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 سلما؟ بند اعمار یا هریرود آب شرع بیع

 

های زیربنایی کشور   ترین پروژه  بند سلما یکی از عمده
 بررسی و تشخیص جاری ۀسی سد ۀاست که حوالی ده

خان  گردید. طرح اعمار آن در زمان سردار محمد داوود
دست گرفته شد. همین حوالی امور مقدماتی آن تکمیل   روی

از سوی  ۀو توسط کمپنی آپکاس هندی با تعهد پرداخت هزین
آغاز گردید که پیشرفت سی  عملا افغانستان، روند اعمار آن 

 .صدی آن صورت پذیرفت در
 
 

تلخ کودتای ثور  ۀ، سبب حادثما سیاسی ناشی از دخالت اتحاد جماهیر شوروی وقت به امور داخلی کشورهای   تشنجبروز 
ما گرفت و به جایش ایدیولوژی سوسیالیزم را  توسعه را از کشور پروسۀگردید که همین حادثه طی طریق انکشافی و مقدمات 

 .ارمغان آوردپا و روستانشینان افغان به   پوشان برهنه  به کرباس
 

های   سرخ سبب شد که از پروژه قشونهای سیاسی و امنیتی و به تبع آن اشغال کشور توسط    تشنجشوربختانه افزایش 
  روی عواقبدیگر، از  ۀها پروژ  انکشافی و تلش برای توسعه در کشور دیگر خبری نباشد! توقف روند اعمار بند سلما و ده

پس از سقوط این نظام و روی کار آمدن  یایدیولوژیک سوسیالیزم به حمایت شوری وقت بود. این بحران حتکار آمدن نظام 
 .چنان ادامه داشت  دو نظام دیگر )مجاهدین و طالبان( هم

 
دست   های انکشافی روی  جهانی، یک بار دیگر برنامه ۀبا سقوط طالبان و روی کار آمدن روند نوین سیاسی با حمایت جامع

سیاسی حاکمیت موجود و قوانین نافذه، بر آن شدند تا روند انکشاف و توسعه زیربنایی را  ۀبا ارادذیصلح گرفته شد و مقامات 
 .دست گیرند  روی

 
های منطقه و جهان  المنفعه را برای کشور های عالم  رسانی و پوشش و تطبیق پروژه  همین اراده توانست بستر رقابتی کمک

 .های دور و نزدیک در صدد کمک و همکاری برای انکشاف افغانستان، آستین بر زدند یشتر کشورفراهم کند که ب
والن سکتور ؤو مسذیصلح  اعمار بند سلما بود که اعمار آن در اولویت کاری مقامات ،های انکشافی این دور  یکی از پروژه

کننده بود و کشور هندوستان که از   های کمک کشور مربوطه قرار گرفت. تطبیق این پروژه نیازمند حمایت مالی و تخنیکی
نزدیک  مصرفرا با  ندبکشورما در تعاملت دیپلوماتیک معاصر بوده و هست، حاضر شد که این  استراتژیک ۀدوستان دیرین

های   سه سال، از کمکاحتمالی آن، طی مدت زمانی حداقل پانزده ماه و حد اکثر  مصارف ۀبه صد میلیون دالر به اضاف
گذاشته شد و کمپنی آپکاس هندی برای دومین بار  مجدداا سنگ تهداب آن  ۱۸۳۱بلعوض خویش، اعمار کند. در ماه حوت 

 .روند اعمار آن را آغاز کرد
 

شرق هرات، در مربوطات ولسوالی چشت شریف   کیلومتری شمال ۱۷۱سلما که در مسیر دریای هریرود و  ندباحداث 
مقدماتی مبین آن است که با مخزن آبگیر به ظرفیت نزدیک به دو میلیون مترمکعب حدود  های  بررسیگیرد،   صورت می

 .کند  میذوالفقار نیز آبیاری  ۀهای هرات را الی دهن مین و اراضی و کشتزارأمورد نیاز هرات را ت وپنجمیگاواتبرقچهل
 

ازآبهریرودونگرانیۀکنندعنوانمصرفموجودیتدوکشورهمجواربه هایایندودرعواقباعماراینپروژه،
کهدوکشور،عالوهبرهویتاقتصادی،هویتسیاسیمنطقوینیزنثاراینپروژهکرد.چنانبندهمانآوانطراحیاین

باتبانیهایهریرود،طیآبعنوانکشوراصلیومالکایرانوترکمنستان،بدوندرنظرداشتابعادحقوقیافغانستانبه
حدودهفتاددرصدآبورودیبهتواندمیکهاکمالبندسلمااندکردهاحداث«دوستی»رابهنامیبندهمدرمسیرهریرود

 .دوستیراکاهشدهدبندمخزن
 
منظور آبیارى پنجاه هزار هکتار اراضى زراعتى دو   پنج کیلومترى سرخس، به و هاى هریرود در هفتاد  دوستی روى آب بند

 .پنجاه میلیون مترمکعب آب آشامیدنی خراسان احداث گردیده است و صد مینأتکشور و 
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های احتمالی   های دوبعدی، یعنی ممانعت عمدی احتمالی از سوی شرکت مجری و ممانعت  همین مهم سبب شده تا ممانعت

ر، این پروژه را در روند اعمار مجدد، تهدید کند که در واقع هر دو بعد ممانعتی عمدی و مغرضانه کشورهای همجوا
های   تواند به یک عامل ممانعتی منتهی شود؛ یعنی دخالت کشورهای همجوار در امر ایجاد ناامنی و یا طرح ممانعت  می

 .تخنیکی
 

اقتصادی و منفعت مالی  ۀتواند جنب  ط شرکت مجری میو تعلل در اکمال کار این پروژه توس خیرأتتحلیلگران بدین باوراند که 
 متاعمیلیون مترمکعب آب که حیثیت  ۰۱۱خیر و تعلل این شرکت کم از کم بیش از أداشته باشد، بدین قیاس که در هفت سال ت

ممکن نبود.  بند سلما، اصألرا دارد، به کشورهای همجوار سرازیر شده است که این کار در صورت آبگیری در  ستراتیژیکا
، در شود  میمیلیون دالر  ۰۱۱حدود  مجموعاا یک دالر هم که ارزش داشته باشد  حتیمکعب آب هریرود  هرگاه هر متر بناءا 

 .شده است بینی  پیشمیلیون دالر  ۱۳۱این پروژه پس از افزایش احتماالت بودجوی، حدود  مصرف کلکه   حالی
 

البینیمیانکشورهایمغرضوشرکتمجریهندیصورتگرفتهباشد،یکتعاملاقتصادیذاتاحتمالاکهپسدرصورتی
بسازد.می مجری شرکت متوجه را سلما بند پروژه اجرای مفاد از بیشتر مراتب به مفاد ها و   بخشی از دغدغه تواند

موجودیت این موانع است که اگر این حدس ریشه واقعی داشته باشد،  های موجوده نزد آگاهان امور مربوطه، احتمال نگرانی
های سال به طول انجامد، زیرا شرکت مجری در واقع منبع پولی جاری و قابل   خیر در اجرای پروژه سالأشاید تداوم تعلل و ت

 .توجهی را در دست دارد که به آسانی از آن نخواهد گذشت
 

برای این شرکت ای های جاری هریرود توسط شرکت هندی، بهانه   ر تداوم بیع و شرع آببا رویکرد به این احتمال، در ام
، برایانتقالموادساختمانیمناسبنبودراهمواصالتی، اوضاعجوی، منیاانمجری کم نیست که همواره به مواردی چون: 

دیگر را پیش کند و همواره به تجارتش توجیه قابل  ۀها بهان ها و صد  ده …محلیدرمنطقهومناسبنبودکارمندانتخنیکی
هم یک روز انجنیر   اند، با آن ای به این مهمی، تعداد اندکی مصروف کار  تداوم ببخشد. هم اکنون دیده شده که باالی پروژه

 !کند  نمینیست، یک روز مواد ساختمانی، یک روز مواد سوخت و یک روز هم اوضاع جوی ایجاب کار را 
 

در امر آبگیری وجود ندارد که شرکت  خیرأتشان، هیچ توجیهی برای تعلل و   اند که طبق مشاهدات  مدعی شاهدان عینی
خیر آبگیری، چه کاری انجام أاخیر شرکت در ت ۀروز ۰۱خیر انداخته و معلوم نیست با این بهانه أمجری این روند را به ت

و آنگاه انجام  نشده بوداجرا  نشان بدهد که این کار تخنیکی قبلا  را عملا روز این کار  ۰۱خواهد شد که طبق برنامه، پس از 
 !شده است

 
تواند یکی از عوامل ناامنی در منطقه به شمار رود، ولی با توجه به   البینی پاکستان با هندوستان می مورد بعدی، منازعه ذات

سیاسی  تواند  میکه شرکت مجری هندوستان یک نمایندگی دیپلوماتیک نه بلکه یک شرکت خصوصی ساختمانی است،   این
 .های تخریبی مخالفین هندوستان قرار بگیرد  هم ممکن به نحوی مورد تهاجم برنامه نباشد، اما با آن

 
چنان به زخم ناسوری بدل   شده تا این روند همممانعتی، مشکلت تخنیکی و اداری ما نیز سبب  ۀبا توجه به دو فکتور عمد

توان به شرح   هم از این وضعیت استفاده اعظمی خود را داشته باشند. مشکلت تخنیکی و اداری را میذینفع شود و جوانب 
 :کرد بندی  دستهزیر 

 
با چند مشکل حقوقی و  ودش  میرسیده، گفته  ءهند و کشور ما به امضاذیصلح نخست قرارداد این پروژه که توسط مقامات 

 :رو است  به تخنیکی رو
های   صورت کلی گفته شده که هندوستان از کمک  شرط کمی و کیفی درج این سند نشده و صرف به و هیچگونه قید .1

متوجه افزایش هزینه شده و  اا بعدکند که   هشتاد میلیون دالر تطبیق می ۀبلعوض خود، این پروژه را با هزین
 .احتمالی آن را هم متقبل شده استهای   هزینه

که تا هنوز هیچگونه سند  شود  میصلح مربوطه، گفته  با توجه به سکتور مربوطه و ارگان اداری و حکمی ذی .2
و ناظر بر  ندهگیر گزارشقرارداد این پروژه و یا کاپی آن نزد وزارت مربوطه وجود ندارد که بتواند مبتنی بر آن 

 .تطبیق پروژه باشد
واقعی موجوده، وارد تعامل نشده تا  تخنیکی و متخصص در امر بررسی مشکلت واقعی و غیرت ئهیتاکنون هیچ  .3

  های مناسب را با توجه به جامعه  حل  از بعد کمی و کیفی همه مشکلت را بررسی و راه یدقراردابا شرکت  اا دقیق
 .ارایه شده را در امر تسریع کار، پیگیر باشدهای   ها و طرح  محیطی ارایه و تطبیق برنامه شناسی
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سال از آغاز کار این پروژه گذشته، هیچگونه گزارش دقیق تخنیکی و فنی در دوایر   تاکنون که نزدیک به ده .4
کشور با رویکرد بدان، بتوانند اقدام فنی و تخنیکی  ۀپای مربوطه محلی و مرکزی وجود ندارد، تا مقامات بلند

 .دست گیرند  زودرس را روی
صورت قطع و با معنای واقعی و احساس   های کشفی و امنیتی به  هیچ تیم تخنیکی امنیتی که از آدرس ارگان .5

های امنیتی اقدام مداوم و   مین امنیت محیطی با هماهنگی دیگر ارگانأولیت قضیه را دنبال کرده و در امر تؤمس
 .کنون وجود ندارد پیگیر داشته باشد، تا

مطرح شده است و فکتور قابل  ۲۱ ۀدر سد استراتژیک تاعمعنوان   ها به که آب در بعضی کشور  به این با توجه  .6
تر، تاکنون هیچگاهی برای رفع این   ها خواهد بود، مقامات رهبری کشور با نگاهی عمیق منازعه برای کشور

های  دیپلوماتیک وارد تعاملت و گفتگومجاری سازی با کشورهای همجوار از  دهی و اعتبار  معضل و اطمینان
 .اند  ای حوزوی و موضوعی نشده  زمینه

 
 خرامد که:  می ما   های واقعی در ذهن  با توجه به موارد مطروحه در فوق، پرسش

مراجع کنون چه بوده است؟ طرح دکترین سیاست خارجی ما و اقدامات  قاطع سیاسی مقامات رهبری ما تا ۀدر این راستا اراد 
کنون چه بوده است؟ اقدامات فنی و تخنیکی مراجع  دیپلوماتیک مثل وزارت امور خارجه کشور برای رفع این معضل تا

های ذیدخل   صلح در رفع مشکلت تخنیکی این معضل چه بوده است؟ و در نهایت اقدام تخصصی بورد رهبری وزارت ذی
 عنوان متخصص، تاکنون چه بوده است؟  با توجه به مشاورین گوناگون خارجی و داخلی به

 
 و دار  های کج  منطقوی، با پشت کردن به رقیب، با سیاستهژمونی  اا خاصتهای جاری امروزه،   که در رقابت دانیم  میهمه 
رسد   نظر می  حل نخواهد یافت. به  های از سر تضرع، این چنین مشکلت هرگز راه  های مصلحتی و چمیدن  ، با خمیدنمریز

الملل، از   حقوق بینموضوع با اراده سیاسی قاطع، با رویکرد به مواد و مفاد  توانند  میکه مقامات طراز اول اگر بخواهند، 
های تخصصی  حل سیاسی و تخنیکی به این چنین معضلت بیابند که برخورد  های دیپلوماتیک و گفتگویی منطقوی، راه مجرا

ساز   مدت مشکل  دوستی هم در کوتاه ندبصد کاهش آب در  وژه را محتمل خواهد ساخت و درو تخنیکی، تطبیق موفقانه این پر
از آب هریرود با ادعای ذینفع مدت وضعیت نسبی عادی را به خود خواهد گرفت. روی این ملحوظ جوانب دراز است اما در 

منافع همه را عادالنه تضمین کند، متقاعد شده و دست از این منبع، به موردی که بتواند حقابه آن  در نتیجهالملل و  حقوقی بین
 .منظور پیشگیری از تطبیق پروژه، برخواهند داشت  موجب به  های بی  از دخالت

 
آب نقش مهمی دارد  -که از ارکان مهم توسعه کشور عزیز ماست -انکشاف اقتصادی، اجتماعی پروسۀبدیهی است که در 

های این چنینی بدون شک  ندبتواند ممد خوبی برای توسعه اقتصادی به حساب آید و اعمار   در انکشاف زراعتی که می اا خاصت
 .منابع بزرگ آبی برای برآورده شدن اهداف مطروحه خواهد بود

 


