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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

 

 ۰۹/۰۷/۲۰۱۷         محمد عارف رسولي
 

 د حسن روحاني د وروستیو پاروونکو څرګندونو په پار
 

زموږ په هیواد د ایران ولسمشر هغه بله ورځ په یوه نړیوال کنفرانس کې په خورا سپین سترګۍ اخطار ورکړ چې 
کې، په خاوره او خپلو سیندونو د کجکي، کمال خان او سلما بندونه او نور نه شي زغملی. هغه اوس خپل تیری له پټو 
دسیسو، د خپلو مزدورانو په مرسته زموږ د ملي هویت د تخریب، فرهنګي السوهنو او نورو څخه لوړې او براال 

هیسي جوړ شوي او یا پالن شوي بندونه نه مني، په داسې حال کې چې د کچې ته ورساوه، په افغانستان له لسیزو را
دوو ملکونو په منځ کې د اوبو د هلمند )هیرمند( د اوبو څخه د عادالنه ویش په هکله د نړیوالو قوانینو په بنسټ 

 .السلیک شوی تاریخي سند هم شتون لري
شهید موسی شفیق په وخت کې د ایران له لمړی وزیر روحاني ته ښه پته ده چې د هغه نړیوال تړون په بنسټ چې د 

امیر عباس هویدا سره السلیک شوی و د هلمند په سیند کې د نړیوالو قوانینو له مخې چې افغانستان ته کوم حق تثبیت 
شوی و موږ تر اوسه هم له هغو پوره ګټه نه ده اخیستې او که څو نور بندونه هم ورباندې جوړ کړو بیا به هم زموږ 

 اوبه ایران ته درومي. نو سوال دادی چې دا ایرانی آخوند اوس دا اوتې بوتې او بابواللې ولې ولي؟
زه فکر کوم چې روحاني غواړي په دې توګه په ایراني رژیم کې له خپلمنځي اختالفاتو څخه د خپلو خلکو فکرونه 

سالم عقل لرونکي ایرانیان او د سیمې او بلې خواته واړوي. زه فکر کوم چې دی به په خپل سوچ کې ناکام شي. د 
نړۍ خلک به ورته ووایي چې کجکي خو له اوسني دیزان سره څو لسیزې مخکې جوړ دی، د سلما او کمال خان 
بندونه هم د مرحوم داود خان په وخت پیل شوي و، ایران او افغانستان د هیرمند له اوبو څخه د عادالنه ګټې اخیستنې 

او اوس هم ایران ته د افغانستان زیاتې اوبه ورځي نو ته روحاني دا نخرې ځکه کوې چې کومه  په هکله معاهده لري
 .بد هدف لرې

سلنه خلک یې د فقر تر کرښې الندې دي، زموږ  ۴۰حسن روحاني د خبر وي چې افغانستان داسې هیواد دی چې 
و خو بیا تر اوسه د همدې ایران، پنجاب ځمکې شاړې پرتې دي، ایران تیل او غاز زیات لري خو موږ اوبه زیاتې لر

او نورو تیري کوونکو د بې شرمانه الس وهنو له السه افغانان نه دي توانیدلي چې خپلې اوبه مهار، شاړې ځمکې 
خړوبې او د اوبو په واسطه د بریښنا د تولید له ظرفیت څخه کار واخلي. روحاني صاحب باید پوه شي چې دا انصاف 

خوا موږ همداسې به فقر، لوږه او بیوزلۍ کې ستاسو مزدوري وکړو، تاسو په خپلو پارکونو ولیکئ نه دی چې له یوې 
چې دلته د سپیو او افغانانو راتګ منع دی، په بې رحمانه توګه زموږ افغانان اعداموئ، او له بلې خوا موږ افغانان له 

پرمختګ لپاره ګټه نه شو اخیستالی. ښاغلی روحاني خپلو اوبو څخه د نړیوالو قوانینو له مخې د خپل هیواد د ودې او 
تاسو نور پوه شئ! نور موږ ته دا د منلو وړ خبره نه ده که تاسو خوشاله یاستئ که خوابدي. زیات افغانان ال وختي 

ي پوه وو چې تاسو او پنجابیان نه غواړئ افغانان آرامه ساه وباسي، په خپلوپښو ودریږي او له خپلو خدای ورکړو طبیع
زیرمو د نړیوالو قوانینو سره سم ګټه پورته کړي. له همدې کبله زموږ په ملک کې جګړو ته دوام ورکوئ. خدای 

 .مهربانه دی نور پاته افغانان به هم ستاسو په مکر او چلوټو پوه شي
موږ ستاسو  ښاغلی روحاني! له تهدیدونو او غورو تیر شه، واقعیت ته تن ورکړه، افغانان نه شې ډاروالی، اوس به

ګاونډیانو د ظلم له السه بیوزله وو خو نور زموږ به زخمونو مالګې مه شینده، او زموږ ملي غوصه مه راپاروه. موږ 
او تاسو په تاریخ کې ښه سره مالوم یو. که تاسو هیله لرئ چې موږ په خپلو ستونزو کې ګیر یو، تاسو پوره السوهنې 

تاسو د ګټو لپاره زموږ په هیواد کې کار کوي، نو تاسو به افغانان اړباسئ کړې او ځینې مزدوران مو ګومارلي چې س
چې ستاسو امر ته غاړه کیږدي او له خپله حقه به تیر شي. خو پوه شئ! چې دا خیال دی، محال دی او جنون دی. 

وخت مو ستاسو  موږ ال ډېر زیات پوتنسیال لرو او انشا هللا زر به دا ناخوالې سمې کړو. موږ هغه ملت یو چې یو
تمامیت ارزي له نورو سیمه ییزو قدرتونو خوندي ساتلی دی. دا د میرویس هوتکي، اشرف او ابدالي وطن دی په کمه 

 .مه راته ګورئ
افغانان باور لري چې دې تهدید د روحاني له کینو او کرکو ډکه اصلي تیري کوونکې څېره بربنډه کړه. دا خبره به 

یاتې مسئلې روښانه کړي چې له تاسو یې د یوه مسلمان ګاونډي هیواد په توګه تمه لرله چې زموږ هغو هیوادوالو ته ز
په افغانانو به له ظلمه الس واخلئ. همدارنګه، ښه ده زموږ د کم سیاسي شعور لرونکي او یا غولیدلي او تیروتي کسان 

به لږ تر لږه ورته ګرانه شي چې د ایران به هم د ایران په اصلي عزایمو پوه شي، نور به جرئت نه شي کوالی او یا 
 .د ناروا ګټو د خوندي کولو لپاره زموږ په هیواد کې کار وکړي
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 :نړیوالو قوانین او زموږ اوبو ته اړتیاوې
 

ښاغلی روحاني د ایران ولسمشر ښه پوه دی چې افغانسان دا څو لسیزې په تپلي جنګ کې لتاړ دی او نه دی توانیدلی 
د ژوند لمړني او اساسي خدمتونه لکه د څښلو د ابو رسولو او غذایي مصونیت تامین کړي. د زیاتو  چې خپلو خلکو ته

اوبو له شتون سره سره افغانستان د ابو د خدمتونو رسولو کې الزیاتې اړتیاوې لري او د نړیوالو قوانینو له مخې موږ 
م د هغو ملکونو په کتار کې دی چې زیاتې اوبه لري واخلي. افغانستان که څه ه حق لري چې له خپلو اوبو ال نوره ګټه

خو په نړۍ کې د هغو ملکونو د لیست په پای کې دی چې کمې اوبه یې ذخیره کړې دي او موږ بله چاره نه لرو بیله 
دې چې خپلې اوبه ذخیره او خپلې شاړې ځمکې ورباندې خړوبې، خپلو خلکو ته ډوډۍ او د څښلو اوبه ورکړو. 

یو چې ته د خپل چاپیلایر غم اخیستی یې خو موږ ال خپلو خلکو ته د ژوند لمړني بنسټیز خدمتونه لکه روحاني ته وا
ډوډۍ او د څښلو اوبه نه دي برابر کړي، کرونده او بریښنا خو ال پریږده. نو ته باید پوه شې چې الهي او نړیوال 

 .قوانین موږ ته حق راکوي چې په خپله خاوره کې بندونه جوړ کړو
لکه څنګه چې ایران او بل هر ملک حق لري او بندونه مو جوړ کړي دي، زموږ هم مسلم حق دی چې په خپله خاوره 
کې بندونه جوړ کړو البته د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې. موږ د څښلو، ښاري خدمتونو، اوبه خور، د بریښنا تولید، 

زیاتو ال نورو اوبو مصرف ته اړتیا لرو او هللا تعالی راکړی صنعت، چاپیریالي خدمتونو او یا نورو ساحو کې د زښته 
 .حق مو دی چې ورڅخه ګټه واخلو

کال( کاږي چې کابل په آسیا کې یو تر ټولو تیز پراخیدونکی ښار دی، خو سړی سر  ۲۰۱۰د نړیوال بانک راپور ) 
رف دی او نور ښارونه مو تر دې په لیتره د اوبو لګښت لري او دا د نړۍ په ښارونو کې تر ټولو کم د اوبو مص ۱۶

لیتره دی، د امریکا په الس انجلس  ۲۴۰بد حالت کې دي. د مثال په توګه په نوي ډیلي کې سړي سر د اوبو مصرف 
اوره دی، چې بیا هم  –کیلوواټ  ۳۰-۲۰لیتره دی. د بریښنا سړي سر لګښت په افغانستان کې په کال کې  ۵۰۰کې 

او د نړۍ اوسط  ۱۳۰۰۰، په امریکا کې ۵۰۰کم دی. د پرتلې په توګه په هند کې دا رقم  په نړۍ او سیمه کې تر ټولو
دی. په افغانستان کې د اوبو سمې پراختیا او انکشاف ته زیاته اړتیا ده او بې له دې افغانستان نه شي کوالی  ۲۶۰۰

تیا لري چې خپلې اوبه مدیریت کړي او خپلو خلکو ته تلپاتې انرژي تهیه او یقیني کړې. د افغانستان خلک او دولت اړ
انکشاف ورکړي ترڅو د نورې نړۍ او ستاسو د ملک ایران په څیر د غذا د خوندیتوب، د بیوزلۍ د ورکولو، د باور 
وړ بریښنا د تولید چې پراخ بنسټه وده رامنځته کړی، غذایي مصؤنیت، د کورونو او صنعت لپاره د ډاډ وړ اوبه 

 .برابرې کړي
 

 :افغاني ګروپونو د پام وړد 
 

په بهر کې ائتالف جوړوونکو او ګالبي او نارنجي فعالینوته! که رښتیا له هیواد، خلکو او ملي ګټو سره رښتیانۍ مینه 
لرئ او له دولت څخه خفه یاستئ نو دولت پریږدی او قانوني حزب اختالف جوړ کړئ، د قانون په چوکاټ کې په 

هنونه روښانه کړئ، د بهرنیانو دسیسو او تهدیدونو ته لکه د ایران د جمهور رئیس الفو دولت نیوکې وکړئ، د خلکو ذ
ته نه ووایئ چې ملت بیا درته رایه درکړي. خو که تاسو د ورته تهدیدونو په وخت ګالبي حرکتونه کوئ، ناروا 

وپتیا غوره کوئ، بلکه ملت شرطونه ږدئ، د بهرنیانو د تهدیدونو ځواب نه شئ ویالی او له پیغوره او شرمه ډکه چ
او دولت ته نور مزاحمتونه کوئ د ملت د زغم کاسه درته په نسکوریدو ده. که رښتیا وطني مینه او احساس لری، 

 .روحاني ته مو سر ټیټ نه وي تهدیدونو ته یې نر غوندې لکه اشرف غني او نور افغانان نه ووایاست
روڼ اندو، ژورنالستانو، کارپوهانو، لیکواالنو، شنونکو او عام ولس ته  هغو افغانانو ته چې ځانونه هیواد پال بولي!

وایم تاسو زیاتو روحاني او ملګرو ته یې په رسنیو کې یو څه ځواب ویلئ دی خو دا کافی نه دی. راپاڅئ او ملت مو 
هره تخنیکي،  راویښ کړئ چې د خپلو حقونو د غوښتلو او خوندي کولو پوهه، همت او قوت پیدا کړي. راپاڅئ او

مسلکی او مدیرتي پوهه چې لرئ له خپل ولس او دولت سره یې د پروژو په تهیه او پلي کیدو کې شریکه کړئ. په 
سیاسي او تبلیغاتي اړخ کې د خپل هیواد د ولسمشر او دولت تر څنګ ودریږئ، عزم ېې ور کلک کړئ او مال یې 

و او ظلم ته د مسلمان افغان، میرویس هوتکي او ابدالي د لمسي ور وتړئ تر څو د ګورکین د لمسیانو تهدیدونو، چلوټ
 .په توګه نه ووایي. له لوی خدایه به توفیق غواړو

 !د دې په هیله چې نور موږ ټول افغانان خپل ریښتیني دوستان او دښمنان و پیژنو او د چا په شعارونو و نه غولیږو
 

 پای
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