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کاندید اکادمیسین سیستانی

آثار تاریخی فراه
(قسمت )۲
اطالعا ت مهم جنرال فریه فرانسوی در بارۀ آثارتاریخی فراه:
هيچ سياح و جغرافيه نگاري نيست كه فراه را ديده باشد و ذكري از آن در سفرنامۀ خود نداشته باشد.
کريستی ،يکی از ماموران اطالعاتی حکومت هند برتانوی ،درسال  ۱۸۱۰بعد ازديدار قلعه فتح
و جالل آباد (مرکزسيستان) ،به فراه رفت واز ۱۰تا  ۱۴اپريل در فراه بود ولی به داخل شهر نرفت
و در فاصله يک ونيم کيلومتری شهر گذراند ودر مورد فراه ميگويد:
«فراه شهری بزرگ ودارای بارو(حصار) است که در يک درۀ حاصلخيز ،کنار جادۀ هرات-
قندهار واقع شده است .البته جادۀ ديگری هم بين هرات و قندهار وجود دارد که از سبزوار (اسفزار)
عبور ميکند .چون ورود به يک شهر هميشه آسان ولی خروج از آن بسيار مشکل است ،لذا من تمام
مدت را در آن باغ که حدود يک ميل( ۱۶۰۰متر) بيرون شهر بود ماندم واز دخول به شهر خود
داری نمودم .افغانها در فراه ماليات زمين نمی پردازند وماليات بازار ناچيز است .فاصلۀ
دوشاک(جالل آباد،مرکز سيستان) تا فراه  ۶۵ميل (درحدود ۱۱۰کيلومتر) است که به سه
منزل،هرمنزل ۲۵ميل تقسيم ميشود.1».
بعد از کریستی،جنرال فریه سیاح فرانسوی ،که در سال  ۱۸۴۵دوبار وهر باربرای مدتی در
فراه اقامت داشته است ،مخروبه های دوشهرقديمی فراه را از نزديک مشاهده کرده وشرحی در بارۀ
موقعيت وحوادثی که برآن وارد آمده نوشته است .او مينويسد:دوشهربه فاصلۀ يک ساعت راه از يک
ديگر ،هردو نام فراه دارند .شهرقديميترکه قبل از اسکندر ساخته شده ،به فاصلۀ نيم ساعت راه جنوب
رود فراه در وسط يک دشت واقع شده که ازسه طرف با برامدگی ها رشته کوه های پاروپاميزس
محاط است .اين کوه ها مشرف به ورودی شهر هستند .سمت جنوب شهرباز و مشرف به افق دشت
است ودرهمين سمت ،ابتدا دويا سه تپه مجزا در جلو دهانۀ هلمند ،سپس درياچۀ رستم وآنگاه دشت
سيستان واقع است.
شهرجديد[منظورشهرکنه درشمال شهرموجوده فراه است] فراه به شکل متوازی االضالع بوده و
درجهت شمال به جنوب قرار دارد .مساحت آن نيم فرسخ(سه ونيم کيلومتر) ميباشد .بجز اختالف در
انداز؛ شهر جديد فراه مشابه هرات و مانند آن با خاکريز(ديوار)های عظيمی محاط می باشد که
مخلوط خاک وخرده چوب است و يک راه سرپوشيده دورتا دور آن از بيرون ساخته شده است.
ارتفاع خاکريز از ۳۵تا ۴۰فوت بوده و در باالی آن برج های بسياری وجود دارند که باپرده هايی به
هم وصل هستند .خاکريز به حدی سخت است که نيزه در آن فرو رفته نميواند .چند فرماندار تصميم
گرفته اند که آن را خاکبرداری کنند ولی موفق نشده اند .حتی بستن آب به آن نيز باعث نرمی نمی
شود فقط دو چيز در آن تاثير دارد :يکی سرکه و ديگری ذوب برف است .اما سادات ملوک پسرشاه
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کامران حاکم قبلی فراه ،مرا اطمينان داد که آنطرف (در فراه) به ندرت برف می بارد .وقتی برف
ذوب شود خاک نرم ميگردد ولی با اولين تابش آفتاب و تبخير آب سخت تر از قبل ميشود .روايات
موجود ،به داستان ذوب برف اشاره ميکنند ولی سکنۀ فراه تقريبا ً جزيک بار در قرن نميتوانند اثر
ذوب برف را به چشم خود ببينند.
يک کانال عميق وعريض بيرون خاکريز وجود دارد که به دلخواه ميتوان آن را پر آب کرد.
اين کانال(خندق) خط دفاعی اول قبل ازخاکريزاست .ارگ جايی درگوشۀ شمالی را اشغال کرده است.
شهر دو دروازه دارد که يکی دروازۀ هرات در مرکز ضلع شمالی وديگری دروازۀ قندهار درست
نقطۀ مقابل آن در ضلع جنوبی ميباشد.
روايات باستانی که تا به امروز سينه به سينه نقل شده در يک مسئله متفق القول اند وآن اينکه
فراه شهری بسيار قديمی است و تا اشغال آن توسط قوای چنگيز خان بسيار آباد بوده است.
چنگيز خان تمام خانه ها را ويران کرد اما هرچه کرد نتوانست استحکامات شهر را از بين ببرد
وآنها به همان محکمی که امروز هستند باقی ماندند .فاتح مغولی بعضی سکنه را بخشيد ولی آنها را به
محلی ديگری به فاصلۀ يک ساعت راه در جهت شمال به ساحل راست رودخانه منتقل کرد .محل
جديد نيم ساعت راه از رودخانه فاصله داشت .اگر بتوان از روی خرابه های موجود قضاوت کرد،
محل جديد شهری بزرگ بوده است .آثار قلعه ،استحکامات و بسياری ملحقات ديگر شهرجديد هنوز
باقی مانده که روی يک تپۀ بزرگ قرار دارند .اما تمام خانه ها ويران شده است وزمين پوشش
ضخيمی از بوته وخار دارد که مخفی گاه خوبی برای انواع شکار ها به ويژه خرگوش ، ،قرقره
وکبک است .تعداد کثيری آجر های پخته تقريبا ً بطول  3فوت و4انچ درحول وحوش قصر(ارگ)
ريخته اند .بی ترديد محل اصلی کار برد آنها قسمتهای داخلی شهر بوده و از تزئينات روی آن معلوم
است که از نوع خط ميخی هستند.
آشکاراست که آجرها زمانی تعلق به مناره های شهر باستانی داشته وبقايای آن از شهر قديم
جمع آوری شده و درساختن شهر جديد به دستور چنگيز خان ،مورد استفاده قرار گرفته اند .شهر جديد
به سرعت رشد کرد و به زودی تبديل به يکی از مهمترين شهرهای سيستان شد .اين وضع تا زمان
ش اه عباس کبير ادامه داشت تا اينکه آن شاه دستور داد شهر را محاصره کردند .مقاومت اهالی شهر
مصممانه وطوالنی بود ولی باالخره در اثرحمالت شديد ،شهر تصرف وغارت شد .سکنۀ شهر مجددا ً
به استحکامات شهر قديمی پناه بردند و مصائب ناشی از آن جنگ به زودی فراموش شد و زندگی از
نو داير گرديد .اين شهر تا پايان حکومت سلسلۀ صفوی در رونق به حيات خود ادامه داد.
نادرشاه افشار قبل از اينکه شهر را کامالً ويران کند ،آن را مدتی درمحاصره خود در آورده
بود .با اين همه محاصرۀ شهر وجنگی خونين وطوالنی آغاز شد .در طول اين جنگ شهر فراه حدود
دوث لث سکنۀ خود را از دست داد .حتی امروز در پاشنه های داخلی خاکريز دور شهر آثار فرو
رفتگی های دود گرفته ای ديده ميشود که از اصابت گلوله های توپخانۀ نادرشاه به وجود آمده اند .در
بيرون شهر ،به فاصلۀ کمی از دوگوشۀ شمالی ،آثار دونقب عظيم ديده ميشود که در آن جنگ حفر
کرده بودند تا از آنجا بتوانند زير ديوار شهر را خالی کرده منفجر کنند .مشاهده ميشود که اين نقب ها
از نظرعلمی بسيار خوب طراحی شده اند و در واقع بهتر از آن هستند که مهندسين آن زمان
ميتوانستند بسازند .احتماالً آنها تحت نظارت مهندسين فرانسوی سپاه نادرشاه ساخته شده بودند.
از آن زمان به بعد شهر فراه به دفعات توسط تاتارها ،ايرانيها ،وافغانها تصرف واشغال شد و
در نتيجه به تدريج توان و رونق شهر به افول گرائيد .درسال  ۱۸۳۷ميالدی جمعيت فراه حدود۶۰۰۰
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نفر بود ،اما يک سال بعد از آن ،سردار محمدصادق خان(منظورسردارمحمدصديق خان پسرسردار
کهندل خان است) به دستور پدرش شهر را با يک عده سواره نظام محاصره وتصرف کرد وسکنه را
به قندهار کوچ داد .اين عمل به منظور آن صورت گرفت که شايد توجه محمدشاه قاجار را جلب کرده
و در نتيجه قسمتی از قوای او را به آن سمت بکشاند .در آن زمان محمدشاه،هرات را محاصره کرده
بود و در شرف تصرف آن بود.وقتی شاه ايران نتوانست هرات را فتح کند ودست خالی به ايران
برگشت ،قوای قندهار به گرشک عقب نشينی کرد وفراه که از سکنه خود محروم شده بود مجددا ً به
سيطرۀ حاکم هرات در آمد.
در حال حاضر( )۱۸۴۵بيش از ۶۰خانه در داخل شهر وجود ندارد ،درحالی که شهر ميتواند به
راحتی  ۴۵۰۰نفر را درخود جا دهد .اغلب خانه ها ويران و متروک افتاده اند و دود پراکنده ای که
اينجا وآن جا از خانه های مسکون بلند ميشود ،تنها نشانۀ وجود انسان دراين شهرمرده محسوب
ميشود.بازارهای شهرکه از اين دروازه تا آن دروازه کشيده شده بودند امروزه تنها از روی خرابه ها
و پيزار باقيماندۀ ديوارهای آنها قابل تشخيص اند .استخر (حوض)های بزرگ که در تابستان خشک
هست ند و دور تا دور داخل شهر کشيده شده اند ومنابع خوبی جهت تجمع نمک به شمارمی روند .ازاين
امالح وزير يارمحمدخان برای توليد باروت استفاده ميکند»2.
فريه از ناپايداری اوضاع سياسی و فقدان ثبات وامنيت بطورکلی در آسيای ميانه وبالخاصه
افغانستان سخن زده و تاثير اين نابسامانی و بی ثباتی سياسی را برحيات و روحيات مردم افغانستان
چنين خالصه ميکند «:شهر فراه مثال خوبی برای نشان دادن مشکالت [غيرمترقبه انسانها] در
جغرافيای آسيای مرکزی است.
افغانها به حدی به تغييرات وجابجائی ناگهانی واجباری عادت کرده اند که هرگز خود را به
خاک وابسته نمی سازند .خانۀ شان ،کشورشان است .در عرض دو روز،يک خانوار ،خانۀ مناسبی از
گل با سقف و دروازه ودرب چوبی می سازد و در آن زندگی ميکند وسهولت وسرعت انجام اين کار
نشان ميدهد که آنها تا چه حد برای تغيير مکان زندگی،آمادگی دارند .آنها می بينند که با چه سهولتی
شهرها ايجاد ميشوند و سپس از بين می روند ،بدون آنکه اثری از خود باقی گذارند.
بسا شهرهايی که مسافران از آنها نام می برند درحالی که مسافران قبلی اثری از وجود شان
ن ديده بودند و برعکس چه شهرهايی که سياحان قبلی می بينند وسياحان بعدی اثری از آنها پيدا
نميکنند .تعجب آورنخواهد بود اگرسياح اروپائی که بالفاصله بعد از من به فراه سفرخواهد کرد ،يا
اثری ازاين شهرنبيند يا اينکه آن را بسيار پر رونق وآباد بيابد .تمايل وهوس فرمان روايان برای
جبابجائی وبنيان کن کردن تمام سکنۀ يک محل يا يک قوم چنان امر ساده محاسبه و برآورد تعداد
سکنۀ مراکز پرجمعيت در آسيای مرکزی را مشکل کرده که اين برآورد قطعا ً هرگز به دقت عملی
نخواهد شد.
ارقام جمعيت يک منطقه ممکن است درعرض يک روز درمقياس هزاران نفر تغيير کند ،هيچ
رقمی قطعی تلقی نميشود .هيچ آماری قابل اتکا نيست وهمه چيز اعم از تعداد جمعيت و هرچيز ديگر
در معرض تغيير وتحول است .از آزادی وحقوق مدنی،کوچکترين نشانی به عنوان حقوق مردم در
اين سرزمين وجود ندارد وتنها چيزی که غالب است حق زور وشجاعت است .مفاهيم آزادی ،عدالت،
افکار عمومی وحکومت در اينجا درست نقطۀ مقابل چيزی است که در اروپا وجود دارد.آزادی اين
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مردم در بی نظمی ،هرج ومرج ،قتل وغارت بوده و سياست بزرگان آنها مبتنی برفريب دوست
ودشمن وتصرف مايملک ودارائی شان است .ماليات گيری درافغانستان هميشه با کشمکش وجدال بين
ماليات دهنده وماليات گيرنده توام بوده است وهرگز به صورت مسالمت آميز يا داوطلبانه انجام
نميگيرد"3.
فريه در مورد اهميت نظامی شهر فراه ميگويد  «:به هرحال شهر فراه همین ساختمانهای
مخروبه است ولی ازنظر نظامی فوق العاده اهمیت دارد .اصرار مستمر امیران افغان به تسلط براین
شهر دلیلی اهمیت آن است .هرکس این شهر را در دست داشته باشد ،یک پایش در قندهار و پای
دیگرش در هرات بوده و دروازۀ شمالی سیستان را تحت تسلط دارد .اگر ایرانیان یا روس ها روزی
بخواهند به امپراتوری هند بریتانیا حمله کنند قطعا ً تسلط برشهر فراه برای شان حیاتی خواهد بود.
سواحل رودفراه که از داخل ناحيه فراه ميگذرد ،مشابه کناره های رودهلمند ،رودخاش و رودهاروت
با جنگلهای گز و نباتات ديگر پوشيده شده است .رود فراه به جز درگرمای تابستان،عميق و پر آب
است وجريان زيادی به منظور مصرف در آبياری از تنۀ آن منشعب ميشود .اين انشعاب در
باالدست(سرآب) نسبت به پائين دست رود(پائين آب)،رودخانه را تقريبا ً خشک وبی آب ساخته است
در نقاط عميق تربستر آن در پائين دست برکه های طويل آب ساکن،تشکيل شده که مصرف آن باعث
بروز تب در افراد ميشود .با وجود اين گله های حيوانات ،گوسفندان بدون اکراه از آنها مينوشند"4 .

فراه رود هنگام سیالبی وپل جاده فراه هرا
مکثی برگزارش جنرال فریه درمورد فراه:
شکی نيست که گزارش جشم ديدجنرال فريه از دوشهرکهنه فراه که هريک بفاصله نيم ساعت
از رودخانه فراه دور بوده اند ،ونيز شرح ساختمانها وذکر استحکامات قلعه شهر کهنه،و مواد
ومصالح ساختمانی وبکار گيريخشت های پخته بزرگ به اندازه  ۳در۴فوت بسيار جالب است ولی
روايت او در مورد برخورد چنگيز با مردم فراه وکوچ دادن آنها برای ساختن شهر جديدی که عبارت
از همين شهرمخروبه در شمال شهرجديد واقع شده ،با واقعيت های تاريخ حمالت چنگزيان همسوئی
ندارد وتطابق نميکند .فريه برای باور خواننده ماخذی نشان نميدهد وروايات سينه به سينه مردم ار
ششصد سال قبل را مبنای روايت خود قرار ميدهد که از لحاظ تاريخ قابل اعتبار شمرده نميشود.
- 3همان اثر ،ص 75
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تاري خ گواهی ميدهد که چنگيز ولشکريان او در هر شهر ودياری که ميرسيدند ،مردمان را می
کشتند وشهرها را ويران و نابود ميکردند ،نه اينکه تعدادی را ببخشند وبعد برای آنها شهری ديگری
آباد کند .پطروشيفسکی ،محقق نامدار شوروی مينوسد«:سرداران چنگيز همه ساکنان شهر را بدون
استثنا از دم تيغ گذرانده نابود ميکردند ،چنانکه با اترار،واورگنج،ترمذ،سمرقند،نساومرو ،بلخ وباميان
وهرات ،ونيشاپور ،سبزوار وطوس و ری وقزوين و همدان ومراغه و اردبيل و نخجوان وديگر بالد
5
آسيايی در شرق ميانه چنين کردند».
پطروشيفسکی عالوه ميکند« :بگفته "من -دابی-لو" پس از اشغال [شهر]بدون اينکه بکسی
ترحم روا دارند همه را از پيروجوان  ،زيبا وزشت،مستمند وتوانگر وفرمابردار ونافرمان ،به قتل
6
ميرساندند».
حتی مولفان معاصر جانشينان چنگيزخان ،از قبيل عطا ملک جوينی مولف تاريخ جهانگشا(
تاليف در  ۶۵۸قمری)  ،منشی دربار اميرارغون خان حاکم بالد ايران وگرجستان وآسيای صغير  ،و
خواجه رشيد الدين فضل هللا همدانی  ،وزير غازان خان وبرادرش الجايتو،مولف جامع التواريخ
رشيدی در۷۰۱هجری قمری ،ومولف تاريخ وصاف (شهاب الدين عبدهللا شيرازی)،تاليف درسال۷۲۸
هجری قمری ،ومولف تاريخنامه هرات سيفی هروی،تاليف کتاب درسال ۷۱۸هجری  ،7هيچ يکی
ازاين مولفان نگفته اند که وقتی لشکريان چنگيز خان برشهری حمله ميکردند ،ترحمی بحال مردم
وساکنان شهر روا ميداشتند ،زيرا چنگيز خان تشنه فتوحات وکشتار مردم بود وجز فتح شهرها
وکشتارمردم عادت نداشت در جای توقف کند و غم مردم باقيمانده از تيغ لشکريان خود را بخورد،
کار او خون ريزی وبجلو تاختن بود .چنگيزاگر به آبادی شهرها عالقه ای ميداشت ،چرا شهرهای
مسيرحمله اش را خراب ميکرد؟ معلومدار که او در حق مردم فراه نيز ترجمی نکرده است وبعد از
تسليمی شهرفراه بال درنگ به استقامت هرات شتافته است.
منظور فريه ازاين داستان سرائی ها جلب توجه اوليای امور انگليس به پيام خاص اوست که در
اخير گزارش خود بيان داشته است .اودر مورد اهميت نظامی شهر فراه ميگويد  «:به هرحال شهر
فراه همین ساختمانهای مخروبه است ولی ازنظر نظامی فوق العاده اهمیت دارد .اصرار مستمر
امیران افغان به تسلط براین شهر دلیلی اهمیت آن است .هرکس این شهر را در دست داشته باشد،
یک پایش در قندهار و پای دیگرش در هرات بوده و دروازۀ شمالی سیستان را تحت تسلط دارد .اگر
ایرانیان یا روس ها روزی بخواهند به امپراتوری هند بریتانیا حمله کنند قطعا ً تسلط برشهر فراه
برای شان حیاتی خواهد بود»8 .
بنابر تحقيقات محمود محمود ،نويسنده معروف ايرانی ،جنرال فریه فرانسوی مدتها در خدمت
دولت ایران بود ولی به نفع انگلیس ها جاسوسی میکرد و به همین جرم دولت ایران او را اخراج
کرد .مگر بعدا ً از بغداد سر در آورد و در لباس درویشی دوباره وارد ایران شد .شرح مسافرت او را
محمود محمود در فصل  ۲۸جلد دوم کتاب(تاریوابط سیاسی ایران وانگلیس در قرن )۱۹خود آورده
است.

- 5پطروشيفسکی،کشاورزی ومناسبات ارضی در ايران عهدمغول،ج ،1ص،86جهانکشای جوينی،ج ،1ص121-119
- 6و.ب.واسليف:تاريخ آسياسی ميانه ،ص(224بحواله پطروشيفسکی،ج)1
 - 7پيشگفتار تاريخنامه هرات  ،به تصحيح غالمرضا طباطبائی مجد،چاپ ايران 1383،ش
 - 8دکترحسن احمدی ،جغرافيای تاريخی سيستان،چاپ ، 1378تهران ،ص76
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وضع شهردرحال حاضر:
شهر موجوده فراه به فاصله کمی در جنوب شهر کهنه و در دامنه کوهی بنام «کوه تکه »
موقعيت دارد .سرک يا جاده ايکه هرات و قندهار را تا چندی پيش پيوند ميزد شهر را بدو قسمت
عمده تقسيم می کند ،قسمت شمالی اين شهر بنام «يزدی» وقسمت جنوب آن به اسم «پشتو» معروف
است .
شهر موجوده فراه از نظر عمرانات چندان وسعتی ندارد و ساختمانهای آن نيز از گل و خشت
است که به شکل گنبدی و به طرز قديمی ساخته شده اند .جمعيت اين شهر را تا ۳۰هزار نفر تخمين
می زنند.
فراه در تشكيالت جديد كشور واليتی است که جنوب آنرا واليت نيمروز ،شرق آنرا واليت
هيلمند و كوهستانهاي غور و در شمال واليت هرات و قسماء غور و در غرب حدود آنرا سرحد ايران
معين مي كند .سطح آن از بحر ۷۵۷متر تخمين شده ، 9و به صورت عموم يك منطقه گرم و كم باران
ولي حاصلخيز است .قسمت هاي شرقي آن كوهستاني و اقليم آن معتدل و اندكي سرد است  .مگر
حصص مركزي و جنوب غربي آن تابستان فوق العاده گرم دارد و مي توان گفت هواي آن مثل هواي
نيمروز است .
يقينا ً اگر از بادهاي يكصد و بيست روزه هرات بي نصيب مي بود تابستان آن مي توانست با
دوزخ برابري كند ،بر عكس زمستان آن خيلي مطبوع و خوشي آور است  .ولي اگر احيانا ً در اين
فصل بادي كه اهالي آنرا «سياه باد» مي نامند ظاهر شود بدون شك سردي آن كشنده است خوشبختانه
اين بادها در زمستان كمتر اتفاق مي افتد.
در هر حال هواي اين منطقه در مزه و شيريني ميوه جات آنقدر مؤثراست كه نظير آنرا در
جاهاي ديگر كمتر مي توان سراغ داد .و ظاهرا ً از همين جهت است كه جغرافيه نگاران عرب اين
همه از فراواني ميوه و نخلستان آن تعريف كرده اند.
در حال حاضر واليت فراه متشکل از ولسوالى هاى پشت رود ،خاک سفيد ،باالبلوک ،پرچمن
 ،گلستان ،بکواه ،الش وجوين ،شيب کوه ،پشت کوه و انار دره وشهر فراه است.
قرای بزرگ و مشهور فراه عبارت اند از  :شمالگاه  ،شاتوت  ،گرجی  ،مرواريد  ،قلعه زمان
 ،ريگی ها ،کنسک  ،چاربرجک  ،خير آباد ،خرماليق  ،کاه دانک  ،اشپل کوه (اسفل کوه ) قلعه
محمد ،ننگ آباد ،کاريزک  ،نوده ،تويسک  ،تخت (قريه تخت ) منسوب است به تخت رستم ،چاه کرته
 ،کوک شيب  ،کوک باال ،دور جو ،دزک (دژک ) ،الياس آباد ،تجک  ،دارآباد ،گيناکان  ،برنک
توت ،مزار ،خطيبان  ،چهار ماس ،نوبهار ،کوشه  ،قلعه مالامان  ،چهارده  ،مسو ،چين  ،کبابی  ،نعل
دشت  ،غورچی  ،ديوار سرخ  ،خنجک  ،خاک سفيد ،خشک آبه  ،اسالم آباد ،جيجه ،رخ  ،نرمکی ،
برنگک  ،تنگ  ،سچ  ،کجکين  ،بلندده  ،ديشک  ،کنج آباد ،قنات اکبر شاه  ،شاه مبارک  ،کندر ،هفت
سوراخ  ،شيوان  ،گرانی ناحق  ،کاسگين  ،سنگکک  ،قنات محمد سعيد ،سو ،شور آب  ،تجرک ،
پيهو ،پساب  ،ديزک  ،کنيسک [کنشکا ] ،روهکن  ،شهر کهنه  ،يزدی ( ،يا به روايت بعضی يازده ده
) بشتو.
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خاک فراه خيلی حاصل خيز و مخصوصا ً برای احداث باغستانهای ميوه بسيار مناسب است در
ميان ميوه جات فراه از قبيل انار ،انجير و زردالو  ،سيب  ،انگور و غيره انگور آن از نوع لعل بی
نهايت شيرين و خوشگوار است که نظير آنرا در ساير مناطق کشور نمی توان يافت  .در ميان انواع
حيوانات اهلی و وحشی فراه تازی فراه از همه مشهور تر است که مردم با آن به شکار خرگوش و
آهوی و حشی می پردازند ولی چنان می نمايد که نسل اين حيوان امروز رو به نابودی نهاده و ديگر
قدر و قيمت پارينه را از دست داده است .
صنعت گليم باقی و قالين بافی در تمام خانواده های روستايی فراه رواج دارد و جزو کارهای
عادی و روزمره زندگانی دهاتی آنان بشمار می رود.
فراه اگر چه منطقه گرمسير و کم باران است ولی مناطق گلستان و باال بلوک آن دارای آب و
هوای معتدل می باشد که زمستان آن بی برف نيست.
ضرورت بندهای آب درفراه و حوزۀ غرب:
رودخانه فراه از عمده ترين رو دهای است که بعد از آبياری زمين های دوطرف مسيرخودبقيه
آبش به هامون سابوری خالی می شود .طولش از سرچشمه آن که سلسله سياه کوه است تا مصبش
هامون سيستان  ۳۲۰کيلومتر تخمين گرديده که از شمال شرق به جنوب غرب جريان دارد.فصل آب
خيزی اين رودخانه را ماه های اواخر زمستان و اوايل بهار تشکيل می دهد و بعضا ً چنان طغيان می
کند که راه عبور و مرور را تا مدتها بر مردم مسدود می نمايد ،اما پس از گذشت موسم آبخيزی که
غالبا ً از ماه حمل و ثور آغاز می شود در اکثر اوقات سال خشک و بی آب است .
در منطقه باال بلوک رودخانه های کوچک ديگری نيز مانند مالوند و زرمردان پس از مشروب
ساختن ناحيه گلستان و روستای زرمردان به رودخانه فراه می پيوندند .همچنان رود ديگری بنام سنگ
فسان در موازات فراه رود سراغ داده می شود که از کوه های ناراهوک سرچشمه گرفته و پس از
مشروب نمودن ناحيه نارهوک و انشعاب نهرهای کوچک از آن بعضا ً آبهايش راتا هامون پوزک نيز
می رساند.
رود ديگريکه از گوشه غربی اين واليت از قلعه گاه گذشته و بعد از مشروب نمود ن قسمتی از
ار اضی آن محل آبش را تا هامون سابوری می رساند همانا هاروت رود است .اين رود که از سلسله
سياه کوه منبع می گيرد ،تاهامون  ۳۵۰کيلومتر طول دارد و به سببی که از وسط منطقۀ جيجه از
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توابع شيندند می گذرد به اسم رود جيجه و پس از عبور از منطقه مذکور در ناحيه «اناردره» بنام
رود هاروت ياد می گردد .و اين همان رودخانه يی است که در فقره ۶۷زامياديشت در جمله هشت
رودخانه ايکه آب خود را به درياچه هامون می ريزند ،به اسم «خوار ننگهيتی زيبا» ياد شده  .10و
پلينی (مورخ رومی  ۷۹ - ۲۳م) از آن به اسم فرنکوتيس ياد آور شده است11.
وادي فراه [به اسم رودي كه از ميان آن مي گذرد مشهور گشته] يكي از وادي هاي زرخيز و
معروف كشور بشمار مي رود كه سروي مقدماتي در مورد خاك و وسعت و نوعيت خاك و مقادير آب
و وضع توپوگرافي و امكانات آبياري و توسعه زراعت در آن قبالً در طي پالن انكشافي دوم و سوم
كشور صورت گرفته و تقريبا ً ۳۰۰هزار جريب زمين قابل زرع در آن سراغ داده شده بود .فعالً ربع
اين رقم را زمين هاي شوره تشكيل مي دهد كه آنهم بعد از احداث بندهاي ذخيره و اصالح سيستم
آبياري و زاهكشي بدون شك براي بهره برداري آماده مي باشد.

فراه رود در نزدیک بخش آباد
در چوكات پالن هفت ساله جمهوريت امكانات احداث سه بند ذخيره در نقاط ،بخش آباد علي
كيناي و لشكرگاه بر رودفراه مطالعه شده كه از آن جمله بند بخش آباد واقع در  ۹۶كيلومتري شمال
شهر فراه از نگاه تهيه آب كافي و هم از لحاظ نزديكي به ساحه وسيع زراعتي در حدود ۳۰۰هزار
جريب زمين و توليد قوه  ۳۴هزار كيلووات برق خيلي اقتصادي وانمود گرديده است .به اساس
احصائيه هاي دست داشته در حال حاضر مجموع ساحات تحت آبياري در اين وادي از يكصد هزار
جريب زمين تجاوز نمي كند كه آنهم به مضيقه كم آبي مواجه مي باشد.
به منظور انكشاف همه جانبه ساحه فراه مطالعات اقتصادي و تخنيكي برای انكشاف وادی فراه
در سال  ۱۳۵۴روي دست گرفته شد (كه اين مطالعات در نيمه دوم سال  ۱۳۵۵تكميل گرديد).
براساس اين مطالعات جريان ساالنه فراه رود و معاونين آن طور اوسط به اندازه  ۱/۲ميليارد متر
مكعب تخمين شده است و قسمت اعظم جريان آب در ماه هاي زمستان و اوايل بهار صورت مي
گيرد .از جمله ۸۵۰۰۰هكتار اراضي قابل زراعت كه از نگاه كيفيت خاك مساعد خوانده شده فعالً
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ساالنه در يك ساحه  ۳۴۰۰۰هكتار زراعت صورت مي گيرد .قسمت بزرگ اراضي به زرع حبوبات
اختصاص داده شده و سهم نباتات صنعتي بسيار كوچك است .
هدف اساسي پروژه انكشاف فراه رود عبارت است از افزايش عايدات ساكنين منطقه از طريق
اصالح سيستم آبياري و توسعه آن و ارتقاي سطح استخدام و تاسيس صنايع زراعتي و بهبود خدمات
اجتماعي ميباشد .مطالعات مقدماتي نشان مي دهد كه در مرحله ابتدايي ساختمان بند بخش آباد مساعد
بوده و با احداث آن امكان تنظيم آب در يك ساحه  ۶۰/۷هزار هكتار ميسر خواهد شد .ساحه مذكور
شامل ۱۳۰۰۰هكتار در مركز فراه و ۲۱۶۰۰هكتار در نوبهار و ۲۶۱۰۰هكتار در ساير نواحي
عنعنوي ميباشد .ساختمان بندبخش آباد سبب خواهد شد تا شرايط آبياري در ساحه  ۲۶۱۰۰هكتار
زمين عنعنوي بهبود يافته و آبياري عصري در ساحه  ۱۳۰۰۰هكتار در فراه و  ۲۱۶۰۰هكتار در
نوبهار مساعد گردد.
پروگرام فزيكي پروژه فراه رود در مرحله اول قرار آتي پيشيني شده بود :ساختمان بند ذخيره
بخش آباد به ظرفيت قابل استفاده  ۵۷۰ميليون متر مكعب ،ارتفاع بند از تهداب باندازه  ۸۰متر و
طول قسمت فوقاني آن به اندازه  ۲۶۵متر ،ساختمان ۴۰كيلومتر سرك و ساختمان دستگاه برق به
ظرفيت ناصبه  ۱۹ميگاوات و تمديد لين انتقال به نواحي زراعتي و شهري .
ساختمان بند آب گردان در كنيسك و ساختمان شبكه هاي فابريكه لبلبو و فابريكه حالجي پخته به
ظرفيت  ۱۵هزار تن .قيمت مجموعي ساختمان هاي آبياري بشمول سرك و دستگاه برق ولين انتقال و
احداث صنايع حالجي با توليد شكر و قيمت آباد كردن زمين و احداث سيستم آبياري و دريناژ در
ساحه  ۶۰/۷هزار هكتار باندازه  ۷/۰۹مليارد افغاني تخمين شده بود ،نرخ بهره اقتصادي پروژه
 ۱۳/۳فيصدومفاد خالص ساالنه آن بعد از تكميل پروژه به اندازه  ۱/۴مليارد افغاني حساب شده است.
در مرحله دوم امكان احداث بند ذخيره آب در لشكرگاه موجود بوده كه با تكميل آن تمام ساحه
 ۸۴۰۰۰هكت ار زمين آبياري خواهد شد و بر عالوه احداث دستگاه دوم برق به ظرفيت  ۳۲هزار كيلو
12
وات فراهم خواهد گرديد.
موانع در راه اعمار بند بخش اباد:
مقامات در واليت فراه می گويند حمالت مکرر باالی بند برق آبی بخش آباد تالشی است از سوی
کشورهای همسايه برای ممانعت از اجرای پروژه ای که برای توليد برق و تهيه آب در منطقه نقش
مهمی خواهد داشت .در آخرين مورد ،افراد مسلح ناشناخته دو تن از انجينران پروژه را در ولسوالی
خاک سفيد بتاريخ ۲۶نوامبر ۲۰۱۰اختطاف کردند .يکی از انجينران کشته شد وانجينر دومی در بدل
 ۱۰۰هزار دالر امريکايی آزاد گرديد .
محمد يونس رسولی ،معاون والی فراه ادعا کرد که حمله مذکور يک برخورد سياسی به قصد
اخالل در فعاليت های انکشافی افغانستان می باشد .او گفت“ :عناصر خارجی برای اخالل در کار
اعمار بند برق بخش آباد تالش می کنند ،تا هيچ شرکتی برای اجرای پروژه تمايل نشان ندهد ”.در
سال  ،۲۰۰۸زمانی که انجينران هندی سروی ابتدايی پروژه را در ولسوالی باالبلوک واقع ۱۱۰
کيلومتری مرکز واليت براه انداختند ،آنان پيش بينی کردند که کار تکميل اين پروژه سه سال را در
بر خواهد گرفت و زمينه کشت ۸۴۰هزار هکتار زمين را مساعد خواهد ساخت .اما کار اعمار به
دليل نگرانی های امنيتی به طور مکرر متوقف شده است.بقول معاون والی فراه در ماه مارچ ،۲۰۰۹
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مليشه ها باالی پوسته تالشی نزديک محل پروژه حمله کرده و تعداد  ۱۲تن پوليس را کشتند۳/۱۰( .
۲۰۱۱/گران افغانستان )

حقآبۀ ایران با ایجاد نا امنی در افغانستان ،تأمین نمیشود !
طالبان (درهفته دوم ماه می  )۲۰۱۸با حملۀ گسترده برر شرهر فرراه ،توانسرتند بررای چنرد سراعت
بخشهای از اين شهر را در اختيار بگيرند؛ اما پس از ساعتها درگيری شديد ،در نهايت اين گروه با
تلفات سنگين (۳۰۰کشته و دهها زخمی) مجبور به فرار شد.طالبان هر چند نتوانسرت شرهر فرراه را بره
گونۀ کامل تصرف کند؛ اما حملۀ گسترده بر شهر فراه اين گمانهزنی را تقويت کرد که طالبان به بدون
کمک کشورهای بيرونی توانايی تصرف ولسوالیها و حملۀ گسترده بر مرکز واليت را ندارد.
ايران سالهاست به دليل خشکسالیها و کم شدن آب رودخانههای هريرود و هلمند ،در مناطق
هم مرز با افغانستان با کمبود شديد آب روبروست .مقامهای ايرانی از ايجاد آببندهای سلما ،کجکی و
بخشآباد بر رودخانههای هيرود و هلمند ناخشنوداند.
هشدارهای علنی مقامهرای بلندپايرۀ ايرانری ،پيشرنهادها و راهکارهرای نظريره پرردازان ايرانری بره
حکومت اين کشور در مورد استفاده از ابزارهای نرم و سرخت گويرای ايرن واقعيرت اسرت کره حکومرت
ايران تمام ابزارهرا را بررای فشرار برر دولرت افغانسرتان برهکار میبنردد کره ايجراد نراامنی در واليتهرای
غربی کشور يکی از آنها است .عرالو برر آن ،مقامهرای سياسری و امنيتری کشرور و فرمانردهان نظرامی
ناتو بارها ايران را متهم به حمايت از طالبان کردهاند .معصوم استانکزی ،رئريس عمرومی امنيرت ملری
افغانستان و شريف يفتلی ،رئيس ستاد ارترش ايرن کشرور در مصراحبه برا رسرانهها گفتهانرد کره ايرران از
طالبرران حمايرت نظررامی و مررالی میکنررد .آصررف ننررگ و عررارف شراه جهرران ،واليران پيشرين فررراه نيرز در
مصاحبه با رسانهها گفتهانرد کره روسريه سرالح و تجهيرزات در اختيرار طالبران قررار میدهرد و ايرران برا
ايجاد اردوگاهها در داخل خاک خود بره افرراد ايرن گرروه آمروزش نظرامی میدهرد .هشردارهای مقامهرای
ايران ری و اظهررارات مقامهررای افغانسررتان در مررورد حماي رت اي رران از طالبرران ،اي رن گمانررهزنی را تقوي رت
میکند که گويا ايران در صدد نا امنکردن مناطق غرب کشور است و تحوالت اخير فراه نيز به همين
موضوع مرتبط است....
مناقشههای مرزی به ويژه آبهای مرزی بين دو کشور ،تنها از طريق گفتوگو و مرذاکره قابرل
حررل اسررت .اسررتفاده از ابزارهررای ديگررر از جملرره حمايررت از گروههررای مخررالف مسررلح برررای پيشرربرد
هدفهای سياسی و اقتصادی کارساز نيست و تنها بحرران و ترنش را در منطقره بيشرتر میکنرد(».پورتاال
افغان جرمن آنالین ،مقاله حقابه ایران با جنګ تامین نخواهد شد ۱۹ُ/می۲۰۱۸بقلم علی)

پایان
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