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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 

 ۲۳/۰۱/۲۰۱۹             احسان لمر :ارسالی
 

 خبر نهایت ننگین و شرم آور
 

 

با کمال بی دانشی و نادانی اعالن نموده در چله زمستان و زمانی که در همین  أفغانستانوزارت انرژی و آب 
شب و روز هرات عزیز و نازنین را برف گرفته زمین های زراعتی را آبیاری می کنند بدین لحاظ بند سلما 

  و با حال این کشور خون گریه کنید. احسان لمر انیدخبر را بخو را باز کردند.
 

 

 است  های زراعتی رها شده  خاطر آبیاری زمین  بند سلما به
 

 ۱۳۹۷ ۰۳دلو         رادیو آزادی  :منبع
 

 
 آرشیف، بند سلما در هرات

 

 .است شدههای زراعتی رها  خاطر آبیاری زمین گوید که بند سلما به سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان می
گوید که آب ذخیره شده در بند سلمای والیت هرات به اساس یک برنامه تعیین  وزارت انرژی و آب افغانستان می

 .است  های نزدیک این بند رها شده های زراعتی در ولسوالی  خاطر آبیاری زمین  شده به
به رادیو آزادی گفت « ۱۳۹۷دلو  ۰۳»محمد گل ُخلمی سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان روز چهارشنبه 

گیریم تا مشکل کمبود آب را  که از آب بند سلما در کنار تولید برق، مشکل باغداران و دهاقین را نیز در نظر می
 .برطرف سازیم

 :آقای خلمی افزود
میلیون  ۳۵گان ولسوالی غوریان ما برای کشت زعفران و مالداری از ما خواهش کرده بود که ما حدود  باشنده"

را رها کردیم، آب به غوریان جریان  را ذخیره کرده بودیم و حاال آن متر مکعب آب داریم و برای همین روز آن
 ".کنیم را مدیریت می دارد، اندازۀ آب زیاد است و زمانیکه به ولسوالی غوریان برسد آن
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نستیم که در هر ثانیه به ولسوالی متر مکعب آب میاید و ما توا ۵آقای خلمی گفت که در این بند در هر ثانیه 
 .متر مکعب آب بدهیم ۱۸غوریان 

 .ترین بند است بند سلما در غرب افغانستان و در حوزه دریایی هریرود و مرغاب از همه بزرگ و مهم
 

 
 بند سلما

 

ها تا سال  ناامنیمیالدی آغاز شده بود، اما در آغاز، کار این بند به سبب  ۱۹۷۶روند کار ساخت بند سلما در سال 
 .میالدی به تعویق افتاد ۲۰۰۲

صد میلیون دالر در ماه  ۳میالدی دوباره آغاز گردید و با مصرف مالی  ۲۰۰۲روند بازسازی این بند در سال 
 .تکمیل و به بهره برداری سپرده شد ۱۳۹۵جوزا سال 

در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که در بسیاری موارد حمالت مخالفان  پیش از این برخی از نیروهای امنیتی
 .مسلح جلو ساخت این بند را گرفته بود، اما با وجود این همه تهدیدات کار آن تکمیل گردید

ها به کشورهای  های این کشور به سبب کمبود بند بر اساس معلومات وزارت انرژی و آب افغانستان بسیاری آب
 .شود سرازیر میهمسایه 

شان کار  ها را آماده کرده اند که باالی برخی ها برای ساخت و احیای بند گویند که پالن مسئوالن این وزارت می
 .بازسازی جریان داشته و برخی هم تحت مطالعه و سروی قرار دارند

و، کمال خان، پاشدان و دهله ی دره، مچلغ شوند بند شاه و عروس، دهنه های که تازه ساخته می گفته آنان در بند به
 .باشند شامل می

گوید که راه آسان رشد اقتصاد  کارشناسان بخش اقتصاد این اقدام وزارت انرژی و آب را ستایش کرده و می
 .های زراعتی را بسازد های آبرسانی به زمین باشد و نیاز است تا حکومت سیستم افغانستان رشد زراعت می

 :ن کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفتغالم رسول صمدی یکی از ای
های زیر  توانند آب ها می درصد مردم مصروف زراعت استند، بند ۶۰اقتصاد روی زراعت استوار است بیش از "

ها برای اقتصاد،  تواند بندهای سابقه را احیا کند و دیگر هم بسازد این بند زمینی را هم تغذیه کند،حکومت می
 ".برای صلح ضروری است، آب از برق کرده هم مهم است پیشرفت و حتی

ها گفته اند که هرگاه در  رو شده و آن العمل کشورهای همسایه روبه ها در افغانستان با عکس ساخت و ساز بند
 .گردند رو می ها کاهش یافته و با مشکالت زیادی روبه های آب ساخته شود آب برای آن افغانستان بند

بند  ۲۶نی رئیس جمهور کشور در نخستین روزهای حکومت وحدت ملی به قاطعیت گفته بود که اما محمد اشرف غ
 .سازد بزرگ آب و تولید برق را در کشور می

 زاده گزارش: جاوید حسن
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