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 2تر 1 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

  ۲۰۱۹ /۱ /۲۶                                                                یعبدالحنان روستائدکتور

 تبصره ای برمقاله آقای آقای احسان لمر

 در رابطه به رهاکردن آب از بند سلما

 

و شرم آور" در باره رها کردن آب  نیننگ تیعنوان "خبر نها ریرا ز یاحسان لمر مضمون یآقا را  یاخ

و  یوزارت انرژ:»باره نوشته که  نیاند. او در دهی" به نشر رسانیآزاد ویاز بند سلما از قول "راد

شب و  نیدر هم هک یاعالن نموده، در چله زمستان و زمان یو نادان یدانش یآب افغانستان با کمال ب

لحاظ بند سلما  نیکنند. بد یم یاریرا آب یزراعت یاه نیرا برف گرفته، زم نیو نازن زیروز هرات عز

 ".دیکن هیکشور خون گر نیو با حال ا دیرا باز کردند. خبر را بخوان

نظر  ۀچیخصوص در در نیرا در یمطالب زینوشته جناب داکتر صاحب عبدهللا کاظم ن نیا بیتعق به

 اند.  دهیبه نشر رسان نیجرمن آنال-افغان یسنج

کاظم، معلومات  یلمر و آقا یموضوع جالب بود، با احترام به نظرات آقا نیا زیجانب ن نیا یبرا چون

 رسانم: یبه عرض م ریرا به شرح ز یمختصر

متر و  550بند  واریمتر طول دارد. طول د لویک 20متر عرض و  لوی"بند سلما" سه ک ۀریذخ ۀکاس

 گردد. یمتر مکعب آب بالغ م ونیلیم 640آن به  رهیذخ تیمتر بوده ظرف 107ارتفاع آن 

بند  یسالمت یآن که برا ۀپرچاو ایمعبر  جهیبند سلما از آب پر شده باشد و در نت ۀکاس ایگو نکهیاز

 شک وجود دارد: لیذ لیرها کرده شده باشد، بنا بر دال ده،یاعمار گرد

 یبند ها یبود و هنوز هم است که آب در اکثر نیچنان سنگ ریاخ یها یاول: خشکسال •

 لیبند دهله به خشکه تبد ۀفروکاست نموده، چنانکه آب هلمند کم شده و کاس اریآبگردان کشور بس

 حذر مانده باشد. روند بر نیتواند از یشده. لذا "بند سلما" نم

. دهیفاصله دارد و بلند تر واقع گرد لومتریک ۱۷۰دوم: "بند سلما" از شهر هرات حدود  •

 زیباشد، لذا در اطراف بند سلما ن دهیدر هرات برف بار یداده اند، وقت حیلمر توض یلذا چنانکه آقا

مقدار  نکهیگردد، گذشته از ریبند سراز ۀکه به کاس دهیهوا ذوب نگرد یسرد ۀجیکه در نت دهیبرف بار

 کم بوده است. اریبرف بس نیا

افغانستان در هزاره جات،  یاز کوهستانات مرکز رودیهر ۀسوم: چشمه ساران رودخان •

 شتریتا ب 2500 نیدر ارتفاعات ب رهیو غ یقزل، سرخجو ار،یدولت ل،ګلعل و سر جن یمثال  در نواح
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 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

به صورت  یماها، در آنجاها بارندگ نیدارند. در زمستانها، مثال  درمتر از سطح بحر قرار  3000از 

 ندارد. یریسلما تا شروع تابستان تأث ۀریبند ذخ یکند و باال ینزول م رفب

 یبلند و سطوح مرتفع مملکت منبع م یکشور که از سلسله ها یچهارم: رودخانه ها •

 یمانند رودخانه ها ند،ینما یم یزیمعموال  در شروع تابستان به خاطر ذوب شدن برفها آب خ رند،یگ

در  یزیکه آب خ یمعن نیصادق است بد زین رودیمسئله در مورد هر نی. ارهیهلمند، کوکچه، کنر و غ

 .ردیگ یصورت نم زمستانفصل 

"بند سلما"  یاریآب یکانالها نکهیگذشته از ست،یدر فصل زمستان مروج ن یاریپنجم: آب •

 اساس است. یب یآب و انرژ ریوز یخلم یآقا یاند. لذا ادعا دهیهنوز آباد نگرد

سلما تا آن حد از آب مملو شده باشد،  ۀریبند ذخ ایاز احتمال دور است که گو اریباال بس لیدال نیبر بنا

 آن باز گردد.  ۀکه پرچاو

دولت افغانستان به  تیکردن آب از بند سلما نشان دادن حسن ن رها یاصل لیقلم دل نیاما به باور ا و

که از آب  یعیبزرگ طب یها ی" )فرورفتگمهی"چاه ن رودیاز آب هر رانیاست، مخصوصا  که ا رانیا

 کند.  یخود را مملو از آب م یگردند( ها یپر م یدنینوش

داده بود که  نانیاطم یو حسن روحان یاخامنه هللاتیبه آ رانیخود به ا ریدر سفر اخ یاشرف غن یآقا

در  نیدهد. عالوه بر لیمشترک را تشک یکار تهیکم کیدو کشور  نیجهت حل و فصل بحران آب، ب

را در  کمشتر ونیپنج کمس یوارد کابل شده و با جانب افغان رانیاز ا یأتیه ریاخ یهفته ها نیهم

 یاز آبها رانیا شتریدر مورد مطالبات ب ونهایکمس نیاز یکیموضوعات مختلف به وجود آوردند. 

قرار دارد )مانند استفاده از بندر چاه بهار،  رانیا دیشد یافغانستان بود. چون افغانستان در وابستگ

 یوابستگ ران،یا ردافغان  نیاز مهاجر یمیجمع عظ ران،یاز ا یو مواد ساختمان یمواد نفت دیتور

آب "بند سلما" را رها  رانیآرامش خاطر دولت ا ی(، لذا برارهیو طالبان و غ یافغان یاسیاحزاب س

آب  ریاست، لذا وز زیبر انگ تیاسیحس یافغان ۀدر جامع رودیکردند. چون موضع آب هلمند و آب هر

 ۀگفت نرویاز کند. یم یدنینوش برا پر از آ رانیا یها مهیچاه ن ،یاریآب ۀو برق افغانستان به بهان

 .ابدی یکرد" مصداق م هیکشور خون گر نیبه حال ا دیلمر که "با یآقا

 عرض حرمت با

۲۵/۱/ ۲۰۱۹ 
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