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و شميره   ٤ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                      پوهنمل حاجی محمد نوزادی :ليکوال  ٠٩-٠١-٢٠١١  ني
 

  تاپی=  يوه نوی هيله+ وته يود رنګ توس افغانان
 )دويمه برخه ( 

ه تارخچه          ل دپا:د تاپی لن ی  دولو پروژه د لوم از د لي ره د برهان    دافغانستان دالری د ترکمنستان د 
يدیالدين ربانی د واکمنی پر وخت چی هيواد د ، دتمويل کوونکو سرچينو لخوا د وخت  تنظيمی ناورين په اور کی خو

ل  نی د پاره راولي ي ايه د کانو اوصنايعو وزارت ته د  يو په اصطالح حکومت ته وړاندی او له هغه  واکمنو ک
ليه چی زما راياد دی.شوه  لو .  کال وو١٩٩۴،  دابه ترهغه  ي په فنی لحاظ د داسی يوی ستری پروژی د ژورو 

ه ماهران په وزارت کی دومره ل و کسانو په ډله کی .  پاته وه چی په هي شميرل کيدلدپاره تک زه هم ددغو نيم
هيو له د. راتلم  ا ی  ان می نيم خه چی  ، اوسپنه او مس، هغه دا وو چی زه دجامدو کانو متخصص وم لکه اليلو 
نو موادو د کانو خبره بيخی بيله برخه  ده چی ز. نور ازو او اوب ی وهد ددی ډول . ما تجربه پدی اړه ډيره نيم

لو صالح ي ان ته نه ورکاوهسترو پروژو د فنی  لو کی يت خو  ما اصال  ي ر دنيکه مرغه دغی پروژی په  ، م
يدو حق ورکوالی شو . ه فنی او مسلکیيوازی اقتصادی او سياسی اړخ مطرح وو،  ن ان ته د ور . که نو ماهم 

او هندوستان ال هغه ) ترکمنستان ـ افغانستان ـ پاکستان ( په حالت کی وه يانی ) تاپ ( هغه زمان دا پروژه يوازی د 
ای کيدو ليوالت ودلی وخت ددی پروژی سره ديو  پروژی دپاره د نل ليکی خط د تمويل  د وړاندی شوی.يا نه وه 

کونکو د اړتيا له مخی داسی په يام کی نيول شوی وو چی د ترکمنستان د 
دولت اباد نه دهرات او کندهار د الری په پاکستان کی دبلوچستان تر 

يدلی وایووا ر د کانو او صنايعو په دور  بندره پوری بايد غ ، م
ت يو ډول سيمه ايز وزارت ددی خط سره د حکومتی چارواک و په سپار

لی قريشی د وزارت دکانو د چارو معين سره لدی . چلند وشو  خدای بخ
ه يی دنظار شورا استازيتوب ک ی په تو اوه ، چی دجمعيت اسالمی د غ

ی وو و تنو نورو سره يی دپروژی په يو نرم او ډير شريف س ، د يو 
ار کاوه چی باي ين د نل ليکه دبغالن ، منلو کی پر دی شرط باندی 

زما وړانديز . سالنګ ، چاريکار او کابل دالری و پاکستان ته تيره شی 
اکل شوی خط سره موافقه وشی او  داسی وو چی بايد دهغوی لخوا د 

وته کول  ی ١: داليل می داسی په  ن ډير زيات اوږدي خه وا  ـ د نل ليکی د تيرولو چاری ٢.  ـ ددی بلی الری 
ی ددغی غرنی سي ی ٣. می د الری خورا ډيری ستونزمنی کي ي و برابره ج وتونه  ه د پروژی ل .      ـ پدی تو

از قيمت ډير لوړوی ۴ تونو دومره زياتوالی د  از مصرف ۵.  ـ دل  ـ ددغو الملونو له مخی دا ډار شته چی د 
ی او د ايران وړانديز ته لبيک کوونکی او د پروژی تمويل کوونکی د پروژی نه د افغانستان دالری صرف نظر  وک

ی  ازو د رانيولو قرارداد وک وی اويا پخپله د ايران سره دهغوی د   ـ د ۶. ووايی چی دهغه هيواد دالری يی وغ
پروژی د اوسنی وړانديز شوی خط دالری دهيواد لويديز او جنوبی واليتونه لکه بادغيس ، هرات ، فراه او کندهار د 

و سرچينی لکه د ډبرو سکارو کانونه او نور نلری ، نو ددغو سيمو د اوسيدونکو سره به هم نورو سوزيدونکو توک
ول افغانستان يو هيواد دی او پکار ده دهغوی ستونزو ته هم  که چی  ه واخلی ، دا از نه  مرسته وشی چی له 

وده چی کابل دهيواد  پاتخت .پاملرنه وشی  .                         دی بايد ډيره پاملرنه ورته وشی خو نورو کسانو ظاهرا يوازی دا دليل 
وده  تيا هم د لوړو ستونزو له مخی د سالنګ الری ته غاړه نه اي تمويل . د پروژی وړاتدی کوونکو هيوادونو ر

اين د بريداس کمپنی سره د نل ليکی د ی وه او هغوی د کابل په کوونکو د ارجن ولو قرارداد السليک کولو وعده ک غ
ينګ کرايه ک او چارواکو ته يی غوړی ميلمستياوی اودرانه سوغاتونه  ی دپاره يو لوکس بل ارنو کی دخپلی نمايند

ه  ورو شرايطو وعدی ورک. په پوره سخاوت سره پيل ک ولی نوموړی کمپنی افغان لوری ته دپروژی په منلو کی د 
ولی خواوی ال يو دبل وړانديز ته پوره اماده شوی نه وی چی د .  اکلو الهم چنی روانی او   ١٣٧۵دنل ليکی دخط پر 

تی ته اړوتله  ام دنظارشورا دطالبانو ديرغل په وړاندی عاجزه او دشمال په لور و تي م ما .                         کال دميزان پر پن
ه او پدی ل کی دا يوه  اکلی وړاتديز شوی خط سره موافقه وک طالبانو خپل د واکمنی سره سم دنل ليکی دپاره د

ل شوه  ويا حل شوی و ارنګ فشار سره د بريداس پر کمپن دا . ستونزه خو  طالبانو په ډيرو چينه بازيو او رن
ولو ومنل  چی د پايپ الين دالری په اوږدو کی به پاخ ل  جوړوی ، دالری  اډی پ کونه او د اور رو س ه دمو

اوی به جوړوی ، دصنعتی پارکو په پراختيا کی به مرسته کوی او يو  از رسوی ، د برق دتوليد دست واليتونو ته به 
وده چی ددغی نل ليکی. ل نوری اسانتياوی   دالری ترکمنستان او پاکستان د طالبانو ددی وړانديز سره هم موافقه و

ی  دول کي اکلی قيمت په مقابل کی  لي از هم چی کچه می اوس پياد نده ، پاکستان ته د .                         به د افغانستان يو مقدار 



 
 

 
و شميره   ٤تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 ته په ضمنی ډول د عينک د مسو د کان او ما يوه ورځ د بريداس کمپنی استازی: دا يوه خبره هم دلته ديادولو وړ بولم 
ی  و دلته هم د پان ی  اوه چی دخپلو مشرانو سره پدی اړوند خبری وک ه او دی می وه د هغه د زيرمو قصه وک

و مياشتی وروسته يی چی . هغه چی پدی اړه يی هي مالومات ندرلود ، حيران پاته شو . اچونی په اړه سوچ ووهی 
ی دا وخت طالبانو د ک ه کارپوه سره يو هيات راولي يوه ،  د مسو ديو تک د خبرو . ابل د ارګ واکمنی تر السه ک

لی ديپلوم .  اترو د پاره د افغان لوری نه د ماهرانو يوه ډله جوړه شوه چی مشری يی زما پرغاړه وه  خدای بخ
نی دجامدو کانو پياوړی کارپوه پ اته وو  او د کرزی صاحب د حکومت انجينرمحمد امين صادق چی په هيواد کی يوا

کارسو ، هم د افغانی  ی  د کانو او صنايعو د وزير انجينر جمعه محمد محمدی سره په پاکستان کی د يوی هوايی پي
اده وی  مکی دالری عينک ته نه وم تللی خو د . ماهرانو په ډله کی راسره وو ، روح دی  ډير کلونه کيدل چی د

انی وليدی ، . مکی د الری عينک ته والړم بريداس د استازو سره د  کله چی می هلته دتنظيمی ناورين او چپاول ن
کو ډکی شوی  ی می د او هغه قيمتی ماشين االت  چی می پرخپل وخت دکانو او جيولوجی دسروی ريئس په . ستر

ی وه ، دخاورو سره می خاوری وليدل  ه ددغه کان دپاره برابر ک چی يو پوخ سپين ږيری د بريداس استازی . تو
ی تاريخ ډيری ليدلی دی او ستاسی وطن خوبيا سرترسره  جيولوجست وو ، زما په حالت پوه شو او ويی ويل چی داپي

ريوان دی ، دسمون هيلی دالسه مه ور کوی  دکان بيالبيلی برخی مو .  يو په بل پسی ددا ډول ناخوالو سره الس او 
ی و ور ودلی اوبيا مو  ل هغوی ته و ي دوی پدی قانع شول چی دلته .   دکان دزيرمو دمحاسبی اسناد ورسره و

ه چی خپل  يد اووعده يی وک ر ی دی ،  د نه منلو تر بريده  ورته په زړه پوری و ی دمسو ستری زيرمی پ دن
وی  ی اچونی ته  ليوال او وه ر دهغوی لخوا ال پدی هکله احوال نه وو رارسيدل. چارواکی به و پان ی چی م

ازو دنل ليکی په چارو کی اوږده . دبريداس کمپن ته چلنجونه راپيداشول  ل د امريکا د يونيکال کمپنی چی د  دا
ی يی په کابل او  ان ه د بريداس په وړاندی ودريدل او خپلی  تجربه لری ، پدی اړوند د يوه پياوړی سيال په تو

ته د پدی وخت کی بريداس افغان . کندهار کی پرانيستلی  لوری ته د ډيرو زياتو امتيازونوپه ورکولو سره غو
خه کار اخيست او دبلی خوايی شپ  ی ، خو يونيکال بيا ديوی خوا دسياسی فشارونو  چارواکو موافقه ترالسه ک
ری اودبريداس په وړاندی يی يو داسی پياوړی چتر جوړ ک  ان سره مل يوالی کمپنی د  نوری ستری مشهوری ن

ه هم دی کار بريداس ته کشت ورک او ميدان يی پر تنګ ک ، خو اړوند .  ورسره اسانه کار نه وو چی مقابله که 
و دنل ليکی  ی  لوالی ته بيحسابه مرستی پيل ک که چی ايران شمالی  کله هم دچا سره السليک نشو  قرارداد هي

ه ، له بده مرعه کله چی طالبانو اخر داسيمه هم. دخط په سيموکی دجنګ اورتازه وساتی  خه پاکه ک  دخپلو مخالفانو 
ريوان ته الس ور اچاوه  ی به يی  يدلی وو ،هر  ر ی مار  دا هغه وخت وو چی القاعده نور امريکا ته دخپل لستو

ی وه  کله چی پخپله يی په ني کی ورته پاخه ک ه د امريکا او طالبانو . او دهغو زهرو مزه يی ورباندی  پدی تو
يدل ترمن ن يواله کچه تجريد او بنديزونه ورباندی ول ددی سره سم نل ليکه هم د . اندريو زور واخيست ، طالبان په ن

ی له اجندا نه ووتله    .ور
يوال وسلوال ائتالف دهوايی بمباريو په م دطالبانو داسالمی امارت تر ٢٠٠١        په   کال د امريکا په مشری دن

يدلو وروسته دنل ليکی پ يده ن ر ی توده خبره و ل بيا د اړوندی اجنذا په سر کی راغله او د ور لدغه . روژه يو 
يدلی وو او دی انرژی ته يی اړتيا په بيساری  ر واک  وخت نه هندوستان هم چی نور دسيمی يو ستر اقتصادی 

ای شو  ه يو از د پيرودونکی په تو ه زياتيده، ددی پروژی سره د  ه . تو هم هندوستان ته ددی پروژی پاکستان که 
نګ د هند په  و تر  ی رسيو باندی خوښ نه وو ، خو داچی دغی نل ليکی بيا پاکستان ته هم د خپلو اقتصادی  په 

وده  دا هغسی يو توس دی چی . وړاندی په سياسی معاملو کی يو توس پالس ورکاوه نو يی په ډيره مينه موافقه و
اندی کاروالی شی او داچی دپاکستان سياستوال د توس په کارولو کی تر افغانی افغانستان يی د پاکستان په وړ

ی  ه تری نه پورته ک   . سياستوالو زياته وړتيا لری نو کوالی شی دافغان لوری په پرتله ډيره 
ول اوږدوالی :  لن اړين مالومات          ٧۵٠  کيلو متره سنجول شوی چی نژدی نيمه برخه يانی١٧٠٠ دنل ليکی 

ی  خه تر ۶،۵پر دغی پروژی باندی د . کيلومتره يی يوازی دافغانستان په خاوره کی تيري  ميليارډ ډالرو پوری ٨ 
کل شوی دی  تونه ا اکل شوی او په پام کی ده چی کار به يی په ۵۶دنل لويوالی د . ل  کال کی ٢٠١٢ انچو په قطر 

 نطر کی ده چی پاکستان ، هند او افغانستان به ددغه نل دالری له په. پيل او د دوو کالو په موده کی په بشپ شی 
ه واخلی او دوروستی سرنوشت په هکله به يی هغه وحت دحاالتو سره سم فکر  خه  ديرش کاله  ازو  نوموړی 

ه کی دی . وشی  هر اړتيا داسی يوه مور ده چی . انسانان اوس ديوی نه ختميدونکی انرژۍ دسرچينو پيداکولو په ل
والی شی ، ددی خبری مانا داده چی ديرش کاله وروسته کيدالی د انرژۍ نور شکلونه را پيداشی چی  ډول بچيان زي

از نه به هم ارزانه وی  از يوه اليزاله زيرمه نده او کيدالی شی ديرش کاله . له  و چی  داخبره هم بايد هيره نک
ولو از د خر ی وروسته دترکمنستان زيرمی نور ددومره  ه پر همدغه حال پاته وه نو .  توان دالسه ورک که هر

د اوسنی قرارداد له مخی به پاکستان او هند هر يو په کال کی ديرش . همداسی  په نوو شرايطو سره دوام ومومی 
از ترالسه کوی  ولو زيلته دسيمه. ديرش ميليارډ مکعب متره  ه تر   زما په اند به دسيمی په کچه ددغی نل ليکی 

ی چی دافغانستان او پاکستان ترمن او  ته ک يکاو په برخه کی وی او يو داسی باوری پوتنشيال به رامن ايز 



 
 

 
و شميره   ٤تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

يکاو  يوال  ه دی چی په ن ی او داهغه  کيچونه ترلويه بريده په سميدو ک ه د پاکستان او هند تر من به ک همدارن
ی    . کی به مرسته وک

ۍ دخپل او کی شپی تيروی نو زه ددی هيلی سرچينی په       داچی افغانستان دا کيچمن تاريخ په ډير ستونزمن پ  ک
ی  ه ورسي ۍ نوموړی نل ليکه . وکيدو وينم چی له هربل هيواد نه به يی افغانستان ته ډيره  زما په اند دا

و افغانستان ته د ن. دافغانستان لپاره دعينک دمسو تر معدن هم دزيات اهميت درلودونک ده  کل شوو  ل ليکی نه دا
ليک په الندی ډول يادوالی شو  ۍ ل ک نيم   : يو لن

ر کی   ۍ ـ په اقتصادی ډ ه ترالسه کوی ، لکه : لوم  :  پدی برخه کی افغانستان ډير 
ونو کسانو ته به کار پيداشی اورسره سم به دکور   .  نيو عوايد جګ والړ شی  الف ـ  په زر
ازو دتيرولو دحق العبور پخاطر شاوخوا    .  سوه ميليونه ډار پالس راوړی ۴ ب ـ افغانستان به هرکال د 
يدو په پای کی د دوو کالو په موده هرکال   ميليارد مکعب متره او وروسته به  ١،٨ ج ـ افغانستان به دپروژی د بشپ

ی  ۵،١هرکال  خه تر السه ک از ددغی نل ليکی   .  ميليارډ مکعب متره 
ه   اوا ونو مي از پربنس به په اړوندو واليتونوکی داړتيا سره سم په سل  حرارتی برق  د ـ ددغه ترالسه شوی 

از په م په يام کی نيولی شوی چی ددغو فابريکو او .توليد شی ه دکيمياوی سری فابريکی ددغه   ه ـ همدارن
يدی  ی اچونی وعدی ورک يشنو پخاطر اسيايی پرمختيايی بانک د پان  . حرارتی برق د س

ه و  خه به يی  ته راعلی اسنتياوو  ـ دکندهار او هرات صنعتی پارکونه به يی پر بنس پراختيا ومومی او دمن
ی   . پورته ک

ی   ز ـ  ه اچونه وک و په نورو برخوکی پان وی  وال و ه . ددی پروژی بريال پرمختګ به کورنی او بهرنی پان
ه تيره ورځ دافغانستان دالری ايران ته د تاجکستان د  ی په تو دولو پر خبره د ايران ١٠٠٠دبيل نا دلي ه بري اوا  مي
ن ووهی اوتاجکستان تر من هوکی وشوه چی دافغانستان په خاوره کی لدی نه وړاندی .  به زرکيلو متره وا

و کلونو په موده کی دنل ليکی دچارو مثبت . دتاجکستان او پاکستان ترمن هم ورته هوکی شوی وه  د تيرو 
الی    . پرمختګ ان دعينک دکان پر قرارداد باندی دچين سره زه بی تاثيره نشم 

ر کی  ت : دويم ـ په سياسی ډ تی ) زيربنا ( اقتصاد دبيخ جوړ ولو سرجوړ ولنی پر  ه د برخو ) روبنايی ( په تو
ای نلری  ندی چی دلته هم د استثنا خبره  سياست چی د روبنايی چارو يوه مهمه برخه ده ، په . خپل نيغ اغيز 

ونه  سياست هم ترخپل نيغ اغيز الندی راولی   کی په سياسی برخه. افغانستان کی به لوړ ياد شوی اقتصادی پرمخت
و يادوونه وشی   :کيدالی شی دالندی 

و په افغانستان  ی  ي  کی ديوه داسی قانونی دولت د الف ـ دسيمی اړوند هيوادونه به دمجبوريت له مخی و دی ته وه
ه وی  يوالو مکلفيتونو د ترسره کولو جو ی  چی دخپلو ن ته راتلو په چارو کی مرسته وک  .  من

و په پام کی نيول    له بده مرغه په سيمه ايزه کچه دلته ډير کم داسی حکومتونه:  ب ـ په سيمه کی دمتقابلو ملی 
ی  و په نظر کی نيولو سره تعريف او ساتنه يی وک يانو د ورته  اون ی د ته راغلی دی چی خپلی ملی  دلته . من

يدی  ه دخپلی بيکفايت له مخی نورو ته ورک تی او يا يی هر ان ته غو ه  زما په اند . راغلو حکومتونو تل ياهر
خه همدا وو چی د و مزو شتون ندرلود ددی ناخوالی يو له پياوړو الملونو  ين دغو هيوادونو ترمن داسی اقتصادی 
خه پريکون کوالی نشو  نا لينونه به هغه مزی وی چی دسيمی . چی نوموړو هيوادونو ور دانل ليکه اود بري

ی په پام کی ونيسی او درناوی  ی چی دوی به مجبوره وی يو دبل  ی به داسی يو له بله سره وت دهيوادونو روا 
ی ورته  ی .وک و دجن ی  ول به الس سره ورک وی ، دا  ج ـ لوړ او ورته نور الملونه چی دا ډول مزی به يی وزي

ی  ی په خطر کی ولوي ولو  ی کنه نو په دوام کی به يی د  وله ک   .جغرافيی لمن له سيمی نه 
ه ، اسانه او :  برخه کی دريم ـ دسولی او امنيت په ی هغه وخت په   دسيمی دهيوادونو لوړی اقتصادی او سياسی 

ته راغلی وی  يکاو من ينګ  او تلپات  ه تامين کيدالی سی چی په افغانستان کی سوله ترالسه، امنيت  . ارزانه تو
 : ددی دپاره پکارده چی 

و پخاطر د زړه    الف ـ پاکستان به په افغانستان کی و امنيت راوستلو ته ليوال شی او دسولی په چارو کی به دخپلو 
ی  لی وک لی پدی کار کی بی اغيزه نه پاتی داخبره تر لمرسپينه ده چی د پاکستا. له تل نه هلی  ن صادقانه هلی 

ی  ه والړه شی او . کي ب ـ د سولی په راتګ سره به خارجی وسلوالو قوتونو ته نور دلته دپاته کيدلو بهانه له من
نو ولو پر تينو دموکراتيکو انتخاباتو دالری د و د ر ی داسی يو افغانستان کی به دی کارته الره خالصه شی   دخو

يوالو مکلفيتونو د  يانو سره دمتقابلی دوست اړيکی وساتی او دخپلو ن اون ته راشی چی د پاکستان او نورو  دولت من
ی  ر ه و ج ـ  دهيواد په دننه کی تر اوسه پوری د دولت د وسلوالو مخالفانو له ډلی نه د اسالمی . ترسره کوو جو
اغلی حکمتي يالی به نه وند مشر  ی او ويلی يی دی چی دده جن ار ديوی اعالميی په ترڅ کی دنل ليکی مالت ک

ودلی ده  ی  زه دا کار دامنيت او سولی . يوازی دنل ليکی دکار مخنيوی نه کوی بلکه وهر ډول مرستی ته يی اماده 
ه بولم چی زما  ی نيکمرغه ن ندلو لوم ته کيدو په موخه دنل ليکی داغيز  کارندويی کوی رامن خدای دی . دهيلو 

ی چی زما وړاند ويينی د واقعيت سره سمون وخوری  ه . وک ينګ پاته سم چی طالبان که  زه غواړم پر دی باور 
ونو المل ونه  ه خوله پاته دی ، په عمل کی به د پروژی دچارو په پرمختګ کی د خن هم پدی هکله تر اوسه پوری پ



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ی که چی ددولت د و. ر سلوالو مخالفانو له ډلی نه دوی ته تربل هرچا زيات افغانستان ته ددی پروژی دا 
  .  ورتوب معلوم دی 

  !په هيواد کی ديوی تلپاتی سولی په هيله 
  پای

            
  
   
   

 
  


