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  ٢تر ١  له:ميرهد پاڼو ش

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ،  دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده: يادونه

    

  ٢٠١٥/ ١٢/ ٧                                                                                                                         محمد اياز نوری

  د سلما مھم بند بايد کلک وساتو
 

تحليل ھا و پيام (ال افغان وطن دوست ملي شخصيت پروفيسور ھاشميان صاحب د افغان جرمن په مشھور پورت
 سه خبر تکان دھنده :کې تر -ندې عنوان ليکي) ھا

به سه خبر تکان دھنده متوجه شدم و خواستم اين سه ) ټول افغانستان(ديروز در اجمال خبر ھای پورتال وزين «
  .انمرا به توجه مردم افغانستان در داخل و خارج برس] زه دلته دغه لومړی موضوع ورنه را اخلم[موضوع را

  :خبر تخريب بند سلما توسط ايران

در خبر آمده بود که آمر امنيت بند سلما در ھرات يک -ری حامل مواد انف<قی بسيار قوی را در جوار بند 
مذکورکشف نموده و در بين -ری مذکور اسناد ګروه پاسداران شواھد ديګر بدست آمده که نشان ميدھد ايران در صدد 

اينکه اين بار اقدام تخريبی ايران موفق نشده معنی آنرا ندارد که بار ديګر و بار ديګر اقدام . دتخريب بند سلما ميباش
بنابران وزارت ھای دفاع و داخله بايد در چھار اطراف بند سلما قطعات مجھز کشف تاسيس کنند تا شب و . نميکنند

ان بند سلما را تخريب کنند، تاسف و تاثر وزارت بعد از اينکه دشمنان افغانست. روز متوجه حم<ت تخريبی ايران باشند
  ». و داخله قابل قبول نخواھد بودھای دفاع 

  :په دوام زه ليکونکی د درنو افغانانو جدي پام دغه /ندې رپوټ ته رااړوم، چې د ژمن ويب پاڼې نشرته ورکړي دي

 

 :تحليل پرې بې او خبر کره ژمن

 

 

  ونړوي بند سلما د چې کوي، ھڅه کړی ايراني شمير يو



  
 

 

  ٢تر ٢  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، والي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پاز: يادونه

 

 

   پيښې  ورځنۍ, افغانستان    ٢٠١٥/ ٤/١٢: کابلوال نسيم

وايي، د امنيتي مسوولين ) سلما( د ھرات و8يت په چشت شريف کې د ھند په مرسته نوی جوړ شوی سند  "
  .يو شمېر ګاونډيو ھيوادونو په ګډون، د ايران په دننه يو شمېر کړی ھڅه کوي، تر څو د سلما بند ونړوي

 کلونو وروسته پينځه اتيا سلنه بشپړ، دوه توربينونه يې لګول شوي او ۴۵د سلما پروژې د جوړولو کار له 
.  ميليونه متر مکعب اوبه په کې درٻدلي دي۵١اوس يې د ډکېدو چارې روانې دي، چې تر نيمايي ھم ډک شوی او 

 ميګا واټه برٻښنا توليد کړي، چې د ھرات ښار ته به ولېږدول ٢٨چارواکي وايي، په راتلونکي پسرلي کې به دغه بند 
دوی زياتوي، چې د دريم توربين په لګولو سره د راتلونکي کال په غبرګولي کې به د ياد بند د برښنا د توليد . شي

  . ميګا واټو ته لوړ شي۴٢ظرفيت 

د افغانستان د انرژي او اوبو وزيرعلی احمد عثماني د يوه پ\وي په مشرۍ د دغه بند د چارو د کتلو په موخه 
ھغه وايي، د دې بند کار نوي سلنه مخ ته تللی او په راتلونکې کال به ګټې اخستنې ته وړاندې . ئھرات ته سفر کړی د

وزير وايي، د دې بند . يوه مھمه پروژه ده او د ساتنې په موخه به يې ھڅې دوام ولريھغه ټينګار کوي، چې دا . شي
  .په اړه د ګاونډ ھيوادونو اندٻښنې بی ځايه دي ځکه، چې په دې بند کې کورنۍ لوبه زيرمه کېږي

 په ھمدې وخت کې د سلما د بند د ساتنې د کنډک قوماندان سمونوال ولي محمد رشيدي وايي، تر اوسه ھم
زياتوي په دې ئ د. ګاونډي ھيوادونه ھڅه کوي، چې دا چارې ټکنی کړي او د دغه بند د له منځه وړلو ھڅه کوي

وروستيو کې يې په سيمه کې پريوه موټر بار چاوديدونکي توکي يې نيولي، چې د ايران د سپاه پاسدارانو کالي ھم 
  .ورسره موجود وو

ټينګار کوي، چې ھندوستان د دې پروژی د دې پروژې د مسوولين ھم ئ په ھرات کې د ھند د قونسلکر
د ئ که څه ھم د چشت ولسوالی اوسيدونکي، چې دا بند په کې پروت د. ئپلو وعدو ته ژمن دبشپړولو په برخه کې خ

امنيتي ستونځو په اړه اندٻښمن دي، خو د انرژي وزير وايي، د اوبو د زٻرمه کولو چاره پيل شوې او په پام کې ده، 
  ". ميګا واټه برښنا توليد کړي۴٢چې په درې توربينونو 

ې بند يوه مھمه عام المنفعه پروژه ده، چې زمونږ ګران افغانستان ته د ھندوستان د تل د سلما د اوبو د زٻرم
په دې ارزښتناکه . دوست پاتې شوي ھيواد د زيارکښو خلکو د ماليې نه دغه ده له خيره سره کار يې مخ په بشپړٻدو ده

پوټ سره سم له دې زٻرمه شويو اوبو نه د آزادي راډيو د ر. اقتصادي پروژه کې د افغانستان د ھر وګړي ګټه نغښتې ده
 ميګاه واټه برښنا ھم توليد ۴٢ زرو ھکتارو په مساحت په تنده پرته ځمکه کر کيلې ته تياره شي او تر څنګ يې ٨٠به د 

  .کيږي، چې زمونږ د ھرات د و[يت پتمن اوسيدونکي به ترې مستفيد شي

د ايران آخوندي دولت په کوم روا حق زمونږ دغه مھمه اوس پوشتنه دا ده، چې د زمونږ ګاونډيان او بالخصوص 
پروژه راته تخريب کوي؟؟، د افغان اړوند وزير د خبرې په ارتباط دا زٻرمه شوې اوبه خو زمونږ د خپل غرني ھيواد د 

نډ ايرانۍ دولت په ظاھرکې دوست او د پردې تر شاه زمونږ د ھيواد د ملي ګټو پر ضد يو مکار ګاو. واورو محصول دي
زه درود او شاباس وايم زما ھغه . مونږ افغانان بايد په کلکه خپلو ملي ګټو ته په دفاع کې ودرٻږو. له پردي ګيله نشته. ئد

اتل افسر، د سلما د بند د ساتونکي کنډک د کوماندان شاغلي سمونوال ولي محمد خان رشيد ته، چې پرون يې د آزادي 
  »... خپلې وروستی کترې وينې به د دې بند د ساتلو لپاره و8ړ ومتر«: ديو سره په خپله مرکه کې وويلرا

زه لکه نور مسوول افغانان په افغان دولت غږ کوم، چې د سلما د بند د ساتلو رژيم نور ھم غښتلی کړي، د يوه  
الف ھيواد او بل کنډک د افادو پر اضافه بايد د بند د کشفي او استخباراتو تشکيل نور ھم قوي او دقيق شي، ځکه د مخ

يا ھيوادونه دا زړه نلري، چې مخامخ په دې پروژه يرغل راوړي، بلکې دا کار دوی په پته کوي، چې په دې صورت 
  .کې زمونږ افغاني استخبارات ښايي اړينه تياري ورته ولري او يوه شيبه ھم پخپل ملي مکلفيت کې غافل پاتې نشي

و او ملي تشکي\تو اړوند کسانو ته رجوع کوم، چې د سلما د بند د زه د ھيواد د ننه او بھرھيواد پاله شخصيتون
  .اطميناني ساتلو د موضوع په باب په مسلسل ډول افغان حکومت ته خبر داری ورکړي

 پای

  


