه مركز و حامی ان پاكستان میباشد .

 

 با حرمت

 

 هیات اجرائیه انجمن

 میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن
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