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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
۰۳/۱۲/۲۰۲۰                 ناصر اوریا

                                     

 چرا ایران و پاکستان 
 

 ؟ در تالش تخریِب بند های آب در افغانستان اند 
 

 و از ساختن بند ها و دیگر پروژه های بنیادی در افغانستان هراسان؟
 

 
ولی ایران او پاکستان هڅه کوی چی افغانستان کی د اوبو بندونه ویجاړ کړی او او د نوی بندونو د جوړولو مخه  

 ونیسی؟
 

جنگ آیندهٔ جهان باالی آب و منابع آبی خواهد بود، نه  
 !نفت

روژهٔ زیربنایی و عمرانی  ایران و پاکستان تحمِل هیچ پ
و   اداره  در بخش  ندارند، بخصوص  افغانستان  در  را 

 .تنظیم آب
آبی که در طول قرن ها رایگان و بالموانع زمین های  
این دو مفتخوار را سرسبز و حاصلخیز ساخته است و 

 .آن محصوالت را باالی ما به نرخ گزاف فروخته اند
به کشورهای فیصد آبهای افغانستان    ۸۰در حال حاضر  

 .همسایه به خصوص ایران و پاکستان می ریزد
ایران و   به همین دلیل است که همسایه ها مخصوصاً 
پاکستان تالش دارند تا با استفاده از هر وسیلهٔ ممکن و  
به واسطهٔ هر گروه تبهکار، هر پروژهٔ عمرانِی بنیادی،  

 .ر شده را یکی پی دیگر تخریب نمایندمخصوصاً ساختمان بند های آبی را توقف داده و بندهای اعما
آنها به ما ذهنیت کودکانهٔ ساختن قصرها و قبر های تزئینی را القأ نموده و میخواهند تا ما "نابغه" ها و "قهرمان" 

 .های خیالی داشته باشیم، نه پروژه های بنیادی عمرانی، تا مبادا افغانستان خودکفا شود
تربیه و تمویل اجیران و عناصر ضد  اجنبی ها بخصوص ایران و پاکستان از زمان داود خان، با شستشوی مغزی،  

منافع ملی، سرمایه گزاری های بزرگی نموده اند. آنها توانسته اند افراد و گروه هایی را در وطن ما روی کار آورند  
 .که آشکارا از منافع بیگانه دفاع نموده و ضدمنافع ملی ایستاده اند 

ما و مغلوب ساختن روحیهٔ این ملت دوام داده، خود را    آنها می خواهند با کمک ایادی خویش، به سرقت منابع طبیعی
 .غنی و افغانستان را برای همیش به حیث بازار فروش محصوالِت شان، و یک ملت گدا و دست نگر نگهدارند

 .بند َکَجکی یکی از دو بند اصلی برق آبی در والیت هلمند است
یکونیم برابر بزرگتر از بند سلما است و میتواند دو بند کجکی که در ولسوالی کجکی والیت هلمند موقعیت دارد،  

 .برابر بند سلما برق تولید کند
 .این بند عالوه بر تولید برق صدها کیلومتر زمین های زراعتی را نیز سیراب میکند

سط  تو   -زمان پادشاهی محمد ظاهر شاه    -  ۱۹۵۱کار ساختمان بند کجکی که باالی رود هیلمند بنا یافته است، در سال  
میالدی پایان   ۱۹۵۳کنودسن( آغاز و کار اعمار آن در سال  -کمپنی امریکایی "واشنگتن گروپ انترنشنل" )موریسن

 .یافت
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افغانستان را مصروف جنگ هایی ساخته و وجب وجب (  ۱۳۵۷از زمان تجاوز شوروی به افغانستان ) حال،  تا 
است( تخریب و آبادی هایش را به خاک یکسان  ر  -وسط    -خاکش را اجنبی ها و اوالد ناخلف وطن )اعم از چپ  

 .نموده اند
حال که تعدادی از فرزندان آگاه و صدیق وطن در فکر اعمار و احیای پروژه های بنیادی اند، همسایه های مکار، با 

 .رنداستفاده از هر وسیلهٔ ممکن منجمله ایجاد فتنه های منطقوی، قومی، زبانی و ... میخواهند جلو این کار را بگی 
حسن روحانی "رئیس جمهور" ایران در کنفرانس بینالمللی "مبارزه با آلودگی خاک و دود و پیدا   ۲۰۱۷در جوالی  

 :کردن راههای حل آن" در حالیکه هیئت های کشورهای مختلف و هیئت افغانستان حضور داشت، وقیحانه چنین گفت
ند بیتفاوت بمانیم، احداث سدهای معتدد در افغانستان و بند  ما نمیتوانیم در برابر آنچه محیط زیست ما را تخریب میک"

ها از کجکی تا سلما، کمال خان و دیگر سدها و بند ها در شمال و جنوب افغانستان، بر آستان خراسان ما بر سیستان  
 ".و بلوچستان ما تأثیرگذار است

 آیا اخطار "بی تفاوت نماندن" آخوند روحانی را چه تعبیر میتوان کرد؟
 .خلک د تل لپاره نشی غولولی

 مردم را نمیتوان برای همیش فریب داد 
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