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 12/۱1/2۱1۲          خوشحال آصفي
 

 غني ته د ایران او پاکستان خبرداری
 په یوه ورځ څلور خونړي بریدونه

 

وروسته له هغې چې د سې شنبې په ورځ د افغانستان د پخواني صدراعظم شهید محمد موسي شفیق په اړه جوړ شوي 
والو ترهګرو د افغانستان په دریو والیتونو کابل، هلمند  سمینار کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني وینا وکړه؛ وسله

کسانو ته اوښتې مرګ ژوبله ( 1۵۱او کندهار کې ترهګریز بریدونه ترسره کړل چې په نتیجه کې یې شاوخوا )
واوښته. په ورته مهال بیا په هرات والیت کې افغان امنیتي ځواکونو له وسله والو ترهګرو سره د اړیکو او ترهګریزو 

 بریدونو په تور درې ایراني اتباع نیولي دي.
کسان یې ووژل او په همدې شمېر نور یې ټپیان ( 1۱لمړی برید دهلمند والیت په لښکر ګاه ښار کې وشو او شاوخوا )

کړل. په ورته مهال رسنۍ ال د همدې خبر په خپرولو بوختې وې چې د پارلمان ودانۍ ته څېرمه دوو ځانمرګو بریدونو 
تنه  ۵۱نو نورې کورنۍ د غم په ټغر کېنولې. د پارلمان ودانۍ ته نیږدې دوو ځانمرګو بریدګرو لږ تر لږه په لسګو

تنه نور ټپیان کړل. د کابل امنیتي چارواکو ال د دغې برید د تلفاتو کره شمېر نه و برابر کړی چې  ۲۱شهیدان او 
کې د والي او د متحده عربي  ورکړ. په دغو چاودنو چاودنو خبر رسنیو د کندهار والیت د والي په دفتر کې د درنو

اماراتو د سفیر په ګډون په لسګونو کسان ټپیان شوي او یو شمېر وژل شوي دي. د کندهار سیمه ییزې رسنۍ وایي 
 نور ژوبل دي. 1۱تنه وژل شوي او  ۹چې په دې پېښه کې لږترلږه 

هیواد په لویدیځ والیت هرات کې د ترهګریزو بریدونو په  هاخوا بیا په ورته مهال د رسنیو د ریپوټونو پر بنسټ د
تور درې تنه ایرانیان نیول شوي دي. د هرات د امنیه قوماندانۍ د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې مدیر فضل الرحمن 
 خادم په ویناچې ایران په دغه والیت کې له وسله والو ترهګرو د مالتړ او ترهګریزو بریدونو په برخه کې الس لري.

دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په کابل کې د ایران سفیر هم له وسله والو طالبانو سره د ایران د اړیکو 
 په درلودلو اقرار وکړ.

پوښتنه دا پیدا کیږي چې په یوه ورځ څنګه د هیواد د پالزمینې په ګډون هم مهال په څلورو والیتونو کې ځانمرګي او 
ه کیږي؟ په هلمند، کندهار او کابل کې خونړي بریدونه او په هرات والیت کې د ترهګریزو ترهګریز بریدونه ترسر

بریدونو د ترسره کولو په تور درې تنه ایرانیاني اتباع نیول؛ په کابل کې د افغانستان د پخواني صدراعظم شهید محمد 
 موسي شفیق په اړه جوړ شوي سمینار سره کومه اړیکه لري؟

دی. په یوه ورځ د هیواد په څلورو والیتونو کې خونړي بریدونه؛ او په کابل کې د محمد موسی  ځواب ډیر روښانه
شفیق اړوند جوړ شوي سمینار ته د ولسمشر غني هر اړخیزه وینا؛ مستقیماً یو له بل سره اړیکې لري. دا په اصل کې 

غیر مستقیم خبرداری دی چې که بیا په  ولسمشر غني ته د افغانستان د اوبو د تږو هیوادونو )ایران او پاکستان(
 افغانستان کې د اوبو د کنټرول خبره وکړي نو حاالت به له دې هم بدتر کړي. 

خبره به لږه نوره هم روښانه کړم، داسې چې افغان ولسمشر غني په کابل کې د شهید محمد موسي شفیق په اړه جوړ 
ده. ولسمشر وویل چې مونږ ته د شهید محمد موسی شفیق  شوي سمینار کې هغه وینا وکړه چې د هر افغان غوښتنه

مهم پیغام د ناتمامه څپرکي بشپړول دي چې د غازي امان الله خان له وخته پیل شول او شفیق هغه ته دوام ورکړ. 
ره د ولسمشر اشا ولسمشر زیاته کړه له ایران سره د هلمند د اوبو پر سر تړون د افغانانو لپاره خورا ارزښتناک دی.

 د هلمند اوبو ته وه چې ایران یې له افغانستان سره په هوکړه شوي قرارداد کې له ټاکلې شوې اندازې زیاتې تماموي. 
ویش تړون السلیک لمریز کال کې د اوبو د  1۵۵1افغانستان او ایران د هلمند سیند د اوبو د ستونزې د حل په موخه په 

ي چې دوه ماده یې په ډاګه کوي چې ایران د یوه كال په اوږدو كې د كال د فصلونو په مادې لر 12 کړ. دا تړون یوه
مترمكعبه اوبه وكاروي. د یاد تړون د پنځمې مادې له مخې ایران،  2۱نظر كې نیولو سره كوالى شي په هره ثانیه كې 

ده خو له ب ډول ادعا حق نه لري. د هلمند د سیند پر اوبو له هغې كچې پورته چې په تړون كې تثبیت شوې ده، د هېڅ
مترمكعبه اوبه( په بشپړ ډول اخلي، بلكې د شوي تړون خالف  2۱یعنې په ثانیه كې مرغه ایران نه یوازې خپل حق )

 سیمو څخه اوبه اخلي. ۰۱تر ۵۱چې په كې درې سیمې د اوبو د اخستلو لپاره ټاكل شوي، له 
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هم په هڅه کې دی چې افغان حکومت پرینږدي چې د کونړ پر سیند د  همداراز پاکستان هم په ځلونو هڅه کړې او ال
 بریښنا بند جوړ او پاکستان ته د افغانستان روانو اوبو مخنیوی وکړي.

ایران له افغانستان سره د اوبو پر سر جنجالونه آن د نولسمې پیړۍ له نیمایي پیل کړي دي. په تیرو وختونو کې یې 
پاره هم بیالبیل بریدونه کړي دي. اوس یو ځل بیا یې د هلمند د اوبو د کنټرول په غبرګون هم د هلمند اوبو د خپلولو ل

کې چې ولسمشر یې په یاد سمینار کې یادونه وکړه؛ په یوه ورځ کې په سلګونو افغانان د غم په ټغر کېنول. که څه هم 
ترسره شوي او که د بل چا؛ خو د دې له امله تر اوسه ال نه ده روښانه چې یاد بریدونه د ایران او پاکستان په اشاره 

چې ایران او پاکستان تل د هلمند د اوبو د کنټرول په اړه خپل غبرګون ښودلی دی؛ د تیرې ورځې بریدونه هم همدا 
په ډاګه کوي چې دا په حقیقت کې د تهران او اسالم آباد غیر مستقیم خبرداری دی چې افغان حکومت ته یې د اوبو د 

ه اړه ورکوي. حکومت باید ژر تر ژره د وضاحت لپاره په کابل کې د ایران او پاکستان سفیران احضار کنټرول پ
کړي او ورته دې خپل شدید اعتراض څرکند کړي. همدا ډول دې هر څومره ژر چې کیدای شي د هیواد د اوبو د 

 مدیریت لپاره سالمه ستراتیژي جوړه او اوبه کنټرول کړي.
 

 پای
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