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 16/08/2019         «عالمی»شاه  سید همایون

 آربوی ما
 

 ؟ما یآبرو ایت و آب بارش اس نیا   

 ما یجو آب نیغفلتست بب یــیایدر

 کند یکه فقط چور م یدولت نهاریز

 ما یو کو بازار به یجو زکشد  ایدر

 سرشک و اشک یجاب چکدیم خونابه

 ما یر پُرست بجام و سبوخون جگ

 است نداند امور ملک یکرس به ناکس

 ما یزلتست کس راستگوکنج ع در

 یادداشت ناشر:    

این سرودۀ زیبا و میهنی از قلم رسا و عشق سرشار جناب سید همایونشاه عالمی به وطن، در ماه حمل امسال هنگام بارش ها و 

طوفان های خانه ویران کن بهاری در افغانستان، نوشته شده بود که سهواً در زمان آن از نشر بازمانده و امیدواریم عمیق ترین 

قبول فرمایند. چون هنوز که هنوز است در افغانستان عزیز ما همان دربدری ها، انفجار ها و ویرانی ها جریان دارد، ا رمعذرت ما 

 شر آنرا گرفتیم. ادارهبا وجود گذشت زمان تصمیم ن

 

 آَوَرد یتلخ یراست بس حرف درست و

 ما یاست ببن روبرو مشت جاهل کی
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 خورده صد گره افسوس بخت ملت ما   

 ما یسوب دیاین شیب یها یخوشبخت

 ندم ترستگ نیهم ا ُکند و یایهم آس

 ما یهرسو ممانع است به نشو و نمو

ساله در هنگام فصل زمستان به اثر طوفان و ریزش باران های شدید شود همه  سالم دوستان عزیز طور که دیده می

در والیت هرات نیز بودیم  یشوند که در این اواخر ما شاهد سیالب های ما متضرر می در سرتاسر افغانستان مردم

ل بیش از جاده ها، شفاخانه ها، سرک ها به اثر سرا زیر شدن آب ها تخریب شدند که منجر به قت که چقدر خانه ها،

 .شده اند اضافه از بیست تنمجروح شدن ده تن و 

چرا همه  و  چیست؟ ندنمی شود ادارهوامل این که این آب ها چرا ع .را مشغول ساخته است ماسواالت زیادی ذهن 

 اسیسابینند و هیچ راه حل  از این ناحیه آسیب میی شدید همیشه همراه است پایتخت و والیات که با باران ها ساله در

  شود؟ احساس نمی

ً به دلیل اینکه قلب  مگر امروزه همه جهت  ف سوی بیرون از شهر جهت داده شده بودنده بند نبود و آب ها ب ،جلو آب ا

و یا از سوی زورمندان  هیا خانه ساخته شداست. در مسیر آنها مسدود شده  ندکه آب را به کانال ها وصل می کرد یهای

 .غصب شده است

ریزش باران و  هنگام  .دنتوانست مسئولیتش را به درستی این محور ادا نمایآن وال، شاوالی ریاست فواید عامه  ۀادار

  .است خانه ها و شهر ها در حرکت ،سفانه جلو آب مسدود شده است و آب بطرف جاده هاأسیالب ها مت

را یاوالیت هرات تقاضا می کنیم تا پالیسی  ۀشاوالی و ریاست محترم فواید عام ارگان های محل ریاست ۀما از نمایند

این مشکل که همه سِد صورت اساسی ه ند بنبتوا ،ما باشد ۀجامعمندی های روند ایجاد نمایند که متضمن نیازدر این 

  د، گردند.شو ساله دامن گیر مردم می

این پالیسی باید باشد تا ما از  ءِ سوی بند های آب جزه ایجاد کانال های معیاری و سوق دادن سیالب را به کانال ها ب

مال جان زیبای شهر ها و حیات انسان ها را  ۀکننداین ناحیه مردم خود را در آسیب پزیری نبینیم و این روش تضمین 

 .به همراه خواهد داشت

 صلح یبرا ونیاز بس سخن بگفـت هما

 ما یبه سر رنگ مو دیچون پنبه شد سپ

 م 2019مارچ  1۴
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 آبروی مـــــا       
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