
   روغفعزیز لعبدا       

 ساختمان بند سلمابردریای هریرود

ساله دوم انکشاف  5در پالن  هریرودواعمار بندهای آب بردریای هریرود وادینابع آب و خاک سروی م مفصل فکورهم

نظور مرضه به ق ن دالررا به شکلولیم 9.4مبلغ  ندوق مخصوص ملل متحدص 4691 جون در. ادی کشور بمیان آمدصاقت

 هریرودوی وادی رکابل به حکومت افغانستان مساعدت کرد و کارس ندو ساحه علیای دریایمو خاک وادی هیر اتطالعم

(151صقحه  4691 کاران، کتاب دستی برای افغانستانمهارویبی اچ سمت و ه)در اواخر همان سال آغازشد  

ساالنه بطوراوسط در حدود دو (مارود یهحنا) دار جریان آب در قسمت علیای دریای هیرود قمام هایدولوژی قطابق ارم

مطالعات ابتدائی نشان . یگردیدمی موسومی ضایع کعب تخمین شده بودکه بخش بزرگ آن بشکل سیالب هاملیاردمترم

شرایط مساعدبرای انکشاف زراعت ، ( معاون هریرود)بر دریای هریرودو دریای گوگان بآ اعمار بند های بامیدادکه 

                                                 .زراعتی در وادی هریرود فراهم خواهد شد مالداری و تاسیس صنایع

 االی بند های آب و دستگاه های تولید برق رابک تعدادی ندماتی ساختمامقحکومت افغانستان ، بر اساس سروی های 

 نهائی این پروژه هاتکمیل نشده بودو منبعی برای تمویل مصارف اسعاری ین سروواما چ. دریای هریرود پیشبینی کرد

.آنهاوجود نداشت ، اهداف پالن تحقق نیافت   

ملیون دالر را به منظور  8غ پایان یافت ودر همان زمان دولت یوگوسلوایا مبل 4696در سال  هریرود ژهلعات پرواطم

.تمویل پروژه هریرود مساعدت کرد  

لیون متر م 977خیره آب به بظرفیت ذقدماتی پروژه هریرود پیشنهاد کرده بود که یک بند متخصصین آبیاری در گذارش م

ی شاه بر ن متر مکعب آب در ناحیه تنگوملی 077ای هریرودو بند کوچکتری بظرفیت یبردر(ماروا)کعب در ناحیه م

. در وادی هریرود استفاده شود آبیاری زراعت دریای گاوگان اعمارگرددتا از سیالب های دریای هریرودبرای توسعه

(449هارم ، متن ترجمه انگلیسی صفخه چمسوده پالن )لیون دالرتخمین شده بودم 97این پروژه ها در حدود  صرفم  

ت مقدا4697اخیر دهه دراتروسالیهای مت کاجه بوده و خشوی مانستان که در آن زمان با مشکالت شدید مالومت افغحک

یر داده بود پشنهاد مذکوررا تعدیل نموده و بر اساس مشوره متخصثین پروگرام غهای آنرا در بخش زراعت و آبیاری ت

کعب آب متر م لیونم 177الی  007بظرفیت موثرودخیره آبی بر دریای هریرذ انکشافی ملل متحد تصمیم گرفت که بند



ینده آکه با افزودی بر ارتفاع بند سلمادر سال های  عتقدبودندمسلویا وگوتخصصین کشور یم. سلما اعمارگردد  احیه در ن

(449همان کتاب ، صفعه )کعب افزایش یابد مبلیون متر 177ممکن است ظرفیت بند به   

انی از بودجه فغملیون ا 577ملهآنجملیون افقانی تخمین شده بودکه از 889شد بند سلما در پالن چهارم در حدود  امقیمت تم

از جمله مصرف . یگردیدمگوسلوایا تمویل انی از قرضه حکومت یوغافملیون  190ملیون دالر معادل معادل  8دولت و 

طابق این حساب تکمیل پروژه مکه  یگردیدمد در پالن پنجم مصرف فیص 19فیصد در پالن چهارم و  51مجموعی پروژه 

ند سلما کامآل بنعکس شده است پروژه مطابق تحلیلی که در متن پالن چهارم م. یگرفت مدت طوالنی را در بر مسلما 

لما هرچند پروژه اعماربند س( 446فحه ص تابهمان ک)ردیدگیمسال جبران  5ف رظاقتصادی بوده و مصارف پروژه در 

.دام عملی برای ساختن بند صورت نگرفتقی کشور احتواشد اما تا پایان دوره شاهی ادر پالن چهارم انکشاف  

ردر محراق توجه شهید محمد داود خان گروژه آبیاری هریرود یکبار دیپ 4691بعداز تعیر نظام سیاسی کشور در جوالی 

بندسلما بصورت جدی آغاز  نگذاری برای تطبیق پروژهپال 4691رخقرار گرفت و با تاسیس وزارت آب و برق در او

رای تمویل پروژه آبیاری هریرودجلب بدی را وقامات عربستان سعممد داود خان توجه حدر همان زمان حکومت م.گردید

دارد  نگارنده بیاد. مساعدت کذده حکومت افقانستان بذکورم ژه.ملیون دالر برای تمویل پر 55بلغ منمودو پادشاه آنکشور 

رحوم انجنیر فرید اسحق معین وزارت آب وبرق ورئیس خراین وزارت مالیه پروژه هریرود و شرایط قرضه را با مکه 

 حیت هر دوصال گان باضه بین نمایندرو به تعقیب آن قرار داد ق نموده مذاکره سول عربستان سعودی م قاماتم

.ر حل شدثر مووطبل مالی پروژه هریرود کشمکشوربامضا رسید و   

هند بکابل آمدندو بعد از ارزیابی ساحه سلما ساختمان (واپ کوس)یکتعدادانجنیران موسسه مشورتی  4691رسال خدراوا

.دتوصیه نمودندکه از طرف مقامات ذی صالح کشور پذیرفته ش اد محلی در همان نقطهوآب را از م زخیره  بند  

وزارت آب و برق بعدآ با موسسه مشورتی کذکور قراردادی   کنعقد کرد که به اساس آن یکتعداد کتخصصین و انججیران 

ساختمان بند درا دستگاه ساختمانی . انجنیران جوان افغان را در امور تخنیکی مشوره میداند  هندی وزارت آی و برق و

.افقانی بعده داشت و انجنیران جوان افغان کار ساختمان بند را در کشوره با انجیران خندی کظارت میکردند  

کات پروگرام انکشاف آبیاری هریورودپیش بینی گردیده .چدر پالن هفت ساله زمان مخمد داود خان فعالیت های ذیل در

:بود  

 


