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 ۲۲/۱۰/۲۱۰۲                                           جاللزی میرویس

 

دی شوی ښکار دسیسو ییزو سیمه د بند سلما د  

کارپوهان او خلک وایي چې امنیتي ستونزي، د  
بودجې کمښت او د افغان حکومت د پڅې څارنې تر 
څنګ اوس داسي ښکاري چې د افغانستان په لویدیځ 

خړوبولو کې د بریښنا د تولید او کرهنیزو ځمکو د 
او د برېښنا د تولید بند )سلما بند( د یوې لویې 

 سیمیز دسیسې ښکار شوی دی.
د سلما بند، چې د افغانستان له لویو اقتصادي پروژو 
څخه شمیرل کیږي د پخواني ولسمشر داودخان د 
واکمنۍ پر مهال یې د جوړیدو چارې پیل شوې او د 

 ۲۲وخت ناکراریو دغه پروژه پرینښوده چې تر 
 لنه زیاته پر مخ الړه شي.س

 کال کې په ټپه ودریدې. ۰۵۲۱د سلما بند د ودانولو چارې د لومړي ځل لپاره په
دغه بند چې په لوېدیځ هرات کې موقعیت لري او اوس هغه اوبه چې باید په دغه بند کې وساتل شي او یا لږ تر لږه 

 یې لوری را ورګرځول شي ګاونډي ایران ته تویږي.
 ت اعالن کړی چې دغه هیواد د دیرش کلنې وچکالۍ یوه نوي پړاو ته ننوتی دی.د ایران دول

د افغانانو غوښتنه دا ده چې د سلما بند باید جوړ کړای شي او اوبه یي له ایران څخه را وګرځول شي هغه بند چې د 
 هند دولت یې د جوړیدو ژمنه کړې.

لویو دسیسو ښکار شوې او ګومان نه کیږي چې په لیکن داسي ښکاري چې اوس د دغه بند د جوړیدو پروژه د 
فیصده کار یې بشپړ شوی دی، سر ته  ۹۹راتلونکو څو کلونو کې دې هم دغه ناتمامه پروژه، له دې سره سره چې 

 ورسیږي.
کال تر وروستیو پوري بشپړه شوې  ۰۵۹۰د مهالویش له مخې ټاکل شوې وه چې دا څو سوه ملیون ډالري پروژه د 

 وای.
سي او سیمیزو چارو یو شمیر مبصران د دې پروژي پر وړاندي لوی خنډ د ایران حکومت بولي چې پر وینا د سیا

 یې نه غواړي دغه بند فعال شي ځکه ایران ته به د اوسنیو بهیدونکیو اوبو اندازه بې ساري لږه شي.
یوه کلي کې ژوند کوي وایي د هرات والیت د چشت ولسوالۍ یو اوسیدونکی میرهزار، چې د همدې بند تر څنګ په 

چې د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه د دغه بند جوړیدل به خپل زیان بولي او له همدې کبله په سیمه کې 
 امنیتي ستونزې رامنځ ته کوي څو د بند د جوړیدو چارې له ستونزو سره مخامخې کړي.

ن، پاکستان او داسې نور هیوادونه په دې ځای کې هغه زیاته کړه:)) دا امکان شته چې زموږ ګاونډیان لکه ایرا
 ګواښونه رامنځ ته کړي. دا په دې خاطر چې دا یوه ډیره لویه پروژه ده((.

د اقتصادي چارو کارپوه فاروق بشر وایي چې ایران غواړي د سلما د بند د بیارغونې د چارو پر وړاندې د ستونزو 
 ه کړي.په رامنځ ته کولو سره سیاسي امتیازات ترالس

په تیرو څو کلونو کې د دغه بند په لسګونو ساتونکي په وسله والو بریدونو کې وژل شوي او یا هم ټپیان کړای شوي 
 دي.

زه نه وایم چې ایرانیان به سل په سلو کې له دغې پروژې سره مخالف وي، خو له ځنډولو څخه یې »بشر زیاتوي: 
چې دا پروژه به هرو مرو پلي کیږي. خو هغوی له هرې ورځې ځنډ  ګټه پورته کو ي. هغوی البته ایرانیان پوهیږي

 «څخه خپله ګټه ترالسه کوي.
 دا په داسې حال کې ده چې ځایي حکومتي مقامات، وایي چې د سلما بند پروژه د هیڅ هیواد په زیان نه ده.

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jalalzai_mirwaiss_dassissa_bande_salma.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jalalzai_mirwaiss_dassissa_bande_salma.pdf
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د اقتصادي چارو کارپوهان او ویل کیږي چې یوازې امنیتي ستونزو د سلما بند د جوړیدو د چارو مخه نه ده نیولې. 
د هرات والیت چارواکي وایي چې د هندي انجینیرانو پڅ فعالیت او تر څنګ یې د دغه بند د بیا جوړولو له پاره د 

 کافي بودیجې نه شتون هغه دوه نور لوی الملونه دي چې د دغې پروژې مخه یې نیولې ده.
مه د هند حکومت په مالي او تخنیکي مرسته پیل ۲۲شتي په کال د حوت میا ۰۵۳۱د سلما د بند د جوړولو چارې د 

 شوې.
کیلومتره لري شمال ختیځ لوري ته د چشت شریف    ۰۱۱د سلما بند له جغرافایی پلوه د هرات له ښار څخه 

 ولسوالۍ کې د هریرود د سیند پر سر موقیعت لري.
 ۲۲رات اونږدې والیتونو ته به څه نا څه د هندي انجینیرانو د وینا له مخې چې که دا بند بشپړ ورغول شي ه

میګاواټه بریښنا برابره کړي او تر څنګ به یي دوه سوه زره جریبه ځمکه د هرات والیت څخه د ایران تر څنډې 
 پوري خړوبه کړي.

 سلنه چاري بشپړي شوي دي. ۲۲انجینیران وایي چې د دوي د پالن له مخې تر اوسه د بند د جوړیدو 
 ترکمنستان هم د افغانستان د هریرود د سیند د اوبو لوی مصروفونکی هیواد دی.د ایران سربیره 

هغه بند چې ایران او ترکمنستان په ګډه د افغانستان اوبو ته جوړ کړی دمګړۍ بي له کومي مالیي پرته د هریرود له 
 اوبو استفاده کوي.

سلنه اوبه به را  ۱۲که دا بند ورغول شي ویل کیږي د ایران او ترکمنستان د دوستي په نامه د جوړ شوي بند 
 وګروزل شي.

د ایران د خراسان والیت په بشپړه توګه له همدې اوبو ګټه پورته کوي او افغان دولت ویلي چې د هرې هغې النجې 
 بهیدو د مخ نیوي څخه را پورته کیږي.پروا نه لري چې بل هیواد ته د هریرود د اوبو د 

 


