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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  
  

 ۲۰۲۱/ ۰۱/ ۱۱                                                                    جغرافیه/ بخش/بندها /یستانیس نیسیاکاد دیکاند

 

معرفی  قاموس کبیر افغانستان در کنار ارائهٔ بسی مطالب مهم اجتماعی و معلومات در بارۀ آثار و ابنیهٔ تاریخی، به 

زیرساختهای اقتصادی نیز می پردازد. از آن جمله به شناختاندن بند های آبگردان و بند های برق، بنادر، فابریکه ها، فارمهای  

در این سلسله در ذیل   .بزرگ زراعتی و جنگلها، پروژه های آبیاری، مالداری، خطوط مواصالتی، معادن، منابع انرژی وغیره

 ." پرداخته می شودا بند سلمبه شناسائی بند " 

 

 

 برهریرود  بند سلما
 !( د نیست، حیات استبن  سلما یک)

 

 شرق شهر هرات یلومتریک ١٦٠در  واقع بندسلما 

 : مقدمه

کشور سرچشمه گرفته و از بهم پیوستن دوشاخه فرعى  از دامنه هاى کوه بابا درمناطق مرکزى  هریرود  

افت طوالنى را درداخل والیت غور طى نموده وبا  سوجود مى آید. هریرود م به    "دولت یار "درمنطقه  

مردم    . واز جنوب شهرهرات میگذرد   عبورازشهر چغچران مرکز آن والیت وارد والیت هرات میشود 

به سیستان و  وبرعکس براین    هند هرات قرنها قبل برای عبور ومرور کاروانهای تجارتی از هرات 

   رودخان پلی زیبا ومستحکمی بسته اند که بنام پل ماالن یاد میشود. 
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 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 

 دورنمای شهر و مسجد جامع هرات 

 

 پل ماالن درهرات 

اســت که بر روی رودخانه هریرود در منه ه ما ن  هرات  تاریخی  مســتمکو ویکی از پلهای   ،پل ماالن

یندهار وایع ـدده و در ذشـدته های دور، کاروان   -ـساخته ـدده اـست. این پر در مـسیر جاده یدیمی هرات 

دند. این پر  نموهایی که از هرات به م صـد سـیسـتان، یندهار و هند سـیر می کردند، از این پر  مور می 

میالدی( و در زمان ـسلهان ـسنجر ـسلجویی به همین ـدکلی   ۱۱۱۰ا  هجری یمری )برابر ب  ۵۰۵در ـسال 

 (۲۰۰۸جون  ۲۰، با اندک تیاوت، ساخته دد. )بی بی سی دیده میشود که اکنون 

محقق افغاانى آقااى نجیاب فهیم تاساااااتااد پوهنتون کاابالی درمقاالاه ای، در باارس هریرود مینویساااااد :"  

کیلومتر مرز   ۶۰اسات.  کیلومترآن درداخل افغانساتان جارى    ٥٦۰کیلومترطول داشاته و۱۱۲٤هریرود 

نساتان  تشاکیل میدهد. هریرود سارانجام وارد ترکممشاتر  میان دوکشاورایران و افغانساتان راهمین دریا  

قروم« دفن میگردد.هرچند والیت هرات ساااارساااابزى خود را مرهون  شااااده ودر ریگزارهاى  قره  
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نگرفته واضافه  میباشد ولى با آنهم ، استفاده چندانى از آب این دریا درداخل افغانستان صورت  هریرود  

ران و  درسااالهاى اخیر دو کشااور همسااایه ای آب آن جذب ریگسااتانهاى کشااورهاى همسااایه میگردد.

نگرانى از دغدغه وبدون  رودخانه هریروُد  افغانساتان به آب  مردم  بدون توجه به نیازهاى    -ترکمنساتان

در راه توسااعه گام نهاده ومهار آب هاى سااطحى خود را در این خطرکه اگر روزى دولت افغانسااتان  

سااد دوسااتى را پرآب   یادیگر آبى باقى نخواهدماند تا در ریگسااتانها هدررفته و  دسااتورکار قراردهد، 

نمودند. طنز تلخ سایاساى  باهم طرح دوساتى ریخته وسادى را بمنروربهره بردارى از آن احدا     -نماید 

را روى آب هاى ما پهن نموده ومنافع آن را روزگارما این اسات، زمانى که این دوهمساایه سافره خود  

ان به عنوان نارر هم دعوت بعمل  باب حق همجواری از افغانسااااتمیان خود تقساااایم نمودند، حتى من  

ماهم که به نوبت کرسااى قدرت رامیان خود دساات به دساات مینمایند، بدون توجه به  نیامد. دولتمردان  

ندادند و شاااید بى  پیامدهاى زیانبار این اقدام یکجانبه همسااایگان ، حتى زحمت اعتراضااى راهم بخود  

شده باشد و یا هم تا بحال متوجه نشده اند ین غفلت  اطالعى از جغرافیاى کشور ومنافع حیاتى آن سبب ا

مسائولیت هم اسات وچه مسائولیتى مهم تراز پاسادارى مرزها  که کرساى هاى قدرت تنها امتیاز نیسات،  

 ی٦٩ص  ٣٤شماره ت فصلنامه میهن،  وحیاتى کشوراست!وحفر منابع طبیعى 

ترکمنساااتان و ایران روى آب هاى  ساااد دولتى با همکارى مشاااتر  دوکشاااور"  آقای فهیم می افزاید:

  ٥۰آبیاارى    ساااااد هریرود درهفتاادوپن  کیلومترى سااااارخس احادا  گردیاده اسااااات. هاد  احادا  این 

مترمکعب آب شاارب شااهر سااه میلیون  میلیون    ۱٥۰هزارهکتاراز اراضااى زراعتى دوکشااور وتامین  

فهاى دیگراحدا  ساد وبهبود زیسات محیطى منطقه از جمله هد نفرى مشاهد میباشاد. کاساتن خطر سایل  

  ٩کشاتن شت دوره طالبان بعد از ۱٣٧٩اسات. عملیات اجراى سااخت این ساد درساال دولتى اعالم شاده 

آغاز و تا اوایل بهارساااال  نفر دپلومات ایرانى درشاااهر مزارشاااری  و اوف اختال  ایران با طالبانی  

.  مصار  اجراى این  سات اجرائى آن انجام شاده افیصاد کارهاى    ٨۱شامساى که آبگیرى شاد،   ۱٣٨٣

شاده که باید توساط دوکشاور بصاورت مسااوى ، منابع مالى آن تامین  میلیون دالرمحاسابه    ۱٦٨پروزه  

دوکشور استخاره  شی به بهره بردارى سپرده شود، ولى مقامات  ۱٣٨٤بود این سد درسال تگردد. قرار  

غان از خلسااه تاف پوشااى هاى  مردان افرا درکارخیر« مصاالحت ندانسااته واز ترس اینکه مبادا دولت 

وبا موافقت یکدیگر یکسااااال زود تراز موعد مقرر آن را به  متناوب به خود بیایند! عزم را جزم نموده  

  "بهره بردارى سپردند.

"دراینجا براى اینکه اهمیت اقتصااادى آب ونقش  آقاى فهیم با اشاااره براهمیت اقصااتادى آب مى افزاید: 

روشاان شااود، از افغانسااتان بیرون رفته وتفاهم نامه اى رامرور میکنیم  ه  آن درروابط کشااورهاى منطق

اسات . به  اواخرمیان دوکشاورایران وکویت درمورد صاادرات و انتقال آب به امضاا رسایده  که دراین  

میلیون مترمکعب آب از ساد   ٩۰۰اسااس این تفاهم نامه قراراسات که طى ید دوره ساى سااله ، سااالنه  

  ٥٤۰لوله انتقال داده شود. مصار  احدا  این خط لوله  منطقه الزور کویت توسط خط    کرخه ایران به

دالر پیش بینى شاده اسات که توساط هردو کشاوربطور مشاتر  تامین میشاود.  ی میلیارد  ۱ر٥کیلومتر ت
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به همراه خواهد  صاااادرات این مقدارآب براى دولت ایران سااااالنه بیشاااتر از ید میلیارد دالر درآمد 

 ی٧۰- ٦٩صص  ٣٤شماره « تر : فصلنامه میهن، ت.داش

 وعلت تأخیرآن پروژۀ بند سلما

يلید رسااانه  در مصاااحبهك يه با  باری  فضاال احمد ذاير ، رییس تنریم آب و منابع آبو والیت هرات، 
بررودخانه های هریرود ومرغاب وفراه رود دلیل اصالی هدر بندها  آبگردان    فقدان  ،داشات، گفته بود 

طبق برآورد های    .این همه آبها وریفه اصاالی دولتمی باشااد مهار کردن     رفتن آب های کشااور اساات و
کارشناسانه ساالنه صدها ملیون مترميعب آب به يشور ایران می رود؛ اما مردم در والیت های غربی  

 .از بی کاری و گرسنگی رن  می برند کشور، 

ریاست جمهوری  افغانستان در دوره    ییبنا   ریپروژه ز  ن یهرات به عنوان بزرگتر   ت یوال بند سلما در 

رفته بود    ش یکارش پ  ٪  ۲۵ کشورهندوستان متعهد به ساختن آن شده بود وشد و  ی زیداود خان طرح ر 

رخ داد، وکار اعمار بند از سوی مخالفان رژیم اخالل شد ولی متوق  نگردید وتا    ۵٧کودتای ثور   که

 ادامه یافت.  ش۱٣۶۱سال 

 

 

 درهرات  بند سلما 

Yahya Chawosh 

۲٠١۵ژوئیه   ۲۷  
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یکی از شاهدان عینی،آقای  چاوش یحیی می باشد که  اعمال وحشیانه اشرار را علیه انجنیران وکارگران  

حکایت کرده است. خواندن این داستان دل سنگ را آب  ۲۰۱۵جوالی    ۲٧بند سلما در فیسبو  درتاریخ  

 میکند تا چه رسد به دل انسان این وطن. 

بقول چاوش، دشامنان آبادی افغانساتان حمالت خود را متوجه پوساته های امنیتی وانجنیران وکارگران    

،انجنیرغالم دسااتگیر معاون پروژه بند برق ساالما را با رئیس بند  ۱٣۶۰بند ساالما ساااختند و در سااال  

سااوختند.از    تن دیگر از مامورین اداری آن پروژه را  بیرحمانه در شااعله های آتش  ۴۵انجنیرغفور و

جمله پن  نفرانجنیر در آتش ساوختند وزغال شادند، وبقیه بطورنیم جان به شافاخان چهارصاد بساتراردو  

بعد از هفت ماه تداوی ومعالجه، برخی زنده ماندند ولی دیگرشاکل وسایمای    درکابل انتقال داده شادند و

که ید سااااال بعد   سااااتگیر بود قبلی خود را از دساااات داده بودند. یکی از این زنده مانده ها، انجنیرد 

ازتداوی درحالی که انگشااتان دسااتها وپاهایش قطع شااده بود، مقامات دولتی را مجبور ساااخت تا او را 

دوباره  به بند سااالما بفرساااتند. او دوباره به هرات وچشااات رفت مگر دراین وقت والی هرات پوسااته  

حمل تلفات میشاادند،به شااهر هرات امنیتی بند را که پیوسااته مورد حمالت تاشااراری قرارمیگرفت ومت

درهمین فرصت تورن اسماعیل  فراخواند و انجنیر دستگیربا عالقدار چشت وآمرامنیت آنجا تنها ماندند.  

با گروه اشررار خود بربند سرلما لملک دردا انجنیر دسرت یر و مامورین دو تا را لین مماومت دشرتند  

دنرد وسررررریو گول وسرررررامران آالت بنرد را براخود  و خرانرک هرای انجنیران ومرامورین دو تا را تخریر  در

 (  -Jul 2015Chawosh Yahya 27).ترجوع شود: به فیسبو  بردند

  ترساز  ۱٩٩۵از آنکه درساااال  اساااماعیل خان  درزمان امارت خود خوانده خود درهرات،بعد         

طالبان، دوباره برهرات  ، پس از ساااقوط  یش ګرفت را درپایران  راه فرار به  هرات را ګذاشاااته  طالبان  

یز میشاد، وبه دولت رمسالط شاد ودرحالی که هفته چندین میلیون دالر از گمر  هرات به خزانه اش وا

شاده بود که بقول ساازمانهای معتبر بین    مقتدرهم از عواید هرات حسااب پس نمیداد، چنان  حامدکرزی  

رخود را مجبورمیکرد بجای  المللی لشااکر شااخصاای ساای هزار نفری داشاات،  ووالیان والیات همجوا

دولت مرکزی از اوامراو فرمان پذیر باشاند. وحتی بدون اساتیذان دولت مرکزی به ایران وترکمنساتان  

سااافر میکرد و قرارداد های تجارتی واقتصاااادی امضاااا مینمود، مگردرراه نجات مردم هرات از فقر 

 وبیکاری ومهاجرت به کشورهای دور ونزدید هیچ کمکی نکرد.

توانست کارساختمان بند سلما را سرعت ببخشد وامنیت ساحه بند را با اعزام ید هزارنفرازسی  او می 

هزارلشکرشخصی خود تأمین نماید ، ولی از آنجایی که میدانست اکمال بند سلما، ناخوشنودی ایران را  

ترجیح  بار می آورد، بنابرین او خوشنودی حامیان خود را برخوشبختی مردم هرات از فقر وبیکاری  

 داد و نا امنی ساحه بند سلما را بهانه می آورد تا اکمال بند بجای چهارسال، به ده سال بکشد.  

مااه  ۲۵در   بااالخره  ومورد توجاه قرارداد  اعماار بناد سااااالماا را حاامادکرزی در دور دوم حکومات خود،  

ساط شارکت تو ساال  ٤رر   این بند   د  بوقرار   .غازشاد آ  سالمابند  مجدد  ش کاراعمار۱٣٨۶ ساال    حوت 

سااخته شاود، اما این پروساه   هنداز مدر  کمکهای انکشاافی کشاور دوسات هند   وابکاس«سااختمانی  

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 9تر 6 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

به تعویق    شاود   یعنوان م]ازجمله ایران[  هیهمساا  یو آنچه مداخالت کشاورها  یناامن  چندین بار به دالیل

 .  افتاد 

وجود دارد دک لداقل چهار    یاهاگزارش»خودنوشرت دک    ۱۳۹۲قوس    ۲صرب،ادرشرماره    ۸روزنامک  

»وابکاس«   یشردت هند   یو آ ا در ترد  یانرژ  نیشیپ  ریوز  خانالیاسماع  کیبک توص  ارانیا  ریانجن

 «دارد. اپروژه نمش اساس نیا قیدر تعو ارانیا رانیو استخدام انجن دنندابند سلما دار م ۀسازند

  وعده نیآخر

  تا   ند عزم کرد   سته کشورشان دان  ی برا   ی تی ثی موضوع ح  دی پروژه ساخت بند سلما را    ی مسئوالن هند 

 . برسانند  ان یبه پا۲۰۱۴بند را تا ختم سال    نی کار ساخت ا

آن  از    بهره برداری  دارد و    یحیات   ت یهرات اهماهالی  افغانستان و به خصوص  مردم    ی سلما برا  بند 

  ت یمتر، ررف  ۱۰٧متر و ارتفاع  ۵۵۰سلما به طول     بند   .ومیباشد بوده  شان    دیرینه  یاز آرزوها   یکی

 دارد. یی برق را در مرحله ابتدا گاوات یم  ۴۲ د یتول  ت یمترمکعب آب و قابل ون ی لیم ۶۶۴  یساز  رهیذخ

قبل از افتتاح بند ساالما ضاامن  اوال،یصاااحبخان پکت  نریانجمرغاب  -رود یهر  یایحوزه در  یعموم  سیرئ

کشاورما اسات که کار آن تا    ییبنا  ریز  یپروژه ها  نیاز بزرگتر  یکی:  بند سالما  فته بود گمصااحبه اش  

به ما وعده    یهند   نرانیدارد. انج  انیآن به شااادت جر  یرفته و هم اکنون هم کار باال  شیدرصاااد پ  ٩۰

ساپرده خواهد    یرساد و به بهره بردار  یم  انیپابند به    نیکار ا  یساویع  یرساال جا  انیداده اند که تا پا

  نی خواهد رفت و از ا  رانیا  هیکشااور همسااا  یبند به سااو  نیاز ا  یآب کاف  ،اوالیپکت  یآقا  قول  بهشااد«.

  رانیا  یبرق به ساااو  یانرژ  د یها آب مازاد پس از تول  فراندومیوجود ندارد:  براسااااس ر  ینرر نگران

 آب استفاده خواهند کرد«. نیو مردم افغانستان از ا رانیخواهد رفت و هم مردم ا

  بند سلما   یریآب آغاز

وسته  وسایط  انت ا تی تجهیزات بند وبر پبدلیر حمالت مخالیین بر  م با وییه هاأ سال کار تو۹بعد از حدود  

هندوستان به   ی ، از سوهرات بند سلما در ولسوالى چشت   ۀ مد    ی، طرح احداث بخش هاهای امنیتی بند 

  مصرف سلما با  آغاز ذردید. پروژه بند   یاین بند بزرگ آب  ییر گآب ملیات  ۲۰۱۵/ ۷/   ۲۷اتمام رسید و روز

 ۸۰  یار یامکان آب  برق،میگاوات    ۴۲  د یو افزون برتول ا مار دده  هندوستان    یدالر از سو  ونیل یم  ۳۰۰

 را دارد. نیهزار هکتار زم 

پروسه آبگیری    که:  ند نوشتمسووالن قنسولگری کشور هندوستان در هرات  خبرگزاری کلید، از قول  

روز بزرگ  بند  این  در  آب  نمودن  ذخیره  برای  انحرافی  تونل  دروازه  نمودن  بسته  و  سلما   بند 

قنسولگری کشور    منتشر شده از جانب   ۀدر ولسوالی چشت هرات آغاز شد. در اعالمی   (۲۰۱۵/ ۷/ ۲۷)

 .گیرد ماه را در بر می   ۱۲الی  ٩هندوستان در هرات آمده است که پروسه آبگیری بند سلما 
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 ملیون دالر بر روی دریای هریرود در ولسوالی چشت شری  ساخته   ٣۰۰پروژه بند سلما به ارزش 

 هزار هکتار زمین را دارا    ٨۰میگاوات برق و امکانات آبیاری   ۴۲این پروژه گنجایش تولید و  شده 

 .باشد می  

ترین پروژه های زیربنایی پروگرام مساعدت های   آمده است که این پروژه از مهم متذکره در اعالمیه  

می   افغانستان  در  هندوستان  بند انکشافی  پروژه  لوجستیکی   باشد.  های  محدودیت  با  بار  چندین  سلما 

جریان کار برای چندین سال گردید و اينون   مواجه گردیده که باع  به تعویق افتادن   مشکالت امنیتی و

  .ی ۲۰۱۵/ ٧/ ۲٨-تکلید میالدی تکمیل گردد  ۲۰۱۶رود که تا اواسط سال نترار می  ا

بادنده   داحمد یس  ارباب ویتی خمر اکمال بند نشرددمردم هرات از خودمالی در پوست خود نمی ذنجیدند. 

که دهاقین در منطقه ما از افتتاح بندسلما با خبر شدند،    یزمان"   :ذیت اظهار خودی نموده  هرات   ریانج

 ." پرداختند یو پایکوب  یهمه به شاد

ماه    ازدهی گفت تا    کابلدر   یکنفرانس خبر   د یو آب افغانستان در    یانرژ   ریوز  ،یاحمد عثمان  ی علانجنیر

سلما    بند ببرد.  رآب یرا ز  ن یهزار هکتار زم ٨۰حدود    تواند یبند م   ن ی و ا  شود ی بعد، بند سلما پر از آب م

  است. حکومت   لومتر یو عرض آن هفت ک   رسد یم   لومتر یک  ۲۰بند به    ن ی متر ارتفاع دارد. طول ا  ۱۰٧

منطقه به بهبود    ی منطقه رشد کند و سرسبز  ن ی در ا  ز ین   ی گردشگرصنعت    ن یاست که پس از ا   دواریام

نما   ست یز   طیمح  ت یوضع ام  حکومت .د یکمد  بند سلما، وضع  دوار یافغانستان  با ساخت  که    ت یاست 

و  صر     ند برد ی م رن ی  از خشکسال   رود یاطرا  هر  دهاقین  این ازقبل  .  بهبود یابد   زراعت در هرات 

شدن کار    لی. با تکم رند یحاصل بگی های اطرا  هری رود  نهای زم  از    توانستند ی م  ی به صورت فصل

 د شد. نکشت خواه  دایمی بلکه به صورت  یفصل  نه به صورت   رود یاطرا  هر ی نها یبند سلما، همه زم 

حوزه غرب افغانساتان به واردات محصاولت    یازمند یاسات که با سااخت بند سالما، ن  دواریام  افغانساتان

 کرد یوارد م  رانیرا از ا  یزراعت  ازیمواد مورد ن  شاااتریحوزه غرب ب  نیاز ا  شی. پبد ای  کاهشی  زراعت

و منجر به    دهد یرا کاهش م  یازمند ین  نیو آب افغانساااتان گفت که سااااخت بند سااالما ا  یانرژ  ریاما وز

  نی ساااخت بند ساالما، کار نصااب تورب   لیتکم  باحوزه خواهد شااد.  نیدر ا  ییغذا  ت یمصااون  کاهش فقر و

که بند پر    ندهیماه آ  ازدهیتا   اسات و آب گفت که قرار  یانرژ  ریبند آغاز شاده اسات. وز  نیبرق در ا  یها

 برق آماده خواهند شد. د یتول یبرا زین نیسه تورب نیا شود یم از آب 

  ن حکومات، کاارخااناهو آب گفات کاه براسااااااس پال  یانرژ ریزو کاه میادهاد گزارش  خبرگزاری پژواکا  

را پروساس    ت یوال  نیشاده در ا  د یتول  یت زراعتمحصاوال  بتوانند   خواهند شاد که  سیدر هرات تاسا  ییها

  از برنامه  یگریبند بخش د   نیشااهرکها در اطرا  ا  ساااخت   .ند یفروش در بازار آماده نما  یکنند و برا

  افتهیرشد    یرا به شهرکها  یسنت  یروستاها  تواند یمبند،  نیاز ا  یناش  د یحکومت است و عا  یعمران  یها

 کند. لیتبد 
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شاده اسات. هنوز دو مرحله   رود یهر  یایآب در  رهیافغانساتان با سااخت بند سالما تنها قادر به ذخ  حکومت 

و    یانرژ   ریمانده اساات. وز  یآب اساات باق  عیو توز  یاریآب  یکانالها  قیکه انتقال آب از طر  گرید   مهم

 رساند. یاریدو مرحله حکومت را  نیخواست که در ا یو سکتور خصوص یجهان آب از جامعه

 دادند یآنرا انتقال م  یو مواد ساااختمان  کردند یبند را اکمال م  نیکه ا  ییکار بند ساالما، کاروانها  انیجر در

خوشاابختانه  وارد شااد اما   یتیامن  یروهایبه ن  زین  یمورد حمله مخالفان مساالح قرار گرفتند و تلفات  بارها

  یانرژ   ری. وزند نشاد   یزخم  ایبند بودند، کشاته و    نیکه مصارو  سااخت ا  یهند   رانیاز انجن  دی  چیه

  یروها ین  یول  شود یمردم دارد کمتر م  یبند برا  نیکه ا  یمنفعت  لیبه دل  دهایتهد   نیو آب گفت که پس از ا

  (۲۷/۷/۲۰۱۵خبرگزاری پژواکات خواهند کرد. حفارت بند  نیهمچنان از ا سیپول

بنام    ی۲۰۱۶/ ۵/۶ت۱٣٩۵/  ۱۵/٣سارانجام  بندسالما توساط رئیس جمهور غنی وصادراعرم هند درتاریخ  

 مردم هرات از آن با اتن وپایکوبی وشادمانی استقبال کردند.ردید وگافتتاح  "بند دوستی"

 

  https://www.youtube.com/watch?v=jyeYqDsnBVkبه لیند افتتاح بند:

 "  ! سد نیست، حیات است  سلما یک" 

 به مردم ایران(  هراتی )پیام یک هموطن

  ۲٠١۷ژوئن   ١۲

 !ایرانی من خواهر و برادر "

  .من هرگز به فکر این نبودم و نیستم که تو تشنه، گرسنه و آواره باشی

در طی چهار دهه گذشته هم به پاس این که مرا به حیث مهاجر در کنارت پذیرفتی، هرکاری که از من و از ما برای ترقی تو  

تعامالت سیاسی زمان و اندیشه های سیاست مداران؛ هراز  هر چند مهاجر پذیری تو هم تحت تاثیر  .ساخته بود، دریغ نکردیم

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://www.youtube.com/watch?v=jyeYqDsnBVk
https://www.facebook.com/438720966306860/photos/a.460920950753528/714148375430783/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARB9wV4V3c1TFSzki07CbpcsVEqz4FAHDZq7FwsYQY2J4TEzaXm6S0SEI1vk2e5aDfySgmZyEDqOQEIrmpOi30QYmx5RV_ti2DTocCVhvdE8rhvSp2aAzVETWgHEcbHuaouipTPDIovkPDvAdULH7TaRb5MBbinY3HQNzfwzw4WjMEMsslHUyOwoJ-TaHRtIlWbcStp7_D_tXZXa6a9qXxTZuhxDDeDHN0_1WInp1iQ77Ze3rGR1biO-d-FapJ8qLoulpZO-EQxmUyp65RdT_hhHtVmShUS9Vd2rWETjbHLUJ6X1dlvxph8KGwujssZQI65ekGuHkfvV8IehFw&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/438720966306860/photos/a.460920950753528/714148375430783/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARB9wV4V3c1TFSzki07CbpcsVEqz4FAHDZq7FwsYQY2J4TEzaXm6S0SEI1vk2e5aDfySgmZyEDqOQEIrmpOi30QYmx5RV_ti2DTocCVhvdE8rhvSp2aAzVETWgHEcbHuaouipTPDIovkPDvAdULH7TaRb5MBbinY3HQNzfwzw4WjMEMsslHUyOwoJ-TaHRtIlWbcStp7_D_tXZXa6a9qXxTZuhxDDeDHN0_1WInp1iQ77Ze3rGR1biO-d-FapJ8qLoulpZO-EQxmUyp65RdT_hhHtVmShUS9Vd2rWETjbHLUJ6X1dlvxph8KGwujssZQI65ekGuHkfvV8IehFw&__tn__=H-R


  
 

 

 9تر 9 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

اما باید حداقل برای تو که ثابت شده باشد که نه برای پیشرفت و تعالی خانه ات  .گاهی فراز و نشیب های جانکاهی داشت و دارد

 .بخالتی داشته ام و نه هم راضی به فقر و بدبختی برایت بودم

 .م که اگر همسایه من در رفاه باشد، من هم در رفاه هستمچون 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 زبانش،  

بان شده و لطفی کرده، از آن  دینش، فرهنگش و تاریخش با من مشترک است و نه هم به اندازه ای تو، به من نزدیک است، مهر

خیلی دور تر از تو...، اینجا به خانه من آمده و با پول خودش، امکانات خودش و قربانی دادن های مردمش، سدی در  ....راه دور

 :خانه من، بر رودخانه من، بر آبی که به امر خدا بر کوه های من میریزد و جریان مییابد؛ ساخته است تا 

 ....سوخته اجدادم را گندم بکارم که دیگر احتیاج نان خشک خود نباشمبا آب آن، زمین 

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

 ...سیمای تو را هم ببینم....، یخچالی داشته باشم و چراغ مطالعه ای

خانه ایجاد کنم که جوان وطنم دیگر از خاطر یافتن کاری شاقه در سفر های خطیر هدف گلوله های مرزبانان   با آب آن، کار

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

 .سعادت همسایه هایم را آرزو کردم و دارم

 ....که سلما تنها نام یک سد و بند آب گردان و نام یک روستا در هرات نیستر کن  باو 

   .....سلما یعنی حیات من

  ....سلما یعنی زندگی من

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

نیازمندی خودم، هرگز به معنی این نبود و نیست که به فکر  ساختن سد خودم، در خانه خودم، بر آب و کوه خودم و برای رفع 

 .تخریب تو باشم

 .....چون تو اگر بخواهی و یا نخواهی برادر و خواهر من هستی

 .تو اگر بخواهی یا نخواهی ایران خانه دوم من است

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

نگار کشورت و گرداننده گان رسانه  ن کشورت، و هر سیاست مداری از هرجایی دیگر...؛ به روزنامه  پس لطفا به سیاست بازا

  .بگو که: لطفا ذهنیت توی عزیز را نسبت به من خراب نکند....هایت و هرجایی دیگر

 ." داریایران خوشبخت مایه سرور افغانستان است. یقین دارم که تو هم افغانستان خوشبخت را در کنارت آرزو  

 پایان              (درهرات چه خبر ۲٠١۷ژوئن  ١۲)
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