
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 
 

 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 2015/ 13/10 غنی جلیل

 یا بخشش حاتم طائی  لجاجت سیاسی «بند سلمه»تغییر نام 
 

بند » والیت هرات بنام  شریفشت را در ولسوالی چ « بند سلمه »اخیراً کابینۀ افغانستان تصمیم گرفت که نام
 تبدیل کند که اقدامی است منافی فرهنگ و داشته های ملی و فرهنگی افغانستان. « هند -دوستی افغان

شکی نیست که کشور دوست افغانستان، هند، یکی از کشور های بوده است که روابط نیک و حسنه با مردم 
ب حزحکومت کمونیستی  وی سابقه بر افغانستان وتهاجم قشون سرخ شوربه استثنای دورۀ  ،افغانستان

یکی از حامیان این حکومت در جامعۀ بین المللی بود. ولی با داشته است و دران دوران  ،دموکراتیک خلق
وائی و ن هم ز تغییر روش داد و بار دیگر مسیرهند نی ،رهبری داکتر نجیبه سقوط آخرین حکومت آن دوران ب

بیشتر مشهود وط نظام طالبی سقپیش گرفت  مخصوصاً این روش پس ازهمکاری با مردم افغانستان را در 
کمک های آن گردید و به همکاری های مالی و تخنیکی  به افغانستان افزود. هند یکی از کشور های است که 

دهۀ تهاجم است که میتواند اشتباهات تعلیم و تربیه  برای افغانستان متمرکز  شبخو بیشتر در زیر ساختها 
ه ای است ددر والیت هرات  یکی از پروژه های عم«  بند سلمه »اعمار. شوروی بر افغانستان را جبران نماید

 اتفاق که هند در افغانستان داشته است  و سوابق آن به ده ها سال قبل از آنچه در سه دهۀ اخیر در افغانستان
 افتاده است، می رسد.

رود آغاز گردید  ولی در همان  ر دریای هریتبر بس 1976نخست در سال « بند سلمه » کار ساختمان 
 یک شرکت هندی در .صدمه دید و کار اعمار آن متوقف شدسالهای اول جنگ داخلی بین تنظیم های جهادی 

اثر بی ثباتی اوضاع امنیتی و  ا بدست آورد ولی برای مدت زیادی درقرار داد اعمار این بند ر 1988سال 
دو مویل این پروژه  با مصرف تخمینی هند به ت 2006سال در متوقف شد. سیاسی  ناشی از جنگ های داخلی 

میگاوات برق آبی تولید کند و در حدود هشتاد هزار  42ی متعهد شد. بند سلمه میتواند  صد ملیون دالر امریکائ
 هکتار زمین را آبیاری نماید.

آن تصویب نمود  و اعالم  برای اکمال هند مصرف تجدید نظر شده ای این بند را کابینه 2013ال در جنوری س
 2015جوالی  26ر تکمیل خواهد شد. ذخیرۀ آب در بند سلمه د  2014داشت که کار اعمار آن در دسمبر 

مشکالتی بود که دو همسایۀ غربی و جنوبی افغانستان، ایران  تخریبات و ساختمان این بند همراه باآغاز گردید. 
ان خلق میکردند. ایران به این منظور که از آب دریای هریرود و پاکستان، هم برای هند و هم برای افغانست

خواست که چنین ثروت باد آورده را از دست نمی  می نمود و شرطآزاد و بدون قید و  استفادۀ نا مشروع و
باشد و از جانبی هم  جلو گیری کرده ،کشور به زعم آن ،تاننفوذ هند در افغانساز  اینکه بدهد و پاکستان برای

مناقشات منطقوی که با هند دارد کوشش داشت بر هند و سیاست های آن در به رقابت های سیاسی و نظر 
 افغانستان ضربه بزند. 

کار اعمار این بند را متوقف سازند. یاستمداران 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  پولیس

ایران  را  ،نجیب هللا کابلی یک عضو پارلمان از والیت کابل 2009ساختمان این بند مخالفت نمایند. در سال 
بۀ  افغانستان اذعان داشت که تاریخ یکی از مامورین عالی رت متهم نمود که در ساختمان این بند مداخله میکند.

هنگام  اکمال این بند در هراس از تخریبکاری های بیشتر ایران سری نگهداشته شده بود چنانچه سفیر ایران
 « ما را غافلگیر نمودید» اعتراف کرده بود که  تکمیل این بند 
کشته شد،  2010جنوری سال  شت شریف همراه با پنج مامور امنیتی درالقدوس قیام ولسوال چزمانیکه عبد

 مله را متقبل شدند ولی تعدادی ازرسانه های افغانستان آنرا یک حملۀ شورشان خواندند. طالبان مسئولیت این ح
قیام یکی از کسانی بود که بر  آقایهراتیان  آنرا بخشی از مشکل وسیعتری دانستند که آن والیت با ایران دارد. 

 ساختمان این بند تاکید داشت.
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ادارۀ امنیت ملی افغانستان ادعا کرد که طالبان مربوط شورای کویته  کوشش کردند  2013در ماه مارچ  سال 
. به موجب اظهارات شفیق هللا طاهری سخنگوی  منفجر سازندکیلو گرام مواد منفجره  1300با  این بند را 

ت انتحاری را طر  ریزی میکند مالادارۀ امنیت ملی افغانستان مال عبدالغنی  یک عضو شورای کویته که ح
به سید گل  بنام کسیستان پاکستان انتقال داده بود. از بلوچکه مواد منفجره را  عقب این دسیسه قرار داشت در

 این ارتباط باز داشت گردید. 
معدودی از انجینران و  ملیون دالر را برای ساختمان بند سلمه مصرف نمود و عالوه بر آن تعداد 300هند 

 ین کشور در اثر حمالت تخریب کارانه و دهشت افگنانه در جریان ساختمان این بند کشته شدند.خنیکران ات
، انتظار میرود تا نه ماه دیگر آب گیری ذخیرۀ آن متر طول و سه کیلو متر عرض دارد بند سلمه که بیست کیلو

 تکمیل گردد.
به پاس خدمات «  هند  -بند دوستی افغان » به « سلمه » فیصله نمود که نام این بند از  کابینۀ افغانستان اخیراً 

است کوچکی نام یک قریۀ « سلمه » آنها هم این بود که  ضعیف. و استدالل شود نام گذاریی ها و تلفات هند
یکی از قریه است شکی نیست ولی نام قریۀ کوچکی « سلمه » این که د در ان محل موقعیت دارد. نبکه این 

بزرگ اقتصادی  منفعتهای افغانستان است که تا افغانها یاد آوری کرده می توانند به هیمن نام مسمی بوده و 
با خود  را هزار خانوار و زیر ساختهای تولیدی کتار زمین و تهیۀ برق برای ده هاآبیاری هشتاد هزار هبرای 

هند، و تلفاتی که افراد آن در جریان  ،ی های مالی و تخنیکی کشور دوستحمل میکند. در حالیکه از همکار
 بودشده شان و شرکت ساختمانی متعلقه به آنها داده و اجرای وظایفی که از طرف کشور  ساختمان این بند
. دولت باید تقدیر نمود اما نه به بخشیدن نام های تاریخی  ولو کوچک در سطح یک قریه ،متحمل شده اند

ید و یا قسمتی از سرکی را یاد گاری به پاس خدمات هند و انجینیران آنها اعمار نما آبدۀ غانستان می توانست اف
ایجاد نماید که فردا سایر کشور  پیشینۀهند  بنامد نه اینکه –منتهی می شد بنام سرک دوستی افغان  بند اینکه به 

د به افغانستان جصد ملیون دالری که ادعا میشونبیش از پکمک ها مثل ایران همسایۀ دیگر افغانستان با 
شاید یکی از دالیلی که  نام گذاری محل دیگری را نماید و یا هم کشور های دیگر. تقاضایمساعدت کرده 

در ضدیت با پاکستان بوده  باشد تا به  بنامد« هند -بند دوستی افغان» را بنام « سلمه » کابینه تصمیم گرفت بند 
ر با چنین نیت و تا چه حد عمیق است. اگ ،رقیب قسم خوردۀ  آن ،پاکستان نشان دهد که دوستی افغانستان و هند

آقایان  ،رهبران دولتو استشارۀ تائید قبلی خود سرانه و بدون  که بدون هیچگونه شک و تردید ،طرز دیدی
این تصمیم اتخاذ  نین پیشنهادی را حتی به مجلس مطر  کرده نمی تواند،کابینه چ ،بدهللاداکتر غنی و داکتر ع

را ولو یک د آنهم لجاجتی که یک نام تاریخی جز یک لجاجت سیاسی چیز دیگری تعبیر شده نمی توان شده باشد،
نام کسی نیست که همچنان « سلمه »  در معرض معامله قرار میدهد. ،قریۀ کوچک در گوشۀ دور افتادۀ کشور

تغییر داد و یا هم  به اصطال   ،قۀ شخصیو یا هم نا خوش آیند به سلیآن شخص بتوان آنرا یا با تغییر تابعیت 
لکیت شخصی کسی که آنرا به لک بخشی های به نوع حاتم طائی نمود. این نام حق ملت افغانستان است و نه م

 ر دهد.با در نظر داشت منافع و روابط شخصی تغییذوق و 
 خرج اگر از کیسۀ مهمان بود
 حاتــم طائــی شدن آسان بود

یک از این کشور ور نظامی و مالی داشته اند و هر افغانستان حض زده سال گذشته چهل و دو کشور دردر پان
 شانیا کمک نمودند و یا مصرف کردند، از ده ها تا هزاران دختر و جوان ها از ملیونها دالر تا ملیارد ها دالر 

 یک از کشور ها نام جائی را بخشید؟آیا باید به هر  را قربانی دادند
و بند و انهاری که  در ده ها ، شاهراه ها، فابریکه ها، می نگریم ساختمانها، جا تۀ نه چندان دورشوقتی به گذ

ک که در بریکۀ جنگله های بارز آن فاافغانستان  ساخته شده هیچ یک بنام کشوری و یا شرکتی نیست. نمون
آن به نرخ آهن پاره در پاکستان بفروش رسید، فابریکۀ جبل ماشین آالت جنگهای تنظیمی ویران شد و  زمان

قندهار، و ده ها فابریکۀ خورد و بزرگ دیگر،   یالسراج، فابریکۀ نساجی پل خمری، فابریکۀ پشمینه باف
تونل  سالنگ، بند نغلو، بند سروبی، بند مزار شریف،  –رات، کابل ه –قندهار، قندهار  -شاهراه های کابل
چه خورد و چه  ،این پروژه هاو ده ها پروژۀ دیگر. ولی می بینیم هیچ یک از  ، بند دهله کجکی، بند سرده 

 بنام کسی و یا کشوری نیست و خصوصیت افغانی آن در هر نقطۀ که موقعیت داشته حفظ شده است.  ،بزرگ
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مصارف کشور های که در پانزده سال گذشته در افغانستان یا قربانی داده اند اگر قرار باشد بر اساس تلفات و 
افتخارات و یا معاونتهای تخنیکی و مالی نموده اند مناطق را یکی پی دیگری بنام این کشور ها کنیم  نه تنها 

 یرد. هم در معرض معامله قرار میگیم داد  بلکه هویت ملی و افغانی نامهای تاریخی را از دست خواه
 که در افغانستان سرمایه گذاری جانی و مالی  کرده اند در دستثق و درست از تمام کشور های تهیۀ ارقام  مؤ

عالوه بر ملیارد  سال یکصد و ده ملیارد دالر را تنها ولی تا جائیکه معلوم است مثالً ایاالت متحدۀ امریکا نیست
صرف جنگ علیه دهشت افگنی و تقویۀ قوای برای باز سازی افغانستان،  ها دالر مساعدتهای مالی و تخنیکی

-باالحصار  تاریخی را بنام دوستی افغانمثالً یا باید کدام قشلۀ عسکری و یا آنظامی افغانستان کرده است  
هم  پیمان ناتو همه هم کمک مالی نمودند وعضو کشور های  ترتیب همینابداً نه. به  ؟امریکا نام گذاری کرد

تلفاتی را در جنگ علیه القاعده و طالب در افغانستان متحمل شده اند تا دولت نو پای و متزلزل افغانستان را 
 کمک کرده باشند.
ضو پیمان ناتو در افغانستان ع های توجه را به جدول تلفات کشور هااز تلفات این کشور بیشتربرای  توضیح 

 میکنم  جلب
 
  

Year US UK Other Total 

2001 12 0 0 12 

2002 49 3 18 70 

2003 48 0 10 58 

2004 52 1 7 60 

2005 99 1 31 131 

2006 98 39 54 191 

2007 117 42 73 232 

2008 155 51 89 295 

2009 317 108 96 521 

2010 499 103 109 711 

2011 418 46 102 566 

2012 310 44 48 402 

2013 127 9 25 161 

2014 55 6 14 75 

2015 14 0 3 17 

Total 2370 453 679 3502 

 
شانرا  در افغانستان از  شهروندسرباز و  3502اً این کشور ها که مجموعبا مطالعۀ این جدول دیده میشود    

نفر و از  453دوم  نفر است و از برتانیه بدرجۀ 2370ین آن از ایاالت متحده یعنی  که بیشتردست داده اند 
 نفر.  679عضو ناتو در افغانستان مجموعاً سایر کشور های 

برای نجات آن از ستم شکی نیست که ملت افغانستان سپاسگذار قربانی ها و مساعدتهای است که جامعۀ جهانی 
با افتخارات تاریخی و  ،ولی این ملت و هنوز هم این مساعدتها ادامه دارد، متحجر آن داده است طالب و نظام

و افتخارات  هیچگاهی حاضر نخواهد بود از جزئی ترین و کوچکترین منفعت ملی  ،گذشتۀ ُپر آشوب آن
 . بگذردهیچ  قدرتی   تاریخی خود در برابر

 
 پایان
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