
 

 

 

 

 

 افغانستان حقوقدانان ی هیاتحاد ی هیاعالم

 کایامر متحده االتیا به پاکستان ریوز نخست فیشر نواز سفر به وندیپ در

 ۱۳۹۴ سال زانیم ۳۰ -کابل

 

 انجام حال در،  است نموده سفر واشنگتن به که پاکستان یاسالم یجمهور ریوز نخست فیشر نواز یآقا

. کاستیامر ی متحده االتیا ارشد مقامات ریسا و جمهور سییر اوباما یقاآ با مهم یها مالقات و ها گفتگو

 بزرگ ابعاد به وندیپ در را هیاتحاد مشخص یها امیپ فرصت نیا از استفاده با افغانستان حقوقدانان هیاتحاد

 موضع تا رساند یم اوباما یآقا ژهیو به ییکایامر رهبران گوش به افغانستان بر پاکستان تجاوز و مداخله

 .شود مشخص پاکستان برابر در افغانستان یاسیس و یتیامن کیشر عنوان به کایامر

 و بزرگ یها معامله ییطال یها فرصت بستر در افغانستان بر یشورو تجاوز با همزمان پاکستان دولت

 هاستفاد با پاکستان. گرفت قرار یعرب یها کشور و غرب جهان یکیتخن و یمال ،یاسیس کالن یها تیحما

 به جنگ دوران راثیم به توسل با و داد سامان را یکالن ارتش شد، مبدل یاتوم یکشور به فرصت نیا از

 نقش یفایا پس افغانستان مردم اما. شد مبدل یالملل نیب زمیترور محور و خطرناک گریباز کی

 و ینظام اریع تمام تجاوز معرض در بلکه شدند، فراموش تنها نه یشورو هیعل جنگ در شان کیاستراتژ

 یها گروه ریسا و طالبان را یستیترو جنگ نیا یاصل یها ستون. گرفتند قرار پاکستان یاستخبارات

 دهند؛ یم شکل پاکستان در مستقر یتیمل چند یستیترور یها گروه ،یپاکستان انینظام ،یافغان یستیترور

 . است کستانپا ارتش استخبارات سازمان دست به جنگ یاکماالت و ینظام تیریمد اما

 و داند یم ارتش رومندین یبازوها از و یمل قدرت یاصل یها مولفه از کی عنوان به را زمیترور پاکستان

 به ریز مسائل ن،یا بر بنا. دینما ینم دنبال جهان و منطقه یمستوا در را خود کالن اهداف لهیوس نیا به

 پاسخ خود ییکایامر یشرکا به کستانپا ریوز نخست دیبا که شوند یم مطرح یاساس یها پرسش عنوان

 : سازند مشخص ها نهیزم نیا در آشکار صورت به را خود مواضع ییکایامر مقامات زین و دیبگو

 الملل نیب حقوق مخالف و یفراقانون اقدام کی ،یمل قدرت مهم مولفه عنوان به زمیترور دان قرار ایآ. ۱

  ؟ ستین یالملل نیب روابط اصول و یعموم

 نیب اسناد کدام در ها دولت انهیجو سلطه اهداف تحقق یبرا مرگبار و مشروع نا یها ابزار از فادهاست. ۲

 ؟ است شده ینیشبیپ یالملل

 و نموده مستقر خود خاک در را یتیمل چند یستیترور یها گروه ریسا و طالبان مراکز پاکستان چرا. ۳

 ؟ است گرفته دوش به را آنها یرهبر

 یها گروه گرید و طالبان مراکز ریسا و مربوط یها تهیکم پشاور، یشورا ته،یکو یشورا تیموجود. ۴

 ؟ است مفهوم چه به کایامر دولت و تیامن یشورا دگاهید از پاکستان خاک در یستیترور



 

 

 از یکی در عمر مال مرگ ارتش؛ یتیامن پوشش ریز در هم آن پاکستان خاک در اسامه تیموجود. ۵

 هیتوج چگونه پاکستان خاک در عمر مال نیجانش ثیح به منصور مال نییتع و کشور؛ آن یها مارستانیب

 ؟ شود یم

 هیقر هیقر به ییکایامر یروهاین چشم ریز در آنهم را افکنانه دهشت یها اتیعمل و جنگ پاکستان چرا. ۶

 المنفعه، عام تسایتاس شهرها، ،یتجار و یادار مراکز ،یتیامن یروهاین یها گاهیپا و کشانده افغانستان

 ؟ دهد یم قرار هدف را یملک مردم و یتجارت یها کاروان ها، پل ،یمواصالت یها راه

 ها کشور کدام توسط و منابع کدام از جنگند یم افغانستان سراسر در که یا یستیترور یها گروه. ۷

 ؟ شوند یم زیتجه و لیتمو

 کایامر ی متحده االتیا کالن یمال یها تیحما مورد پرور ستیترور کشور کی ثیح به پاکستان چرا. ۸

 ؟ ردیگ یم قرار

 یشورا یسو از یاللم نیب مقررات و اصول از عدول و یزیگر قانون همه نیا رغم یعل پاکستان چرا. ۹

 ؟ ردیگ ینم قرار پرسش مورد یالملل نیب ینهادها گرید و تیامن

 

 جمهور سییر و پاکستان ریوز نخست دیبا که شود مطرح تواند یم گرید پرسش یها ده نگونهیهم به

 . ندیبگو پاسخ آنها به دیبا کایامر

 و. است افغانستان یمل تیحاکم ینابود صدد در آشکارا کشور آن که دهد یم نشان پاکستان اقدامات

 ینابود و یثبات یب ،ینظم یب افغانستان، شهروندان یعیطب حقوق ی گسترده نقض به کشور آن اقدامات

 .است شده منجر کشور نیا  رد یزندگ یفضا

 پاکستان در آنها ی جبهه پشت و ها گاهیپا ،یستیترور یها گروه تیموجود ی نهیزم در یکاف اسناد چون

 از افغانستان حقوقدانان هیاتحاد د؛ینما یم دیتهد زین را ما جهان افغانستان بر عالوه کشور آن و دارد وجود

 یواقع استیس به رابطه که یعیوس شک رفع و افغانستان یتیمنا کیشر ثیح به تا خواهد یم اوباما یآقا

 مطرح یپاکستان جانب با جانبه دو مالقات در را لیمسا نیا ی همه شده، جادیا کایامر یپاکستان ـ یافغان

 مداخله  موضوع نباشد؛ آن حل به قادر ای و دینما حل مساله نیا نخواهد پاکستان یملک دولت اگر. دینما

 ملل تیامن یشورا به کشور نیا دولت یبرانداز و افغانستان منابع و تیامن ینابود یراستا در پاکستان

 رییتغ یبرا پاکستان بر یواقع فشار جادیا یبرا نهیزم قیطر نیا از تا. شود محول هاک ی محکمه و متحد

 و یمال بعمنا کامل قطع و یالملل نیب روابط در ستانیترور یریگ کار به استیس از انصراف رفتار،

 .شود فراهم ستانیترور یاکماالت

 ملل سازمان موجود یها تیظرف و ساختارها گرید افغانستان، حقوقدانان هیاتحاد دید از صورت ریغ در 

 از یریجلوگ و یالملل نیب یها بحران حل در را خود یاخالق و یعمل گاهیجا ،یالملل نیب ینهادها ریسا و

  .داد خواهند دست از گرید یها نیسرزم و ها تدول بر ها دولت آشکار ی مداخله
 


