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 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ مکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت هنـتاسو په 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 : یادښت 

 

       ۰۶/۰۶/۲۰۱۶ قاسم باز
 

ناستناشهید محمد داوود، و معضله مهارکردن آبهای افغ 
  

 یمل غرور و یعال همت خود افتخار پر خیتار یها کاریپ نیتر سخت در که یملت یا» 

خود را از دست د،ینداد چرا امروز به خود احساس ضغف و یناناتو دینمائیم. »  

محمد داوود دیشه اتنایب از

ناستنایس جمهور افغئر نیاول 

 

 ،که«اریمل یالیتور «یاقا یرامگسباوون ) دعوت ( مقاله جالب و ارزشمند بقلم هموطن  یمل تیدر سا امروز

 بند یمورد پروژه ها در برق و استیر ندر دور ناستناافغ یبهاآمهار کردن  ب وآهار نا محمد داوود  دیشه یجمهور

 هنایعام دیاز د ،ناستناافغ یاتیو ح یمل موضوع نیمحترم به ا سندهیدم، نوناخو یسپعالقه و دلچ اریبه بس بود، اشتهگن 

 اریمل یقاآ سد،ینویبه قرار داده مناهمه ج قیه و تحقناعالم یبه بررس را ما زیو کشور عز هیهمسا یکشورها یو منافع 

 د کله ېچ ناخ داوود محمد سردار »:هاشتگن نیچن ناستناغاف بهاآمهار کردن  لهمعض در بخش از مقاله خود به 

ناستناافغ اوبو مهارولو لپاره د ېوی ېمنظم ۍیژټراټس له ېمخ د اوبو بندونو او ناېښبر ونوټکو د ولوړجو لپاره ټېم ډب 

ېوهل ورسره سم ناریا او ناکستپا په ېد لیپ و ړک ېچ هگرنڅ د داوود ناخ د دغو ونونپآل مخه بډ يړک د اوبو 

والوړین ونویناقو له ېمخ ناریا او ناپاکست نه یشوا ېکول له ېخپل ېحقاب ېاتیز اوبه ي،ړوغوا نو په ناستناافغ ېک یې 

غاتيیتبل او استخباراتي ړېگج ته مال لهړوت او دا ید ېدېږن لورڅ ېزیږلس ناناافغ په وهی ۍپرد او ابتيین هړگج ېک 

يېږسوز. 

 او دهېکارښ نه ستره دومره ورته ستونزه اوبو د دهېک ارهاد خوا له هشا رضا د ناریا ېچ مهال هغه هم هڅ که

هړدوا وادونهېه د هلمند اوبو د شیو په هړا ېوی ړېهوک ته هم دلېورس خو په  ۱۳۵۷  الک کله ېچ د نيیخم مذهبي 

دولت ځرامن ته شو نو د ناریا حکومت ته دغه هړکېپر د منلو ړو نه وه او یدو تلښغو د هلمند ندیس له اوبو تر ېخپل 

ېحقاب وڅ چنده رهډې هټگ واخلي او د خيیتار وایهر ېشن اوبه هم آنریا ته يیږوبه.همدا ولډ آنپاکست هم د کابل- ړکون 

ندیس په دوږاو ېک د بندونو په لوړجو منېښدنا و او کله ېچ هغه مهال په ړکون ېک د اوبو د ستر بند د دلوړېجو لپاره 

ناغاف حکومت ۍنړلوم ېهل ېلځ پیل ړېک نو ناپاکست یې د مهارولو لپاره له وخت ېمخک الس په کار شو هغه مهال 

یې د ،مسعود ينارب او اریحکمت له خوا د ویگلډ ځرامن ته کولو ته الره ستهیناپر ېوسل یې ړېورک او له بله خهړا یې په 

داوود ناخ او د هغه حکومت ېپس ېداس غاتیتبل لیپ لړک ېچ له ېمخ یې د ولس په ځمن ېک د وخت حکومت وهی 

ارهگخدمت اداره نه ېبلک د روس وی یگاډوگ حکومت فيمعر ړک دغه استخباراتي ېوسگنگ په خلکو ېک تېت ېشو د 

نااخو نیالمسلم وړغ ته یې د وسلو په ورکولو وی ناروا حرکت ړیاویپ ړک او  عمالا بيیتخر څېه لیپ ېشو د ناستناافغ 

اوبو او ډورنډې ېکیل لپاره د ناستناافغ د حکومت د ریتکف هنابه هښ ړېاویپ ېشو وه او له همغه وخته ایب د ناستناافغ 

اوبو د مهارولو لپاره ناستناافغ کومه ۍالیبر هڅه ونه شو یاړک. 

 اوبو د ناخ داوود ېواکگ ېچ وه ېمنل یې وناناافغ نوځی په ېچ وه زمنهیاغ دومره هړگج غاتيیتبل یدو د حتي

بندونو په لوړجو سره ولسونه تر ابو ېدنال کوي ». 

محمد  دیشه ینظام جمهور گپروژه خورد و بزر ۲۹به  مقاله خود رگیدر بخش د اریمل یالیتور یقاآ ناهمچن

 . سدینویاضافه نموده م یو دینمایاشاره م داوود 

«د ېد گنڅتر ولسمشر د  ۲۹  وړو بندونو د ېسرو، لوړجو او ایب رغولو لپاره هم ټېم ډب ېوهل دغه هړوا 

بندونه په ېداس مویس ېک دي ېچ تر رهډې له وډیاونگ وادونویه سره ېپک د ېستونز کوم لیدل او هښن نه دلیل يیږک نو 

له ېهمد امله به یې کارونه په ۍکټچ لیپ او تمه ده ېچ په خپل وخت ړبشپ ،شي له بله پلوه ولسمشر د کمال آنخ بند د 
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 3تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

ولوړجو(ولوړبشپ) او هیلو ېک د هلمند ندیس د اوبو مهارولو کلک ډهو ندگرڅ ړک او همدا ولډ په ړکون ېک د ،کابل 

ر،یپنجش آنلغم ندونویس اوبوته د ولی یلو بند د ولوړجو ډهو هم لري هغه بند ېچ وڅ کاله ېدناړو یې د ولوړجو 

ېوازآ ېخپر ېشو خو د عملي چارو رکڅ یې ال نه ید دلیل یشو، له ېهمد امله هغه ېنېښدنا ېچ تېښلوڅ کاله 

ېدناړو د ناریا او ناپاکست له حکومتونو سره ېو وی لځ ایب ر دایاپ ېشو کهځ ناریا ښښکو کوي د ناتسناافغ په 

یځدیلو او جنوب ځدییلو ېک د ړېگج رگسن رمگ ،وساتي ناطالب په ویگلډ شيیوو ۍمنښد ېپراخ يړک ېچ له ېوای خوا 

به ېپر د اوبو مهارولو پروسه هډگ هډو يړک او له بله پلوه ېپر د ېاپټ ېستر ېپروژ مخه بډ يړک او ناپاکست او هند 

ته به د غازو د دېږل ستره اقتصادي پروژه د خپل وادیه يړک».  

و  ناستنافغا نیب ورندیضله خط نام نهاد دعخود به م در بخش از مقاله   ار،یمل یالیتور یقاآمحترم  هموطن

نبوده بلکه دولت  ورندیتنها معضله خط د ناو پاکست ناستناافغ نیولتد نیکه ب سازد،یم نا، خاطر نشاشاره نموده  ناپاکست

 که. « سدینویم  مورد اضافه نموده نیدر ا ی. ودینمایم زیرا ن ناستناافغ یبهاآ یپا را فراتر نهاده دعوا نیاز ا ناپاکست 

د اوبو مهارولو دغه ېستر ېپروژ ړېبشپ ،شي اپيټ پروژه ۍالیبر ،شي کاسا زر سر ته ي،یږورس د موېښور صنعتي 

او زهیرگسودا الر رتهېب را ۍژوند ،شي د لېر ۍلټپ له ناپاکست او ناریا د ناستناافغ پر نهیس ۍنځمن ایسآ او نیچ ته 

ېرېت شي نو ناستناافغ به د ۍنځمن او جنوبي ایسآ ځترمن هغه پول وي ېچ ایب به د وډگ وټگ وادونهیه د خپلو وټگ لپاره 

د دغه پله د ال ایتړاویپ لپاره کار ،کوي هغه مهال به هغه ناناوځ ېچ وپکټ په هړغا په لېب او گنکول کړس او پله ته 

نونهیما ديږ مال به یې ېلړت وي او په خپل گکولن او ۍچر به ېخپل ېناور ړېجایو ويړجو . 

 د ورته مهارول اوبو ناستناافغ د خهړا بله له ده مهمه لهمس   ښېکر ډورنډې د خوا ېوی له ېچ لپاره ناپاکست د

زغم ړو نه ،دي نو له ېهمد امله د ناپاکست له دوړېجو ېسیراه تر نن ځېور نه يړغوا ناستناافغ ېک ثبات ،راشي په 

ېد ویوروست ېک یې د ناستناافغ د ېب ۍثبات لپاره ېهل ېلځ دومره ړېپاو ړېک ېچ یحت د تیامن سالکار سرتاج زیعز 

د ناپاکست د ۍبهرن ۍسیپال د بدلولو خبره هم ادهی هړک او اشاره یې ولسمشر اشرف غني ته وه ېچ ېواکگ ید هم د اوبو 

په مسله ېک د داوود ناخ پر پل پل دي،ږ دا ېچ د ناستناافغ لپاره له ناپاکست سره د دڼورډې   لهمس د دږاو مهال ستونزه 

ده نو وسا مهال ېوازی د اوبو مهارولو ستونزه هغه کارهښ   لهمس ده ېچ ناپاکست یې له سختو نوېښدنا سره مخ ړیک او 

يړغوا په ناستناافغ ېک د ړېگج رونهگسن رمگ وساتي او ناافغ دولت ته دا موکه ورنه يړک ېچ د کابل پر ندیس د بند 

او بندونو ولوړجو ته ټېم ډراب وهي ». 

 تیوال و بند برق مروز،ین نا، بند کمال خسلما بند برق یکه کار سرو تیجمهور ریاخ یدارم در سالها ادی به

کنر وقت بخاطر آن یداشت حکومت جمهور نایجر  کنر و ناخروش ایب درآمهار کردن ساختن بند برق که کنر 

 بالغ از  آنمصارف ییکایدالر امر اردیده مل  نیتخم ناستناافغ یجمهور دولت شود،یم به ک ناب ،یناک جهناب یهمرا

برق  ټوا اگیم ( ۲۳۰۰۰کنر به مقدار)  تیبند برق وال معلومات دارم،  کهیدر تماس بود، تا جا یاسالم ک ناو ب ییایسآ

وقت  آندر  ناستنابه تمام افغ ادتریز یکم ای ټوا اگی(  م ۳۰۰۰تنها )  فوق الذکر جمله برق آنکه از   کردیم دیتول

مورد من از ذوات  نی. در اشودیفروخته م هیهمسا یبه کشورها آن ټوا اهگیهزار م ستیب دهنامیباق و  کردیم تیکفا

ا لطف تمنا دارم، دنکریب و برق کار مآوقت در وزارت   آنمحترم که در  الزم  یبرق کنر روشن بند یدر باره سرو ا

 . سازد دیمستف خود یاز معلومات پر بها پورتال را نیم امحتر  ناگندناو خو د،ندازنایب

 شد،یسه ساخته مناتوسط کشور فر ریکابل و پنجش ایدر یدو بند برق که باال ۱۳۵۷از فاجعه هفت ثور  شیپ

که  یکمک یپول آناز  ناداد، حکومت پاکست نابرق را بعد از هفت ثور به پاکست یها بند آنسه مصارف نافر دولت 

سه بعد از کودتا هفت ناحکومت فر شده بود، رفتهگمدنظر  محمد داوود دیشه تیجمهور آندر زم ناستناافغ به  الا اص

 ناپاکست داد و حکومت نابه کشور پاکست ناستنابرق را بخاطر جهاد مردم افغ یها بند آنمصارف  یعنی پول  آن ثور،

 . ساخت شاوریپ ورسک مډی ای شاوریسک پور برق بند سهناکمک فر پول و آناز 

 مینع زیمحمد عز یقاآ محترم استاد اقامت یها روز از یکیدر پشاور بودم در   ۱۹۹۸سال  ماه خرآ در من

 محمد داوود دیشه برادرزاده شاوریدر پ کیهر  نایقاآ یهمرا، یواصف هللا زیعز یقاآ م،ینع زیاستاد محمد عز، 

عظمت  ،یصاف ناجنرال رحمت هللا خ ،ینآلیگاحمد  دیصاحب س ریپ گبزر برادرزاده   اغآشاه  مشهور به غاآ دحسنیس

 اتیو عظمت ح مینع زیمحمدعز استاد یقاآ م،یرفت شاوریبه بند ورسک پ بند ورسک دنیعرض د یشاوریپ  ناخ اتیح

و عظمت  مینع زیمحترم عز دادند،یبند ساخته شد بما معلومات م نیا ونهگچ در مورد بند ورسک که یشاوریپ  ناخ
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 3تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

 نادر زم ناستناافغ ومتکسه به حنافر کشور کمک  و یپول شاور،یبند برق ورسک پ نیکه اصآل پول ا فتندگ ناخ  اتیح

افسوس  یول شد،یساخته م ریپنجش کابل و یایدر یبخاطر اعمار دو بند باال دیبود که با محمد داوود دیشه تیجمهور 

 در ریکابل و پنجش ایدر یدو بند که باال ناکه اصآل بخاطر عمر یپول کمک آنسه ناهفت ثور کشور فر تااز کود بعد 

ناستناافغ یپول کمک آنسه بعد از فاجعه هفت ثور ناکشور فر شود،یساخته م را هاآنداد،  نابه پاکست  ددادنیم معلومات  و

 . میدناختیر یاشک م نایما

.ناستناافغ به ملت خلق کیموکراتیحزب د !! یها ناارمغ از یا   شمه است نیا

  

 عکس دوم   عکس اول
 از راست به چپ   از چپ به راست

 نای در پاکستنااریوبی سابق دیپلمات افغ  -۱   استاد محمد عزیز نعیم  -۱

 محمد عزیز نعیم  -۲  غاآغا مشهور به شاه آسید حسن  - ۲

 جنرال رحمت هللا صافی  -۳  ینیالگپیر سید احمد  بزرگ برادرزاده  

 عزیز هللا واصفی  -۴   عزیز هللا واصفی  -۳

 ی در پیشاورنارب نازم ینامعلم، قونسل افغ  -۴

 

 باز عکسها از البم شخصی قاسم
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