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 10 رت 1 له :و شمیرهدپاڼ

 german.de-at@afghanmaqal ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پته ښت همکارۍ تهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، ړه ده کوال په غادلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لی: یادښت 

 

 ۱۷/۱۲/۲۰۱۸                 کاندید اکادمیسین سیستانی                                                  

 آثار تاریخی فراه
 (۲)قسمت 

 

 :فراه تاریخی آثار در بارۀفرانسوی جنرال فریه  مهم تاطالعا 

 رنامۀ خود نداشته باشد.هيچ سياح و جغرافيه نگاري نيست كه فراه را ديده باشد و ذكري از آن در سف

ديدار قلعه فتح بعد از ۱۸۱۰درسال ، حکومت هند برتانوی یاطالعات انمامور ازيکی تی ،سيرک

 رفتداخل شهر نبه لی د وبودر فراه اپريل   ۱۴تا ۱۰از ورفت به فراه  ،(سيستانمرکز)و جالل آباد 

 :ويدگمي فراهورد مدر ند وارذگدر فاصله يک ونيم کيلومتری شهر  و

 -هراتدرۀ حاصلخيز، کنار جادۀ  بارو)حصار( است که در يک ایفراه شهری بزرگ ودار»

 )اسفزار( قندهار وجود دارد که از سبزوارقندهار واقع شده است. البته جادۀ ديگری هم  بين هرات  و 

عبور ميکند. چون ورود به يک شهر هميشه آسان ولی خروج از آن بسيار مشکل است، لذا من تمام 

متر( بيرون شهر بود ماندم واز دخول به شهر خود  ۱۶۰۰دود يک ميل)حه دت را در آن باغ کم

وماليات بازار ناچيز است. فاصلۀ داری نمودم. افغانها در فراه ماليات زمين نمی پردازند 

کيلومتر( است که به سه  ۱۱۰ميل )درحدود ۶۵( تا فراه دوشاک)جالل آباد،مرکز سيستان

 .1«د.ويشيل تقسيم مم۲۵منزل،هرمنزل 

دوبار وهر باربرای مدتی در  ۱۸۴۵،که در سال  سیاح فرانسوی  جنرال فریه،بعد از کریستی

راه را از نزديک مشاهده کرده وشرحی در بارۀ فراه اقامت داشته است، مخروبه های دوشهرقديمی  ف

از يک  اهيک ساعت ر موقعيت وحوادثی که برآن وارد آمده نوشته است. او مينويسد:دوشهربه فاصلۀ

ترکه قبل از اسکندر ساخته شده، به فاصلۀ نيم ساعت راه جنوب ديگر، هردو نام فراه دارند. شهرقديمي

ازسه طرف با برامدگی ها رشته کوه های پاروپاميزس   اقع شده کهرود فراه در وسط يک دشت و

ق دشت فا و مشرف بهمحاط است. اين کوه ها مشرف به ورودی شهر هستند. سمت جنوب شهرباز 

است ودرهمين سمت، ابتدا دويا سه تپه مجزا در جلو دهانۀ هلمند، سپس درياچۀ رستم وآنگاه دشت 

 سيستان واقع است. 

ازی االضالع بوده و به شکل متوفراه  ]منظورشهرکنه درشمال شهرموجوده فراه است[شهرجديد

نيم  کيلومتر( ميباشد. بجز اختالف در درجهت شمال به جنوب قرار دارد. مساحت آن نيم فرسخ)سه و

فراه مشابه هرات و مانند آن با خاکريز)ديوار(های عظيمی محاط می باشد که  يدانداز؛ شهر جد

ساخته شده است. از بيرون  مخلوط خاک وخرده چوب است و يک راه سرپوشيده دورتا دور آن

ه سياری وجود دارند که باپرده هايی بفوت بوده و در باالی آن برج های ب ۴۰تا ۳۵ارتفاع خاکريز از

ريز به حدی سخت است که نيزه در آن فرو رفته نميواند. چند فرماندار تصميم کخاهم وصل هستند. 

ب به آن نيز باعث نرمی نمی را خاکبرداری کنند ولی موفق نشده اند. حتی بستن آ گرفته اند که آن

يگری ذوب برف است. اما سادات ملوک پسرشاه شود فقط دو چيز در آن تاثير دارد: يکی سرکه و د
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 10تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ه رابولي.  په دغه پتهپه درښت تاسو همکارۍ تآنالین افغان جرمن 

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

قبلی فراه، مرا اطمينان داد که آنطرف )در فراه( به ندرت برف می بارد. وقتی برف  کمکامران حا

سخت تر از قبل ميشود. روايات  و تبخير آبذوب شود خاک نرم ميگردد ولی با اولين تابش آفتاب 

ً جزيک بار در قرن نميتوانند اثر موجود، به داستان ذوب برف اشاره ميکنند ولی  سکنۀ فراه تقريبا

 برف را به چشم خود ببينند. وبذ

يک کانال عميق وعريض بيرون خاکريز وجود دارد که به دلخواه ميتوان آن را پر آب کرد. 

ل قبل ازخاکريزاست. ارگ جايی درگوشۀ شمالی را اشغال کرده است. اين کانال)خندق( خط دفاعی او

دروازۀ قندهار درست  یگرزه دارد که يکی دروازۀ هرات  در مرکز ضلع شمالی وديشهر دو دروا

 نقطۀ مقابل آن در ضلع  جنوبی ميباشد.

د وآن اينکه روايات باستانی که تا به امروز سينه به سينه نقل شده  در يک مسئله متفق القول ان

 بسيار آباد بوده است.  فراه شهری بسيار قديمی است و تا اشغال آن توسط قوای چنگيز خان

ستحکامات شهر را از بين ببرد ان کرد اما هرچه کرد نتوانست ارويچنگيز خان تمام خانه ها را 

ولی آنها را به  وآنها به همان محکمی که امروز هستند باقی ماندند. فاتح مغولی بعضی سکنه را بخشيد

ست رودخانه منتقل کرد. محل محلی ديگری به فاصلۀ يک ساعت راه در جهت شمال به ساحل را

نه فاصله داشت. اگر بتوان از روی خرابه های موجود قضاوت کرد، ادخجديد نيم ساعت راه از رو

جديد هنوز قات ديگر شهرحلمحل جديد شهری بزرگ بوده است. آثار قلعه، استحکامات و بسياری م

ران شده است وزمين پوشش باقی مانده که روی يک تپۀ بزرگ قرار دارند. اما تمام خانه ها وي

فی گاه خوبی برای انواع شکار ها به ويژه خرگوش، ، قرقره خم ضخيمی از بوته وخار دارد که

ً بطول   ش قصر)ارگ(انچ درحول وحو4فوت و 3وکبک است. تعداد کثيری آجر های پخته تقريبا

تزئينات روی آن معلوم ريخته اند. بی ترديد محل اصلی کار برد آنها قسمتهای داخلی شهر بوده و از 

 است که از نوع خط ميخی هستند.

راست که آجرها زمانی تعلق به مناره های شهر باستانی داشته وبقايای آن از شهر قديم کاشآ

مورد استفاده قرار گرفته اند. شهر جديد جمع آوری شده و درساختن شهر جديد به دستور چنگيز خان، 

ن ه يکی از مهمترين شهرهای سيستان شد. اين وضع تا زمابه سرعت رشد کرد و به زودی تبديل ب

اه عباس کبير ادامه داشت تا اينکه آن شاه دستور داد شهر را محاصره کردند. مقاومت اهالی شهر ش

ديد، شهر تصرف وغارت شد. سکنۀ شهر مجدداً اثرحمالت شمصممانه وطوالنی بود ولی باالخره در 

از  گیند و مصائب ناشی از آن جنگ به زودی فراموش شد و زندبه استحکامات شهر قديمی پناه برد

 نو داير گرديد. اين شهر تا پايان حکومت سلسلۀ صفوی در رونق به حيات خود ادامه داد.

، آن را مدتی درمحاصره خود در آورده نادرشاه افشار قبل از اينکه شهر را کامالً ويران کند

ين وطوالنی آغاز شد. در طول اين جنگ شهر فراه حدود بود. با اين همه محاصرۀ شهر وجنگی خون

لث سکنۀ خود را از دست داد. حتی امروز در پاشنه های داخلی خاکريز دور شهر آثار فرو ثدو

ای توپخانۀ نادرشاه به وجود آمده اند. در بت گلوله هرفتگی های دود گرفته ای ديده ميشود که از اصا

ر فح شۀ شمالی، آثار دونقب عظيم ديده ميشود که در آن جنگبيرون شهر، به فاصلۀ کمی از دوگو

کرده بودند تا از آنجا بتوانند زير ديوار شهر را خالی کرده منفجر کنند. مشاهده ميشود که اين نقب ها 

و در واقع بهتر از آن هستند که مهندسين آن زمان ی شده اند از نظرعلمی بسيار خوب طراح

 شده بودند. هخت آنها تحت نظارت مهندسين فرانسوی سپاه نادرشاه ساميتوانستند بسازند. احتماالً 

از آن زمان به بعد شهر فراه به دفعات توسط تاتارها، ايرانيها، وافغانها تصرف واشغال شد و 

 ۶۰۰۰ميالدی جمعيت فراه حدود ۱۸۳۷ه افول گرائيد. درسال در نتيجه به تدريج توان و رونق شهر ب
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 10تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ه رابولي.  په دغه پتهپه درښت تاسو همکارۍ تآنالین افغان جرمن 

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

ان پسرسردار خق محمدصادق خان)منظورسردارمحمدصديل بعد از آن، سردار نفر بود، اما يک سا

خان است( به دستور پدرش شهر را با يک عده سواره نظام محاصره وتصرف کرد وسکنه را  کهندل

صورت گرفت که شايد توجه محمدشاه قاجار را جلب کرده  به قندهار کوچ داد. اين عمل به منظور آن

را محاصره کرده  اتوای او را به آن سمت بکشاند. در آن زمان محمدشاه،هرو در نتيجه قسمتی از ق

بود و در شرف تصرف آن بود.وقتی شاه ايران نتوانست هرات را فتح کند ودست خالی به ايران 

ی کرد وفراه که از سکنه خود محروم شده بود مجدداً به ک عقب نشينبرگشت، قوای قندهار به گرش

 مد. سيطرۀ حاکم هرات در آ

ر ميتواند به د ندارد، درحالی که شهووجخانه در داخل شهر  ۶۰( بيش از۱۸۴۵در حال حاضر)

نفر را درخود جا دهد. اغلب خانه ها ويران و متروک افتاده اند و دود پراکنده ای که  ۴۵۰۰راحتی 

سوب جا از خانه های مسکون بلند ميشود، تنها نشانۀ وجود انسان دراين شهرمرده محاينجا وآن

کشيده شده بودند امروزه تنها از روی خرابه ها  زهميشود.بازارهای شهرکه از اين دروازه تا آن دروا

ان خشک و پيزار باقيماندۀ ديوارهای آنها قابل تشخيص اند. استخر )حوض(های بزرگ که در تابست

می روند. ازاين ند و دور تا دور داخل شهر کشيده شده اند ومنابع خوبی جهت تجمع نمک به شمارهست

 «2ت استفاده ميکند.وارامالح وزير يارمحمدخان برای توليد ب

فريه از ناپايداری اوضاع سياسی و فقدان ثبات وامنيت بطورکلی در آسيای ميانه وبالخاصه 

ابسامانی و بی ثباتی سياسی را برحيات و روحيات مردم افغانستان افغانستان سخن زده  و تاثير اين ن

رمترقبه انسانها[ در ي]غشهر فراه مثال خوبی برای نشان دادن مشکالت » ميکند:چنين خالصه 

 جغرافيای آسيای مرکزی است. 

افغانها به حدی به تغييرات وجابجائی ناگهانی واجباری عادت کرده اند که هرگز خود را به 

مناسبی از  وابسته نمی سازند. خانۀ شان ،کشورشان است. در عرض دو روز،يک خانوار، خانۀخاک 

آن زندگی ميکند وسهولت وسرعت انجام اين کار  رد گل با سقف و دروازه ودرب چوبی می سازد و

تی ه با چه سهولنشان ميدهد که آنها تا چه حد برای تغيير مکان زندگی،آمادگی دارند. آنها می بينند ک

 گذارند.  شهرها ايجاد ميشوند و سپس از بين می روند، بدون آنکه اثری از خود باقی

درحالی که مسافران قبلی اثری از وجود شان  درنبسا شهرهايی که مسافران از آنها نام می ب

ديده بودند و برعکس چه شهرهايی که سياحان قبلی می بينند وسياحان بعدی اثری از آنها پيدا ن

خواهد کرد، يا تعجب آورنخواهد بود اگرسياح اروپائی که بالفاصله بعد از من به فراه سفر نميکنند.

ار پر رونق وآباد بيابد. تمايل وهوس فرمان روايان برای يبساثری ازاين شهرنبيند يا اينکه آن را 

عداد سبه و برآورد تجبابجائی وبنيان کن کردن تمام سکنۀ يک محل يا يک قوم چنان امر ساده محا

اً هرگز به دقت عملی سکنۀ مراکز پرجمعيت در آسيای مرکزی را مشکل کرده که اين برآورد قطع

 نخواهد شد. 

وز درمقياس هزاران نفر تغيير کند، هيچ ممکن است درعرض يک ر هطقارقام جمعيت يک من

رچيز ديگر رقمی قطعی تلقی نميشود. هيچ آماری قابل اتکا نيست وهمه چيز اعم از تعداد جمعيت و ه

ی به عنوان حقوق مردم در در معرض تغيير وتحول است. از آزادی وحقوق مدنی،کوچکترين نشان

چيزی که غالب است حق زور وشجاعت است. مفاهيم آزادی، عدالت،  هااين سرزمين وجود ندارد وتن

ی اين ا وجود دارد.آزادافکار عمومی وحکومت در اينجا درست نقطۀ مقابل چيزی است که در اروپ
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 ئ لولـ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و، الي د لیکوال په غاړه ده ودلیکنې د لیکنیزې بڼې پاز: یادښت

مبتنی برفريب دوست مردم در بی نظمی، هرج ومرج، قتل وغارت بوده و سياست بزرگان آنها 

. ماليات گيری درافغانستان هميشه با کشمکش وجدال بين تاسودشمن وتصرف مايملک ودارائی شان 

م ا داوطلبانه انجاماليات دهنده وماليات گيرنده توام بوده است وهرگز به صورت مسالمت آميز ي

 "3نميگيرد.

ساختمانهای  ر فراه همینبه هرحال شه:» فريه در مورد اهميت نظامی شهر فراه ميگويد 

ق العاده اهمیت دارد. اصرار مستمر امیران افغان به تسلط براین وف مخروبه است ولی ازنظر نظامی

و پای  دلیلی اهمیت آن است. هرکس این شهر را در دست داشته باشد، یک پایش در قندهار شهر

ر ایرانیان یا روس ها روزی دیگرش در هرات بوده و دروازۀ شمالی سیستان را تحت تسلط دارد. اگ

 ریتانیا حمله کنند قطعاً تسلط برشهر فراه برای شان حیاتی خواهد بود.بد بخواهند به امپراتوری هن

سواحل رودفراه که از داخل ناحيه فراه ميگذرد، مشابه کناره های رودهلمند، رودخاش و رودهاروت 

اه به جز درگرمای تابستان،عميق و پر آب با جنگلهای گز و نباتات ديگر پوشيده شده است. رود فر

دی به منظور مصرف در آبياری از تنۀ آن منشعب ميشود. اين انشعاب در ازياست وجريان 

ً خشک وبی آب ساخته است با الدست)سرآب( نسبت به پائين دست رود)پائين آب(،رودخانه را تقريبا

 اکن،تشکيل شده که مصرف آن باعث در نقاط عميق تربستر آن در پائين دست برکه های طويل آب س

 "4 د.ی حيوانات، گوسفندان بدون اکراه از آنها مينوشند. با وجود اين گله هاويشبروز تب در افراد م

 
     فراه رود هنگام سیالبی وپل جاده فراه هرا

 

 درمورد فراه:ثی برگزارش جنرال فریه کم

شکی نيست که گزارش جشم ديدجنرال فريه از دوشهرکهنه فراه که هريک بفاصله نيم ساعت 

رودخانه فراه دور بوده اند، ونيز شرح ساختمانها وذکر استحکامات قلعه شهر کهنه،و مواد از 

فوت بسيار جالب است ولی ۴در ۳ومصالح ساختمانی  وبکار گيريخشت های پخته  بزرگ به اندازه 

برای ساختن شهر جديدی که عبارت آنها  کوچ دادنوفراه روايت او در مورد برخورد چنگيز با مردم 

مالت چنگزيان همسوئی حواقع شده، با واقعيت های تاريخ شهرجديد در شمال  مخروبههمين شهر از

فريه برای باور خواننده ماخذی نشان نميدهد وروايات سينه به سينه مردم ار  ابق نميکند.طندارد وت

 ششصد سال قبل را مبنای روايت خود قرار ميدهد که از لحاظ تاريخ  قابل اعتبار شمرده نميشود.
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 10تر 5 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ه رابولي.  په دغه پتهپه درښت تاسو همکارۍ تآنالین افغان جرمن 

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

خ گواهی ميدهد که چنگيز ولشکريان او در هر شهر ودياری که ميرسيدند، مردمان را می تاري

ی را ببخشند وبعد برای آنها شهری ديگری نابود ميکردند، نه اينکه تعداد وويران کشتند وشهرها را 

ان شهر را بدون همه ساکن سرداران چنگيز»پطروشيفسکی، محقق نامدار شوروی مينوسد: آباد کند.

ومرو، بلخ وباميان با اترار،واورگنج،ترمذ،سمرقند،نسااستثنا از دم تيغ گذرانده نابود ميکردند، چنانکه 

نخجوان وديگر بالد  اردبيل و ری وقزوين و همدان ومراغه و ار وطوس ووسبز، وهرات، ونيشاپور

 5 «آسيايی در شرق ميانه چنين کردند.

بکسی پس از اشغال ]شهر[بدون اينکه   لو"-دابی -بگفته "من» :عالوه ميکندپطروشيفسکی 

د وتوانگر وفرمابردار ونافرمان، به قتل همه را از پيروجوان ، زيبا وزشت،مستمن ندروا دار مترح

 6 «ميرساندند.

 )شاگجهانتاريخ  مولفعطا ملک جوينی  ل، از قبيناخچنگيز جانشينانان معاصر مولفحتی 

 ، و ی صغيرحاکم بالد ايران وگرجستان وآسيا ارغون خاندربار اميرمنشی ،  (قمری ۶۵۸در تاليف 

جامع التواريخ  فمول،، وزير غازان خان وبرادرش الجايتو خواجه رشيد الدين فضل هللا همدانی

 ۷۲۸درسالتاليف ،(شيرازیالدين عبدهللا )شهاب تاريخ وصاف  فومول ،قمریهجری ۷۰۱دررشيدی 

هيچ يکی ، 7هجری ۷۱۸درسال  سيفی هروی،تاليف کتاب هرات نامهمولف تاريخو ، هجری قمری

، ترحمی بحال مردم ندبرشهری حمله ميکردچنگيز خان وقتی لشکريان نگفته اند که فان مول ازاين

 هاح شهرجز فتتشنه فتوحات وکشتار مردم بود و چنگيز خانزيرا  ،ندوساکنان شهر روا ميداشت

بخورد، خود را لشکريان باقيمانده از تيغ مردم غم  توقف کند و یجادر نداشت عادت مردم وکشتار

ی اگر به آبادی شهرها عالقه ای ميداشت، چرا شهرهاچنگيز .کار او خون ريزی وبجلو تاختن بود

ز ترجمی نکرده است وبعد از نيمعلومدار که او در حق مردم فراه  ميکرد؟ را خراب مسيرحمله اش 

 به استقامت هرات شتافته است. ال درنگفراه بشهرتسليمی 

در  که اوستپيام خاص به اوليای امور انگليس جه منظور فريه ازاين داستان سرائی ها جلب تو

ر به هرحال شه» :در مورد اهميت نظامی شهر فراه ميگويد او بيان داشته است.خود گزارش  اخير

ق العاده اهمیت دارد. اصرار مستمر وف ساختمانهای مخروبه است ولی ازنظر نظامی فراه همین

دلیلی اهمیت آن است. هرکس این شهر را در دست داشته باشد،  امیران افغان به تسلط براین شهر

ر و پای دیگرش در هرات بوده و دروازۀ شمالی سیستان را تحت تسلط دارد. اگ یک پایش در قندهار

ً تسلط برشهر فراه بد ایرانیان یا روس ها روزی بخواهند به امپراتوری هن ریتانیا حمله کنند قطعا

  «8 برای شان حیاتی خواهد بود.

ت ا در خدمهمدتفرانسوی  فریهجنرال ايرانی،  بنابر تحقيقات محمود محمود، نويسنده معروف

اخراج او را  ایران دولتبه همین جرم  د ویکرسی مجاسو اهبه نفع انگلیس  لیو دولت ایران بود

ا رت او مسافردر آورد و در لباس درویشی دوباره وارد ایران شد. شرح  ز بغداد سرابعداً مگر د. کر

خود آورده  (۱۹وابط سیاسی ایران وانگلیس در قرن)تاریدوم کتابجلد  ۲۸فصل د محمود در محمو

  است.
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 10تر 6 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ه رابولي.  په دغه پتهپه درښت تاسو همکارۍ تآنالین افغان جرمن 

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

 :درحال حاضرهرش وضع 

« کوه تکه » شهر موجوده فراه به فاصله کمی در جنوب شهر کهنه و در دامنه کوهی بنام

يوند ميزد شهر را بدو قسمت پ تا چندی پيشقندهار را  ايکه هرات واده يا جموقعيت دارد. سرک 

معروف « پشتو»اسم قسمت جنوب آن به و« يزدی»شهر بنام  م می کند، قسمت شمالی اينعمده تقسي

 است .

از گل و خشت  شهر موجوده فراه از نظر عمرانات چندان وسعتی ندارد و ساختمانهای آن نيز

 هزار نفر تخمين ۳۰شهر را تا  ينساخته شده اند. جمعيت ااست که به شکل گنبدی و به طرز قديمی 

 می زنند.

فراه در تشكيالت جديد كشور واليتی است که جنوب آنرا واليت نيمروز، شرق آنرا واليت 

دود آنرا سرحد ايران هيلمند و كوهستانهاي غور و در شمال واليت هرات و قسماء غور و در غرب ح

يك منطقه گرم و كم باران ورت عموم ص ، و به 9متر تخمين شده۷۷۵معين مي كند. سطح آن از بحر 

حاصلخيز است. قسمت هاي شرقي آن كوهستاني و اقليم آن معتدل و اندكي سرد است . مگر ولي 

واي آن مثل هواي حصص مركزي و جنوب غربي آن تابستان فوق العاده گرم دارد و مي توان گفت ه

 نيمروز است .

ً اگر از بادهاي  ي نصيب مي بود تابستان آن مي توانست باب اتيكصد و بيست روزه هر يقينا

ً در اين  دوزخ برابري كند، بر عكس زمستان آن خيلي مطبوع و خوشي آور است . ولي اگر احيانا

سردي آن كشنده است خوشبختانه مي نامند ظاهر شود بدون شك « سياه باد»فصل بادي كه اهالي آنرا 

 متر اتفاق مي افتد.اين بادها در زمستان ك

يوه جات آنقدر مؤثراست كه نظير آنرا در هواي اين منطقه در مزه و شيريني محال  هردر 

جاهاي ديگر كمتر مي توان سراغ داد. و ظاهراً از همين جهت است كه جغرافيه نگاران عرب اين 

  همه از فراواني ميوه و نخلستان آن تعريف كرده اند.

 سفيد، باالبلوک، پرچمن ، خاکودشت رپ ولسوالى هاىاز متشکل واليت فراه   در حال حاضر

 است. وشهر فراه  جوين، شيب کوه، پشت کوه و انار درهولستان، بکواه، الش ، گ

شمالگاه ، شاتوت ، گرجی ، مرواريد ، قلعه زمان  قرای بزرگ و مشهور فراه عبارت اند از : 

آباد، خرماليق ، کاه دانک ، اشپل کوه )اسفل کوه ( قلعه خير  ،، ريگی ها، کنسک ، چاربرجک 

چاه کرته  ،تويسک ، تخت )قريه تخت ( منسوب است به تخت رستم ،، نوده ريزکمحمد، ننگ آباد، کا

برنک  ،الياس آباد، تجک ، دارآباد، گيناکان  ،، کوک شيب ، کوک باال، دور جو، دزک )دژک (

بهار، کوشه ، قلعه مالامان ، چهارده ، مسو، چين ، کبابی ، نعل س، نويبان ، چهار مامزار، خط ،توت

، ديوار سرخ ، خنجک ، خاک سفيد، خشک آبه ، اسالم آباد، جيجه، رخ ، نرمکی ،  دشت ، غورچی

برنگک ، تنگ ، سچ ، کجکين ، بلندده ، ديشک ، کنج آباد، قنات اکبر شاه ، شاه مبارک ، کندر، هفت 

ناحق ، کاسگين ، سنگکک ، قنات محمد سعيد، سو، شور آب ، تجرک ،  گرانیراخ ، شيوان ، سو

روهکن ، شهر کهنه ، يزدی ، )يا به روايت بعضی يازده ده  ،[ اکنشک]، ديزک ، کنيسک  پيهو، پساب

 .( بشتو
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 10تر 7 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ه رابولي.  په دغه پتهپه درښت تاسو همکارۍ تآنالین افغان جرمن 

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

 
 

خاک فراه خيلی حاصل خيز و مخصوصاً برای احداث باغستانهای ميوه بسيار مناسب است در 

ل بی راه از قبيل انار، انجير و زردالو ، سيب ، انگور و غيره انگور آن از نوع لعجات فميان ميوه 

اع نهايت شيرين و خوشگوار است که نظير آنرا در ساير مناطق کشور نمی توان يافت . در ميان انو

حيوانات اهلی و وحشی فراه تازی فراه از همه مشهور تر است که مردم با آن به شکار خرگوش و 

ده و ديگر حشی می پردازند ولی چنان می نمايد که نسل اين حيوان امروز رو به نابودی نهاهوی وآ

 قدر و قيمت پارينه را از دست داده است .

خانواده های روستايی فراه رواج دارد و جزو کارهای صنعت گليم باقی و قالين بافی در تمام 

   .عادی و روزمره زندگانی دهاتی آنان بشمار می رود

ارای آب و رمسير و کم باران است ولی مناطق گلستان و باال بلوک آن دگراه اگر چه منطقه ف 

 .يستهوای معتدل می باشد که زمستان آن بی برف ن

 

 ضرورت بندهای آب درفراه و حوزۀ غرب:

بعد از آبياری زمين های دوطرف مسيرخودبقيه است که  دهای  رواز عمده ترين رودخانه فراه 

طولش از سرچشمه آن که سلسله سياه کوه است تا مصبش  ون سابوری خالی می شود.آبش به هام

 فصل آبيلومتر تخمين گرديده که از شمال شرق به جنوب غرب جريان دارد.ک ۳۲۰امون سيستان ه

را ماه های اواخر زمستان و اوايل بهار تشکيل می دهد و بعضاً چنان طغيان می  رودخانهخيزی اين 

که  اما پس از گذشت موسم آبخيزی ،ور و مرور را تا مدتها بر مردم مسدود می نمايدکند که راه عب

 ه حمل و ثور آغاز می شود در اکثر اوقات سال خشک و بی آب است .ماغالباً از 

در منطقه باال بلوک رودخانه های کوچک ديگری نيز مانند مالوند و زرمردان پس از مشروب 

می پيوندند. همچنان رود ديگری بنام سنگ  هزرمردان به رودخانه فرا ساختن ناحيه گلستان و روستای

راغ داده می شود که از کوه های ناراهوک سرچشمه گرفته و پس از س وازات فراه رودفسان در م

مشروب نمودن ناحيه نارهوک و انشعاب نهرهای کوچک از آن بعضاً آبهايش راتا هامون پوزک نيز 

 می رساند.

تی از سمقلعه گاه گذشته و بعد از مشروب نمود ن ق گوشه غربی اين واليت از ديگريکه از رود

اين رود که از سلسله  .اضی آن محل آبش را تا هامون سابوری می رساند همانا هاروت رود استار

جيجه از  ۀو به سببی که از وسط منطقطول دارد کيلومتر  ۳۵۰تاهامون  ،سياه کوه منبع می گيرد
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 10تر 8 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ه رابولي.  په دغه پتهپه درښت تاسو همکارۍ تآنالین افغان جرمن 

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

ام بن «اناردره»ه حيجيجه و پس از عبور از منطقه مذکور در نا روداسم ه ی گذرد بتوابع شيندند م

جمله هشت  درزامياديشت  ۶۷و اين همان رودخانه يی است که در فقره هاروت ياد می گردد. رود

و   .10ياد شده  «خوار ننگهيتی زيبا»اسم ه ب ،درياچه هامون می ريزنده رودخانه ايکه آب خود را ب

  11.فرنکوتيس ياد آور شده است به اسم  از آن( م ۷۹ - ۲۳مورخ رومی پلينی )

هاي زرخيز و  يكي از وادي [رد مشهور گشتهاسم رودي كه از ميان آن مي گذه ب] وادي فراه

معروف كشور بشمار مي رود كه سروي مقدماتي در مورد خاك و وسعت و نوعيت خاك و مقادير آب 

اري و توسعه زراعت در آن قبالً در طي پالن انكشافي دوم و سوم و وضع توپوگرافي و امكانات آبي

فعالً ربع  .بود ل زرع در آن سراغ داده شدههزار جريب زمين قاب۳۰۰و تقريباً ته كشور صورت گرف

اين رقم را زمين هاي شوره تشكيل مي دهد كه آنهم بعد از احداث بندهاي ذخيره و اصالح سيستم 

 .براي بهره برداري آماده مي باشد اهكشي بدون شكزآبياري و 

 

 
 فراه رود در نزدیک بخش آباد

خش آباد علي امكانات احداث سه بند ذخيره در نقاط، ب هفت ساله جمهوريتپالن در چوكات 

كيلومتري شمال  ۹۶اه مطالعه شده كه از آن جمله بند بخش آباد واقع در فررودكيناي و لشكرگاه بر 

هزار ۳۰۰ب كافي و هم از لحاظ نزديكي به ساحه وسيع زراعتي در حدود شهر فراه از نگاه تهيه آ

به اساس  است. هزار كيلووات برق خيلي اقتصادي وانمود گرديده ۳۴و توليد قوه  جريب زمين

احصائيه هاي دست داشته در حال حاضر مجموع ساحات تحت آبياري در اين وادي از يكصد هزار 

 هم به مضيقه كم آبي مواجه مي باشد.جريب زمين تجاوز نمي كند كه آن

فراه وادی انكشاف برای العات اقتصادي و تخنيكي به منظور انكشاف همه جانبه ساحه فراه مط

 .تكميل گرديد( ۱۳۵۵ي دست گرفته شد )كه اين مطالعات در نيمه دوم سال رو ۱۳۵۴در سال 

ميليارد متر  ۲/۱وسط به اندازه و معاونين آن طور ا رود براساس اين مطالعات جريان ساالنه فراه

ل بهار صورت مي ايماه هاي زمستان و او مكعب تخمين شده است و قسمت اعظم جريان آب در

ار اراضي قابل زراعت كه از نگاه كيفيت خاك مساعد خوانده شده فعالً هكت۸۵۰۰۰از جمله  .گيرد
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 10تر 9 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ه رابولي.  په دغه پتهپه درښت تاسو همکارۍ تآنالین افغان جرمن 

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

 راضي به زرع حبوباتقسمت بزرگ ا .هكتار زراعت صورت مي گيرد ۳۴۰۰۰ساالنه در يك ساحه 

 اختصاص داده شده و سهم نباتات صنعتي بسيار كوچك است .

ساكنين منطقه از طريق دف اساسي پروژه انكشاف فراه رود عبارت است از افزايش  عايدات ه

اصالح سيستم آبياري و توسعه آن و ارتقاي سطح استخدام و تاسيس صنايع زراعتي و بهبود خدمات 

 العات مقدماتي نشان مي دهد كه در مرحله ابتدايي ساختمان بند بخش آباد مساعدمط ميباشد. اجتماعي

ر وساحه مذك .ار ميسر خواهد شدهزار هكت ۷/۶۰بوده و با احداث آن امكان تنظيم آب در يك ساحه 

 هكتار در ساير نواحي ۲۶۱۰۰هكتار در نوبهار و ۲۱۶۰۰هكتار در مركز فراه و ۱۳۰۰۰شامل

هكتار  ۲۶۱۰۰ختمان بندبخش آباد سبب خواهد شد تا شرايط آبياري در ساحه عنعنوي ميباشد. سا

هكتار در  ۲۱۶۰۰ه و هكتار در فرا ۱۳۰۰۰عنعنوي بهبود يافته و آبياري عصري در ساحه زمين 

 نوبهار مساعد گردد.

ختمان بند ذخيره سا :پروگرام فزيكي پروژه فراه رود در مرحله اول قرار آتي پيشيني شده بود

متر و  ۸۰ندازه ارتفاع بند از تهداب با ،ميليون متر مكعب ۵۷۰ش آباد به ظرفيت قابل استفاده بخ

كيلومتر سرك و ساختمان دستگاه برق به  ۴۰نساختما ،متر ۲۶۵طول قسمت فوقاني آن به اندازه 

 ميگاوات و تمديد لين انتقال به نواحي زراعتي و شهري . ۱۹ظرفيت ناصبه 

ان در كنيسك و ساختمان شبكه هاي فابريكه لبلبو و فابريكه حالجي پخته به ساختمان بند آب گرد

ستگاه برق ولين انتقال و هزار تن .قيمت مجموعي ساختمان هاي آبياري بشمول سرك و د ۱۵يت ظرف

در احداث صنايع حالجي با توليد شكر و قيمت آباد كردن زمين و احداث سيستم آبياري و دريناژ 

مليارد افغاني تخمين شده بود، نرخ بهره اقتصادي پروژه  ۰۹/۷هكتار باندازه هزار  ۷/۶۰ساحه 

 مليارد افغاني حساب شده است. ۴/۱فيصدومفاد خالص ساالنه آن بعد از تكميل پروژه به اندازه  ۳/۱۳

در مرحله دوم امكان احداث بند ذخيره آب در لشكرگاه موجود بوده كه با تكميل آن تمام ساحه 

كيلو  هزار ۳۲ار زمين آبياري خواهد شد و بر عالوه احداث دستگاه دوم برق به ظرفيت هكت ۸۴۰۰۰

 12 وات فراهم خواهد گرديد.

 :بادبخش ا موانع در راه اعمار بند

 سوی از است تالشی آباد بخش آبی بند برق باالی مکرر حمالت گويند می فراه واليت در مقامات

 نقش منطقه در آب تهيه و برق توليد برای که ای پروژه اجرای از ممانعت برای کشورهای همسايه 

 ولسوالی در را پروژه انجينران از تن دو ناختهناش مسلح افراد مورد، آخرين در .شتدا خواهد مهمی

 بدل در دومی انجينرو شد کشته انجينران از يکی. کردند اختطاف ۲۰۱۰نوامبر۲۶ بتاريخ سفيد خاک

  .گرديد آزاد امريکايی دالر هزار ۱۰۰

 قصد به سياسی برخورد يک مذکور لهحم که کرد ادعا فراه والی معاون رسولی، يونس محمد

 کار در اخالل برای خارجی عناصر“: گفت او. باشد می افغانستان انکشافی های فعاليت در اخالل

 در ”.ندهد نشان تمايل پروژه اجرای برای شرکتی هيچ تا کنند، می تالش آباد بخش برق بند اعمار

 ۱۱۰ واقع کباالبلو ولسوالی در را پروژه دايیابت سروی هندی انجينران که زمانی ،۲۰۰۸ سال

 در را سال سه پروژه اين تکميل کار که کردند بينی پيش آنان انداختند، براه واليت مرکز کيلومتری

 به اعمار کار اما. ساخت خواهد مساعد را ينزم هکتار هزار۸۴۰ کشت زمينه و گرفت خواهد بر

 ،۲۰۰۹ مارچ ماه در فراه لیوا معاونبقول .است شده متوقف مکرر طور به امنيتی های نگرانی دليل
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 10تر 10 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ه رابولي.  په دغه پتهپه درښت تاسو همکارۍ تآنالین افغان جرمن 

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

 ۱۰/۳) .کشتند را پوليس تن ۱۲ تعداد و کرده حمله پروژه محل نزديک تالشی پوسته باالی ها مليشه

  ( افغانستان گران۲۰۱۱/

 

 ! شودینم نیستان، تأمدر افغان ینا امن جادیا با رانیا ۀقآبح
 

چنرد سراعت  ی، توانسرتند برراهفررا رهگسترده برر شر ۀا حملب (۲۰۱۸م ماه می درهفته دو) طالبان

گروه با  نيا تيدر نها د،يشد یريگها درس از ساعتاما پ رند؛يگب رايرا در اختشهر  نيا از یهابخش

 ن هر چند نتوانسرت شرهر فرراه را برهمجبور به فرار شد.طالبا (یا زخمهو دهکشته ۳۰۰) نيتلفات سنگ

بدون  هکه طالبان ب درک تيتقو را یزنگمانه نير فراه ابر شه گسترده ۀحملتصرف کند؛ اما  ملکا ۀگون

 ندارد.را  تيسترده بر مرکز والگ ۀحمل و هایولسوالتصرف  يیتوانا یرونيب یکمک کشورها

 لمند، در مناطق هو  روديهر یهاآب رودخانه شدن و کم هایخشکسال ليبه دلاست هسال ناريا

و  یکجکسلما،  یدهابنآب جادياز ا یرانيا یهاوست. مقامرآب روب ديد شدبا افغانستان با کمبومرز  هم

 اند. و هلمند ناخشنود روديه یهابر رودخانه آبادبخش

بره  یرانريا ازاندپرر هيرنظر یارهراو راهک دهاهاشرنيپ ،یرانريا ۀيربلندپا یهرامقام یعلن یهشدارها

کره حکومرت اسرت  تيرواقع نيرا یايرت گورم و سرخن یرهاز ابزاستفاده اکشور در مورد ا نيحکومت ا

 یهراتيدر وال ینراامن داجريا کره بنرددیکار مان برهفشرار برر دولرت افغانسرت یابررتمام ابزارهرا را  رانيا

 یکشرور و فرمانردهان نظرام یتريو امن یاسريس یهرا، مقامآنبرر و است. عرال هاناز آ یکيکشور  یغرب

 یملر تيرامن یعمروم سيرئر ،یزاند. معصوم استانککرده طالبان زا تيابه حم را متهم رانيناتو بارها ا

از  رانيرکره ا انردگفتهها ه برا رسرانهبمصراحکشرور در  نيراد ارترش است سيرئ ،یفتلي فيو شر نتاافغانس

در  زيررفررراه ن نيشرريپ انيرره جهرران، والاصررف ننررگ و عررارف شرر. آکنرردیم یلمررا و ینظررام تيرراطالبرران حم

ا بر نرايرو ا دهردیطالبران قررار م اريرختدر ا زاتيرسرالح و تجه هيسرد کره رونرافتهها گهبا رسان مصاحبه

 یهرامقام ی. هشردارهادهردیم یامگرروه آمروزش نظر نيرد اداخل خاک خود بره افرراها در اردوگاه جاديا

 تيرررا تقو یزنگمانرره نيرراز طالبرران، ا رانيررا تيررد حمارافغانسررتان در مررو یهررامقام اتهرراراظو  یرانرريا

 نيبه هم زياه نرف ريناطق غرب کشور است و تحوالت اخکردن مامن در صدد نا انريا ايوگکه  دکنیم

 ...رتبط است.موضوع م

ل مرذاکره قابرو گو وگفت قيطر ، تنها ازدو کشور نيب یمرز یهاآب ژهيبه و یرزم یهامناقشه

 دشرربريپ یالح برررالف مسررمخرر یهرراهاز گرو تيرراز جملرره حما گررريد یه از ابزارهررادحررل اسررت. اسررتفا

پورتاال )«.نردکیم شرتريرا در منطقره ب نشو تنها بحرران و تر ستيکارساز ن یدو اقتصا یاسيس یهاهدف

 (م علیقلب۲۰۱۸یم ۱۹شد/ُن نخواهد مقاله حقابه ایران با جنګ تامی ن،یالنمن آافغان جر

       

 پایان

mailto:maqalat@afghan-german.de

