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 ۲۱/۰۵/۲۰۱۷         هــومــادکتور محمد علي 
 

 خپل هېواد ګران افغانستان ته لنډ سفر
 

تېر وار په پرتله ددې سفر  ، د، خوست او کندهار څخه لیدنه وکړهپه شان بیا له کابل کال ۱۳۹۳سږ کال مې د 
رسیدلي وې، مګر بېځایه جنجالونو یې په  د هېواد د اولسمشرۍ ټولټاکنې پاي تهتوپیر په دې کې و چې هغه وخت 

ناحقه د پای ته رسولو مخه ډب کړي وه. خو دا وار د هېواد په حاالتو باندې د دوه سري حکومت بدمرغه سیوری 
سیاسي او  ځمکوغصب په شړک سره روان و. اداري، مالي، غوړیدلی و، د زورواکو له خوا د شخصي او دولتي

اقتصادي فساد لوړې کچې ته رسیدلی و. بهرنیو واکمنانو د خپلو موخو د ترالسه کولو لپاره د ډول ډول پلمو په 
د خپلو مرستو د بندولو ګواښ کاوه. په هېواد کې مطلقه ګډوډي وه. هېچا په ډاډه زړه د هېواد د  وړاندې کولو سره

ښودلی. دغې ناوړه وضعې د دولت مخالفینو ته موکه په الس سمسورتیا او اقتصادي ودې سره مینه نه شوی 
ناامنیو ته په پوره ډاډ سره لمن ووهي. هغوی د هېواد په مختلفو سیمو کې بېرحمه بریدونه  ورکړي وه چې هر ډول

کول. حکومت د خپل منځي بې اتفاقۍ له امله بې وسه و چې په سمه او معقوله توګه د دغو بې رحمیو مخه ونیسي. 
 الیتونو له السه ورکولو وېره وه.ان د ځینو و ،د هېواد په زیات شمېر اولسوالیو کې د حکومت فعالیت په ټپه دریدلی

 

مې یو شمېر  په دغسې کړکېچنه وضعه کې کابل ته ورسیدم .په کابل کې څو ورځې پاتې شوم. په دې وخت کې
وګه د یوه افغان مسافر سره مخامخ شوم چې څو ورځې نېږدې ملګري او دوستان هم ولیدل. یوه ورځ په ناڅاپي ت

له اروپا څخه خپل هېواد ته راغلی و. پر هېواد د واکمنو کړیو د چلند په هکله د ده خبرو زما پام د شته  مخکې
په کابل کې یو کور لرم چې »ورته اریان پاتې شوم. ده ویل چېستونزوداسې اړخونو ته راوګرزاوه چې هک پک 

کرایه ورکړی و. دا چې زه خپله په هېواد کې نه وم نو له خپل نېږدې ملګري او دوست څخه مې هیله  هغه مې په
ارت ته ټاکلي اندازه مالیه وکړه چې زما په غیاب کې دې د کور کرایه اخلي او د کال په پای کې دې مالیې وز

: زه وونې خاوند به ورته ویل چې. خو له دوی څخه به د مالیې ورکول ځکه پاتې ول چې د معاملو الرښورکوي
دولت ته  ، غواړې چې ټول کارونه دې په صداقت سره سرته ورسوې اوصادق سړی یې پاک او پوهېږم چې ته ډېر

ورکړې. خو باور وکړه چې په دې کار سره دولت ته ستا هېڅ ګټه نه رسیږي. ځکه د مالیې  خپله مالیه په خپل وخت
بونو ته لویږي. لږ شانته صبر وکړه د اوسني دولت له منځه تلو ته ډېر لږ وخت دغه پیسې د ټاکلو کسانو شخصي جی

پاتې دی، نو د یوه دوست په څېر د نېک نیت له مخې سال درکوم: ترڅو چې د خلکو په خوښه قانوني حکومت نه 
 به یې نه ورکوله.ده ساده به هم ومنله او مالیه  :وخت پورې دولت ته مالیه مه ورکوهوي منځته راغلی، تر هغه 

 

کله به چې زه بل کال ته راغلم، وبه مې لیدل چې دولت ته مالیه نه ده ورکړل شوي نو په خپله به مې دمالیې 
ورکولو ته اقدام وکړ، خو په ډېرو جنجالونو به اخته شوم. دغو کارونو ډېر ستړی کړم. په پای کې مې ملګري ته 

یه نه ورکوم. یواځې زما تر بیا راتګه پورې دې یې یو ډاډ من سړی راته وویل چې له دې وروسته خپل کور په کرا
  ساتي.

: تېر کال دې مونږ ته خبر نه صېږم. د مالیې کسان راته وایي چېسږ کال چې راغلی یم بیا له جنجالونو څخه نه خال
بل مالي کال د څو میاشتو  . اوس نو د تېر کال او هم دروسته خپل کور په کرایه نه ورکوېو راکړی چې له دې و

 «.ې ټولې مودې د مالیې جریمه راکړه، او د دغمالیه
دې ترشا د  ښایي هغه د قانون له مخې بیخي سمې وي، خو کاشکې همداسې وای او د که دې خبرو ته ښه ځیر شو،

 پایلې ته دغو خبرو په اوریدلو او سنجولو سره اریانوونکي ځانګړي موخې نه وای پټې. د خورا ماهرو غلو
 : ورسیدلم

د هېواد  ما ته څرګنده شوه چې د مالیې پر وزارت باندې داسې نړیواله مافیا واکمنه شوي ده چې په دغه وزارت او
په مالي او اقتصادي ساحو کې د فساد خپرولو لپاره یې پراخ جال غوړولی دی. په مالیې وزارت کې د مالیې 

په مختلفو ساحو کې د مالیې راټولوونکي او د معاملو الرښوونکي  ي،کارکوونکي، د ټاکلو بانکونو کارکوونک
دکانونه په دغه پراخ جال کې د یو او بل سره داسې کلک تړل شوي دي چې یو وار کوم نا بلد کس په چل او یا بې 

  :نه شته. دا ځکه چې وردننه کړل شي، بیا یې د خالصون امکان پروایۍ سره
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نکي دکانونه په هېواد مینوساده ګانو ته په ظاهره د ښه نیت له مخې د دولت پر ضد ناوړه تبلیغات د معاملو الرښوو
کړي. په پای کې مالیې  پردولت بې باوره کوي ترڅو چې په خپل وخت مالیه ور نه کوي. هغوی تر هغه بریده

ر داسې درانه جریمه کوي چې د اخیستونکي د ځانګړو مهارتونو له مخې هغوی د مالیې د نا وخته ورکړې په تو
خوښه  مجبور دي چې د مالیې اخیستونکو سره د هغوی په د ورکولو وس ورسره نه وي. نو دومره زیاتې جریمې

هېواد د ټول اقتصادي او مالي جوړښت  ناوړه جوړجاړي او ټولو مرداریو کې تر پایه شریک شي. په دې ترتیب د
لپاره زمینه مساعدیږي چې بیا هر چا ته د صادقو او ناصادقو هېوادوالو  کې د داسې پراخ فساد په مختلفو ساحو

پراخ، سرترسري او منظم فساد یواځې او یواځې  ترمنځ توپیر ستونزمن شي. اوس زه په ډاګه ویالی شم چې دومره
 د نړیوالې مافیا سره تړلي او د هغوی له خوا تربیه شوي مفسد کسان سرته رسولی شي.

 

خوست سړک –ګردېز او ګردېز  –ترڅو ورځو پاتې کیدلو وروسته د خوست په لور وخوځیدلم. د کابل په کابل کې 
موازي  بیخي ښه او د الرې امنیت هم د ډاډ وړ و. نوي خبره دا وه چې د کابل او لوګر والیتونو ترمنځ د دوهم

د ګردېز تر ښاره رسیدلي وو.  سړک د جوړولو چارې پیل شوي او د لوړ ولتاژ وارداتي برېښنا مټې او مزي هم
 برسېره پردې دګردېز او خوست ترمنځ د النجمن سړک پاتې برخه هم د سټې کنډو په بېخ کې پخه شوي وه. 

 

و څخه زیات پاتې شوم. د خوست ښار په شاوخوا سیمو او کلیو کې پر خپلو ځخوست ته ورسیدم. هلته له لسو ور
خوست ښار ته هم والړم. د خوست والیت امنیت بیخي ښه و. یواځې  وارهخپلوانو او دوستانو باندې وکرځیدم، څو 

مې په پکتیا اوپکتیکا والیتونو کې د مخالفینو د بریدونو او د هغوی سره د جګړو خبرونه له رادیوګانو  کله ناکله
 څخه اوریدل. 

 

وته ورسیدم، پام مې شو چې د انوونکي خبره دا وه: کله چې په اسماعیل خېلو کې خپل کلي برخانخېلرحیترټولو 
ځانونو ته د کښت په شنو ځمکو کې  خلکو شمېرد پخوا په پرتله ډېر زیات شوی او د کلي نېږدې نیمایي خلکو خپلو

کورونه ودان کړي وو.دا یواځې په برخانخېلو کې نه، بلکې په ټولو اسماعیل خېلو کې له دلپوریو څخه تر بهرامخېلو 
سره یو ځای د خلکو په منځ کې ګرمه اوازه وه چې ډېر ژر به د اسماعیل خېلو او پورې همدا حال و. د دې 

 مندوزیو په اولسوالۍ کې نوی هوایي ډګر جوړشي. 
 

د اسماعیل خېلو او مندوزیو اولسوالي د خوست د پراخې وادۍ په لویدیزه برخه کې داسې پرته ده چې له لودیز څخه 
ځ کې د شمل سیند بهیږي. د مندوزیو قوم د شمل په شمال او د اسماعیل خېلو د ختیز په لور د دواړو قومونو په من

قوم د هغې په سهېل کې پروت دی. د مندوزیو شمال خواته په سمه اوغرونو کې لېونخېل،اوم، مقبل، ځنیخېل او د 
ږده دښته سره او دغو قومونو شاته ته منګل ،څمکني او ځاځي پراته دي. مندوزي او پورته یاد شوي قومونه هغه

  بېلوي چې په ختیز کې د خوست تر ښاره رسیږي.
 

د اسماعیل خېلو سهېل ته په غرونو او د غرونو په لمنو کې د تڼیو او ګربزو قومونه پراته دي چې له اسماعیلخېلو 
ربزو او څخه یې د مندوزیو دښتې په نسبت ال پراخه دښته سره بېلوي. دغه دښته هم په ختیزه برخه کې د سمې ګ

 خوست ښار ته رسیږي. 
ضرت محمد ظاهرشاه د حه برخه کې زوړ هوایي ډګر پروت دی چې ډېر پخوا د اعلیځد خوست ښار په سهېل ختی

 اړتیاوو د پوره کولو لپاره امریکایانو په خپل واک کې اخیستی دی.واکمنۍ په وخت کې جوړ شوی دی، خو اوس د 
او  کې د سارا باغ پروت دی چې امریکایانو په کې د ځان لپاره نظامي اډه ځد خوست ښار او متون په شمال ختی

 هوایي ډګر جوړ کړي دي. 
 

کې په خواریو او غریبیو لګیا دي چې خپل هېواد ته د  د خوست والیت زیات شمېر اوسیدونکي په عربي هېوادونو
وی اوږد او ژور فکر نه ستونزو اخته وي. دراتلو پر وخت د کابل او خوست ترمنځ الره کې د نا امنیو له امله په 

دوی لپاره دې نوی هوایي ډګر جوړ کړي  ، نو ځکه یې له اوسني حکومت څخه لنډه هیله وکړه چې دشوو کوالی
 ترڅو په ډاډه زړه خپلو کورونو ته تګ او راتګ وکړای شي. 

هانو او مسلکي کسانو په مرسته د کارپو چې دغه مسئله د اولسونو د اړتیاوو له مخې حکومت ته په کار وه
دې پرځای چې حکومت د اړینو تدابیرو په نیولو سره په ډېر لږ لګښت د الرې امنیت ټینګ  . دوڅیړي هراړخیزه

د یو شمېرغرضي کسانو په خوشحالولو او  سانو الرو په لټه کې شو. نو ځکهآکړي، له ژورسوچ پرته په خپل اند د 
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ازونو په ورکولو سره یې بیړنۍ پرېکړه وکړه چې د اسماعیل خېلو او مندوزیو ډېرو نورو ته د ځانګړو امتی
 .ته کې دې نوی هوایي ډګر جوړ شياولسوالۍ د اسماعیلخېلو او تڼیو قومونو ترمنځ دښ

ډېرې اسانتیاوې او کاري مشغولیتونه  هغې ودانونه د خلکو د تګ او راتګ ترڅنګ هوایي ډګر خو ښه دی، ځکه د
وي؛ مګر د هغې جوړونه باید تر اقتصادي، تخنیکي او دموګرافیکي څیړنو وروسته پیل شي. که داسې رامنځته ک

د یوې ستونزې ترحل کولو وروسته ډېرې نا اټکل شوي ستونزې منځته راتالی شي. د ساري په  ونه شي، بیا نو
باد کړي دي چې په آنو ته کورونه توګه همدا اوس د هوایي ډګر دننه او هغې ته خورا نېږدې ډېرو خلکو خپلو ځانو

د منظم،  نېږدې راتلونکي کې به د ډول ډول ستونزو سره مخامخ شي. که چېرې د اړین هوایي ډګر جوړونه
   نه وای رامنځته شوي. ریالستیکي او ژور دولتي پالن له مخې ترسره شوي وای، دا ډول ستونزې به هېڅکله هم

ه سرشمېرنې څخه په څرګنده توګه ښکاري چې اوس د دغه والیت اولسونو د خوست والیت د وروستیو کالونو ل
بادې نه شي او د هغو آشمېر د پخوا په پرتله څو واره ډېر شوی دی. که چېرې د دې والیت شاړې ځمکې او دښتې 

   مخامخ شي.کافي اندازه اوبه ورته پیدا نه شي د خلکو ژوند به د ډېرو ستونزو او کړاوونو سره  د خړوبولو لپاره
 

ډول ډول  یا اوپخوا د خوست هوا ډېره خرابه او اوبه یې صحی نه وې. د والړو او ناپاکو اوبو له امله خلک په مالر
، خواوس په خوست والیت کې د پاکو او صحي اوبو د برابرولو لپاره د ملي پېوستون او شتمنو ناروغیو اخته کیدل

ستل شوي دي. د دغو څاګانو له اوبو څخه پرڅښاک برسېره ان د باغونو او کسانو له خوا زیات شمېر ژور څاګان ای
هم ګټه اخیستل کیږي. د پاکو اوبو له کارولو څخه وروسته خو د اولسونو په منځ کې ډېرې  کرکیلي لپا ره ځمکو د

، که فیت لريپخوانۍ ناروغۍ له منځه والړې، خو هېچا هم دا فکر ونه کړ چې ترځمکې الندې اوبه هم محدود ظر
په راتلونکي  چېرې کومه بله چاره ورته ونه سنجول شي او یا په ژور سوچ سره استعمال نه شي، کیدای شي چې

. زه باور لرم چې همدا اوس به په ډېرو ژورو څاګانو کې د اوبو اندازه لږه شوي او وخت کې بیخي وچې شي
   سطحه به یې ښکته تللي وي .

  

دی چې د خلکو د شمېر په نسبت یې د کښت لپاره ځمکې خورا لږې دي. د دې پرځای چې خوست یو غرنی والیت 
خلکو خپلو ځانونو ته د کښت په ځمکو کې کورونه ودان کړي وای، ښه وه چې هغه د اسماعیل خېلو او مندوزیو 

اوبو له لږوالي دښتو په شان په نا استوګنو ځایونو کې جوړشوي وای. برسېره پردې په ژورو څاګانو کې دپاکو 
باید د قومونو مشرانو، په پارلمان کې د خوست استازو او مخکښو روڼ اندو د خپل والیت  څخه د مخنیوي لپاره

لپاره د ټاکلي پالن له مخې د اوبو بندونو او برېښنا سټېشنونو دجوړولو په اړوند فکر کړی وای. دوه سری حکومت 
په عمل کې ټول کارونه د هغې په خالف سرته رسوي. په ډېر تأسف  د هېواد له متوازنې ودې څخه خبرې کوي خو

سره باید ووایم چې په حکومت او دولت کې د لویې پکتیا هېڅ رسمي مقام اوهېڅ رسمي استازي د هېواد د متوازنې 
د جوړ نه ټینګار ونه کړ. په ټوله لویه پکتیا کې داسې بن ودانولو باندې ودې له مخې د خپلې سیمې پر سمسورولو او

 وازې دي چې ان د مچلغو بند په جوړولو کې همآشو چې خلکو ته د اوبو او برېښنا اسانتیاوې برابرې کړي. داسې 
. ویل کیږي چې یو شمېر کسان هڅې کوي چې په لومړي سر کې د هغې جوړونه یو لړستونزې راوالړې شوي دي

ي وخت کې د هغې له جوړولوڅخه د همېشه لپاره ځای پرځای ودروي او بیا حکومت مجبور کړي چې په راتلونک
کې اورم چې د مچلغو بند د بودیجې زیاته  الس واخلي. په دې شیبو کې چې دغه کرښې لیکم په تلویزیوني خپرونو

برخه پیسې کندز والیت ته لېږدول شوي دي. نو ډېراحتمال شته چې د مچلغو بند جوړولو پروژه پر همدې ځای 
 ودرول شي.

  

منده بند هم له ډېر پخوا یعنې د سردار محمد داؤد خان رژیم له وخت څخه د خوست لپاره په پام کې نیول د دوه 
شوی و. خو ترنن پورې هېچا د هغې جوړولو ته اقدام ونه کړ. اوس که چېرې د خوست والیت اولسونو د غوښتنو 

باید  ړ کړی شي ، له همدا اوس څخه مواو ټینګار پر بنسټ اوسنی دوه سری حکومت د دوه منده بند جوړولو ته ا
؛ د ځان سره چې اوبه یې ډېرې تېزې دي شمل پرهغه غرني سیند ودانیږي وي چې دغه بند د دې خبرې ته پام

. هرکله چې پر شمل سیند یواځې او یواځې زیاته اندازه لرګي او خځلې راوړي، ، کاڼي، ډبرې، شګېخاورې ډېرې
ایي په ډېره لږه موده کې له خټو، شګو او ډبرو څخه ډک شي، په دې صورت کې به د د دوه منده بند جوړ شي ښ

میلیاردونو افغانیو له لګښت څخه خورا لږه ګټه الس ته راشي. نوله بېځایه لګښت څخه د مخنیوي لپاره اړینه ده چې 
ګرافیکي نقشو له مخې په وروسته د سټې کنډو او المارې ترمنځ ساحه کې د توپو د دوه منده بند څخه د مخه او

دغو بندونو د اوبو کاسې دومره ژورې او  اړوندو نارو )درو( کې پنځه یا شپږ نور کوچني بندونه جوړشي. ښایي د
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 4تر 4 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

 

پراخې نه وي چې په میلیاردونو متره مکعبه اوبه ذخیره کړای شي خو په دې سره به له یوې خوا په شمل سیند کې 
مخه ډب شي او له بلې خوا به د شمل له اوبو څخه سمه او پوره  ه یاد شویو موادوله دوه منده بند څخه د مخه د پورت

ګټه واخیستل شي. دا امکان هم شته چې ښایي په ځینو برخو کې جوړشوی پوخ سړک د ځینو بندونو داوبو په کاسو 
ایي دې ته هم اړتیا اضافي لګښتونو او ټاکلوتدابیرو ته اړتیا لري. ښ حل بیا نورو دې ستونزې کې ډوب شي، چې د

دغو کارونو په سمه توګه ترسره  د پیدا شي چې په دغو ځایونو کې د غزیدلي سړک مسیر بل لور ته واړول شي.
کو په خړوبولو، د کبانو په کولو سره به د شمل سیند له اوبو څخه د برېښنا په السته راوړلو، د شاړو او ابادو ځم

   اګانو د اوبو په ډېرولو کې پراخه ګټه ترالسه شي.، د لرګیو په ټولولو او د ژورو څروزلو
چې ښایي د خوست والیت په ځینو ښکته ) ژورو ( سیمو کې د ځمکې الندې  دې ترڅنګ دا احتمال هم شته خو د

اوبو سطحه دومره لوړه شي چې ټاکلي ځایونه او پراخې ساحې په جبه زار بدلې کړي. په دې صورت کې د دغو 
 ونیول شي. خنیوي لپاره تر پراخو پلټنو وروسته نورو تدابیروته اړتیا ده چې په پام کې ورتهناوړه پېښو د م

 

د خوست والیت د اړتیاوو په نظر کې نیولو سره باید مخکې له مخکې څخه دې ته ژور پام وکړو چې د دوه منده بند 
ولنیزې اړتیاوې په معقوله توګه پوره ، اقتصادي او ټد خلکو ټولې انرژیتیکي، کرهڼیزې باید دومره لوړ وي چې

 کړي. 
خو باید پام وکړو چې لوړ بندونه په خپله کاسه کې ډېرې اوبه ذخیره کوي چې حجم یې ملیاردونو مترو مکعبو اوبو 

، کلي او ښارونه تر اوبو الندې صورت کې الندې خوا ته پرتې سیمې ته رسیږي. د بند د ورانیدو او ماتیدو په
علت دی چې د بندونو په ودانولو کې له ډېر پام او احتیاط څخه کار اخیستل کیږې.د امنیتي ارګانونو له . همدا کیږي

خوا باید د سرتېرو په ځای پرځای کولو سره د بندونو ټینګه او همېشنۍ ساتنه وشي. که چېرې د ودانیزو تېروتنو، د 
، نو بند سمالسي ورانیږي او ټولې اوبه چاود رامنځته شيدښمن او ورانکارو ډلود ناوړه فعالیتونو له امله په بند کې 

ښارونه تر اوبو  ، الندې پراته کلي اوو په اوږدو کې له بند څخه بهر ځيپه ډېر فشار او سرعت سره د دوو دقیق
همېشه د خورا زیاتو، اقتصادي او بشري ضایعاتو سره  طبیعي ده چې دغسې ویجاړۍ الندې کیږي او ویجاړیږي.

 وي.  مل
، که نه د بهرنیانو په ټول کارونه خراب کړلغرضي ګډوډیو د بهرنیانو غرضي السوهنو او د دوه سري حکومت 

صادقانه مرسته او د زړه سواندي حکومت د ګټورو، متوازنو او منظمو پالنونو په عملي کولو او د خوست 
په جوړولو سره به نه یواځې د اسماعیل خېلو  سورورې وادۍ د شمال او جنوب غرونو په لمنو کې د پراخو کانالونو

بادې، د ځمکو د خړوبولو او د څښاک لپاره به د اړتیا وړ پاکې اوبه الس ته راغلي وای، آاو مندوزیو دواړه دښتې 
 بلکې تر لکڼو، یعقوبیو او صبریو پورې پراخې سیمې به له پرېمانو اوبو، پاکې او تازه هوا څخه برخمنې وای. 

 

 کنډو څخه تر خوست پورې د شمل پرسیند د بندونو ځنځیر په جوړولو به نه یواځې د سیند له اوبو څخهله سټې 
ښکلي منظرې او هوټلونه به د کورنیو او بهرنیو سیالنیانو راماتولو  پوره ګټه واخیستل شي بلکې د سیند پر شاوخوا

رسره کولو سره به خوست د پکتیا او پکتیکا ته ال ښه شرایط برابر کړي. د دغو او دا ډول نورو کارونو په ت
  د افغانستان د خورا ښکلو او زړه راښکونکو والیتونو په سر کې راشي. والیتونو په ګډون

 
 پای
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