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 د امی و همکاری مثمر نمادی از «بند سلمه»
 

ه استثنای ب ،کشور دوست افغانستان، هند، یکی از کشور های بوده است که روابط نیک و حسنه با مردم افغانستان

ت و داشته اس ،حزب دموکراتیک خلقحکومت کمونیستی  وی سابقه بر افغانستان وتهاجم قشون سرخ شوردورۀ 

ه یکی از حامیان این حکومت در جامعۀ بین المللی بود. ولی با سقوط آخرین حکومت آن دوران بدران دوران 

ی و همکاری با مردم افغانستان را در یوان هم ز تغییر روش داد و بار دیگر مسیرهند نی ،رهبری داکتر نجیب

ً این روش پس از بیشتر مشهود گردید و به همکاری های مالی و سقوط نظام طالبی  پیش گرفت  مخصوصا

 تخنیکی  به افغانستان افزود. 

که بین هند و پاکستان موجود  با خصومتی این موقف گیری هند در برابر افغانستان دران مقطع خاص زمان 

از  بیشتر ناشیدر افغانستان هستند،  جلو گیری از نفوذ یک دیگر ر دو کشور در صدد مقابله برایاست و ه

منافع دراز  میناکستان و نقشی که پاکستان برای تأو تنظیم های جهادی مستقر در پ پاکستان با گروه ها نزدیکی

چنین نیات  شئونت طلبانه و آزمندانۀ  غانستان شاهدملت افو امروز بود مدت خود در افغانستان پیشبینی کرده 

نشأت کرده بود. زیرا پاکستان خود را مالک الرقاب ملت افغانستان در مبارزۀ پاکستان در افغانستان است، 

جهان معرفی با خدعه و نیرنگ در  ،در برابر ابر قدرت شوروی ملت با شهامتاین  شجاعانه و استقالل طلبانۀ

ونها پناهدۀ افغان در پاکستان و خوش خدمتی ها و موقف گیری های نوکر منشانۀ اکثر از حضور ملینمود و 

ن این و رهبرا نمایندگانمعی ات و کنفرانس و مجدر هیچ مالق انچهنچ، کرداستفاده  گروه های مستقر در پاکستان

می  نمایندگیفغانستان از ملت ابود که پاکستان  اشتراک و سخن زدن نداشتند و اینتنظیم ها و گروه ها اجازه 

ضح " وااین حقیقت تلخ را احمد رشید نویسندۀ بنام پاکستانی در اثر معروفش بنام "سقوط در هرج مرج کرد.

د و دار بوخور ن که از حمایت آشکار  پاکستان برافغانستابعد از سقوط نظام طالبی در هند ولی است.  ساخته

ن سعودی و اتحادیۀ امارات عربی بود که نظام طالبی را به رسمیت در پهلوی عربستاسه کشور  پاکستان یکی از

 موقف داد و صادقانه در پهلوی مردم افغانستان قرار گرفت.  تغییرشناخته بود، 

تعلیم و تربیه  برای افغانستان  شبخو کمک های آن بیشتر در زیر ساختها یکی از کشور های است که هند 

در والیت « بند سلمه» . اعمارهم اکنون پانزده هزار محصل افغان در هند مشغول تحصیل هستند استمتمرکز 

و سوابق آن به ده ها سال قبل از آنچه فغانستان داشته است که هند در ا ه ای استدهرات  یکی از پروژه های عم

 افتاده است، می رسد. اتفاق در سه دهۀ اخیر در افغانستان
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 سال حوالی  رود آغاز گردید  ولی در ر دریای هریتبر بس 1976نخست در سال « بند سلمه»کار ساختمان 

ا بدست آورد ولی برای مدت قرار داد اعمار این بند ر 1988سال  یک شرکت هندی در .معطل گردید 1980

هند به  2006سال در متوقف شد. اثر بی ثباتی اوضاع امنیتی و سیاسی  ناشی از جنگ های داخلی  زیادی در

میگاوات برق  42ی متعهد شد. بند سلمه میتواند دو صد ملیون دالر امریکائمویل این پروژه  با مصرف تخمینی ت

 آبی تولید کند و در حدود هشتاد هزار هکتار زمین را آبیاری نماید.

آن تصویب نمود  و اعالم  برای اکمال هند مصرف تجدید نظر شده ای این بند را کابینۀ 2013ال در جنوری س

ولی باز هم به دلیل نا امنی ها و تخریباتی که  تکمیل خواهد شد  2014ن در دسمبر داشت که کار اعمار آ

عمل آمد باز هم برای دو سال دیگر اکمال ه داخلی و خارجی برای جلو گیری از اکمال این بند ب بعضی حلقاتاز

 یق افتاد. ساختمان و آغاز بهره بر داری از آن به تعو

مشکالتی بود  تخریبات و ساختمان این بند همراه باآغاز گردید.  2015جوالی  26ر ذخیرۀ آب در بند سلمه د 

که دو همسایۀ غربی و جنوبی افغانستان، ایران و پاکستان، هم برای هند و هم برای افغانستان خلق میکردند. 

نمی  د ومایمی ن شرطآزاد و بدون قید و  ۀ نا مشروع ورود استفاد ایران به این منظور که از آب دریای هری

هار کردن مچنانچه تخمین می شود که با اعمار این بند و  خواست که چنین ثروت باد آورده را از دست بدهد

 آبی که به ایران می ریزد هفتاد در صد کاهش می یابد. ،آبهای آن

نظر  باشد و از جانبی هم جلو گیری کرده ،کشور به زعم آن ،تاننفوذ هند در افغانساز  اینکه برایهم و پاکستان  

که با هند دارد کوشش داشت بر هند و سیاست های آن در افغانستان  وی ایمناقشات منطقبه رقابت های سیاسی و 

 ضربه بزند. 

این بند را متوقف سازند. پولیس  کار اعماریاستمداران در ایران سعی نمودند عده ای را عقیده بر این است که  س

ملی افغانستان در محل گزارش داده بود که حکومت ایران به اعضای محلی طالبان پول میداد که با ساختمان این 

ایران  را متهم نمود که در  ،نجیب هللا کابلی یک عضو پارلمان از والیت کابل 2009بند مخالفت نمایند. در سال 

یکی از مامورین عالی رتبۀ  افغانستان اذعان داشت که تاریخ اکمال این بند در  میکند. ساختمان این بند مداخله

هنگام تکمیل این بند  کاری های بیشتر ایران سری نگهداشته شده بود چنانچه سفیر ایران هراس از تخریب

 « ما را غافلگیر نمودید» اعتراف کرده بود که 

کشته شد، رسانه  2010یف همراه با پنج مامور امنیتی در جنوری سال شت شرالقدوس قیام ولسوال چزمانیکه عبد

راتیان  ه مله را متقبل شدند ولی تعدادی ازان خواندند. طالبان مسئولیت این حیهای افغانستان آنرا یک حملۀ شورش

 قیام یکی از کسانی بود که بر ساختمان آقایآنرا بخشی از مشکل وسیعتری دانستند که آن والیت با ایران دارد. 

 این بند تاکید داشت.

کوشش کردند رد که طالبان مربوط شورای کویته ادارۀ امنیت ملی افغانستان ادعا ک 2013در ماه مارچ  سال 

. به موجب اظهارات شفیق هللا طاهری سخنگوی  ادارۀ منفجر سازندکیلو گرام مواد منفجره  1300با  این بند را 

قب ع ت انتحاری را طر  ریزی میکند درمنیت ملی افغانستان مال عبدالغنی  یک عضو شورای کویته که حمالا

این ارتباط  بهسید گل  بنام کسیستان پاکستان انتقال داده بود. از بلوچکه مواد منفجره را  این دسیسه قرار داشت

 باز داشت گردید. 
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ی از انجینران و تخنیکران لمه مصرف نمود و عالوه بر آن تعدادملیون دالر را برای ساختمان بند س 300هند 

 ین کشور در اثر حمالت تخریب کارانه و دهشت افگنانه در جریان ساختمان این بند کشته شدند.ا

ق در بیانیۀ افتتاحیۀ خود به سواب   این بند به والیت هرات سفر کردنریندرا مودی صدراعظم هند که برای افتتا

شتیه به چ تصوفی و از نقش طریقت ددیرینۀ سیاسی، علمی، فرهنگی و مشترکات عقیدتی اشاره نموتاریخی و 

 عرفان و تصوفتاثیر آن بر رهبری شیخ معین الدین چشتی در همین ولسوالی چشت، محل بند سلمه، در هند و

اعمار این بند تقدیر نموده  در قربانی های کار مندان هندی و افغاناز  . صدر اعظم هندیاد آور گردید رکشو اندر

 « خون ما با خون شما افغانها درین خاک مزج شده است و دوستی صادقانه را استحکام بخشیده است» گفت: 

ب آب را ملیون متر مکع 640و گنجایش ذخیرۀ  عرض متر طول و سه کیلو متر کیلوو شش بند سلمه که بیست 

 خانه های  بیش از دو صد و پنجاه هزار خانوار اری میکند ودارد ، هشتاد هزار هکتار زمین زراعتی را آبی

 روشن میسازد. در چهار ولسوالی روستائی را 

و هم در نجات افغانستان از  منافع اقتصادی هند را از طریق افغانستان تامین می نماید هم کمک دیگر هند که

ن ارچاه بهار ایران است که رهب ربندز استفاده ا محاصرۀ اقتصادی و احتیاج به پاکستان  کمک می نماید،

افغانستان، هند و ایران توافقنامۀ مربوط به استفاده از این بندر را که هند بیش از دو صد ملیون دالر درین زمینه 

 در تهران امضا کردند. اخیراً سرمایه گذاری کرده، 

شور ها به یکدیگر و کاین کشوربوده و حلقۀ اتصال  سرحد   شور همافغانستان کشور محاط به خشکه که با شش ک

نیز از امتیازات خوب اقتصادی و نجات از محاصرۀ اقتصادی  ،سیای میانه از آن طریق به جهان میباشدهای آ

پاکستان منفعت می برد. هر زمانیکه پاکستان خواسته است راه صادرات و واردات را از بنادرش به افغانستان 

ت امتیاز گرفته اس ،این راه ترانزیتی از طریق پاکستان فغانستان محتاج  به بهانه های مختلف سد نموده و از ا

ن ای ،به بهانۀ ویزه عمار یک پل در بندر تورخم و حاالچنانچه در یک ماه اخیر یک بار به بهانۀ جلو گیری از ا

 راه ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان را بسته است.

حاصالت که بزرگترین منبع اقتصادی برای افغانستان است  به پاکستان هر سال در فصل جمع آوری میوه و 

رات برای صاد رابهانه های گونا گون این شاهرگ اقتصادی افغانستان را قطع میکند و یا هم تعرفه های گمرکی 

تان را برای امتعۀ پاکسافغانستان بلند میبرد و در مقابل افغانستان را مجبور می سازد که تعرفه های گمرکی 

یانه سیای مهمین طریق  به افغانستان و آ ه بهار که هم امتعۀ صادراتی هند ازد. با استفاده از بندر چازیل بدهتن

انستان اتکای افغ ،داشته می باشد های گرم و یک بندر بحری میبخواهد رسید و افغانستان دسترسی مستقیم به آ

ع می که پاکستان وض به پاکستان نه تنها کاهش خواهد یافت بلکه افغانستان از تهدید ها و محاصره های اقتصادی

همکاری های هند با افغانستان است که بجای ترور و دهشت، قتل و از و این یکی دیگر هد دادکند نجات خوا

ر ، دحریم مقدس این خاک پاکالمنفعه در افغانستان و تجاوز بر  خونریزی، ویرانی و بربادی همه نهاد های عام

تأمین رفاه و آسایش، تهیۀ برق و افزایش محصوالت زراعتی، کار یابی و بهره بر داری از منابع طبیعی و رشد 

   اقتصادی افغانستان همکاری صادقانه با نیت نیک می نماید.

  

 پایان


