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ها،    ،�کبار د�گر در اثر آ�ش کشودن قوای پا�ستاین  بمنظور ادامه کار ساختمان این بار در ولسوا� دور بابای وال�ت ک�ن
     �ان افغا�ستان و پا�ستان بروز کردە است. م�شنجات  ،مس�ی آن از  وتخل�ٔه َمردم مح� در امتداد خط دیورند موانع 

  2600در امتداد ب�ش از  ا�جاد �ک دیوار متشکل از س�مهای خاردار، خندقها، برجهای َمراقبت و دروازە های بندری  
به مثابه پاسخ به انتقادات از اینکه از عبور طالبان به افغا�ستان ظاهرآک�لوم�ت خط دیورند از جانب اردوی پا�ستان  

ی   ی از عبور طالبان به افغا�ستان ط�ح �شدە   ، نم�کند جلوگ�ی ب�ان شدە است در حال�که این موانع هرگز برای جلوگ�ی
مل اردوی پا�ستان به افغا�ستان نفوذ م�کنند. در واقع�ت ا�جاد این موانع از �کطرف برای  چون طالبان با حما�ت کا

و از جانب   اغوای جهان غرب برای تا��د باالی این دروغ است که پا�ستان ق��این ترور�زم بودە نه مرکز پرورش ترور�ستان
 قابل مدی��ت توسط اردوی پا�ستان. د�گر ا�جاد این موانع کوش�ش است برای تبد�ل خط دیورند به �ک �حد 

با وجود حما�ت دولت های افغا�ستان از حق خود اراد�ت مردمان �شتون و بل�چ آنطرف خط دیورند، افغا�ستان هرگز 
به مثانه �ک خطر جدی امنییت برای پا�ستان تبارز نکردە است. افغا�ستان در هر سه جنگ م�ان پا�ستان و هندوستان  

مثبت  ب�طر�ن  اتخاذ کرد.    س�است  را  را  بل�چ  �شتون و  اقوام  دیورند  آنکه خط  نمودە است در طول  با وجود  تقس�م 
ساله خود هرگز به عنوان �ک خطر امنییت م�ان افغا�ستان و هندبرطانوی و متعاقبآ از سال 130موجود�ت نزد�ک به  

اران نفر از مردمان دو طرف این خط  م به اینطرف م�ان افغا�ستان و پا�ستان عرض اندام نکردە است. روزانه هز 1947
 را بدون موجود�ت مقررات �حدی عبور مینمایند.  

ما  ا� اقدامات اخ�ی اردوی پا�ستان برای ا�جاد موانع س�م خاردار، خندقها و برجهای مراقبت و دروازە های بندری،  
همانند �حدات باز م�ان کشورهای اتحاد�ه ارو�ا، به منفعت مردمان  ، ساله خط دیورند   130معتقد�م که ستا�سکوی 

ین  ااین خ� است که از جانب آن هیچ نگر   دو کشور بودە است.   افغا�ستان و پا�ستان و آزادی تجارت و مبادالت م�ان 
 برای اردوی پا�ستان نبا�د موجود باشد.  

 افغانهای خارج از کشور تح��کات اردوی پا�ستان را در ولسوا� دور بابای وال�ت  
گ

با صدور این اعالم�ه شورای همبست�
ها   به شدت تقبیح نمودە و در بحبوحٔه خروج قوای خار�ب از    کشته شدە  ناە گ  نان مردم یب آ   یت را�  یها�ی ه به اثر فکک�ن

وع مذا�رات صلح،   و عادالنه در    ین گونه اعمال را غ�ی الزم و م�ن برای رس�دن به �ک صلح دوامدار اافغا�ستان و �ش
 افغا�ستان و رفع �شنجات در منطقه م�دان�م. 

 شورااز سازمان ملل
�
ن ب یسازمان ها ر یحقوق ��ش و سا یهاارو�ا و سازمان ه�اتحاد ت،�امن یمتحد و خاصتا   �  المل� نی

ن اقدامات الزم نمودە، چن   نهیتادر زم  می�طلب ن اعمال خالف حقوق ب  نی ن ب  یالدول ونورم ها  نی پا�ستان را   اردوی   المل�نی
 . د ن ینما حیتقب
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