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 11/06/2016                                                                                           مایار للا   احسان
 

 سلما بند پروژه   افتادن تعویق به اصلی عامل
 

 که خوشیم جان و دل از همه و است میان در سلما آبگردان بند افتتاح از صحبت ها رسانه در که مدتیست از

 به افغان زارع و دهاتی مردم راهی به چشم سال چهل انتظار و ها شکنی کار و افتیدن تعویق از بعد باآلخره

 .گردیدند مستفید آن از و رسید پائین به شان محرومیت جاری، آب و روشنی

 زمین هکتار هزار هشتاد آن مازاد و حدود خانواده هزار2۵0برای برق رساندن کنار در که سلما بند کارساختمان

 2002 سال تا مختلف علل به نظر اما گردید آغاز میالدی1۹۷۶ سال در بار نخستین برای کند می آبیاری نیز را

 .  شد متوقف

 به دهه چندین نمود می کمک شان زندگی سویه   نسبی ارتقای و مردم محروم قشر یک نفع به که پروژه   این چرا

 نای ها کی که نمائیم می اشاره آن و این سوی به کلک با و زنیم می فریاد و داد همه باره این در افتاد تعویق

 به «خودی» خاص عالیق نظرداشت در با ناکس و کس هر و  داشته روا افغان خانواده هزار 250 به را جنایت

 . نمایند می محکوم آنهارا و کرده اشاره دیگران به خود از غیر

 آخرین ات و ننموده خیانت خود مردم و خاک به لیک گور، لب های فوسیل از طبیعت سیر بر بنا یکی بنده، دید از

 سرچشمۀ و منشاء بود، خواهد و بوده ایستاده افغان مردم و وطن عاشقان و آزادیخواهان پهلوی در حیات لمحه  

 فروخته خاک و دین خود، - موجود یک که نمایم می تشخیص ای لحظه در را وارده و حاکم های بدبختی همه این

 شهید انافغانست خدمتگار و مسلمان تقوی، با فرزند روی به و گذاشته کالشنیکوف ماشه روی خودرا کثیف کلک

 به را همه افغانستان جمهوریت گذار بنیان قصر در و کشید آتش وی مظلوم خانواده اعضای و داود محمد سردار

 .کشانید خون و خاک

 و بود ایرانی خون نه خونش در که شده، یاد الدین امام نام به ها رسانه روی خاک، و مردم به خاین شخص این

 وریتجمه های ارزش حفظ و صیانت برای و داشت بر در را خود نفوس تذکره افغان نام به بلکه – پاکستانی نه

 .بود گذاشته قرآن باالی دست افغانستان

 می چکر ـ ما ساده حساب به امریکا و اروپا یا و افغانستان در خرامان و مست امروز بود که هر یا و الدین امام

 .بگیرد قرار سؤال مورد حیات آخر تا که کنم نمی گمان و نکشانیده محکمه به را وی کسی هنوز زند

 تفاوت کی با سلما، بند افتتاح مراسم باال، عکس در که بودیم می آن شاهد ما پیوست نمی وقوع به جنایت این اگر

 می افتتاح داود محمد سردار توسط پروژه این - بود می جمهوری نوع به سبز و سرخ و سیاه بیرق که کوچک

 . هند صدراعظم" مودی نرندرا" و افغانستان جمهور رئیس غنی، آقایون دست به نه شد
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 3از 2

 مین پاکستانی و ایرانی های دروازه گدای سال چهل به قریب ما میهنان هم بزرگ کتله یک که نکنیم فراموش

 .کردند می معاش امرار خود افغانستان نیلگون آسمان زیر خود وطن خاک در بلکه شدند

 ارملک ببرک و کی تره نور الخمر، دایم نفر دو به افغان دوست وطن و پرست خدا مسلمان، فرزند شهادت از بعد

 زمام خدا بی نظام و کشور یک کمک و رهبری با شدند می یاد پرچم و خلق جناح دو رهبران عنوان به که زانی

 خون و خاک به را افغان ملت و افغانستان خاک دهه یک از بیش و شد سپرده مسلمان سنتی کشور یک امور

 ارملک و کی تره مانند نجیب و امین حفیظ.  گردانید جهان سرگردان امروز تا را انسان ها ملیون و نموده یکسان

 .یافت نخواهند رهائی افغان مسلمان مردم طعن و لعن از ابد تا و یافتند را خود جای  تأریخ دانی ذباله در

 این اخالف و نامید" چنگیز" و" هالکو" مجدد احیای نام به مختصر توان می را 1۹۷8 منحوس سال ثور هفتم

 و انافغ بوم و مرز دشمن عمل و نفس در لیک و افغان نام به که بودند کسانی انسانیت ضد و بشریت دشمن دو

 با را افغان گناه بی انسان هزار صدها که بوده شوروی روسیۀ برده و غالم نهاد در که بودند آن معصوم مردم

 ملیون و ردهک خاک زیر زنده و کشتند کنند، می بسته پشتش در کمبودیا در را" پت پول" دست که نوع فجیعترین

 .راندند ها بیگانه خاک در کشور از را شان های

 رمی تیراج قلل در برف اول توپ مانند که بود افغان سردار روی به اول گلوله فیر آن حقیقت و واقعیت در

 حرکت امروز ات تا سف هزار با که نمود خلق را افغانستان تأریخ کوچ برف بزرگترین و افتاد حرکت به افغانستان

 .  است نیافته آرام آن رنج از افغان مردم و نگرفته آرام آن کننده تباه

 و خلق سرطانی های دانه گرفتن جا با و است نیافته اختتام هم هنوز گردیده افغان ملت دامنگیر ایکه های بدبختی

 تصاحب کشور در را سیاسی قدرت روزی دارد احتمال که است توسعه در میهن از بیرون و جامعه در پرچم

 .کنند

 خواهم می که آمد خاطرم به ماضی های سال سفرهای از یکی ذهنم در نوشتم می را باال سطر چند که ای لحظه

 .نمایم خاطره این در شریک را محترم خوانندگان

 این در که باز، جان قاسم دوستم با. داشتم پشاور طریق از کابل به سفری م2002 سال روزهای از یکی در

 خوشی با وی منزل به شب دو یکی پشاور در گردیده، قطع هم با ما آالیش بی روابط ملحوظی هر بر بنا اواخر

 عدب و مواصلت آباد جالل غر سپین هوتل به خاک و جنگ های خرابه طریق از تکسی با بعد روز و گذشتاندیم

 نتخبم وکیل باز کریم داکتر ارجمند معیت به آنجا از جرگه لویه در منتخب نمایندگان با ای جرگه در صحبت از

 . کردیم سفر کابل به

 .گذشتاندیم آنجا در طوالنی مدت یک و کرده انتخاب زر سپین هوتل در را نفری دو اطاق یک بنده و جان قاسم

 .قرار این از بود رویدادی روزها این از یکی که نمودیم سپری ناشدنی فراموش های روز مدت این در

 خوش و نیک آدم هوتل اداری مدیر وردگ، خان نبی محمد خوری طعام اطاق در ناشتا صرف ضمن روزی

 عبدالوهاب نام به را خود شخص این و آمده نزدم خان نبی محمد تناسب به پست قد نفر یک معیت به صحبت

 وی است؟ گرفته ریشه کجا از شما اسم در «قهرمان» که پرسیدم وی از مصافحه از بعد.  کرد معرفی قهرمان

 .ام جنگیده آنها علیه   سوخوی انداز بم طیارات با که استم اشرار ضد قهرمان های پیلوت از من گفت جواب در

 .بروید دیگری شخص سراغ به است بهتر پس اید جنگیده نیز من علیه شما دانید می گفتم صرف برایش



  

 

 

 3از 3

 قوای عمومی قوماندان وردگ عبدالوهاب جنرال دگر اسم به کابل نظام در پرچم و خلق دیروز قهرمان امروز و

 این ارهدوب تولد که را وضع سخیف بازی این ببینید. کند می دفاع افغان مردم و خاک از گویا افغانستان هوایی

 تا سازد می میسر موذی حشره مانند آن از بیرون یا و کشور داخل در چه جا، هر در را مرموز های چهره

 .  بکشند خود مخالفین دماغ از دود و آورده دست به را قدرت باز تا باشند داشته را مبادا روز انتظار

 تباهی از و کنم می یاد پرچم و خلق گروه جنایات از تنها چرا که کنند انتقاد بنده باالی که دارند وجود کسانی یقین

 جواب به. کنم نمی یادی رفته طفره اند شده مانند جنایات مرتکب که آنها جانشین بعدی های گروه واضح های

 ائتبر شان جنایات از توان نمی نیز را ایران و پاکستان نشاندۀ دست های گروه که نمایم می اظهار مختصر شان

 لقخ منطقه در را مولودی شهید سردار روی به الدین امام کالشنیکوف اول فیر همان که نکنیم فراموش لیک داد،

 از هک نموده تصاحب مارا میهن پرچم و خلق بقایای با عمیق پیوند با افغانستان دار اجاره منحیث امروز که کرد

 .نداریم رهائی شان شر

 مدور میز این شنیدن و دیدن صرف نموده، اکتفاء مختصر همین با بکشد درازا به موضوع که ندارم نظر در

 جوزای 21 تأریخ به و تهیه( سلما بند) موضوع همین بارۀ در «قلم نقش» نام زیر که را امریکا صدای تلویزیون

 "نمایم می توصیه عزیز وطنداران شما به است شده بخش( میالدی  2016 جون 10) شمسی 13۹5
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