
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 
 7 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئموږ سره اړیکه ټینگه کړله  ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـیو خپله لهیله من ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 ۴/۱۲/۲۰۱۸                                                       یستانیس نیسیماکاد دیکاند

 برهریرود بند سلما

 (!د نیست، حیات استبن سلما یک)

 
 شرق شهر هرات یلومتریک ١٦٠در واقع بندسلما 

 :مقدمه

ز بها  پیوراتد دوشاا ه وشاور ررششامه فرهتاه و ااز دامنه هاا  واوه باباا درمناارک مرواز  هریرود 
اهت راوننى را دردا او ونیات  اور راى راوجود مى آیاد  هریارود مبه  "دولت یار"هرعى درمنرقه 

واز جنااوش شااهرهرات  هاارات میشااودعبورازشااهر شرشااراد مروااز آد ونیاات وارد ونیاات نمااوده وبااا 
 هنادریراتاد و رات قرنهاا قباو باراب عباور ومارور واروانهااب تجاارتا از هارات باهمرد  ها  میگذرد

  پلا زیبا ومرتحکما برته اند وه بنا  پو ماند یاد میشود  هوبرعکس براید رود ان

 

 دورنمای شهر و مسجد جامع هرات
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 ماالن درهرات پل

است که برر روی رودخانره هریررود در من مره مرا ن هرات تاریخی مستحکم ویکی از پلهای  ،پل ماالن

ای دور، کراروان ه و در گذشرته هرر واقع شدقندها -اده قدیمی هرات جاست. این پل در مسیر  ساخته شده

دنرد. ایرن پرل نموهایی که از هرات به ممصد سیستان، قندهار و هند سفر می کردند، از این پل عبور می 

لی میالدی( و در زمان سل ان سنجر سلجوقی به همین شک ۱۱۱۰ ی قمری )برابر باهجر ۵۰۵در سال 

 (۲۰۰۸جون  ۲۰، با اندک تفاوت، ساخته شد. )بی بی سی ددیده میشوکه اکنون 

درمقالااه ابد در باااری هریاارود مینویراااد :"  محقااک اهرااانى آقااا  نجیااش ههاای  ناراااتاد پوهنتااود وابااو 
ویلاومتر مارز  ۶٠ارات  ویلومترآد دردا و اهرانرتاد جار   ٥٦٠ویلومترروو داشته و١١٢٤هریرود

تشکیو میدهد  هریرود ررانجا  وارد ترومنرتاد ید دریا راهم وشورایراد و اهرانرتادمشترک میاد دو
هرشنااد ونیاات هاارات ررراابز   ااود را مرهااود دهااد میگردد « قاارو قااره »شااده ودر ریگزارهااا  

نگرهتااه د صااورت میباشااد ولااى بااا آنهاا  د ارااتىاده شناادانى از آش ایااد دریااا دردا ااو اهرانرااتاهریاارود 
دررالها  ا یر دو وشور همرایه ایاراد  مرایه میگردد ا  ههد جذش ریگرتانها  وشورواضاهه آش آ
نگراناى د د ه وبدود رود انه هریروُد هرانرتاد به آش امرد  بدود توجه به نیازها    -و ترومنرتاد

ر ومهار آش ها  ررحى  ود را ددر راه تورعه فا  نهاده از اید  رروه افر روز  دولت اهرانرتاد 
راد دوراتى را پارآش  آباى بااقى ن واهدماناد تاا در ریگراتانها هدررهتاه و یاایگر ددرتوروار قراردهدد 

دند  رناز تلاس ریاراى نموه ورد  را بمنظوربهره بردار  از آد احداث باه  ررح دورتى ری ت -نماید
ده ومنااه  آد را را رو  آش ها  ما پهد نماو روزفارما اید ارتد زمانى وه اید دوهمرایه رىره  ود

بااش حاک همجاوارب از اهرانراتاد باه عناواد نااظر ها  دعاوت بعماو قری  نمودندد حتى مد ود ت میاد 
ماه  وه به نوبت وررى قدرت رامیاد  اود درات باه درات مینماینادد بادود توجاه باه نیامد  دولتمرداد 

 د باىیندادناد و شاااها  ب اود ایگاد د حتى زحمات اعتراضاى رپیامدها  زیانبار اید اقدا  یکجانبه همر
شده باشد و یاا ها  تاا بحااو متوجاه نشاده ارالعى از جرراهیا  وشور ومناه  حیاتى آد ربش اید  ىلت 

مراوولیت ها  ارات وشاه مراوولیتى مها  تاراز پارادار  د واه ورراى هاا  قادرت تنهاا امتیااز نیراتد ان
  ٦٩ص  ٣٤شماره دد هصلنامه میه ن تى وشورارت!وحیامرزها وحىظ مناب  ربیعى 

رااد دولتااى بااا همکااار  مشااترک دووشورترومنرااتاد و ایااراد رو  آش هااا  " هاای  مااا اهزایااد:ب هاآقاا
 ٥٠آبیااار   رااد  هاادا احااداث ایااد هریاارود درهىتااادوپنل ویلااومتر  راار س احااداث فردیااده اراات

لیاود مترمکعاش آش شارش شاهر راه میمیلیاود  ١٥٠هزارهکتاراز اراضى زراعتاى دووشاور وتاامید 
وبهبود زیرت محیرى منرقاه از جملاه هادهها  دیگراحاداث راد وارتد  رر ریو   ىر  مشهد میباشدن

 ٩وشاتدوره رالبااد بعاد از شن د١٣٧٩ارت  عملیات اجرا  را ت اید راد دررااو دولتى اعال  شده 
او بهاررا آ ااز و تاا اوایاونىر دپلوماات ایراناى درشاهر مزارشاریا و اوت ا اتالا ایاراد باا رالبااد  
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   مصارا اجارا  ایاد راتاجراواى آد انجاا  شاده اصد وارهاا  هی ٨١آبگیر  شدد  شمرى وه ١٣٨٣
او  د منااب  ماالى آد تاامید شده وه باید تورار دووشاور بصاورت مرامیلیود دالرمحاربه  ١٦٨پروزه 

پرده شااااودد ولااااى مقامااااات ش  بااااه بهااااره بااااردار  راااا١٣٨٤بااااود ایااااد رااااد درراااااو نفااااردد  قاااارار 
مرداد اهرااد از  لراه واز ترس اینکه مبادا دولت مصلحت ندانرته « ر اره را دروار یارت»وردووش

یگر یکراو زود تاراز موعاد وبا مواهقت یکدتات پوشى ها  متناوش به  ود بیایند! عز  را جز  نموده 
  "مقرر آد را به بهره بردار  رپردند 

د  آش ونقاش ینکاه اهمیات اقتصااا"دراینجا برا  اید: آقا  ههی  با اشاره براهمیت اقصتاد  آش مى اهز
روشد شودد از اهرانرتاد بیرود رهتاه وتىااه  ناماه ا  رامارور میکنای  آد درروابر وشورها  منرقه 

ارات   باه  رمیاد دووشورایراد ووویت درمورد صادرات و انتقااو آش باه امضاا ررایده اواوه دراید 
یود مترمکعش آش از راد میل ٩٠٠راننه  دوره رى راله د رى یک اراس اید تىاه  نامه قرارارت وه

لولاه انتقااو داده شاود  مصاارا احاداث ایاد  ار لولاه ور ه ایراد به منرقه الازور وویات تورار  ار 
دالار پایش بیناى شاده ارات واه تورار هاردو وشاوربرور مشاترک تاامید   میلیارد ١ر٥لومتر نوی ٥٤٠

باه هماراه ارد دالار درآماد بیشاتر از یاک میلیا لات ایاراد رااننهرا  دوصادرات اید مقدارآش بمیشود  
  ٧٠- ٦٩صص  ٣٤شماره نرک: هصلنامه میهدد «  واهد داشت 

 وعلت تأخیرآن بند سلماپروژۀ 

كلیاد رراانه در مصااحبه  كاه باا بارب هراتد  ي ونیتش و مناب  آبهضو احمد ذاكريد رییس تنظی  آ
دلیو اصلا هدر  دومر اش وهراه رو ریرودههاب  هبررود ان ي آبگرداددهابن هقداد دفىته بودداشتد 

ربک برآورد هاب   ما باشد آبها وظیىه اصلا دولتاید همه ر وردد مها  و ارت ب وشوررهتد آش ها
رود؛ امااا ماارد  در ونیاات هاااب كعااش آش بااه كشااور ایااراد مااا لیااود مترمراااننه صاادها مارشنارااانه و
  درنرب و فررنگا رنل ما بز با وااربا وشورد  

ریارت جمهورب اهرانرتاد در دوره  یابنا ریپروژه ز دیبه عنواد بزرفترات هر تیونبند رلما در
رهته بود  شیوارش پ ٪ ٢۵ وشورهندورتاد متعهد به را تد آد شده بود وشد و بزیداود  اد ررح ر

 ردید وتانگمتوقا ا الو شد ولا  از روب م الىاد رژی وار اعمار بند ورخ دادد  ۵٧وودتاب ثور وه
 اهت مه یادا ش١٣۶١راو 

 

 
 اتدرهر بند سلما 

Yahya Chawosh 
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۲٠١۵ژوئیه  ۲۷  

وه  اعماو وحشیانه اشرار را علیه انجنیراد  ما باشد یکا از شاهداد عینادآقاب  شاوش یحیا
حکایت ورده ارت   واندد اید دارتاد دو ٢٠١۵ونب ج ٢٧درتاریس ووارفراد بند رلما در هیربوک 

 رنگ را آش میکند تا شه ررد به دو انراد اید ورد 

وواارفراد  متوجه پورته هاب امنیتا وانجنیراد اهرانرتاد حمالت  ود را  بقوو شاوشد دشمناد آبادب 
ما را باا روایس بناد دانجنیار ال  دراتگیر معااود پاروژه بناد بار  رال١٣۶٠بند رلما را تند و در رااو 

تد دیگر از مامورید ادارب آد پروژه را  بیرحمانه در شاعله هااب آتاش راو تند از  ۴۵انجنیر ىور و
نجنیر در آتش رو تند وز او شدندد وبقیه برورنی  جاد به شىا اد شهارصاد براتراردو جمله پنل نىرا
زنده ماندند ولا دیگرشاکو ورایماب بعد از هىت ماه تداوب ومعالجهد بر ا  او داده شدند ودروابو انتق

وااه یااک راااو بعااد  بلااا  ااود را از دراات داده بودنااد  یکااا از ایااد زنااده مانااده هاااد انجنیردرااتگیر بااودق
وه انگشتاد درتها وپاهایش قر  شده بودد مقاماات دولتاا را مجباور راا ت تاا او را  ازتداوب درحالا

پوراته ششات رهات مگار درایاد وقات والاا هارات دوباره  به بند رلما بىررتند  او دوبااره باه هارات و
هارات امنیتا بند را وه پیوراته ماورد حماالت ناشارار  قرارمیگرهات ومتحماو تلىاات میشادنددبه شاهر 

درهمییین صر ییت تییورن   هرا وانااد و انجنیاار درااتگیربا عالقاادار ششاات وآمرامنیاات آنجااا تنهااا ماندنااد
 ییین نجنیییر دسییتویر و مییامورین دو تیی  را اسییماعیل بییا  ییرور اشییرار خییود بربنیید سییلما  ملیی   ییرد  ا

بنید  مقاومت  شتند و خان  های انجنیران ومامورین دو ت  را تخریب  ردند وسیخ  ول وسامان آالت
 (  -Jul 2015Chawosh Yahya 27)نرجوع شود: به هیربوک  را باخود بردند

 تارساز ١٩٩۵ررااو از آنکاه د بعادارماعیو  اد  درزماد امارت  ود  واناده  اود درهراتد        
دوبااره برهارات رالباادد راقور پاس از  دیش ګرهاترا درپایراد راه هرار به ذاشته فهرات را رالباد 

میشدد وباه دولات  زیروافمرک هرات به  زانه اش  ته شندید میلیود دالر ازىهوه  الادرحمرلر شد و
د یرازمانهاب معتبر باشده بود وه بقوو  مقتدره  از عواید هرات حراش پس نمیدادد شناد حامدورزب 

کرد بجااب میالمللا لشاکر ش صاا راا هازار نىارب داشاتد  ووالیااد ونیاات همجوار اود را مجباور
بدود ارتیذاد دولت مروزب به ایاراد وترومنراتاد راو هرماد پذیر باشند  وحتا از اوام دولت مروزب

مارد  هارات از هقار  نجااترىر میکرد و قرارداد هااب تجاارتا واقتصاادب امضاا مینماودد مگاردرراه 
 وبیکارب ومهاجرت به وشورهاب دور ونزدیک هیچ ومکا نکرد 

امنیت راحه بند را با اعزا  یک هزارنىرازرا بب شد و او میتوانرت واررا تماد بند رلما را ررعت 
کرش صا  ود تأمید نماید د ولا از آنجایا وه میدانرت اوماو بند رلماد نا وشنودب ایراد را هزارلش

مرد  هقر وبیکارب وره  مرد  هرات ر وشب تا و  وشنودب حامیاد  ود را بما آوردد بنابرید ا بار
   بکشد ده راوبه تا اوماو بند بجاب شهارراود  ما آورد را بهانهرلما د بنترجیح داد و نا امنا راحه 

ه اما٢۵در  باان ره وماورد توجاه قارارداد اعماار بناد رالما را حامدورزب در دور دو  حکومت  ودد 
تورار شاروت  رااو ٤ظرا اید بند  د بوقرار    ازشدآ رلمابند مجدد واراعمارش ١٣٨۶ راو  حوت

راا ته شاودد اماا ایاد پروراه   دورت هناد انکشاها وشور  ابک ومکهاز مدردهن«وابکاس»را تمانا 
ک تعویبه  شود اعنواد م]ازجمله ایراد[ هیهمرا بو آنشه مدا الت وشورها اناامن شندید بار به دنیو

    اهتاد

وجود دارد     داقل چهار  ی ها زارش»:نوشت    خود ۱۳۹۲قوس  ۲ بح درشمارر  ۸روزنام  

 یشیییر ت هنییید بییییو آب  در تر  یانیییرژ نیشییییپ رییییوز خان لیاعسیییما  ی یییتو بییی   رانییییا رییییانجن
نقییش پییروژر  نیییا قیییدر تعو  رانیییا رانیییو اسییتخداا انجن  ننیید بنیید سییلما  ییار م ۀسییازند« وابکییاس»

 «دارد.  ساسا

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=849198761830205&set=a.102849376465151&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=849198761830205&set=a.102849376465151&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=849198761830205&set=a.102849376465151&type=3


  
 

 

 7تر 5 له :شمیرهد پاڼو 
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهن افغان جرمن آنالی

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

 :وعدر نیآخر

 ات نددورعز   رتهوشورشاد دان ببرا اتیثیموضوع ح کیپروژه را ت بند رلما را  بمرووند هند
 .بررانند ادیبه پا٢٠١۴بند را تا  ت  راو  دی ت اوار را

آد از  بهره بردارب دارد و  احیات تیهرات اهماهالا اهرانرتاد و به  صوص مرد   برلما برا بند
 تیمترد ظره ١٠٧متر و ارتىاع ۵۵٠رلما به روو   بند  ومیباشدبوده شاد  دیرینه باز آرزوها اکی
 دارد  یابر  را در مرحله ابتدا گاواتیم ۴٢ دیتول تیش و قابلکعش آمترم ودیلیم۶۶۴ براز رهیذ 

ضامد  قبو از اهتتاح بناد رالمااواودیصاحب اد پکت نریانجمر اش -رودیهر بایحوزه در اعموم سیرو
وشورما ارت وه وار آد تا  یابنا ریز بپروژه ها دیاز بزرفتر اکیبند رلما : »ىته بودفمصاحبه اش 

باه ماا وعاده  بهناد نارادیدارد  انج ادیآد به شدت جر باونود ه  وار بانرهته و ه   شیدرصد پ ٩٠
راپرده  واهاد  ببردار ررد و به بهره ام ادیبند به پا دیوار ا برویع برراو جا ادیداده اند وه تا پا

 دیاا واهاد رهات و از  رادیاا هیوشاور همراا ببند به راو دیاز ا اآش واه داواویپکت بآقا قوو به« شد
 رادیاا ببار  باه راو بانارژ دیها آش مازاد پس از تول ىراندو یبراراس ر»وجود ندارد:  انظر نگران

 « ه  واهند وردآش ارتىاد دیو مرد  اهرانرتاد از ا رادی واهد رهت و ه  مرد  ا

 :بند سلما  یریآبوآغاز

ا تی تجهیزات بند وبر تموسایط  انبدلیل حمالت مخالفین بر م با وقفه هاأسال کار تو۹بعد از حدود 

 ی، از سوهراتبند سلما در ولسوالى چشت  ۀعمد  ی، طرح احداث بخش هاوسته های امنیتی بندپ

 آغاز گردید. پروژه بند یاین بند بزرگ آب ییرگآب عملیات۷/۲۰۱۵/ ۲۷هندوستان به اتمام رسید و روز

 برق،میگاوات  ۴۲ دین برتولزوو افاعمار شده هندوستان  یدالر از سو ونیلیم ۳۰۰ مصرفسلما با

 را دارد. نیهزار هکتار زم ۸۰ یاریامکان آب

رب پروره آبگی :وه ندنوشتمرووند قنرولگرب وشور هندورتاد در هرات  برفزارب ولیدد از قوو 
 بند رلما و برته نمودد دروازه تونو انحراها براب ذ یره نمودد آش در اید بند بزرگ روز

قنرولگرب وشور  منتشر شده از جانش ۀششت هرات آ از شد  در اعالمی لادر ولروا (۲۷/۷/۲۰۱۵)
 .فیردماه را در بر ما  ١٢الا  ٩هندورتاد در هرات آمده ارت وه پروره آبگیرب بند رلما 

 ملیود دالر بر روب دریاب هریرود در ولروالا ششت شریا را ته  ٣٠٠ه بند رلما به ارزش پروژ
 هزار هکتار زمید را دارا  ٨٠میگاوات بر  و امکانات آبیارب  ۴٢دیولاید پروژه فنجایش تو شده 
 .باشدما 

ا  مراعدت هاب رترید پروژه هاب زیربنایا پروف  آمده ارت وه اید پروژه از مهمتذوره  در اعالمیه 
رلما شندید بار با محدودیت هاب لوجرتیکا  باشد  پروژه بندانکشاها هندورتاد در اهرانرتاد ما 

جریاد وار براب شندید راو فردید و  مواجه فردیده وه باعث به تعویک اهتادد  شکالت امنیتام و
  . ٢٨/٧/٢٠١۵-نولیدمیالدب تکمیو فردد ٢٠١۶او رود وه تا اوارر راكنود انتظار ما 

 داحمدیس اربابنشرشدمردم هرات از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدند.وقتی خبر اکمال بند  

در منطقه ما از افتتاح بندسلما با خبر  که دهاقین یزمان" :گفتاظهار خوشی نموده  هرات لینجاباشنده 

 ."پرداختند یو پایکوب یشدند، همه به شاد

 ازدهیفىت تا  وابودر بونىرانس  بر کیو آش اهرانرتاد در  بانرژ ریوز دااحمد عثمان اعلانجنیر
 بندببرد  رآشیرا ز دیر هکتار زمهزا٨٠حدود  تواندیمبند  دیو ا شودیماه بعدد بند رلما پر از آش م

ارت   لومتریو عرض آد هىت و رردیم لومتریو ٢٠بند به  دیمتر ارتىاع دارد  روو ا ١٠٧رلما 
منرقه  بمنرقه رشد وند و ررربز دیدر ا زین بفردشگرصنعت  دیه پس از اوارت  دواریام حکومت

ارت وه با را ت بند رلماد  اردویاهرانرتاد ام تحکوم دیومک نما رتیز ریمح تیبه بهبود وضع
 ندبردیم رنلا از  شکرال رودیارراا هر دهاقید اید ازقبو   بهبود یابد زراعت در هرات تیوضع
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 7تر 6 له :شمیرهد پاڼو 
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهن افغان جرمن آنالی

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

 وی  با تکمرندیحاصو بگب هاب ارراا هرب رود نهایزم از  توانرتندیم او  صرا به صورت هصل
وشت  دایما بلکه به صورت اهصل ه به صورتن رودیارراا هر بنهایشدد وار بند رلماد همه زم

 د شد ن واه

حاوزه  ارش اهرانراتاد باه واردات محصاولت  بازمندیارت وه با را ت بند رلماد ن دواریام اهرانرتاد
 کاردیوارد م رادیرا از ا ازراعت ازیمواد مورد ن شتریحوزه  رش ب دیاز ا شی  پبدای واهشا زراعت
و منجار باه  دهادیرا وااهش م بازمنادین دیارالما ا فىت وه راا ت بنادد و آش اهرانرتا بانرژ ریاما وز

 دیراا ت بناد رالماد واار نصاش تاورب ویاتکم باحوزه  واهد شد  دیدر ا یا ذا تیمصون واهش هقر و
وه بند پر  ندهیماه آ ازدهیتا  ارتو آش فىت وه قرار بانرژ ریبند آ از شده ارت  وز دیدر ا بر  بها

 بر  آماده  واهند شد  دیولت ببرا زین دیربتوره  دیا شودیاز آش م

 د حکوماتد وار اناهو آش فىات واه برارااس پاال بانارژ ریازو وه دمیدهفزارش خبر زاری پژواک  
را پرورس  تیون دیشده در ا دیتول ات زراعتمحصون بتوانند وهد  واهند ش سیدر هرات تار یاها

 از برناماه بگاریبناد ب اش د دیروها در ارراا اشه را ت  ندیهروش در بازار آماده نما بونند و برا
رشاد  برا باه شاهروها ارانت بروراتاها توانادیمبندد دیااز ا اناشا دیاحکومت ارات و عا اعمران بها
 وند  ویتبد اهتهی

شده ارت  هنوز دو مرحله  رودیهر بایآش در رهیرانرتاد با را ت بند رلما تنها قادر به ذ اه حکومت
و  بانارژ ریاناده ارات  وزما اآش ارت باق  یو توز باریآب بوانالها کیاز ررش وه انتقاو آ گرید مه 

 رراند  باریدو مرحله حکومت را  دی وارت وه در ا او رکتور  صوص اجهان آش از جامعه

 دادنادیآنرا انتقااو م او مواد را تمان کردندیبند را اوماو م دیوه ا یاوار بند رلماد واروانها ادیجر در
 وشاب تانه وارد شاد اماا  اتیامن بروهایبه ن زین امله م الىاد مرلح قرار فرهتند و تلىاتح مورد بارها
 بانارژ ریا  وزندشادن از م ایبند بودندد وشته و  دیوه مصروا را ت ا بهند رادیاز انجن کی چیه

 اولاا شااودیماارد  دارد ومتاار م ببنااد باارا دیااوااه ا امنىعتاا ویاابااه دل دهایااتهد دیااو آش فىاات وااه پااس از ا
  (۲۷/۷/۲۰۱۵خبر زاری پژواک ن  واهند ورد  حىاظتبند دیهمشناد از ا سیپول بروهاین

بنا    ۵/۶/٢٠١۶ن١٣٩۵ /١۵/٣بندرلما تورر رویس جمهور  نا وصدراعظ  هند درتاریس  ررانجا  
 پایکوبا وشادمانا ارتقباو وردند اتد ومرد  هرات از آد با ردید وفاهتتاح  "هند-اهراد بند دورتا"

 

  qDsnBVkhttps://www.youtube.com/watch?v=jyeY:اهتتاح بند لینک
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 7تر 7 له :شمیرهد پاڼو 
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهن افغان جرمن آنالی

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

 " !سد نیست، حیات است سلما یک "

 به مردم ایران( هراتی نهموطپیام یک )

  ۲٠١۷ژوئن  ١۲

 !ایرانی منخواهر و برادر "

  .گرسنه و آواره باشی فکر این نبودم و نیستم که تو تشنه،من هرگز به 
ی در طی چهار دهه گذشته هم به پاس این که مرا به حیث مهاجر در کنارت پذیرفتی، هرکاری که از من و از ما برا

تعامالت سیاسی زمان و اندیشه های هر چند مهاجر پذیری تو هم تحت تاثیر  .، دریغ نکردیمساخته بودترقی تو 

اما باید حداقل برای تو که ثابت شده باشد که نه .یب های جانکاهی داشت و داردسیاست مداران؛ هراز گاهی فراز و نش

 .بختی برایت بودمفقر و بد هم راضی بهبرای پیشرفت و تعالی خانه ات بخالتی داشته ام و نه 
 .من هم در رفاه هستم م که اگر همسایه من در رفاه باشد،چون من واقعا فکر میکنم و باور دار

 ........حاال
که بعد از سال ها کاری را که باید تو و کشورت به من کمک میکرد، یک همسایه خیلی دور دست من که نه مثل تو 

بان شده و است و نه هم به اندازه ای تو، به من نزدیک است، مهر من مشترک تاریخش با زبانش، دینش، فرهنگش و

به خانه من آمده و با پول خودش، امکانات خودش و قربانی  خیلی دور تر از تو...، اینجا....ورلطفی کرده، از آن راه د

د و جریان مییابد؛ من میریز بر کوه هایدادن های مردمش، سدی در خانه من، بر رودخانه من، بر آبی که به امر خدا 

 :ساخته است تا

 ....احتیاج نان خشک خود نباشمته اجدادم را گندم بکارم که دیگر با آب آن، زمین سوخ

برای خود تلویزیون نگاه کنم که در آن  ۲١ب آن، روشنایی را به خانه خود بیاورم و با آن مثل همه آدم های قرن با آ

 ...لی داشته باشم و چراغ مطالعه ای...، یخچاهم ببینم. شبکه سه سیمای تو را

خطیر هدف گلوله های  ز خاطر یافتن کاری شاقه در سفر هاینه ایجاد کنم که جوان وطنم دیگر ابا آب آن، کار خا

تو واقعا قصد من تشنه و گرسنه کردن ......مرزبانان همسایه هایم و یا طعمه کوسه های مدیترانه و استرالیا نشوند

 .میشه سعادت همسایه هایم را آرزو کردم و دارممن ه.نیستنبود و 

 ....یستآب گردان و نام یک روستا در هرات نکه سلما تنها نام یک سد و بند ن باور ک
   .....سلما یعنی حیات من

  ....سلما یعنی زندگی من
 .بیمار در حال احتضار را روح تازه میبخشد یرومی است که شسلما برای من 

ت که نیازمندی خودم، هرگز به معنی این نبود و نیسر خانه خودم، بر آب و کوه خودم و برای رفع د خودم، دساختن س

 .به فکر تخریب تو باشم

 .....اگر بخواهی و یا نخواهی برادر و خواهر من هستیچون تو 
 .تو اگر بخواهی یا نخواهی ایران خانه دوم من است

 آرزوی بدی داشت؟؟؟؟ خانه خود؛برادر و  مگر میشود که برای خواهر،

ده نگار کشورت و گردانن.؛ به روزنامه ن کشورت، و هر سیاست مداری از هرجایی دیگر..پس لطفا به سیاست بازا

  .بگو که: لطفا ذهنیت توی عزیز را نسبت به من خراب نکند....گان رسانه هایت و هرجایی دیگر
 ."داریتو هم افغانستان خوشبخت را در کنارت آرزو  ن دارم کهاست. یقی ایران خوشبخت مایه سرور افغانستان

 پایان            (درهرات چه خبر ۲٠١۷ژوئن  ١۲)
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