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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 ۲۰۱۸ /۲/۶دکتور حلیم تنویر                                                                        

 یجمهور غن سیامه سرگشاده به رئن

 

 !جمهور سیرئ جاللتمآب

افغانستان خاصتاً در  یو منافع مل تیحاکم ،یارض تیتان در دفاع از تمام تیو قاطع یریموضعگ از

 یجنگ ها زیو ترک میمستق ریسرشار افغانستان ، مداخالت غ یمورد استفاده نادرست از آبها

دولت و توسعه  میتحک یانسته اند براکه تا کنون دولت و مردم افغانستان نتو گانیهمسا یشیفرسا

شود تا ملت افغانستان را مبتهج  یشما باعث م تیسپاسگزارم. قاطع تینها یافغانستان استفاده کنند،ب

 .و رفاه سازد یبه همبستگ

 یها صلهیو ف یدر تمام موارد منازعات سرحد گرید کباری ،یخیتار تیشما تقاضا دارم تا با درا از

که باعث از دست دادن بخش  یرحقوقیغ یو وساطت ها سیانگل یاسیو مداخالت س رانیا یقانون ریغ

حقوق  گریتا بار د دیبخواه رانیو از ا دینظر کن دیخاک و آب افغانستان شده است،اعالن تجد میعظ

 .نکند مالیافغانستان را پا یارض

 یها بتیکنون، مص تا یالدیم 1866از سال  سیو مداخالت انگل یدولت قاجار یقانون ریغ صلهیف

افغانستان شده  ستانیس ریو حاصل خ میرا در غرب افغانستان و ازدست دادن بخش عط یشماریب

 ۵۰ یال ۲۵ نیسرحدات خود را ب یرانیا ر،یچهاردهه اخ یکه در دوره جنگ ها یاست. همچنان

 یکردند تا به جاها عیرا با دادن پول و خدعه تطم ریو عشا دیکش شیبه پ یمیهمان خط ترس اب ومتریکل

 یاستناد یها هیو پا یخط سرحد ینظر باال دی. تجدندیکوچ نما مروزیقندهار و ن یها ستانیګو ر ریګد

 .افغانستان خواهد شد یارض تیتمام میموجب تحک
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نشده است.  صلهیتا هنوز ف یامروز رانیبا ا زین ستانیس هیم. در قض1905 لیدهم اپر صلهیف همچنان

 یملت ما آگاه یاست تا هنوز برا دهیزمان به زور غصب گرد نیمناطق مختلفه افغانستان که در طول ا

افغانستان مکلف  هیهمسا ثیمنح رانیا.داده نشده و در موردش بحث و گفتگو هم صورت نگرفته است

 .مه جدا امضا کندتوافقنا کیخود را درمتن  یبندیپا گرید کباری شیاست تا به همه تعهدات خو

 یبند ها جادی. امیبهره بردار م،یکه تا هنوز استفاده نکرده ا شیسرشار خو یاز آب ها میحق دار ما

 یاز جمله برنامه ها زمیو تور یانرژ ،یریگیو ماه یمالدار یو پروژه ها رهیآب ذخ یبرق، بند ها

 کی ارقنده تیوال گستانیافغانستانخواهد بود که در موردش بحث صورت نگرفته است. ر یتوسعو

بودن  رعادالنهی( با وجود غرمندی)آب هینامه کنون صلهیقطره آب ندارد و المزروع است. مطابق ف

و کشور  رانیا نیب یهلمند از کوه بابا تامرز کنون یایدر لومتریک 1200تا در طول  میآن، ما حق دار

آورد و مانع کار ما  شارملت ما ف یتا باالتواند  یکرده نم یغلط چگونهیه رانیو ا مییما استفاده نما

 ساتیبردن تاس نیموظف به ازب رانیجنگجو که از طرف ا ریاج یگروه ها یبیعوامل تخر تمام.شود

مکلف به پرداخت  رانیشده و ا یابیچهار دهه ارز نیا یافغانستان شده است ط یدیتول یو نهاد ها

 در کشور ما خواهد بود یستیترور اتیجنا نیو قبول ا مهیجر

 !جمهور سیرئ جاللتمآب

 افغانستان گرید یها ایدر یتذکرنرفته است که آبها چیه رمندیه یایعادالنه حقابه در ریتوافقنامه غ در

 ریغ یها نیزم یها ریمتفاوت در مس یتا با داشتن کانال ها میشامل حقابه شود و ما حق دار زین

 آب .ارغنداب، و فراه رود است رود،یخاشرود، هر یایله دراز جم .میکن یافغانستان سع یزراعت

ها با تمام  یرانیا یتوافقنامه مربوط و منوط به هردو کشور است ول نیهامون باساس ا ]جهیل[جیخل

 .کنند یبه نفع خود استفاده م جیخل یاز تمام آب ا لیوسا

استفاده و تجارت جدا از مسأله  یآب برا نیحق ندارد از رانیتوافقنامه ا نیبه اساس هم همچنان

 ریز یها یمعادن، کندن کار ،ییایدر ریمنابع ز ،یگیتمام منابع ر کهی. در حالردیکار بگ ستانیس

و مانع  ارندرا در ساحات افغانستان د ینیزم ریز ساتیتاس جادیو ا ،یقانون ریغ یآب یتونل ها ،ینیزم

 .گردند یکار و توسعه در افغانستان م

سرشار خود را  یتا آبها میباشد. ما حق دار بندیپا دیدوکشور مستقل با نیبه تمام تعهدات ب دیبا رانیا

رفته  یلیپنجاه سال به آنطرف مرز تحم یکه ط ی.مازاد تمام آبهامییدر داخل کشور مهار و اداره نما

تخت به پرد کلفم رانیبازهم ا یشمس ۱۳۵۱ یلیشده و به اساس قرار داد تحم یحسابده دیاست با

 .خواهد بود مهیو جر یپول، واپس ده

 یکنم و م یم یو سپاسگزار یجمهور افغانستان جانبدار سیجاللتمآب رئ تیاز قاطع گرید کباری

با وساطت سازمان ملل  اندازدیرا به راه ب گریجنگ پنهان د رانیا نکهیخواهم تاهرچه زودتر قبل از

 اافغانستان را ب یان، مسأله منازعات مرزبزرگ جه یو اشراف کشور ها یبشر یمتحد و نهاد ها

 احترام دوباره با          .دینظر و مداقه قرار ده دیمورد تجد رانیا

 (24ا یدعوت میداز سایت  تشکر با)
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