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جمهور رئیس سفر ایران ته د   

 په  یکشنبی د اتلسمه په سلواغې د کرزې حامد محترم رئیس جمهور افغانستان د چې دي خبر لوستونکي ګران  
 سفر ورځني یو  پدې ، درلود سفر ورځنې یو  ذریعه په الوتکې د شرکت خصوصي د ایر کام د  ته تهران ورځ
  د سره ظریف جواد محمد وزیر چارو خارجه د او روحاني حسن رئیس جمهور د ایران د کرزې مشر ولس کې

 همکاریو او دوستئ د منځ تر هیوادو دواړو د کی حالت اوسني په او اړیکو منځي خپل د هیوادونو ګاونډیو دواړو
 نورو د هغه د مسافرت دا مشر د ولس د ته ایران خو وشوئ اترې خبرې اړه په السلیک د تړون مهاله اوږد

 د ایران  د څخه سیند د هلمند د ایرانیانو جوخت سفرسره د کرزي مشر ولس د ته تهران چې وو دا توپیر سفرونو
 د کې هفته پدې به ایرانیان ښائی ، کړه راپورته موضوع ستونزې د اوبو د ته والیتونو بلوچستان او  سیستان شمالي
 ۰وي کړې السه تر خبر شروع د کار د باندی توربین دوهم د بند د کجکي

   
 د شریعتمداری حسینعلی  یوغړې شورا اسالمی د ایران د نیټه اتلسمه په سلواغې د مخې له پالن مخکیني یو د

 مکعب متر میلیون ۰۵۰  هغه لورې افغان چې وکړه ادعا کې خبرو په سره(  ایرنا) آژانس خبري رسمی ایران
 افغانستان ګواکې او  ده  حق اوبو د  یا(  حقابه)  ایران د لمخې پروتوکول شوي امضا د  خبره په هغه د چې اوبه
 مخ نورهم نه دی د کې خپلوخبرو په  غړې شورا اسالمی د ایران د ، پریږدي نه  اوبه  اندازه هغه  ته هیواد هغه

 وزارت خارجه د هیواد هغه د سره اشارئ په ته جوړیدو بند د باندی سیند هلمند د کی دننه په افغانستان د او الړه ته
 ۰شو غوښتونکې اقداماتو سمدستي د اړه پدې څخه

   
 ، نده خبره نوې کومه ، مخنیوی او اچول خڼډ ایرانیانو د  کې الره په جوړیدو د بندونو کجکی او سلما د  هم څه که

 وسلو په ایرانیانو د ګروپونه وال وسله مخالف چې  ویلي کراتو  په مسئولینو امنیتي افغان کی نو کلو ورستیو پدی
 جوړوي ستونزې امنیتې ته کارونو ساختماني بند د او نیسي مخه جوړیدو د ونو بند د کجکي او سلما د مرستو او

 دې دا خو مني نه وهنه الس ایران د کې امنیو بد روانه په  افغانستان د  اوسه تر بیا چارواکي لوړپوړي مګرافغان
 کې خاورې افغان دننه کیلومتره هاوو سل په ورځ په مسافرت د کرزي مشر ولس د هم هغه چاروکې ایرانی اوس

 ۰کړې څرګند مخالفت خپل سره جوړیدو د بند د باندې سیند دهلمند
     

 سیند د هلمند د کې خبرو په  کرزي حامد مشر ولس د افغان د سره وزیر چارو باندنیو د او رئیس جمهور  ایران د
 چې ورکړ ډاډ ته چارواکو ایراني کې سفر دې خپل په مشر ولس ، وو موضوع عمده بحث د ستونزه اوبو د

 ۰ده ژمن ته قراردادونو ټولو سره ایران تړاو په اوبو د سیند د هلمند د افغانستان
 د چې  شو وپتیل ، شو خپره کې پاې په خبرو د خواوو دواړو د چې که اعالمیی رسمي ه ګډ هغه په همدارنګه 

 دی پخاطر برابرولو د متن د تړون د همکاریو او دوستئ مهالی اوږد د به وزیران چارو خارجه د هیوادو دواړو
 انعکاس مطالب وړ عالقې د لورې ایراني د زیادتره کی اعالمیی  ګډه په چې کیږي لیدل کړي، پیل کار ژره تر ژر

 ایراني ځینو د د ته والو وسله مخالف ستونزه، مهاجرینو افغان د کې ایران لکه ته اندیښنو افغانستان د  او موندلې
 ۰ شوې نده اشاره هیڅ مسائلوته داسی نور او  برابرول وسلو د لخوا کړیو

   
 سره استفادې په نه فرصت د اړیکو دوستانه نږدې خپل د  سره ارګ کابل د چارواکي ایرانی چې ښکاري داسې 

 د هیواد بل کوم هیڅ راپدیخوا کال ۱۰۰۲ د ، واخلي ګټه اعظمي هم نه میاشتو وروستیو د زعامت اوسني د غواړي
 په هیواد د  نفوذ ایران د نن  کړي پراخ  ندې کی افغانستان نفوذ فرهنګي او ،اقتصادي سیاسی خپل پرتله په ایران
 اوس دې دا ، څرګندیږي ورایه له پورې  خپرونو تر تلویزینو د هیواد د بیا نیولې نه مراسمو مذهبي د ساحو ټولو
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 نوره لمن نفوذ دخپل کې هیواد زموږ خوا یوې له الرې له تړون د همکاریو او دوستئ مهاله اوږد د غواړې ایران
  ۰کړي اواره ته هیواد هغه الره استفادې زیاتې ال د اوبه د سیند د هلمند د خوا بلې له او کړي پراخه  هم
(   حقابه)   خپل  ایران چې لیتر مکعب میلیون ۰۵۰ یعنې  اوبه اندازه هغه سیند د هلمند د آند په کارپوهانو د   

 دوامدارو  د  کې لسیزو څو روستیو په  کې اوبو سیند د دهلمند ځکه تشکیلوی اوبه برخه زیاته سیند د هلمند د ګڼی
 د ده مخامخ  سره کمښت له اوبو د چی نده  سیند هلمند د یوازې دا البته راغلې، کمې وړ پام د کبله له وچکالیو

 ښار ،د وو ډک نه اوبو د سیند کابل د مخکې کاله پنځوس توګه په دمثال  لري حالت عین سیندونه اکثره افغانستان
 په هم زما حتی خو نیول دکبانو ذریعه په دچنګک کی غاړو دواړو په سیند د او سر په پله د عمومي باغ د مرکز په
 ایران سره پام په ته وضعې داسی نو  وې وچ  کې فصلونو اکثرو په اوبه سیند د  کابل د اوس چې دا حال ده یاد

 په وي وړ تطبیق د به څرنګه لري اړه پورې کلونو مخکې پیړئ نیم کم و زیات چې پروتوکول اوبو د هلمند د سره
 شرایطو په قرارداد د اوبو د هلمند د سره ایران خلکو شمیر زیاد هیواد د هم کې وخت هماغه په چی بیا تیره

 آب یا خرڅونکي اوبه د  ته شفیق موسې شهید صدراعظم وخت هغه د خو ځینو او درلودی نیویکې او اعتراض
 موسی  مرحوم د  ده یادونه مخالفت د خلکو د سره قرارداد صرف دلته موخه زما البته)  وو ورکړې هم نوم فروش
  )وي ښاد ې د روح  شفیق

 
  : مشرهرکلې د هیواد شوي اشغال یو د کې ایران

 د ایران د سره ټولنې المللی بین د  ته روحاني حسن سیال ایراني مشرخپل ولس افغان چی کې حال پداسی  
 د ټولنې المللی بین د کې افغانستان رئیس جمهور افغان چارواکی ایراني برعکس مګر ووایه مبارکي  جوړجاړي
 مشر ولس د ته تهران آژانس  رسمي ایران د ارنا ، بولي مشر هیواد شوي اشغال یو د هم اوس کبله له موجودیت

 : کوي هرکلې ټکو داسی په  راتګ کرزي
)  

 به حالی در عراق وزیر نخست المالکی نوری سفر از بعد روز دو افغانستان جمهوری رییس - ایرنا - تهران
 خود سرزمین استقالل و بازسازی برای ایران غربی و شرقی شده اشغال کشور دو هر که کند می سفر تهران

 .)هستند ایران اسالمی جمهوری مساعدت نیازمند
     

 ضد پر موافقتنامې امنیتي د منځ تر ایاالتو متحده او افغانستان د ډول منظم په کې وختو ورسیو پدې رسنیو ایرانی
 ته نشر پروګرامونه پخاطرځانګړي کولو اعتباره بې د موافقې د ورځپاڼې او تلویزیونونه دولتي  کوي تبلیغات
 د تړون دی د وهلوسره لمن په ته ستونزو موجوده سر په دالسلیک موافقتنامې د لري هیله چاروکي ایرانی سپاري،
 افغانستان او کړي ډک هیواد هغه تشه قوتونو المللي بین د کې افغانستان غواړي ایران ، ونیسي مخه کیدو السلیک

 امنیتي د سره ایاالتو متحده  چی  کې وخت پداسی پیشنهاد تړون د همکاریو او دوستئ د مهاله اوږد یوی د سره
)  آژانس خبري ایران د ، دې شوې پخاطر تحقق د هدف همدي د ده روانه ناندرئ پخاطر کولو السلیک د تړون
 :کوي اشاره داسی ته موضوع دې(  ارنا
 
 کمک ادامه و غربی نیروهای جایگزینی برای مطلوبی و مناسب گزینه ایران اسالمی جمهوری حتم طور به۰۰۰(

 )بود خواهد افغانستان در ثبات ایجاد و پیشرفت بازسازی، روند به
   

 هم نور کې  دننه په هیواد د ته تبلیغاتو خپلو ضد پر تړون امنیتي د  ایران به اونیوکی راتلونکو په چې کیږي تمه
 امنیتي د  سره امریکې  وکړي به  هڅه لري کې الس چې  مټ په امکاناتو پراخو او رسنیو هغو د او ورکړي زور

  ۰ ونیسي مخه کیدو السلیک د موافقتنامې
   
 د سره چارواکو پوړو لوړ د هیواد هغه د او کیدو تم ورځې یوې د  کې تهران  پالوئ پوړې لوړ ،افغان حال هر په

 ، شول روان خواته کابل تهرانه له  سره بوجیو او کڅوړو کو ډ له مهال په ماښام د  وروسته نه خبرو او کتنې
 الره کیدو اهدا د کڅوړو او تحفو د  همدا ه الر آسانه نفوذ د کې دستګاه دولتي افغان ایرانیانو چې بریښي داسې
 او سیاسي فرهنګي،  بیسارې هیواد هغه د کی هیواد زموږ  کې کلنو دولسو تیرو په چې ده دا هم حقیقت او بولي

  ده برکته له تحفو او کڅوړو همدو د نفوذ اقتصادي
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 لیدل غړي هیات د افغان د کې هغه په  شوئ اخستل نه ویبپاڼې د آژانس خبري د ارنا د ایران د  چې عکس  الندنې
 والسالم ۰ دي روان خواته الوتکې سره کڅوړو ډکو له کې پائ په سفر د چې کیږي

 

 


