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 ۴۰/۴۰/۶۴۰۲          آصفیخوشحال 
 

 ملي پروژې او سیاسي درز غوبل
 

کال د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت پر مهال د ترکمنستان، ازبکستان،  ۰۹۳۶درې کاله وړاندې په 
( د یادو هیوادونو د چارواکو له لوري TUTAP)تاجکستان، افغانستان او پاکستان هیوادونو د برېښنا ګډه پروژه 

ن له الرې به د کابل په شمول څو اپر سر چې د بغالن، سالنګ او پرو برخېهغې  السلیک شوه. اوس د دغې پروژې
دغې  اصالً د والیتونو ته ولېږدول شي، النجې راپورته شوي او یو شمېر کسان د دغې لیکې د بدلون غوښتنه کوي.

و خې وه ز کال کې د بامیان الره په سروې کې نیول۶۴۴۲ ترسره کړې چې پهفیشنر جرمنۍ کمپنۍ پروژې سروې؛ 
 .وبللهکې د دغې پروژې تمویلونکو د سالنګ الره غوره  ۶۴۰۹په 

حکومت پرېکړه کړې چې دا برېښنا د موجودو مزو په وسیله له بغالن څخه پروان او بیا کابل ته ورسول اوس افغان 
م ریاست دوییه ئ، د اجراشي خو د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش او پخواني مرستیال ولسمشر کریم خلیلي

استازي وایي چې له بغالن څخه دې بامیان او بیا  بامیانو او غزني والیتونو یو شمېرپه شمول د  مرستیال محمد محقق
غوښتنه وکړه چې له ترکمنستان څخه وارداتي  دوی له حکومتهد میدان وردک د بهسودو له الرې مزي تېر کړل شي. 

ي چې دوی وای .په براخو الریونونو به الس پورې کړيورسول شي او کنې برېښنا دې د بامیان له الرې پالزمېنې ته 
د بامیان له الرې د برېښنا لېږد په شل کلن ماسټر پالن کې شامل دی او باید همدغه عملي شي. خو دوی دېته پام نه 

ې کم وخت ک کوي چې د بامیان په نسبت د سالنګ له لوري پالزمینې کابل ته د دغې پروژې مصرف کم راځي او په
 .یې کار بشپړیږي

 ۹۶۰کیلومتره څخه  ۶۴۴د دغې پروژې د کارپوهانو په باور د بامیان له الرې د برېښنا لېږد به نه یواځې الره له 
میلیونه ډالرو پورې پورته شي. دوی وایي چې  ۰۰۴تر  ۰۴۴کیلومتره ته زیاته کړي، بلکې مصارف به یې هم له له 

و تر پنځلس میګا واټه پورې برېښنا ته اړتیا لري او دا څنګه امکان لري چې زر میګاواټه بامیان په اعظمي ډول د لس
 برېښنا الین دې له دغه ځایه ولېږدول شي.

که څه هم د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت او د برېښنا شرکت د افغانستان پرېمانه اوبو څخه د ګټې اخیستنې او 
لپاره کومه بنسټیز کار نه دی ترسره کړی خو د افغانستان د بریښنا په تاریخ کی  په کور دننه د برېښنا د تولید

(TUTAP تر ټولو لویه ملی پروژه ده چی افغان ولس ورته ډیر هیله من دی چې د ترکمستان څخه د زر میګاواټه )
ه ګ، غزنی، زابل لد میدان ورد په ظرفیت د بریښنا مزی تر کابل او بیا په درې برخو کی یعنې لومړۍ برخه کې

د کابل دشت برچی  الری کندهار، دویمه برخه کې جنوب لور ته د لوګر او ګردیز له الرې خوست او دریمه برخه کې
او ارغندی سیمو ته وغځول شی. خو اوس چې یو شمیر سیاسیون او چارواکي یې د سالنګ له الرې کابل ته د انتقال 

 ده. یخه د افغانانو د محرومیدو په معنروژې څمخالفت کوي نو په راتلونکې کې له دغې پ
د سالنګ له الرې انتقال سره د دغې پروژې مخالفین دېته نه ګوري چې دا یوه ملي پروژه ده او باید د سیاسي مخالفتونو 
قرباني نه شي؛ بلکې دوی په دې کې هم خپلې سیاسي، سمتي او قومي ګټې په نظر کې نیسي. دوی د خپل سیاسي 

په خپلو خلکو کې د خپل نفوذ د ساتلو په خاطر دغه ملي پروژه ننګوي. د سالنګ له الرې د ترکمنستان د قدرت او 
لمریز  ۰۹۳۶کیلو واټه برېښنا د انتقال پرېکړه خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت په دوره کې په  ۰۴۴

نه ښوده؟ حتماً د کاسې الندې نیم کاسه  کال شوې وه؛ په هغه وخت کې دوی چیرته و؟ ولې یې هماغه مهال غبرګون
 شته چې دوی په ناڅاپي ډول د سالنګ له الرې د برېښنا له انتقال سره غبرګون ښیې.

 که خدای مه کړه دغه ستره ملي پروژه د سیاسي مخالفتونو ښکار شي نو الندې زیانونه به ولس ته والړ کړي:
 ته زمینه برابره شي او افغان ولس به د نفاق په لمبو کې وسوځي.ــ افغانستان کې به قومي، سمتي او ژبني تعصب ۰
ــ په دغو ملي پروژو د سیاسیونو د اختالف له امله به حکومت بوخت وساتل شي او لوی ملي مسایل به ترې شاته ۶

 پاتې شی.
ه کې له یو او بل سره پــ د افغان ولس او افغانستان دښمن ته به الهم ښه زمینه برابره شي څو مونږ په خپل منځونو ۹

 جګړو کولو بوخت وساتي او خپل اهداف به ترالسه کړي.

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/assefi_kh_malli_projy_auw_siyasi_ghobal.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/assefi_kh_malli_projy_auw_siyasi_ghobal.pdf


  

 

 

 2تر 2 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

 

ــ په دغه ملي پروژه کې د مشرانو د اختالف له امله به د یادې پروژې نړیوال مرستندویه بنسټونه خپلې مرستې ۰
 وځنډوي او په دې ترتیب به یوه لویه ملي پروژه له السه ورکړو.

یرو څلویښت کلنو کی د لومړي ځل لپاره دا چانس الس ته راوړی چې نړیوال په لویو پروژو ــ دا چې افغانستان په ت۰
پانګونه وکړي؛ نو که د سیاسي معاملو او اختالفونو ښکار شي؛ نړیوال به بیا په راتلونکې کې هیڅکله هم په افغانستان 

 کې په لویو پروژو پانګونه ونه کړي.
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