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3 صفحه  از   1   ه  شمار
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 ۰۵/۰۶/۲۰۱۶          ماللی موسی نظام

 شد "سلما" بعد از چهل سال فعال بند برق و آبیاری

 باوجود تخریبات و تلفات ناشی از عمال وابسته به ایران، بند سلما تکمیل گردید

 

  مقدمه:

شدن دروازه های افغانستان جنگ زده بعد از شکست طالبان، و هجوم ملیاردهای ممالک مختلفه، ظاهراً با باز 

برای تأمین صلح و باز سازی، بدون شک امکانات اعمار ته بناهای اقتصادی اعم در ساحات زراعت و صنایع، 

زمان دیگری میسر گردید. ولی ایجاد و تکمیل پروژه های بند و انهار بر روی دریاهای پر فیض مملکت از هر 

دردا که با بازی های کثیف سیاسی، نصب جنگ ساالران و جنایت کاران معلوم الحال جنگی وابسته به همسایگان 

طماع، حیف و میل پول های سرشار باد آورده و شیوع وسیع فساد اداری، همه رویاهای ملت زجر کشیده و 

 مظلوم افغانستان نقش بر آب گردید.

ابسامانی های روز افزون پانزده ساله، عدم توجه به اعمار بند های آبیاری و برق و ادامۀ حیف و میل درین ن

آبهای افغانستان ذریعۀ همسایگان، به یقین دردیست نهایت استخوان سوز که تلف شدن وقت گرانبها و حیف و 

را در چنین ساحاتی نقش بر آب میل سرمایه های سرازیر شده، همه آرزوی ها و امکانات بهبودی احوال ملت 
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 3از 2

ه ک« بند سلما»ساخته و جای آنرا کابوسی وحشتناک و بی پایان اشغال نموده است. اینک مختصری در مورد 

 تکمیل پروژه و بهره برداری از آنهم با دالیل آشکارا به معجزه شباهت دارد.

** * ** 

بند »صدر اعظم هند، « نارندرا مودی»ان و رئیس جمهور افغانست« اشرف غنی»ماه جون، با حضور  ۴بتاریخ 

یکی از بزرگترین پروژه های اقتصدی در مملکت که تهداب آن به کمک دولت هند در عصر جمهوریت « آب سلما

 گذاشته شده بود، رسماً افتتاح گردید.

اظ از لح کار نقشه و آغاز این پروژۀ بزرگ اقتصادی در غرب افغانستان که بدون شک در حیات مردم کشور چه

تولیدات برق و مزایای آن و چه از نگاه بهبود و ترقی زراعت، تأثیر به سزا و نهایت مفیدی را بار می آورد، از 

آغاز گردید و با حملۀ سخیف اتحاد شوروی وقت که به دستیاری جمعی از هموطنان خیانت پیشه و  ۱۹۷۶سال 

 نتیجتاً اشغال افغانستان منجر گردید، متوقف شد.

باز هم کار اعمار و تکمیل این پروژۀ عام المنفعه و بزرگ اقتصادی بین  ۲۰۰۱بعد از شکست طالبان در سال 

دول هند و افغانستان مطرح گردید و اقدامات مقدماتی با در نظر داشت فاصلۀ زمانی ای طوالنی به عمل آمد که 

دوباره آغاز و به  «بند سما»ند، پروژۀ با پذیرفتن مصارف مجموعی از جانب دولت ه ۲۰۰۵در نتیجه در سال 

( برای تکمیل این پروژه مؤظف WAPCOS)اساس اعالمیۀ رسمی دفتر ریاس جمهوری افغانستان، شرکت 

 گردید.

معادل به »کرور روپیه هندی  ۱۷۷۵.۶۹دولت هند مصارف تخمینی این بند را بالغ بر  ۲۰۱۵در دسامبر سال 

 ردرا تصویب ک« میلیون دالر ۲۹۰حدود 

میگا واتی تشکیل گردیده  ۱۴میگا وات فی ساعت، از سه قسمت  ۴۲با توربین تولید برق با ظرفیت « بند سلما»

کیلو وات برق تولیدی را به شهر  ۱۱۰کیلو متر  ۱۵۷است که در قسمت پایانی بند اعمار شده اند. کیبلی به طول 

عرض دارد و مخازن سه گانۀ اب آن هرکدام به طول متر  ۲۴باستانی هرات منتقل می نماید؛ دهنۀ بند در حدود 

تولید آب است. این بند با امکانات ملیون متر مکعب  ۶۳۳« بند سلما» متر می باشد. ظرفیت  ۸و عرض  ۱۰

 هزار هکتار زمین را دارد. ۸۰میگا وات برق در ساعت، ظرفیت آبیاری در حدود  ۴۲

سال اخیر به شمار می رود، در مناطق باالی دریای  ۱۵ر بند سلما که بزرگترین پروژۀ اقتصادی تکمیلی د

متر ارتفاع و به  ۱۰۷در والیت تاریخی هرات قرار دارد و دارای « چشت شریف»هریرود و نزدیک ولسوالی 

 متر می باشد. ۵۵۰طول

ایران  ندیؤفقانۀ این پروژه عام المنفعۀ بزرگ اقتصادی را که با دسیسه های متنوع و بیشرمانۀ دولت آخاکمال م

و البته با همراهی عده ای هموطن بیخیر از خدا و منکر از حب وطن و مردم آن، بار ها مواجه به خطرات جانی 

و قتل و قتال کارگران بیگناه افغان و هندی گردید و زحمات آنان دستخوش به حمالت راکتی و بم گزاری های 

 شریف والیت هرات تبریک و تهنیت میگوییم.تخریبی فراوان شد، به مردم مظلوم افغانستان و اهالی 

در دیدار اخیر اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و اولیای امور محیل ایران، بازهم استفاده از آبهای خدا داد 

افغانستان عزیز مطرح گردید که با کج و پیچ روی های همیشگی معمول عمال ایرانی برای استفادۀ هرچه بیشتر 

منطقۀ مملکت، جواب قاطعانۀ اشرف غنی به رهبر ایران، گویا آب سردی بر روی دست  از آب دریای های آن
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منبعد تقسیم و استفاده از آبهای افغانستان به اساس مقررات تعیین شدۀ بینالمللی موجود در ایرانیان مزور ریخت: 

 جهان صورت می گیرد!

خریب و خنثی ساختن کار بزرگ پروژۀ در نتیجه جای شکر است که باوجود سال های متمادی تالش برای ت

همیشه به نفع دولت آخندی آمادۀ خدمت است و فراموش نمی  که« اسمعیل خان» که دست «بند سلما»اعمار 

سیسه د کج روی ها و و انواع دولت افغانستان نماییم که وی در ابتدای زمان شکست طالبان، با قید عواید گمرکی

چگونه در صدد جدایی هرات از پیکر خاک مقدس افغانستان عزیز نمود، بازهم کار پروژۀ این ، های مشابه

نستان، البته با یاری خداوند دادگر و همت کار گران افغان و هند با تقبل ساختمان اقتصادی به نفع ملت نجیب افغا

 خطرات فراوان به پایۀ تکمیل رسید.

 پایان

 


