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تهدید تروریستی کماکان علیه افغانستان ادامه دارد و چنین معلوم می شود که هیچ
مداوایی برای این " زخم خونین" در نظر گرفته نشده است .در طول چند هفتۀ
گذشته حمالت تروریست های طالب  ،کماکان باعث تلفات ملکی ،خرابی وویرانی
نهاد های مدنی و دارایی های شخصی صورت گرفته است.
با وجود این همه تجاوزات تروریستی که با حمایت خارجی و به طور عمده پاکستان
صورت می گیرد  ،و حال شکل برهنه تر تروریسم دولتی را نشان می دهد  ،این
کشور حاضر نیست به نقش حمایه گرانۀ خود در جنگ نیابتی افغانستان اعتراف
کند.

باری  ،با مرگ مال محمد منصور ،رسوایی پاکستان باال گرفت و جهانیان نه تنها به
نقش این کشور بلکه کشور های دیگری نیز که از دیر زمان معلوم بود از حامیان
طالبان استند پی بردند.
با وجود آنکه اقدام امریکا علیه مال منصور ،این امید را بیشتر ساخته است که
صبرجامع بین المللی در تحمل بر اقدامات تروریستی با حمایه پاکستان به سر رسیده

است ،اما هنوز معلوم نیست که این اقدامات اساسی و دوامدار باشد.
تا جاییکه به فعالیت های صلح آمیر مربوط می شود همچنان پاکستان نه توانسته
است تعهدات خودرا عملی کند  .در مذاکرات چار جانبه فیصله شده بود در صورتی
که طالبان به مذاکره حاضر نه شوند  ،پاکستان مکلف به اقدامات شدید علیه آنها می
باشد  .در حالیکه هیج اقدامی از جانب پاکستان علیه طالبان و سایر گروه های

تروریستی صورت نه گرفته است.
به نظرما یک فرصت استثنایی به وجود آمده است که پاکستان را با ضوابط حقوق
بین المللی روبروساخت .اکنون زمینه ها برای شکایت بردن به شورای امنیت
سازمان ملل متحد و برمالساختن این امر که پاکستان از کمک های مالی بین المللی
به تقویت تروریسم دولتی می پردازد مساعد تر شده است.
شورای افغان های مقیم دنمارک در حالیکه به حل و فصل منازعات از طریق صلح
آمیز معتقد بوده و از یک حل بین افغانی و بین منطقه ای مسایل در پشتیبانی جامعۀ
بین المللی حمایت می کند  ،خواستار تنگ ساختن و تهدید بالفعل حلقۀ تروریستی
فعال در منطقه می باشد  .فقط با چنان اقدامات است که طالبان و پاکستان به خطرات
اقدامات شان پی خواهند برد.

ما به روان نیرو های نظامی و امنیتی کشور که باازدست دادن جان های خود در
پیشاپیش مبارزعلیه تروریسم قرار دارند وآن افراد ملکی که با جان خود قیمت
گزاف جنگ وتروریسم را می پردازند درود می فرستیم.
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