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 تبصره

 2102سپتمبر

 تجاوزات سرحدی پاکستان سکوت حکومت درمورد
 !حین مذاکرات سه جانبه 

ا ااا ت متهاادو  موعااو  صبااور م ااوون     -پاکسااتان-مااذاکرات سااه جانباان اانانسااتان    2102پتمبرساا 5بتااار   
ا اان ماذاکرات ساه جانبان باک  مار کاه ساانیای متمااادی        . رهباران ماذاکرو کددادا بانباان را ماورد بها  اارار داد       

وهاای  ک کجدارومر زپاکساتان کاه اناک مارور نیر    تاداو  پانیسای  ازآغازآن میگذرد، وسایۀن د گر سات در مادمت    
حکومات اانانساتان کاه بارای انتیاا  آ   اربانیاان جدا  کداونک دساتاورد          . مارجک از اانانستان دنبال مواهدشد

. امیدوارکدددا ندارد، ا ن مذاکرات نما شک را با دهل وسرنا بعدوان اد  میم در راو صۀح درمدطقه تبۀیغ میکداد 
امتالاات سه کشاورابول کدایم، باه ساوا ت   ال      اگر برای  ک نهظه ا ن مذاکرات را بهی   ک مکانیز  راع 

 :برمیخور م
سپتمبرنشساات سااه جانبااه بعااد از  ااک واغاان بااو نک آغاز اااات، ورابرمیمتاار ن موعااو         5واتااک بتااار     -

روز عدک تجاوزات سرحدی پاکستان برو  ات نورستان، کدروندگرهارصاهبت نشادا اراکاین دونات اانانساتان      
اهااادای ا ااان تجااااوزات راساااطهک جۀاااوو دادو  خااان ماااود را ازدسااات مااارد      میکوشااادد باااا ادا هاااای د پۀماتیاااک 

درحانیکه اهدای پاکستان بساار  رکانه ودوراند شاانه بار  و باه اجارش گذاشاته شادو        . کدرونورستان رها سازند
گاروو هاای اماوانک وصقبگارا را      ISI، اساتخبارات نظاامک پاکساتان    2102درزمرا آمادگییا بارای ساال   . است

کیۀومترمرباع   20111بیش از . صۀیه اانانستان متهد سامته است" شورای دااصک پاکستان "ن بدا باهم در جبی
دررهباری ا ان شاورا دشامدان اسام ماوردا       . ساحات سرحدی بهی  مدطقن اعانت ا ن نیروها شدامته شدو اسات 

. اراردارنااداانانسااتان وااون ااعااک حسااین احمااد، ساامع انهاال، مو نااا ا اال اناارحمن، جداارال حمیاادگل وغیاارو    
پاکساتان  . حمالت با ی ونسوانیییای شراک اانانستان مدجمۀه دنگا  و نری به هدی تخۀین کدرونورساتان اسات  

میخواهد ا ن مدظقه را ابل از حمۀه کذا ک که اارار اسات بارای ار ار امر کاا باا ی شابکن حقاانک انجاا  دهاد،           
د هدد وون نشکربیبه وجیش مهمد را نیز احتاوا  گروو حقانک اکدون ااراد گروو های ترور ستک ع. تخۀیه کدد

برگاروو حقاانک باا    " صمۀیاات "از " ارار اان "اسمت ز ادی از ن ترور ستیا را تهت نا  درنظر دارد ISI. میکدد
کدرنزد کتار ن راو بارای   . اساۀهن شاان درمدااکل کوهساتانک وساوی انجیشاک و  اات کدرونورساتان جابجاا کداد          

 ISIناگغتاه نبا ااد گذاشاات کااه بدسااتور  . سااتان اساات واز کاباال نیزدورنمیباشاادهجاو  وساایع بااه ساامت شامال اانان  
درهمین ساحات سرحدی، کارگاو ها واابر که های اسۀهه ساازی باه تونیاد شاباروزی م اروی اناد و بمیباای        

 . مقدابیسک  کک ازتونیدات جد د در ن کارگاو ها واابر کات میباشد
بارای ا ان ناو     . آنیام در اطار  . ر کاایک هاا ابرازآماادگک کاردو اناد     بانبان تا اکدون صارا  بارای ماذاکرو باا ام     -

تاا اکدااون  . سااغر ساید بیار آغااا باه جرمدااک واطرم اال آنساات    . ماذاکرات پاکساتان ااابز نیزهمکااری کااردو اسات    
پس نغع مذاکرو برای تدظایم صباور آنیاا    . بانبان بخواست حکا  اانانستان به مذاکرو صرا  جواب مدغک دادو اند

در غیارآن پاکساتان زماانک حاعار باه همکااری در ا جااد        . ستان را با اد باه ماذاکرات وادار ساامت    ویستا پاک
ودااین . صااۀح در اانانسااتان میشااود کااه ازآاااایک مودبرحکمااداران آ داادو ومدااابع ببعااک اانانسااتان مطماا ن شااود     

 . صۀهک هرگزمورد ابول مرد  آزادا اانانسان نخواهد بود
باه مارد  وماورد اباول مارد  پیادا کداد، هام دااا  بیادر غ از تمامیات ارعاک             هرگاو اانانستان  ک دونت متکاک  

 . اانانستان ممکن میگردد وهم صۀح آبرومددانه با مخانغین
 
 
 "کمیتن حقوی بشراارو"

 


