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در سال  ۸۳۱۱کار سروی شبکه برق کوچک در قریه ویر ولسوالی شغنان
والیت بدخشان توسط مردم محل آغاز گردید تا یک نیروگاه برق کوچک جهت
تنویر منازل شان احداث و آماده بهره برداری کنند .کار این پروژه در ابتدا مورد
تمخسر بعضی از افراد و اشخاص گردید که گویا مردم محل نمیتواند این پروژه
عظیم را به نیرو وتوان خویش به پایه اکمال برساند.
در ابتدأ ،کار سروی آن توسط رئیس شورای قریه ویرامرالدین شاه و معاون آن
بخت الجمال و تعدادی از بزرگان محل درنزدیکی پل ارتباطی بین قراء پستیو و
ویر در ناحیه میان شهر جوار دریاچه ایکه از کوتل شیوه سرچشمه میگیرد،
درنظر گرفته شد .کار مقدماتی آن توسط مردم محل موفقانه آغاز گردید و در
تهیه و مصارف پایه های برق این پروژه هر خانه مکلف به پرداخت دوهزار
افغانی با یک راس درخت سفید دار (عرعربه شغنانی) میگردد .وقتیکه کار این
پروژه تا  ٪۰۲پیش رفته بود ،مامورین موسسه آلمانی بنام گتث( )GTZشوق و
عالقه کار مردم محل را از نزدیک مشاهده میکنند و بعد ازارزیابی ،آمادگی
همکاری خود را ابراز میکنند .این موسسه بیشتر از پنجاه فیصد مصارف این
پروژه را بدوش میگیرد و برعالوه آن یک پایه توربین را با تمام محلقات آن نیز
کمک میکند .بااالخره کار آن رسما ً آغاز گردید و کسانیکه هم از پرداخت ٪۰۰۰
افغانی درابتدآ خود داری کردند ،نیز در کار پروژه عالقمندی نشان داده و سهمیه
خود را پرداختند .آنها یکجا با مردم محل در پیشبرد کارپروژه نیزسهم فعال
گرفتند و انتظار روز بهره برداری آنرا داشتند.
به قول ازانجنیر سکندرشاه ارکان که قبالً درکار این پروژه با موسسه گتث در
تمام عرصه های آن سهم فعال داشت ،درزمینه میگوید " :مصارف این پروژه را
شصت فیصد موسسه ( )GTZبه دوش داشت و متباقی را مردم محل پرداخته
بودند .مردم محل به نوبت باالی این پروژه کار میکرد تا سرانجام در سال
 ۸۳۱۱به پایه اکمال میرسد و به ظرفیت  ۱۸کیلووات توربین از طرف این

موسسه نصب و به بهره برداری سپرده میشود .فعالً تولید این نیروگاه ۸۰
کیلووات برق میباشد و در حدود  ٪٪۰خانه ناحیه های آستانه  ،تیریو  ،فونشهر و
میان شهررا تحت پوشش خود قرار دارد و روزانه از ساعت چهار عصر الی
هشت صبح فعال میباشد".
همچنان با احداث این نیروگاه کوچک ،زمینه کار برای سه نفردیگر از اهالی این
قریه مساعد شد .هر کدام شان مبلغ  ۳۰۰۰تا ۰۰۰۰افغانی معاش دارند و
مسوؤلیت ترمیم لین ها و پاسداری نیروگاه را دارند.
ماهانه مصارف برق هر خانه مبلغ پنجاه افغانی در بدل پنج گروپ وضع گردیده
و کسانیکه ازگروپهای اضافی استفاده میکنند ،مبلغ ده افغانی در فی گروپ
میپردازند .عواید بدست آمده نیروگاه از یکطرف کارگران مدد معاش میشوند و از
طرف دیگر در مصارف ترمیم مقدماتی نیروگاه استفاده میشود .قابل یادآوری
است که ناحیه های سهریو و ورجوند نیز با احداث نیروگاه کوچک باالی چشمه
ناحیه خوست ولسوالی شغنان از نور برق نیز مستفید شده اند.

