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 پیام من 

 بمناسبت افتتاح بندکمالخان

(20 /3 /2021)  

 

 نیمروز سالم !شریف وصبور هموطنان عزیز ومردم 

 

خورشیدی وجشن باستانی نوروز را بتمام مردم  1400سال نو  

تبریک میگویم وامیدوارم که جشن نوروز را با نیمروز شریف 

 سپری کنید.های متفاوت از سالهای قبل خوشی 

برای مردم نیمروز سال نو وجشن نوروز امسال  نسبت به       

در هفته اول سال ارد، زیرا قرار است سال های گذشته بسیار فرق د

افتتاح گردد وبه بهره  کمالخان توسط رئیس جمهور کشوربند1400

برداری سپرده شود.ازآنجای که با اعمار بندکمال خان وبهره 

خواهند برداری از آن مردم نیمروز به یکی از آرزوهای دیرینه خود 

ً د، رسی گنجند و این نو  از خوشحالی وشادمانی درپیراهن نمیطبعا

های خود ونسل های  روز را سرآغازی برای خوشی ها وخوشبختی

آینده خود می شمارند.  به این مناسبت من بهترین تبریکات 

 وشادباش هایم را به شما مردم عزیز نیمروز تقدیم می نمایم. 

در قرون وسطی  بر رود هیرمند چندین بند بسته بودند که یکی از 

د رستم بود. تاریخ شهادت میدهد که بندرستم را آنها معروف به بن

ویران م( 1383)امیر تیمورکورگانی دراواخر قرن چهاردهم میالدی 

کرده است. از آن تاریخ به بعد مردم سیستان توان نیافته اند تا چنین 
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بندی  بررود هیرمند اعمارکنند و بنابرین سیالبهای رودخانه هیرمند 

ه مردم را نابود میکرد و مردم بازهم هرساله حاصالت به ثمر رسید

  بیچاره ترمیشدند. بیچاره و

هامونهای پوزک وهامون سابوری وهامون هیرمند، نتیجه همین 

سیالبهای بهاری رودخانه هیرمند ومعاونین آن چون: ارغنداب 

ها ه دوسپاس وهاروت رود اند که هرکدام وخاشرود وفراه رود وخ

وکشاورزی  را اشغال کرده اند   هزار هکتار زمین های قابل کشت

 و به نیزار مبدل ساخته اند.

ازاین جمله هامون پوزک واشکین درنیمروز واقع اند که درحدود 

شیله »اراضی مردم  را درولسوالی کنگ ازصدهزار هکتار یک

ت رستم وجنوب جوین بشمول زمینهای به طرف شمال تا تخ« چرخ

 ته است. میل کورکی وشلغمی وتپۀ طالیی در برگرف

از زمانی که ایران بند کوهک را در محل انشعاب رود سیستان از 

 اعمارکرده است، سیالبهای بهاری رود (1951-1950هیرمند در)

، زیرا ایرانیها درهنگام ه استخانه هیرمند متوجه والیت نیمروز شد

سیالب دروازهای بند خود را پائین می کشیدند وسیالب ها بسوی 

ت اگردید  وخسار وستاهای  نیمروزسرازیرمیاراضی و دهات ور

جبران ناپذیری به مردم نیمروز بخصوص در ولسوالی کنگ وارد 

ده ها هزارهکتار زمین کاشته شده زیراب میرفت وهمراه با  د.میش

عه وباغ وسکونتگاه مردم آن صدها دهکده وروستا وصدها مزر

مردم د و برمصیبت مردم نیمروز افزوده میرفت. ویران میگردی

نیمروز از این ناحیه شکایات خود را بگوش اولیای امور می 

رساندند، اما دولت افغانستان به دلیل اختالف ایران برسرتقسیم آب 

 هیرمند نمیتوانست کاری به نفع مردم نیمروز انجام دهد. 

معاهده تقسیم آب هیرمند ( 19۷3مارچ ) 13۵1حوت ماه تا اینکه در

یران به امضاء رسید. برطبق این معاهده، بین حکومات افغانستان وا
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 ۲۲مقدار ابی که افغانستان به ایران تحویل میدهد،عبارت است از 

مکعب در ثانیه حقابه براساس نظر کمیسیون بیطرف مصب  متر

متر مکعب اب در ثانیه بر اساس ۴به اضافۀ 19۵0رود هلمند در 

مجموعا حسن نیت وبرادری از طرف پادشاه وقت افغانستان.یعنی 

اما ایران به این حقابه خود از  میشود. مترمکعب فی ثانیه  ۲۶

نصب بیشتر از صد پایه واترپمپ  در  رودهیرمند قناعت نکرده وبا

 800احداث چهار چاه نیمه که هر کدام از ومرز آبی مشترک؛ طول 

میلیون مترمکعب آب ظرفیت دارند ؛ وکشیدن آب هیلمند  900تا 

به  هابا لوله را ین چاه نیمه ها وسپس آن به ا توسط کانال "جریکه"

، کیلومتری جنوب زابل  انتقال میدهد۲00زاهدان واقع در  شهر

 برسد. هاطبیعی است که آبی باقی نمی ماند تا به هامون

 عالوه برآن  ایران دهانه بسیاری از کانالهای خود را که از رود

تری از مشترک آب میگیرند عریض وعمیق ساخته تا آب  بیش

 .بردرودخانه مشترک بسوی ایران ب

حکومت افغانستان در   ،گونه اقدامات ایرانیها با درنظرداشت این

صدد عمران منطقه نیمروز  افتاد و برای اولین بار در دوره 

کار بند آبگردان خورشیدی 1355درسال جمهوریت شهید داودخان 

ود که ناگاه کار آن پیش رفته ب %30کمالخان آغاز گردید ودرحدود 

برسرکشور فرود آمد و نا امنی سراسر  135۷صاعقه کودتای ثور

کشور را فرا گرفت و در نتیجه تمام تجهیزات بند کمالخان از سوی 

دشمنان آبادی وطن بغارت رفت وامید مردم نیمروز به یاس مبدل 

 گشت. 

سال دیگر زانوی غم در بغل گرفتند و انتظار 35مردم نیمروز -
کمال برساند. اتفاقاً ادولتی روی کار آید که این بند را به کشیدند تا 
درامریکا رخداد که بن الدن  سپتمبر 11حادثه ناگوار ۲001در سال 

قلمداد شد وچون  رهبرالقاعده مقیم افغانستان مظنون اصلی این حادثه 
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طالبان از سپردن بن الدن به امریکا انکارکردند ، امریکا با ائتالفی 
جهان برافغانستان حمله نمود ونظام طالبانی را ساقط و کشور 40از 

بجای آن نظام جمهوری را مستقرساخت. همزمان با آن سیل کمک 
تان سرازیر شد. اما ازاین های جامعه جهانی برای باز سازی افغانس

ی به مردم نیمروز نرسید. بعد از  داد وفریاد مردم کمکها چیز
کمال بندکمال بایک شرکت خبر ا ۲011نیمروزسرانجام  در سال 

تاجیکی بگوش مردم نیمروز رسید، اما این شرکت که از کفایت الزم 
برخوردار نبود، کار  بند را بطورکج دار ومریز ادامه داد تا اینکه 

ه یک شرکت ادامه کار بند را ب ۲01۷دولت مجبورشد درسال 
ارد واین شرکت توانست مطابق تعهد خود کار ساختمانی ترکی بسپ

 ۲0۲0ندکمال خان را تکمیل و آغاز آب گیری بند را دراخیرسال ب
 اعالم کند. 

توسط رئیس خورشیدی 1400سال اول در هفته که قراراست  این بند
جمهور داکتراشرف غنی افتتاح گردد، یکی ازآروزهای دیرینه مردم 

مهم اقتصادی نیمروزرا برآورده می سازد. مردم نیمروز این اقدام 
 ده قدرمی نگرند واز دل وجان آنرا استقبال میکنند ودولت را بدی

اند برای صیانت وحراست این بند ازجان مایه بگذارند؛ چرا  حاضر
 سعادت مردم نیمروز وفرزندان شان است. حیات وکه این بند ضامن 

 

حال که ستاره اقبال مردم نیمروز دوباره طلوع نموده و این بند  -
دروالیت نیمروز درنزدیکی قریه  برای کنترول سیالبهای هیرمند

بندرکمالخان اکمال شده است، با اطمینان میتوان گفت که نیمروز بار 
دیگر به گدام غله آسیا مبدل خواهد شد. باردیگرشهر زرنج شکوه 
وعظمت پارینه خود را بدست خواهد آورد. باردیگرآب در نهرهای 

کو، دشت شد، باردیگردشتهای ترا جاری خواهد "زورکن"و "زرکن"
گودزره، ساروتار، قلعه فتح، چهل برج وامیران تا خاشرود 

زیارت خواجه سیاه پوش، تحت  وچخانسور واز آنجا تا پوست گاو و
آبیاری قرارخواهند گرفت. و بار دیگرمیلیونها جریب  زمین 
حاصلخیز ولسوالی کنگ ومیل کورکی وشلغمی از تسلط اشکین 

صاحبان اصلی شان تعلق  به وهامون پوزک خارج خواهند شد و
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ا خواهند گرفت. ودوباره مردم نیمروز روی خوشبختی وسعادت ر
د بشرطی که بندکمال خان وجود خواهند دید؛ و خوشبخت خواهند ش

وفداکاری داشته باشد، وجود بندکمال خان بسته به اتحاد ویک دلی 
 زحمت کش نیمروز است. مردم شما 

وخوشبختی فرزندان شان وابسته  مردم نیمروز باید بدانند که سعادت
به وجود این بند است. این بند برای نجات مردم نیمروز ازفقرو 

ه گی اعمارشده است. این بند برای وارد اربدبختی وبیکاری و آو
کردن تغییرات ژرف در زندگی مردم نیمروز و رشد اجتماعی 
واقتصادی  و دریک کالم  برای خوشبختی مردم ما اعمارشده است. 

ردم نیمروز باید برای حفط ونگهداری آن ازسروجان خود بگذرند م
 د را حمایت کنند و  به هیچ دشمنیو نیروهای دلیر محافظت این بن

 اجازه ندهند که دست تخریب و ویرانی بسوی آن دراز نماید.

براثر مردم نیمروز از رئیس جمهوراشرف غنی که حاضرنشد  -
گزارمی  به تعویق اندازد، شکر، کار این بند را تهدید یا تطمیع 

ین بند باشند و همچنان از کارگران وانجنیران  ونیروهای امنیتی ا
هکار تولید و رشد اقتصادی واجتماعی سپاسگزاری میکنند و این ش

را بچشم قدر وامتنان می نگرند وآن را محک وطن دوستی 
 .دولتمردان  صادق کشور بشمارمی آورند

 !زنده باد افغانستان

 !ینده باد وحدت ملی مردم افغانستانپا 
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 گفتاراول

 

 بندکمالخان آرزوی دیرینۀ  مردم نیمروز

 

 
 (2017اقتتاح فاز سوم بندکمالخان توسط رئیس جمهوراشرف غنی )اپریل

 

وبرچیدن   ۲001پس از حمله امریکا برافغانستان در اکتوبر 

ا وشرکای ناتو نیز از سوی امریک "یورو"و "دالر"بساط طالبان سیل 

تازه  اکثر بنام  احیای مجدد افغانستان بسوی افغانستان سرازیرگردید. 

تا توانستند از کمکهای جامعه جهانی حیف وطنی قدرت رسیدگان ه ب

ومیل کردند و یک دهه بعد از هجوم امریکا موضوع بندکمالخان که 

ر شده میتوانست مطرح گردید و قرااستفاده جوئی بهانه خوبی برای 

که آن با یک شرکت ساختمانی تاجیکی عقدگردید فاز اول ساخت داد 

کیلومترفازاول بند را تکمیل  3، 6این شرکت بعداز دو سال توانست 

 -بنابه شرکت ساختمانی آسیا ۲013نماید. فاز دوم بندکمالخان درسال 
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سپرده شد. این شرکت کار خود را مطابق  (ABCC)کمالخان سازان 

وژه کمالخان که از سوی یک کمپنی سویسی بنام دیزاین اولی پر

 6،6با اکمال ۲015الکترووات تهیه شده بود ادامه داد و درسال 

کیلومتر فاز دوم بند را تکمیل کرد. کارعملی فاز سوم پروژه 

 ۲0۲0شروع گردید و قرارشد تا نومبر  ۲01۷اپریل  ۲0بندکمال در

کمیل فاز سوم بندکمال کار آن تکمیل گردد. پیشبینی شده است که با ت

هزارهکتار زمین تحت آبیاری قرارمیگیرد 184تا  1۷4خان از 

شرکت :یوتیوب شوند.)لیون نفر دراین پروژه مصروف کاروحدود دومی

 کمالخان سازان-ساختمانی آسیا بنا
3-  Kamal khan Flood&Hydropwer project phase) 

 

 درباره بند کمال خان یکلمعلومات 

 یبزرگ کشور است که درولسوال یاز بندها یکی خان بندکمال

هلمند به هدف کنترول  یایدر یاالب مروزین تیالچهاربرجک و

برق اعمار شده  دیوتول یزراعت یها نیزم یاریآب ،یموسم یبهاالیس

 مترمکعب آب و ونیلیم 5۲ رهیذخ تیظرف یبند دارا نیاست. ا

 باشد. یبرق م گاواتیم 9 دیتول تیظرف

آغاز شد اما پس از شهادت  19۷4کمال خان درسال بند کارساخت

 انمان سوز کاراحداثخ یسردار محمد داود خان و شروع جنگ ها

دوباره  یدیخورش 1390آن در سال  ی. کاراصلدیمتوقف گرد پروژه

 آن مرحله نیو آخر نیکه سوم دیگرد لیآغازشد ودرسه مرحله تکم

 یجمهور سیرئ یتوسط محمد اشرف غن ۲01۷سال  لیدر ماه اپر

تا  پروژه نیمانده ا یافغانستان افتتاح شد و قرار است کارباق یاسالم

 شود. لیتکم 1400سال  مهین

بند تحت  نیتوسط ا یزراعت نیهکتارزم 1۷4000 یمجموع مساحت

 ،یزراعت یها نیهم زمان با شاداب ساختن زم ردیگیقرار م یاریآب
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را هم  روان یها گیوکنترول ر ستیز طیدوباره مح یایاح

 .ردیگیدربرم

کانال ها به  نیباشد که ا یم یاریکانال آب نیچند یکمال خان دارا بند

 هکتار، 49500 یاریآب تیقلعه افضل با ظرف و کوادشت تر ینام ها

 رآبادیهکتار، ش 38000 یاریآب تیقلعه فتح و خوابگاه باظرف کانال

 تیفظر با خسریس هکتار وکانال 60000یاریآب تیباظرف رانیوام

 باشد. یهکتارم ۲6500
 

بمناسبت   139۶ثور  ۲صبح کابل، درتاریخ  8روزنامه 

افتتاح فازسوم کار بندکمال مقاله ممتعی  به قلم فرهاد حقیار انتشار 

داد که در آن سخنان رئیس جمهور اشرف غنی  و خواست های 

 مردم آنوالیت باستانی چنین بازتاب یافته است:

گان نیمروز در آروزی  ه ود که باشندش بیش از پنجاه سال می»

  خان بودند. اما اینک رییس جمهور غنی با هیأت ساخت بند کمال

بلند پایه دولتی، در سفری به والیت نیمروز کار ساخت بخش سوم 

گان نیمروز در فضای مجازی پس  ه خان را رقم زد و باشند بند کمال

مروز به آرزوی مردم نی»اند:  از گشایش کار ساخت این بند نوشته

 «شان رسیدند. دیرینه 

رییس جمهور افغانستان طی سخنانی در والیت نیمروز اعمار 

خان را به مثابه احیای مجدد سیستان باستان دانسته و گفته  بند کمال

. آقای غنی بند دوباره این منطقه را مرکز تمدن خواهد ساختکه 

گوید با مدیریت  خان را وسیله آبرومندی افغانستان خوانده می کمال

رود. او اراده حکومت وحدت  های افغانستان هدر نمی آبها، دیگر آب

های بنیادی و اقتصادی قوی عنوان نمود.  ملی را در تطبیق پروژه

گوید  غنی روز افتتاح این بند را روز مردم نیمروز دانسته و می

شود و این پروژه  شدن کار این بند، نیمروز متحول نمی بدون تکمیل

سبب رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم خواهد شد. هر چند همواره 
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ها، با کشورهای همسایه به ویژه ایران به  افغانستان روی مسأله آب

ها را  چالش بر خورده است، اما رییس جمهور غنی مدیریت آب

گوید این  موجب نزاع نه، بلکه موجب همکاری دانسته و می

گردد. غنی در  ین تنظیم میموضوعات در چارچوب معاهدات و قوان

های زیربنایی کشور، خواهان همکاری مردم شد  زمینه تطبیق پروژه

هر کس که به فکر ساختن »و خطاب به مخالفان افغانستان گفت: 

که به  افغانستان است، قابل قبول مردم و دولت است، اما کسانی 

یرا مردم کنیم، ز ها مقابله می باشند، با آن فکر بربادی افغانستان می

خواهند و بربادی در اسالم جای  ما زندگی، آب، حیات و رفاه می

 «ندارد.

خان  وزیر انرژی و آب کشور میگوید،اعمار پروژه بند کمال

میلیون  ۷8شود، او هزینه ساخت این بند را  در چهار سال تکمیل می

 کند.  دالر از بودجه انکشافی دولت افغانستان بیان می

خان، بیش از  ی و آب ، با استفاده از بند کمالوزیر انرژ  بگفته

میگاوات برق  9هزار هکتار زمین زراعتی آبیاری و بیش از  80

چنان  با ساخت این بند، برای شمار زیادی  تولید خواهد شد. هم

ی کار نیز فراهم خواهد شد. وی کار ساخت این بند را ادامه  زمینه

برداری  دیریت و بهره های وزارت انرژی و آب در راستای م تالش

 داند. های کشور می  از آب

خان در  آباد در فراه و بند کمال بند سلما در هرات، بند بخش

ترین بندهای آبی افغانستان محسوب  ترین و مهم   نیمروز، از بزرگ

خان نسبت به بند سلما ظرفیت پایین دارد،  که بند کمال شوند. با آن  می

 باشد. هم میاما دارای اهمیت حیاتی و م

پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی توجه بیشتری 

روی اعمار بندهای مهم آب در افغانستان شده است. پیش از این بند 

میلیون مترمکعب  ۶00شود ظرفیت دخیره بیش از  سلما که گفته می

برداری سپرده شده است، از سویی هم گفته  آب را دارد به بهره
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آباد فراه که طبق ادعاهای موجود،  د بخششود کار روی ساخت بن می

ظرفیت ذخیره بیش از یک میلیارد متر مکعب آب را دارد نیز ادامه 

 «دارد.

 سرطان ۲۶)۲01۷جوالی   1۷بگزارش بی بی سی ،روز 

علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب افغانستان به جلسه   (9۶

 های افغانستان، استجواب ولسی جرگه، در مورد وضعیت آب

گزارشی را ارائه کرد. آقای عثمانی دراین استجواب ،که بمناسبت 

سخنان اخیر آقای روحانی رئیس جمهور ایران سخن میگفت،  ایران 

رویه تا مرز خشک شدن آب  را به سوء مدیریت و استفاده بی

ها مشترک متهم کرد. او گفت که ایران بر دریاهای مشترک  رودخانه

ه اما افغانستان تنها در حال ساخت چهار سد ساخت ۶00با افغانستان، 

 سد بر این آبها است.

ای  ایران و افغانستان دارای چهار حوزه مشترک رودخانه

هستند:حوزه قراقم، خاف، پترگان و هیرمند که به گفته وزیر انرژی 

ها به سبب اعمار بندهای متعدد  و آب افغانستان، تمامی این آب

انه های افغانستان  دارای آب وافر اند.در حال حاضر رودخ  خشکیده

های جاری و  نیست و تغییرات اقلیمی نیز سبب کاهش بارندگی و آب

میلیارد مترمکعب  9به گفته او، افغانستان   زیرزمینی شده است.

 ۴9آبهای سطحی خود را از دست داده و در حال حاضر تنها 

 ۵۷از  میلیارد مترمکعب آب جاری دارد. آماری که پیش از این بیش

شد.آقای عثمانی گفت افغانستان در حال  میلیارد متر مکعب اعالم می

حاضر مطالعه و ساخت چهل بند را در سراسر این کشور روی 

گاه این کشور اینقدر متوجه   دست دارند. به گفته او، تا این زمان هیچ

رویه،  ایران با استفاده بی :1۷/۷/۲01۷)بی بی سی«آبهایش نبوده است.

 ی مشترک را خشکانده است(ها آب

البهای هیرمند در حد  کمالخان نیمروز به پایه یحال که بند کنترول س

اکمال رسیده است الزم است تا مردم نیمروز نه تنها از انجنیران 
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شرکت ساختمانی وکارگران بند  و سربازان فداکار وطن و دولت 

هبانی مردان خود تشکر نمایند ؛ بلکه از همکاری  در حفاظت ونگ

دایمی بندکمالحان دریغ نورزند تا خدای نخواسته دشمنان سعادت 

مردم افغانستان نتوانند به این بند که بند زندگی ومرگ مردم نیمروز 

وسیستان تاریخی است صدمه بزنند و مردم  ما را که بخاطر یک 

 لب نان آواره کشورهای بیگانه اند دوباره دربدر نه نمایند.

 کاربند کمالخان درنیمروز تصاویری از جریان

 
 ویدیوی کلیپ جریان کاربند کمالخان درنیمروز

 
/per5966۲645۷340544https://www.facebook.com/groups/

۷181۷833185۲0۲۲malink// 

 

 
 
 

https://www.facebook.com/groups/596626457340544/permalink/718178331852022/
https://www.facebook.com/groups/596626457340544/permalink/718178331852022/


 16  اهمیت اجتماعی واقتصادی آنوبندکمال خان 

 
 

 
 



 17  اهمیت اجتماعی واقتصادی آنوبندکمال خان 

 
 

 



 18  اهمیت اجتماعی واقتصادی آنوبندکمال خان 

 
 

 

 والی نیمروز اقای سلطانیانجنیران بندکمال خان با 
 

https://www.facebook.com/317707001754234/photos/pcb.1348049228720001/1348049048720019/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARASKIosc0wXAfLHpCaJJ4pHeJ118-dIVONXCekeCIFeRT03Y_jl8DquwRe8Eyz6jzXXSSO0qGVJm1Xu&__xts__%5B0%5D=68.ARDbz2SbDYG6iATUc3dUwed9Y2prCbSb8P7DeJ-HjnNwAhOF3x5iVWK0Ei6_VCTJhvbPkZlng04dCbai03ArLB2gkvi27Ata5PAPMskIAnM56UndbZdg1lM9SqSlsT6nxNpFnLeusfGTqFLU4MLiQON90J7vL33Ewn66jJhqYEbmrb7Jp5QP28G2xXhpxSidFUUPwDSHysqJp7jxS5MUzslPS0XDLzIopH75y0TyJ117asAy8NoGM7xAq22JL9L9sbGRx52Zi0N6e5ttIqsk1KaAqzsLLoE98P2nBnwvoM_9XQzcZ7wXE3sH-_D1bFsZ4qx4Mb6omydmNq5_bDru6f19mg
https://www.facebook.com/317707001754234/photos/pcb.1348049228720001/1348049048720019/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARASKIosc0wXAfLHpCaJJ4pHeJ118-dIVONXCekeCIFeRT03Y_jl8DquwRe8Eyz6jzXXSSO0qGVJm1Xu&__xts__%5B0%5D=68.ARDbz2SbDYG6iATUc3dUwed9Y2prCbSb8P7DeJ-HjnNwAhOF3x5iVWK0Ei6_VCTJhvbPkZlng04dCbai03ArLB2gkvi27Ata5PAPMskIAnM56UndbZdg1lM9SqSlsT6nxNpFnLeusfGTqFLU4MLiQON90J7vL33Ewn66jJhqYEbmrb7Jp5QP28G2xXhpxSidFUUPwDSHysqJp7jxS5MUzslPS0XDLzIopH75y0TyJ117asAy8NoGM7xAq22JL9L9sbGRx52Zi0N6e5ttIqsk1KaAqzsLLoE98P2nBnwvoM_9XQzcZ7wXE3sH-_D1bFsZ4qx4Mb6omydmNq5_bDru6f19mg
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 گفتار دوم

 

 از این مژده، گر جان فشانیم رواست!

 (8/11 /2020) 

خبر آغاز آبگیری بندکمالحان از سوی بی بی سی در حالی که 

ولی اگر این خبراز سوی برای مردم ما یک خبر مسرت بار است 

مقامات دولت افغانستان ورسانه های افغانی پخش ونشر میگردید 

برای مردم ما بیشتر لذت بخش می بود. زیرا پخش اخبار تحوالت 

اقتصادی و سیاسی نزدیک مرزها باعث عصبیت کشورهای 

 همسایه میگردد .

 
 

 درنیمروزبندکمالخان 
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تان اطالع دادند که در اثر یک تقریبا یک ماه قبل رسانه های افغانس

شش یا حمله تخریبکارانه عوامل خارجی برپسته امنبتی بندکمال 

هفت تن از محافظان امنیتی به قتل رسیدند. در همان زمان رسانه 

های افغانی اطالع دادند که تا سه ماه آینده کار آبگیری بند کمالخان 

ل از زمان آغاز خواهد شد ولی اینک می بینیم که بی بی سی قب

وعده داده شده منابع رسمی افغان خبر آغاز ابگیری بند را افشا 

نمود واین خبر برای نیروهای امنیتی موظف در بندکمالخان خالی 

از خطر نیست. مردم نیمروز باید هوشیار باشند و نیروهای امنیتی 

بندکمالخان را تنها نگذارند و از فرزندان وطن که برای صیانت 

ن بند جانهای شیرین خود را سپر میکنند با سروجان ونگهداشت ای

ومال خود حمایت کنند و هرگونه حرکات مشکوک را به مسوالن 

 امنیتی ونظامی والیت نیمروز اطالع بدهند.

مردم نیمروز باید همکاری با نیروهای امنیتی را وظیفه ملی خود  

بشمارند و بخاطر حفظ جان فرزندان خود و سر سبزی وآبادی 

باره زادگاه خود یعنی والیت نیمروز با کمال میل با نیروهای دو

 امنیتی همکاری کنند.

کیلومتری جنوب شهر زرنج یکی از  90بندکمال خان واقع در 

پروژه های مهم اقتصادی وتوسعه آبیاری وکشاورزی دولت 

افغانستان است. این پروژه در زمان ریاست جمهوری داودخان در 

٪ کار آن پیش رفت  ۴0د و نزدیک به ش آغاز گردی13۵۵سال 

کار این پروژه  13۵۷ولی متاسفانه که با حدوث کودتای ثور درسال

متوقف گردید و با آغاز جنگها در افغانستان دشمنان این پروژه تمام 

وسایل و امکانات تخنیکی آنرا غارت کردند و دولت افغانستان تا 

 کشور توجه کند.سال دیگر قادر نگردید به این گوشه زرخیز  35

 برچیدن بساط طالبانوکشورهای ثروتمند ناتو پس از امریکا 

سیل دالر  احیای مجدد افغانستان  منظورب ،۲001دراکتوبرسال 
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. تازه  بقدرت رسیدگان ساختزیر بسوی افغانستان سراویورو 

تا توانستند از کمکهای جامعه جهانی حیف ومیل ائتالف جهادی 

هجوم امریکا موضوع بندکمالخان که بهانه  کردند و یک دهه بعد از

خوبی برای حیف ومیل پول شده میتوانست مطرح گردید و قرار 

داد سمبولیک آن با یک شرکت ساختمانی تاجیکی عقدگردید وقرار 

بود کار بندکمال خان در ظرف چهار سال تکمیل گردد اما شرکت 

اشرف  تاجیکی شایستگی انجام چنین پروژه ای را نداشت و دولت

 انکشور؛ کار اکمال بند کمالخ غنی با سیاست کنترول مهار آبهای

با یک شرکت ترکی عقد کرد واین شرکت توانست ۲01۷را درسال 

مطابق تعهد کارخود را بسر رساند وخبر آغاز کار آبگیری بند را 

 در اختیار رسانه ها قرار دهد.

از تخریب بعد هفت قرن حال که ستاره اقبال مردم نیمروز پس از 

بند رستم توسط امیر تیمور لنگ دوباره طلوع نموده است و پروژه 

بند کنترول آب هیرمند در حد  کمالخان نیمروز به پایه اکمال رسیده 

است الزم است تا مردم نیمروز با شادمانی وبرپا کردن محافل 

شکوهمند نه تنها از شرکت ساختمانی وکارگران بند  و سربازان 

دولت مردان خود تشکر نمایند ؛ بلکه از همکاری   فداکار وطن و

در حفاظت ونگهبانی دایمی بندکمالحان دریغ نورزند تا خدای 

نخواسته دشمنان سعادت مردم افغانستان نتوانند به این بند که بند 

زندگی ومرگ مردم نیمروز وسیستان تاریخی است صدمه بزنند و 

و آ واره کشورهای دوباره مردم  را بخاطر یک لب نان دربدر 

 بیگانه ننمایند.
 

 استدراک:
 

دراطالعیه ایکه از سوی شرکت ساختمانی آسیا بنا، کمالخان سازان  

در فیسبوک انتشاریافته، آمده است که از زمان آغاز کار بندکمالخان 
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تا روز اعالم آغاز ابگیری بند حمالت تهاجمی وچریکی ذیل از 

و انجنیران ونیروهای محافظتی سوی دشمنان بندکمالخان  برکاگران 

 بند اجرا شده است:

 مورد حمله تهاجمی،چریکی،وانفجاری، 35-

 مورد حمله با فیرهای مرمی های ثقیله، 16-

 تن از نیروهای امنیتی شهید وزخمی گردیده اند، 39-

 تن از نیروهای کارگران بند از سوی دشمن ربوده شده اند، ۲8-

 ربند کمالخان صورت گرفته است،فیرهاوان  از سوی دشمن ب 1۲0-

 حلقه مین کشف وخنثی گردیده اند، 4-

 حمله دشمن خنثی گردیده است. 98-

بنابرین مردم نیمروز باید بدانند که این بند به قیمت جان فرزندان 

 شان اعمارشده است وباید چون جان خود از آن صیانت کنند.

https://www.facebook.com/naser.oria/videos/

383۷663886313۷3۷ 

 پایان

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/naser.oria/videos/3837663886313737
https://www.facebook.com/naser.oria/videos/3837663886313737
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 مسو گفتار
 

 آرمانی که بعد از هفت قرن تحقق یافت

(21 /11 /2020) 

 قابل توجه رئیس جمهورافغانستان !

 و والی والیت نیمروز

 
ج انسانها به تناسب درک وفهم شان احساس خوشحالی یا درد ورن

اقتصادی وسیاسی ویا فرهنگی متفاوت است.  -ازپدیده های اجتماعی

بسیاری از مردم وجوانان نیمروز احساس ودرک میکنند که بند کمال 

خان آرمان بزرگ پدران ونیاکان واجداد شان است که بعد از هفت 

 قرن به حفیقت پیوسته است.

 
 زبندکمال خان در نیمرو
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بهره برداری از این بند بزرگ آبی بدون شک تحول عظیمی در 

زندگی شان وارد میکند،اما این احتمال نیز وجود دارد که بسیاری از 

همین مردم نیمروز به خطراتی که این بند را همواره تهدید میکند، 

فکر هم نکنند، مگر کساتی که شاهد سختی ها و بدبختی های مردم 

ند ، وجود این بند را برای سعادت آینده خود و فقیر نیمروز بوده ا

فرزندان خود به مثابۀ موهبت خداوندی ارج میگذارند، و درک 

میکنند که بندکمالخان همانقدر که در آوردن تحول در زندکی مردم 

کشور مفید ومثمر است به همان اندازه دشمنان خطرناک نیز دارد که 

خود که متاسفانه درمقامات  میتوانند توسط نوکران واجنتان رنگارنگ

بلند دولتی قراردارند، این بند را که برای شادابی نیمروز ورقاه مردم 

 آن اعمار شده است نابود نمایند.

دوماه قبل یک هیات بلند رتبه از کابل برای دیدار از چگونگی 

پبشرفت کار بند به نیمروز رفته بود.این هیات بعد از برگشت یک 

م بند را رسانه ای ساخت. بزودی بعد از پخش تعداد عکس های محر

تصاویر بند؛ دشمن برای تخریب ان دست بکار گردید و با یک حمله 

تروریستی شبانه هفت تن از نیروهای امنیتی افغان را در پوسته قلعه 

 فتح، کشت ولی موفق به تخریب بند نشد.

کی از به نظرمیرسد که اعزام این هیات از مرکز برای باز دید بند، ی

توطئه های دشمن بود تا اطالعاتی در مورد این بند کسب کند 

 واقداماتی برای تخریب آن بعمل آورد.
 

اینک از طریق رسانه هامطلع میشویم که دشمن میخواهد از راه 

دیگری وارد حریم امنیتی بندکمال خان شود. این بار با مطرح کردن 

اتی را به داخل حریم کمالخان بجای دیگری میخواهد هی ل مقبرۀانتقا

امنیتی بند بفرستد و به این بهانه از موقعیت بند و راه های حمله بر 

آن؛ تصاویر واطالعات دقیقتر بدست آورد .این طرح با وجود حنبه 
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قومی، حطر بزرگی را متوجه بندی میکند که بعد از هفت قرن 

 مردم نیمروزساخته شده است.  انتظار توام با فقر و بدبختی

اوضاع بحرانی امنیتی و گستردگی فساد در ادارات دولتی در 

وامکان تطمیع کارمندان از راه پیشکش رشوه های کالن، نه ریس 

العات وفرهنگ ونه شورای والیتی ونه معاون والی و نه ریاست اط

وغیره اجازه وحق و صالحیت هیچگونه  وقافریاست حج وا

را در ساحه ممنوعه  تحقیقات و پژوهشی برای نبش قبر یا قبرستانی

 بند ندارند.

هرنوع تالش و تشبث برای ورود به حریم امنیتی بندکمالخان چی 

قبل از افتتاح آن وچی بعد ازآغاز بهره برداری آن، به معنای 

همدستی با دشمن و زمینه سازی برای تخریب بندکمالخان باید تلقی 

 گردد.

نیمروز  از رئیس جمهور داکتر اشرفی غنی و از والی والیت

ومسئوالن امنیتی که تا کنون قربانی های فروان داده اند وبا خون 

فرزندان این وطن توانسته اند امکانات اعمار واکمال بند را تامین 

به هیچکس  که بدون اجازۀ شخص رئیس جمهورکنند، تقاضا میکنیم 

دیگر اجازۀ عکاسی از بندکمالخان را ندهند،تا مبادا امید های دیرینه 

م نیمروز برای دستیابی به یک زندگی آبرومند به یاس مبدل مرد

نشود، ورنه با ورود هرهیاتی ممکن است دشمن بتواند کلید رمز 

تخریب بند را بدست آورد ومردم نیمروز را دوباره برای چند قرن 

 دیگر بدبخت وبی آب سازد.

منورین و روشنفکران نیمروز باید بیش از هرکس دیگر ی هوشیار 

ر باشند.و دست از تالش های وطن پرستانه بر ندارند وحرکات وبیدا

موزیانه دشمنان این بند را زیر نظر داشته باشند و نیروهای امنیتی 

 ۲0۲0/ 11/ ۲1 ختم را بموقع درجریان بگذارند.
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 مششگفتار 

 وجه تسمیه بندکمالخان 

 
 میگردد؟ بنامش یاد ازمن پرسیده اند:کمالخان کی بودکه این بند 

بطورمختصر اشاره میکنم که سردارکمال خان،یکی اززمینداران 

 فوت -1800در قرن نزده )تولد حدود سنجرانی  بزرگ بلوچ

بود که درنزدیکی بند کمال خان قلعه وقریه ای داشت. قریه   (18۷9

 کمالخان نزد مردم محل بنام )بندرکمال خان( یاد میشود. 

از کوهک تا  18۷۲رسکرترجنرال گولدسمد که د« ایوان سمت»

سردارکمالخان »بندرکمالخان وچهار برجک سفرکرده بود مینویسد: 

از بلوچهای سنجرانی وپسرعم ابراهیم خان چخانسور وامام خان 

رودبار محسوب میشود. پدر بزرگ همه آنها جان بیگ است. جان 

بیگ سه پسر به نامهای خان جانخان، اسالمخان ونواب خان داشته 

همان ابراهیم خان است که چخانسور را در اختیار   که پسرخانجان

را   ]چهاربرجک[دارد. پسر اسالم خان به نام امام خان، حسین آباد

در دست دارد و باالخره پسرنواب خان، همان سردار کمالخان است 

) دکترحسن احمدی، جغرافیای تاریخی سیستان، « که در بندر مستقر است. 

 (۲۲8ص

افغانستان شناس معروف امریکائی در بارۀ پروفیسرادمک        

:قریـه ایست در جناح بندر کمال خان » مینویسد: «بندرکمال خان»

ـین تر از چهار برجک. ئکیلومتر( پا ۲0میل )13چپ دریای هلمند، 

سردار کمال خان یک بلوچ سنجرانی است که پسرکاکای ابراهیم 

..کمالخان در خان از چخانسور و امام خان از رود بار می شود..
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م از حکومت فارس ساالنه پنجصد تومان حقوق می 18۷۲سال 

گرفت که در بدل آن موصوف اقتدار شاه را برسمیت می شناخت و 

نیز در بدل این پرداخت اطاعت از اوامر او و نظریات او را با 

نظریات خود هماهنگ میکرد و ساالنه چند شتر و گوسفند را به امیر 

دبلیو آدمک، گزیترسیاسی وتاریخی  )«راج می داد. به عنوان تحفه و خ

 ( ، ترجمه رحمت آریا۲۶۵تا  ۲۵۴افغانستان، جلد دوم، صص 

شنیدن کلمه بندر این تصور به انسان دست میدهد که اینجا از       

در گذشته مرکز تبادله اموال تجارتی و توقفگاه کاروان ها بوده باشد 

تجارتی در اینجا گواهی  نمیدهید،  ، اما تاریخ  از وجود چنین مرکز 

زیرا در سیستان قرون وسطی ،فقط شهرهای عمده مرکز تبادله 

 کاالها بوده اند نه کناره رودخانه ها.

دربارۀ  18۷3راولینسن محقق انگلیسی، درمقاله ایکه درسال        

جغرافیای تطبیقی سیستان نوشته بجای بندر کمالخان از بند کمالخان 

در زمانهای قدیم، یک کانال بزرگ از حدود رود » مینویسد:نام برده 

بارمنشعب میشد. کانال منشعب از هلمند در رودبار، که بستر آن 

شناخته میشود،همان مسیر رودخانه « جوی گرشاسب»هنوز هم بنام 

 کیلومتر[ 80میل ] ۵0را،البته در ارتفاع اندکی باالتر، بطول حدود 

به طرف دلتای جنوبی برسد، در حالی که طی میکرد تا به اولین دره 

درهمان محل، رودهلمند مسیر خود را از غرب به شمال تغییر 

میداد. احداثات رودبار بعد ها با سد دیگری در محل بریدگی ساحل 

چپ هلمند وعبور جوی گرشاسپ به بخش جنوبی دلتا تکمیل گردید 

 تا سند(     دکتر بیلو ،  از دجله«) که بندکمالخان نامیده میشود.

بدین گونه به نظرمیرسد که قبل از بندکمال خان در رودبار سدی      

برای  استفاده از آب رودخانه هیرمند وجود داشته است که جویهای 

متعددی از آنجا در دوسمت رودخانه جریان می یافته اند واراضی 

دوطرف رودخانه را بشمول سار وتار)حصارطاق( آبیاری میکرده 
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همین دلیل این محل به رودبار مسمی گردیده است. اولین  اند وبه

کانال منشعب از آن سد جوی گرشاسپ بود که درسمت چپ رودخانه 

هیرمند بموازات رودخانه تابندکمالخان امتداد می یافت و از 

بندکمالخان بسمت جنوب می پیچید واضافه آب خود رابه گودزره 

 خالی میکرد.

 الملوک درفاصله دک دیله تا بندکمالخانبگواهی تاریخ احیاء      

د بسته شده بود که بنابر بنکیلومتر(  چندین ۲0یعنی درفاصله )

عوامل سیاسی یا طبیعی یکی بعد دیگری ویران شده اند. این بندها  

[ یاد میشده یکاب«]بندیکو»و« بند بلباخان»و« بند هاونک»بنام 

ده بود، رود بیابان و اند. واز بندی که در نزدیک قریه بندر واقع ش

رام رود وسنا رود بسمت غرب جریان می یافته اند و به  قلعه 

ترقون وشهر رستم وحوض دار و کندرک وغیره روستاها آب میداده 

اراضی  ندبسمت راست رودخانه جریان می یافت هک اند.  وانهاری

قلعه های  شمولدشت امیران)امیرمعن( بحصارطاق تا قلعه فتح و 

 .ندآبیاری مینمود را (چخانسورک نو) وقلعه سرخ وقلعهچهل برج 

کهنه بمنظور سرسبزی همین  رکالننه زورکن و نهرهای زرکن و

 نقاط تا کده وخاش امتداد یافته بودند. 

سال  ۲۵میالدی و 1383این بند ها توسط تیمورلنگ دراواخرسال 

بعد توسط پسرش شاهرخ مرزا تخریب گردیدند  وبراثر آن رودهای 

ه ازاین بند آب می گرفتند  از رمق افتادند وخشکیدند و زمین های ک

بسیاری المزروع والمشروب  ماندند ومردم دچار قحط ومصیبت 

گردیدند ومجبور به ترک زمینهای خود شدند ودیگر توان نیافتند تا 

 بر رودخانه هلمند کدام بند اساسی بسازند. 

اقبال مردم نیمروز  اینک بعد از گذشت هفت قرن ستاره         

داودخان نخستین و دولت افغانستان بندی را که درزمان  هطلوع کرد

کارآن آغاز یافته بود و بنابر عوامل جنگ رئیس جمهورافغانستان 
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ونا امنی کار آن متوقف شده بود دوباره آغازکرد وآن را اکمال نمود 

 و این امکان میسرگردید تا آب رفته دوباره بجوی بازگردد. و

اراضی بایر دوباره تحت آبیاری قرارگیرند ومردمان دیگری  درآنجا 

 اسکان گردند وبه کارکشاورزی رونق ببخشند.

کرد که بنیان گذار اصلی بند فعلی کمالخان شهید  اما فراموش نباید

داودخان اولین رئیس جمهور افغانستان است که به اراده وهدایت 

گردید وبا مرگ آن آغاز  197۶ایشان کار اعمارآن درسال 

کار آن متوقف وتجیهزات بند 1978اپریل  28شخصیت ملی در 

بند به یک فاز اول کار اکمال  ۲011سال بعد در 3۵ غارت شد.

کار را موقع معینه شرکت ساختمانی تاجیکی سپرده شد که باید در

را سال وقت را ضایع نمود و بند چند مگراین شرکتتکمیل میکرد

ساخت فازدوم را به جبور گردید قرارداد م تکمیل نکرد ودولت

رد. این شرکت ابسپ (ABCC)بناآسیا  ترکی بنام شرکت ساختمانی

کار خود را مطابق دیزاین اولی پروژه کمالخان ادامه داد و درسال 

سوم  کیلومتر فاز دوم بند را تکمیل کرد. کار فاز 6،6با اکمال ۲015

شرکت توانست طی  این. خوشبختانه گردیدآغاز ۲01۷درسال بند 

در عهد ریاست جمهوری داکترمحمداشرف  ۲0۲1- ۲01۷سالهی 

غنی بندکمال خان را به پایه اکمال برساند وخبر آغاز آب گیری آنرا 

با رسانه ها شریک سازد. با بهره برداری از این بند مردم نیمروز 

 به یکی از آرزوهای دیرینه خود میرسند.
 

 وجه تسمیه بندکمالخان:

 ای یندارد، درست مثل بند کجک یتاریخ یا هیخان وجه تسم البندکم

بند دهله ،به  مییگویم ینام است. چنانکه وقت کیبند سلما  ایبند دهله 

ساخته  یبنام دهله  بر رود ارغنداب بند یکه کس ستیمعنا ن نیا

بنام  یکه  کس ستیمعنا ن نیبه ا ،یبند کجک مییبگو یوقت ای باشد.



 30  اهمیت اجتماعی واقتصادی آنوبندکمال خان 

نامهای اند که  یدهله وکجک ساخته باشد. رمندیه رودبر  یبند یکجک

در زمان صدارت شاه محمودحان درجمله  آنها درنزدیک هریکی از

ساخته  بندی 1951و1950درسال  رمندیه یواد یعمرانات انکشاف

بنام  یکه کس ستیمعنا ن نیبربم به ا یاز بندسلما نام م یوقت ای.  شد

 کیمعناست که در نزد نیبه اساخته باشد بلکه  یبند رودیسلما برهر

بند سلما وبند کمال  میدانیاست وچنانکه م هساخته شد یسلما بند هیقر

داودخان شروع بکار کرد ودر زمان  تیخان هردو در زمان جمهور

 .دیوافتتاح گرد لیتکم یاشرف غن تیجمهور

وسند ومدرک  کندیمثالها صدق م نیا زیمورد بندکمال خان ن در

نقطه  نیکه نشان بدهد سردارکمالخان بلوچ درا  وجودندارد یخیتار

بند  نیا یکینزد اودر نکهیجز ا ده باشدبندی اعمارکراز رود هلمند 

ومطابق عرف مردم هرچیزی که در  داشته است یا هیقلعه وقر

 سییر  یوقت د.ه آباد میشد بنام کمالخان یاد میگردیحوالی آن قری

 ساخته شود، یبند آبگردان وزمریداد تا  در ن ستورداودخان  د جمهور

اعمار   یرا برا یکمالخان  محل  هیقر کیدر نزد یاریآب رانیانجن

که درگذشته نیز در آنجا عالیم بندی دیده  بند آبگردان انتخاب کردند

 .دیآغازگرد 19۷۶ ش/1355و سر انجام کار اعمار آن در میشد.

سال  3۵و دیگردکار آن با رکود مواجه  ۵۷ثور  یبراثر کودتا مگر

 یاشرف غن یدر عهد جمهور ۲0۲1بعد دوباره کار آن آغاز و در 

 . دیگرد  آن پخش  یریو خبر آغاز آبگ لیتکم

مصدر سردار کمالخان درنیمروز تاریخ گواهی  نمیدهد که خالصه 

اما شده باشدسیستان یک  کار مهم اجتماعی یا اقتصادی  برای مردم 

گ آبی که ضامن سرسبزی و از بخت بلند خود امروز یک بند بزر

شود.افتخاری یخواهد شد بنام بندکمالخان یاد م شکوفایی نیمروز

بزرگتر از این تا کنون نصیب هیچکسی از مردم سیستان نشده 

 2021/ 2/ 6 پایان    است.
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 گفتار پنجم

 بندکمالخان سرودی برای صیانت از

 

 جناب عبدالقدیر انوری)زرنجی(

نیمروز،جناااب عبدالقاادیرانوری )زرنجاای( شاااعرنقاد وحماسااه پاارداز 

با وقار نیماروز شاعری ساروده کاه باه دلهاا چناگ   خطاب به جوانان

میزند وروح و روان انسان آن دیار را ناوازش میدهاد. جنااب اناوری 

این شعرحماسی را زماانی ساروده کاه برپوساته هاای امنیتای بنادکمال 

تان از  خان یک حمله تروریستی صورت گرفات ودر آن حادثاه هفات

 فرزندان نیمروز  قربانی گردید. 

باارای بساایج  هده شاامیااددایاان شااعرکه روح مردانگاای وعیاااری در آن 

عمااومی مااردم در دفاااع از مالکیاات آب و آینااده فرزناادان خااود شااان 

سروده شده است. باید این شعر را بحیث یک سرود میهنای رسااتر و 

 بلند ترخواند و بصدای تمام مردم نیمروز مبدل ساخت.

من این شعر حماسی جناب زرنجی را بیش ازدوبار خواندم  وبا خود 

گفااتم اگاار ایاان شااعر را اولیااای معااارف نیمااروز بااه حیااث یااک ترانااه 
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حماسی برای شااگردان خاود برگزینناد وهار روز در آغااز دروس یاا 

درخااتم دروس آناارا بگااوش شاااگردان برسااانند، باااوردارم کااه شااور و 

د و بدینگوناه میتااوان کنااایجااد میبای   را درذهاان شااگردان شاوق عجی

روح حماسی را در تن وکالباد فرزنادان سیساتان جااری سااخت وآنهاا 

 را برای عمران وآبادی زادگاه شان بسیج نمود.

حفظ ونگهداری بند کمال به مثابه ضامن سعادت مردم آن دیار وظیفه 

ملاای فاارد فاارد باشااندگان نیمااروز اساات. بعااد از هفتصااد سااال خراباای 

اثر ویرانی بندهای آب هیرمند توساط تیماور لناگ بااالخره سیستان بر

دولت افغانستان فرصت یافات تاا بحاال ماردم هاردم شاهید  ۲1درقرن 

نیمروز توجه بکند وبا بستن بند کمال خان جلو بدبختی هاای تااریخی 

مردم نیمروز را بگیرد ولی دشمنان سعادت مردم نیماروز نمیگذارناد 

 بادفاع گردد. بایاد خاود ماردم نیمروزتا چنین سعادتی نصایب ماردم ماا

از حقوق خود واز زندگی وسعادت فرزندان خود برخیزند ونیروهای 

امنیتی را تنها نگذارند وبحمایات از نیروهاای امنیتای بناد جلاو تجااوز 

 دشمن را بگیرند.

 اینست آن شعر:
 

 ای جوانان دلیر و با وقار سیستان

 وارثان خطه ی پر افتخار سیستان

 و یالن نامـدار سیستانمرزداران 

 چیست میدانید ازما انتظارسیستان؟

 بار دیگر زنده راه و رسم عیاری کنیم

 این دیارخسته و محروم را یاری کنیم

 

 خــیز تا امـــید را بار دگــر باور کنیم
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 قصه ی حماسه ی یعقوب را ازسرکنیم

 ماسه های داغ را تبدیل بر سنگر کنیم

 خاکستر کنیمخصم خونخوار زبون را خاک و

 تا بدانند اینکه رستم های دوران زنده اند

 وارثــان زال و هم ســام نریمان زنده اند

 

 اجنبی برجان ما قــصد شبــیخون میکند

 مرزداران وطن را غرق در خـون میکند

 مادری را در غم  فرزند محــزون میکند

 ن دون میکندـها برمن وتو دشم بس ستم

 شری بر پا کنیمخیزتا بر این رذیالن مح

 درکمالخان این سگان راغرق در دریاکنیم

 

 خیز تا گردن زنیم هرفاسد و جاسوس را

 تاجران آب و خاک و عزت و ناموس را

 محـوسازیم ازوطن بنیاد این ویروس را

 این جراثیم فساد و فاسق و منحــوس را

 خیز تا بند کمالخان را به خون احیا کنیم

 لـه ی دنیا  کنیمسیستانم  را گــــدام غـــ

 

 در دِل دشــِت جهــنم گلشنی ایجـــاد کن

 دشت مهـــــرآباد را بامهر خود آباد کن

 ازقلع فتح تا چگینی طـرح نـو بنـیاد کن

 چـــهره ی آشفته ی گود زره را شادکن

 باردیگر زنده کن شأن وشکوه ساروتار

 تا که نامــت در دل تاریخ مانـد ماندگار



 34  اهمیت اجتماعی واقتصادی آنوبندکمال خان 

 

 با اندیـشه و افکار نو  نسل نو بــرخیز

 طــــرح نو ایجاد کن اعمارکن دیوار نو

 سیستانت را  گلستان ساز با معــیار نو

 تازرنجی سردهـــد در مدح تو اشعارنو

 خیز و برکش ازدل تاریخ این گنجینه را

 تا بیابی بـــار  دیگر  شوکت پارینه  را

 

 )برگرفته از برگه فیسبوک عبدالقدیرانوری(       
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 مششگفتار

 

 پروژۀ بندكمالخان درزمان جمهوری  داودخان 

 آغاز شده نه قبل از آن

 

 
صاحب نظران جهان بدین باوراند که بعد ازاین جنگ میان ملل       

برسرنفت نیست، بلکه برسر آب ومنابع ابی خواهد بود. همسایه های 

متر مکعب آب  ونکرده اند تا ساالنه صد ها میلی ما که عادت

رودخانه های ما را بطورمجانی ببرند، وکشور های خود را سر سبز 

وشاداب گردانند، وقتی میشنوند که افغانستان میخواهد از این سرمایۀ 
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طبیعی وخدا دادی به نفع مردم وکشورخود استفاده کند، در صدد 

 سنگ اندازی در راه  سعادت مردم ما میگردند.

خود با مشکالت فراوان اقتصادی وامنیتی و  درشرایطی که افغانستان

فقر وبیکاری براثر شیوع ویروس کرونا وجنگ های نیابتی روبرو 

است، طبعاً نمیخواهد با درد سر همسایگان طماع خود روبرو گردد. 

 را در پشت ورق خبرش بنابرین باید نیت سوء گزارشگر بی بی سی

آبگیری بندکمال خان  خواند و تامل کرد که چرا بجای اینکه خبرآغاز

از سوی مسوالن وزارت انرژی وآب افغانستان به اطالع عامه 

رسانده شود، خبرگزار بی بی سی با پخش یک تعداد عکس های 

هوائی وزمینی ازموقعیت بند وچگونگی استحکامات آن را در اختیار 

استخبارات منطقه میگذارد تا قبل از آنکه به بهره برداری گذاشته 

 نان در صدد تخریب آن برآیند.شود، دشم

( دومین باراست ۲0۲1فبروری 3تا  ۲0۲0نومبر 8بی بی سی از )

که خبرآغاز آب گیری بندکمالخان  را پخش میکند وهرباری که این 

اینست که از مسوالن اعمار بند سوال عمده اش پخش میکند را خبر

دهند که آیا این بند حقابه ایران را کاهش نمیدهد؟ ومسئوالن جواب می

کاهش نمیدهد و برطبق معاهده ای که موسی شفیق ؛ نه خیر

صدراعظم افغانستان باعباس هویدا  صدراعظم ایران درماه حوت 

متر مکعب  ۲۲به امضا رسانده افغانستان متهعد شده تا 13۵1سال 

مترمکعب اب فی ثاینه را  ۴آب فی ثانیه را بعنوان حقابه و

د،با اکمال بندکمال خان نیز بخاطرحسن همسایگی به ایران بده

افغانستان به تعهد خود پای بند است وحقابۀ ایران را مطابق معاهده 

 مذکورمی پردازد. 

ً تحریک  بنابرین پخش اخبار بی بی سی درمورد بندکمالخان قسما

آمیز است و ذهنیت مردم سیستان رامغشوش میکند.درحالی که هدف 
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یلمند وجلوگیری از تخریبات اعمار این بند کنترول آبهای سیالبی ه

 آن به زمینهای زراعتی  نیمروز وسیستان است.

 
دراینجا الزم است تا بگویم که کاربندکمال خان بدستوروهدایت 

ش آغازشده است، مگر ا شخص داودخان در زمان ریاست جمهوری

در نوشته ها وتبصره های از روی بی اطالعی هموطنان برخی از

یعنی در 13۴۵تهداب بندکمال خان درسال که خود متذکر شده اند 

 !!گذاشته بود زمان دموکراسی ظاهرشاهی

سال عمرداریم تاریخ زنده وطن خود  ۶0هریکی ازما که بیشتراز 

ویا ال اقل شاهد کارکرد های حکومت های افغانستان استیم.همه 

هنوزمعاهده آب هلمند میان افغانستان  13۴۵میدانند که درسال 

ا نرسیده بود و حکومت  های افغانستان ) داکترمحمد وایران به امض

یوسف خان ومیوندوال ونوراحمداعتمادی وداکتر ظاهر(  ودر رأس 

شان ظاهرشاه،  با وجود داد وفریاد مکررمردم نیمروز که سیالبهای 

هیلمند هرساله محصوالت بثمر رسیده آنها را می بلعید ونابود 

یکی جرأت نداشتند در بارۀ میکرد،وخواهان بستن بندی بودند،هیچ

ند تا چه نخرابی های وارده  رود خانه هلمند چند دقیقه صحبت  ک

 رسد به ساختن بندی بر رودخانه هیلمند!! 
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من خود یکی از فرزندان نیمروز هستم وتاریخ مد وجزر هیلمند و 

تقاضای مردم نیمروز را برای بستن بند آب بخاطر دارم ، درحالی 

 -133۵هلمند بوسیله شیلۀ چرخ طی سالهای که سیالب های رود 

مثل اژدها به دور قلعه گنگ حلقه زده بود وهر لحظه امکان 13۵0

تحریب کردن گوره های خاکی اطراف قلعه کنگ وشهر وبازار آن 

بیشتر شده میرفت، اما دولت توان فرستادن دو بلدوزر را نداشت تا 

.من در سال خاکریزهای اطراف مرکز حکومتی کنگ را تقویت کند

مدیرلیسۀ ابوداودسجستانی در ولسوالی کنگ بودم. روزی 13۴۷

وکیل دوست محمدخان گورگیج  وکیل نیمروز در ولسی جرگه به 

مالقات کند، به 1۲ف صنلیسه ابوداود آمد ومیخواست با شاگردان  

او گفتم اگر از ساختن بندی درنیمروز خبری داری وبا شاگردان 

اهندشد. وکیل دوست محمدخان گفت بگوئی ازشما خوشحال خو

شکایت وخواست مردم نیمروز را با  شاه درمیان گذاشته ام  اماشاه 

فرموده اند تا زمانی که مسئله تقسیم آب هلمند با ایران یک طرفه 

 نگردد ، ساختن  هیچگونه بندی درنیمروزممکن نیست.

ن خبری از بند کمال خان درمیا 13۴۷یا  13۴۵بنابرین اگر درسال 

می بود هم من وهم وکیل دوست محمدخان وهم مردم نیمروز از آن 

اصالن چنین خبری نبود وهرکس که که مطلع می بودند، درحالی 

یعنی دوران شاهی پیش برده 13۴۵تاریخ بنای بندکمالخان را به سال 

باید بداند که چنین ادعایی حقیقت ندارد وحقیقت آن است که بعد از 

 1351سال ت حوبین افغانستان وایران درامضای معاهده آب هلمند 

 زمینه اعمار بند کمال خان در نیمروز میسرگردید. 

هزار  100كه در سال هاي سیالبي متجاوز از بود ع مطلداودخان 

هكتار )پنجصدهزارجریب ( زمین در جوار زرنج و پایان تر از آن 

صدمه مي بیند. چون ساحه هیرمند سفلي براي ساختن بند بزرگ 

كنترول سیالب مساعد نیست و ساختن بندهاي متعدد ذخیره  ذخیره و
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و ایجاد تسهیالت بیشمار هایدرو تخنیكي ایجاب بندهاي متعدد ذخیره 

و ایجاد تسهیالت بي شمار هایدرو تخنیكي ایجاب مصارف قابل 

مالحظه را مي نماید، لذا تجویز گرفته شد تا به مقصد رفع خطر 

كنترول سیالب در ناحیه كمال خان  سیالب هاي رودخانه هیرمند، بند

 تاسیس و آب سیالب به گودزره رهنمایي گردد.

پس از سفر به عربستان سعودی در بازگشت 1353درسال داودخان 

خود با شاه ایران دیدار کرد ودراین دیدار شاه ایران کمک دو میلیارد 

زمانی که داودحان برادر یک سال بعد دالر را به داودخان وعده داد. 

خود سردارنعیم خان را برای امضای قرارداد تادیه پول به تهران 

فرستاد، دولت ایران بهانه جویی نمود و باالخره به سردارنعیم خان 

گوشزدکردند که اگر افغانستان درمقدار حقابه ایران از رود هیلمند 

افزایش بعمل آورد، ایران حاضر خواهد بود تا پول وعده شده را 

حان این خواست ایران را قبول نکرد و موضوع را  تادیه کند. نعیم

درکابل به داود خان گزارش نمود. داود خان از این وعده خالفی 

ایران ناراحت شد وبه وزارت پالن هدایت داد تا هرچه زودتر 

ازسیالبها وخسارا تی که به ترتیبات یک بند اساسی برای جلوگیری 

که انجنیران افغانی بعد همان بود  گرفته شود.مردم نیمروز میرسد 

« بندرکمالخان»رودخانه  محل معروف  از مشاهده ومطالعه جریان

 را برای اعمار یک بند اساسی مناسب دیدند و متعاقبا کار اعمار

 (.1355/19۷6) بندکمالخان آعاز گردید
 

 بندکمال خان در پالن هفت ساله:پروژۀ -1

انجنیرعبدالحنان  موثق ترین معلومات را دراین زمینه جناب داکتر

سرنوشت زار پروژۀ زراعت و آبیاری »روستائی، در رساله 

،از روی  پالن هفت سال داودخان چنین بر رسی کرده « نیمروز

 است:
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یک بررسی عمومی  19۷۶اعمار بند کمال خان .... در سال » 

برای اعمار این بند و مخرج ها و ساختمان های دیگر آن از طرف 

نام ایکو و شرکت هندی به نام واپیکا و شرکت شرکت امریکایی به 

مشاور سویسی به نام الکترووات صورت گرفت. این تحقیق که مدت 

شش ماه طول کشید، حاوی یک طرح پالن پروژه و اطالعات و 

اسناد اعالن داوطلبی برای برآورد کنندگان بود. در مرحلۀ دوم طرح 

ی تخنیکی که ساختمان و اعالن خرید ماشین آالت و دستگاه ها

همچنان مراقبت و تدابیر امنیتی را در بر داشت، تمام گردید. کار 

شروع و قرار بود که در سال  19۷۶ساختمان پروژه در سال 

به پایان برسد. نظر به قراردادی که بین وزارت آب و برق  1983

وشرکت واپیکا صورت گرفت، کار مراحل اول و دوم پروژه در 

 به اتمام رسید. ساحۀ عمل پیاده شده و

آغاز  میالدی 1980قرار بود که کار مرحلۀ سوم پروژه در سال 

 19۷8ولی بعد از تغییرات اوضاع سیاسی افغانستان در سال  شود

تأمینات مالی پروژه از طرف امریکا کاهش یافت و در اخیر سال 

به کلی قطع گردید. به دلیل یک سلسله مشکالت ناشی از  19۷9

افغانستان را  19۷9الکترووات نیز در سال  جنگ، شرکت سویسی

ترک نمود که بدین ترتیب بقیه کار های پروژه ناتمام ماند. کارهای 

در صد پیش رفته  30ساختمانی تا موقع آغاز تجاوز روسها حدود 

بود، که متأسفانه در طول سالیان جنگ مورد تخریب و چور و 

 چپاول قرار گرفت.
 

 هدف پروژه :

 ل خان دو هدف را دنبال میکرد، یکی تأمین آبیاری و اعمار بند کما

تولید برق برای منطقه و دیگر جلوگیری از آبخیزی ها. جهت تکمیل 

متراعمار  1۲متر و ارتفاع  1۷00آن میبایست دو دیوار به طول 
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می گردید. زیرا با آبخیزی ها، ساحات زراعتی زیر آب شده و 

آب خیزی ها باعث  خساره مند می شوند و از طرف دیگر این

تخریب و لغزش سواحل دریای هلمند نیز میگردد. تخریب روستاها 

و شهر های زرنج، کنگ و غیره به صورت کلی مدهش و خانه 

برانداز است. زیرا خانه های مسکونی درین مناطق از گل ساخته 

شده و توان مقاومت در برابر آب را ندارند. در سالهای سیالبی بیش 

کتار زمین در جوار منطقه خوابگاه و پایانتر از آن از صد هزار ه

(. به همین دلیل اهداف 193صدمه می بیند )پالن هفت ساله، ص

اساسی این پروژه در قدم اول جلوگیری از آبخیزی، تنظیم آب و 

استفادۀ اعظمی از منابع نادر آب بود. همچنان در مواقع آب خیزی 

دیمی[ جناحی )رود بیابان بایست آب اضافی توسط دو کانال طبیعی]ق

و رود خشک( به جهیل گودزره هدایت می یافت. به کمک کانالهای 

هزار  ۷۵چپ و راست بند کمال خان امکان انکشاف و اصالح 

هکتار زمین در مرحلۀ اول میسر است  و از جانب دیگر امکانات 

آبیاری مناطق پایین دریای هلمند نیز موجود است. به مقصد 

یالب و رهنمایی آن به گود زره قرار بود در پالن جلوگیری از س

هفت سالۀ زمان داوود خان یک بند خاکی در حصه قلعه افضل خان 

اعمار و ساحۀ اطراف این ناحیه از طریق بند تحفظی بین بند کمال 

خان و قلعۀ افضل خان حفاظه گردد. احداث پر چابۀ آب و آخذۀ 

روازه های کنترول آب و کانال های راست و چپ توأم با ساختمان د

سرکهای حفظ و مراقبت و احداث زاهبر ها در پالن هفت ساله پیش 

 بینی شده بود )پالن هفت ساله(. 

هکتار زمینهای  119000هدف دیگر پروژه، آبیاری و استفاده از 

هکتار زمینهای بایر در والیت نیمروز بود. در  ۵۵000موجوده و

کتار زمین در چوکات این ه۲10000انکشاف بعدی قرار بود که 

 پروژه تحت آبیاری قرار گیرد.
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 تولید برق 

میگاوات  9به عالوه قرار بود که یک کارخانۀ تولید برق به ظرفیت 

فی ساعت در منطقۀ قلعۀ افضل خان اعمار گردد، که بدین ترتیب 

اساسات زیر بنای صنعتی و تخنیکی در منطقه به خصوص در شهر 

هر زرنج از چند سال بدینسو از برقی که از زرنج گذاشته می شد )ش

ایران خریداری می شود استفاده می کند(. اضافه بر آن باید یک بند 

آبگردان با تمام واحد های تنظیم آب و جوی های خروج آن نیز با 

متر مکعب فی ثانیه اعمار گردد و همچنان در نظر  191۵ظرفیت 

ی کشیده شود که آبرا بود که یک کانال برای جلو گیری از آب خیز

 به جهیل گود زره هدایت نماید.
 

 کانالهای عمده بند کمال خان :
 

بند کمال خان دارای دو کانال بوده که به طرف شرق و غرب امتداد 

می یابند. کانال غربی زمینهای گود زره را آبیاری می کند. کانالهای 

ه، شرقی )زرکن و زورکن( زمینهای مناطق قلعه فتح، شهر غلغل

امیران، مناطق غربی چخانسور و شرق ولسوالی کنگ را آب می 

دهد. این کانال از طرف شرق به شمال الی الش جوین در والیت 

فراه امتداد دارد، که می تواند زمینهای زراعتی را تا ولسوالی الش 

جوین آبیاری نماید. کانال هایی که به گود زره می پیوندند، می توانند 

حکام و صیانت محیط زیست و تربیه و پرورش برای ثبات، است

 ماهی مورد استفاده قرارگیرند. 

قرار پالن های انکشافی قبلی باید، کانال دیگری به امتداد کانال 

لشکری نیز اعمار گردد، که این کانال پسانتر به سه کانال کوچکتر 

انشعاب نموده و مناطق کنگ، ابراهیم آباد و سیخسر را آبیاری نماید. 

میل »مچنان انتظار می رفت که کانال کنگ برای آبیاری مناطق ه
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به آنطرف امتداد و به کانال صمدی وصل گردد. اعمار « کورکی

تدارک  یک بند دیگری در منطقۀ قریۀ حاجی محمد افضل خان برای

درسمت چپ رودخانه( یک امرحتمی «)خون ترا»آب مناطق 

به چندین کانال می  ضرورت والزمی است. چه برای آبیاری در آنجا

 باشد.
 

 ــ نهر لشکری 2

 هدف این پروژه در  (19۴) صقرار معلومات پالن هفت ساله 

 هزار هکتار زمین  18,۴مرحله نهایی بهبود وضع آبیاری در ساحه

منطقه نیمروز بود. در این پالن در نظر بود که سربند کانال اعمار 

دست  متر روی کیلو ۲۴گردد و ساختمان کانال آبیاری به طول 

 15گرفته شود. همچنان در نظر بود که کانال فرعی چپ به طول 

 ۲0کیلو متر جهت آبیاری مناطق خوابگاه و کانال راست به طول 

کیلو متر به منظور آبیاری ساحه زرنج و دشت امیران آباد گردد. 

بر ها و سرک ها احداث گردند و هگذشته از این پالن شده بود که زا

د. بر عالوه ساختمانهای هایدروتخنیک در مسیر کانال مراقبت شون

آباد گردند و اراضی تسطیح شوند. قرار بود مجموع کار های این 

به انجام برسند. در اثر  13۶1ـ  13۵۵پروژه در بین سالهای 

کیلو متر که عرض  ۵1رات پالن، نهر لشکری به طول تقریبی یتغی

متر و  8های وسطی  متر، در قسمت 1۵,۵آن در قسمت های دهانه

متر می رسد، کشیده شد ولی سر  ۲در قسمت های پایانی تا کمتر از 

بند کانال ساخته نشد و باقی کار پالن در اثر تجاوز روسها به 

آب دریای هلمند را قسمتی از افغانستان تطبیق نگردید. نهر لشکری

 تا شهر زرنج و اطراف آن می رساند.  شمال و شمال شرقبه سمت 

ی اطالع بیشتر از ظرفیت وهدف نهرلشکری به رساله داکترحنان برا

 ( رجوع شود.16روستائی )مقاله 
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 (۲00۲کیلو متر از  ریگ پر شده بود) ۵1نهر لشکری نیمروز که در طول

 
 (2018نهرلشکری بعد از پاک کاری وجریان آب با جاده اسفالت شده)
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پروژه بند برق  از موانعی که در برابرروزنامه کلید گروپ 

پروژه »: مینویسدکه همان آغاز وجود داشته یاد آورشدهکمال خان از 

درست است.  13۵۴]سال13۴۵بند برق آبی کمال خان در سال  

سیستانی[ بر رود هلمند  طرح ریزی شده بود. درهمان زمان نیز 

بند مطلقآ ناراض بود، موانع ایجاد می کرد  ایندولت ایران با اعمار

کار شد. مثآل  بهبند کمال خان دست  چندین بار برای تخریب و بعدآ 

دروازه های نهر لشکری زرنج را نابود کرد؛ کرانه های چپ دریا 

بلدوزرها هموارکاری کرد تا بیشتر آب بسوی ایران جریان پیدا  را با 

آن تا دو برابر،  برعالوه تغییر نهر"جریکه" و بزرگسازی کند ؛ 

های نهر حاجی شریف، نهر شاه گل، نهر  چهار نهر دیگر به نام

با یک چاه نیمه ذخیرهء آب  نمودند. را حفر  2و نهر گلمیر  1گلمیر 

، امروز ایران در حدود هفت یا هشت چاه 13۵1نامکمل در سال 

آب اعمار کرده است که در صورت حتا قطع آب دریای  نیمه ذخیره 

در  باشد. این  هلمند نیز می تواند تاچند سال آب ذخیروی داشته

حالیست که باشندگان شهر زرنج که در دو کیلومتری رود هلمند 

شدیدآ  رنج  زندگی می کنند از آب روزانه محرومند و ازاین ناحیه 

می برند. همسایه غربی از آب افغانستان، محض یک نل چهار انچه 

خیراتی را که آنهم گاهی باز است و گاهی مسدود، به  آب گویا 

زابل،  زرنج کشیده است. ایران معکوسآ آب هلمند را به  شهرنشینان

زاهدان، کرمان انتقال داده و باالخره تصمیم بر این است تا آب 

از دیر  هامون صابری]سابوری درست است [ را به بیرجند برساند. 

زمانیست که سران ایرانی معضل سهم و غصب هر چه بیشترآب 

زورگویی، پر رویی،  دعوا،  دریای هلمند را با افغانستان از راه

  تخریب و دخالت های مختلف به پیش گرفته اند. 

دریای هلمند بزرگترین دریای داخلی کشور است که از کوه 

کیلومتر از شرق بسوی   11۵0بابا سرچشمه می گیرد. بعد از طی 

کیلومتر مربع مساحت  ۷۵00غرب افغانستان در جهیل سیستان که 
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لمند، هامون صابری و هامون پوزک می ه دارد و مجموع هامون 

کیلومتر خط ۲۷باشد، می ریزد. این دریای طویل فقط به امتداد 

افغانستان و ایران را تشکیل می دهد. درست حین عبور از  مرزی 

کیلومتر  ۷0  ناحیه کمال خان، مسیر دریای هلمند )هیرمند( بطول 

تر این کیلوم ۲۷غرب میالن حاصل کرده و تنها  -بصوب شمال 

  می سازد. مسافت خط سرحدی دو کشور را 

نظر به محاسبات رسمی و میزان سنجی ها، افغانستان ساالنه   

سطح ارضی است که تنها  میلیارد متر مکعب آب  80تا  ۷۵دارای 

این آب در داخل کشور استفاده می ٪ 30و در شرایط خوب تا ٪۲۵از

آنهم رایگان به  آن بدون بهره برداری و٪  ۷۵  شود و متباقی 

 )«کشورهای همسایه بخصوص پاکستان و ایران سرازیر می شود.

  (۲01۲جون10/ 1391جوزا  ۲1کلیدگروپ، یكشنبه 
      

وشها را گخبر اکمال بند کمال ان با همه سنگ اندازی مخالفحال که 

 جناب حسن بیژن جهانگردافغان زش میدهد میخواهم این سخنان نوا

روح داود خان نخستین رئیس جمهور و :»  یدرا نقل کنم که میګو

موسس و بانی نظام جمهوریت در افغانستان شاد باشد. با آغاز بهره 

برداری از بند کمال خان در حقیقت امر یکی از آرمان های محمد 

 داود که بخاطر اعتالی افغانستان در سر داشت ، برآورده گردید.

غان که با صداقت و روحیه افتخار به آنعده انجنیران و مهندسان اف  

وطنپرستی در اعمار بند کمال خان سعی و تالش خستگی ناپذیر 

 بخرج دادند.

امیدوارم این پروژه بزرگ که در ادامه حیات آن خیر و فالح مردم 

شریف و نجیب ما نهفته است ، از شر کوردالن و دست اندرکاران 

 «فساد و شرارت در امان باشد.

 ۲0۲1/ ۲/ 4پایان 



 47  اهمیت اجتماعی واقتصادی آنوبندکمال خان 

 

 متفتار هگف

 

   اهمیت اقتصادی واحتماعی بندکمالخان

چنانکااه میاادانیم در شاارق بطااور عااام و در ساارزمین هااای ایااران و 

افغانستان و آسیای میانه بطور خااص، آب وآبیااری مصانوعی، یکای 

از پر اهمیت ترین مسایل احتماعی و اقتصادی این جوامع است . هر 

ویرانگر صادمه دیاده و  وقتی که شبکه های آبیاری براثر هجوم های

از میان رفته اند، مردمان محل مستاصل شده و مجبور به ترک خانه 

 و محل زندگی خود شده اند. 

بدبختانه سیستان که امروز سه کشورا فغانساتان وایاران وپاکساتان را 

در یااک نقطااه بااا هاام پیونااد میزنااد، نیااز در اثاار یااورش خانمانسااوز 

و تخریب بیرحمانه شبکه های م( 1383تیمورلنگ درقرن چهاردهم )

آبیاااری و بناادهای آب کااه بررودخانااه هیرمنااد قرارداشاات ، آن را بااه 

ویرانه موحشی مبدل کرد. و این ویرانی شبکه های آبیااری در دورۀ 

جانشااینان تیمااور نیااز تکاارار شااد وبالنتیجااه یکاای از معمااورترین و 

د و ثروتمندترین مناطق کشور از عمران افتاد و خراب وخاراب ترشا

در دوره های صفوی ونادری نیز نتوانسات کمار راسات کناد وروناق 

پارینه را از سر گیرد. ریگ هاای سایار دسات دردسات بادهاای لجاام 

گسیخته طبیعت داده ومجااری آب وآبیااری ودهکاده هاا را چاون کفان 

 سفید زیر پوشش خودگرفته است.

ایاان منطقااه از لحاااظ وفاارت آب بااا داشااتن رودخانااه هااای خروشااان 

متعااااددی چااااون: هیرمنااااد، ارغنااااداب، فااااراه رود، خاشاااارود،وغیره و

درگذشاااته دارای اقتصااااد زراعتااای پیشااارفته ونیاااروی بشاااری قابااال 
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مالحظااه باااوده وبقایاااای شااهرها وقلعاااه هاااا وباارج وباروهاااای از هااام 

 فروپاشیده فراوان آن ، گواه زنده این مدعا میتواندباشد.

ور، از بیشاترین مناابع با آنکه نیمروز در مقایسه با سایر والیاات کشا

آبیاری  وزمین های حاصلخیززراعتی برخوردار است، اما متاسفانه 

مورد طمع وچشم داشت استعمار انگلایس قرارگرفات  19که در قرن 

وانگلیس ها از ترس روسیه که مبادا از طریق خراسان بساوی خلایج 

فارس سرا زیرگردد وسیستان را پایگاه عملیات خودعلیاه  هندوساتان 

ایاران را   18۵۷اردهد پس از امضای قرارداد پاریس با ایران درقر

تشویق نمود تاا در سیساتان مداخلاه کناد وایاران هام دسات بکارگردیاد 

برخی ازرؤسای طوایاف سیساتان را  18۶۷- 185۷سال های طی و

باااا دادن تحفاااه ویاااا تهدیاااد وتخویاااف متمایااال بخاااود سااااخت و قسااامتی 

ر شااایرعلی خاااان در کابااال وقتااای امیااا .سیساااتان را اشاااغال نماااوداز

مسااتقرگردید وایااران را تهدیااد بااه تخلیااه سیسااتان نمااود، انگلاایس  قاادم 

بجلااو گذاشاات و بااه عنااوان حکاام  جناارال گولدساامید را بااه سیسااتان 

فرستاد، واو هم  سیستان را مطابق دساتور اولیاای خاود  میاان ایاران 

برمبناااای ایااان تقسااایم (. 18۷۲وافغانساااتان  بااادو بخاااش تقسااایم کااارد )

غانستان مکلف ساخته شد تا یک مقدارآبی را که صد درصد از کوه اف

در صاد در خااک افغانساتان  99پایه هاای افغانساتان سرازیرمیشاود و

)اهاداف انگلایس از  جریان دارد، به همسایه غربی خود ارزانای کناد.

تفساااایم سیسااااتان وتصاااارف  آن داسااااتان مفصاااالی دارد کااااه منجربااااه 

وانگلاایس گردیاادواینجا امکااان میااان روساایه  190۷قراردادمعااروف 

 شرحش نیست.عالقمندان به کتاب محمود محمود رجوع کنند.(

از زمان تقسیم سیستان، تایکصد سال بعد افغانستان به سبب اختالفات 

خود با ایران برسر استفاده  ازآب  رودخانه هیرمند، هیچگونه پروژه 

 زراعتاای را درایاان ساااحه روی دساات نگرفاات وبالنتیجااه بخااش هااای

بیشااتری از زمااین هااای زراعتاای خاااره گردیااد و دهقانااان بساایاری از 
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نیمروز مجبور به مهاجرت به ایاران در منطقاه تارکمن صاحرا شادند 

وبا عرضه نیروی کارخود صحرا ها و باطالق های شامال ایاران را 

 به کشتزارهای سرسبز و پنبه زارهای شگفتی آور مبدل کرده اند .

اهااااده تقساااایم آب هیرمنااااد بااااین مع( 19۷3مااااارچ ) 13۵1درحااااوت 

حکومااات افغانسااتان وایااران بااه امضاااء رسااید. برطبااق ایاان معاهااده، 

 ۲۲مقدار ابی که افغانساتان باه ایاران تحویال میدهاد،عبارت اسات از 

مترمکعب در ثانیه حقابه براساس نظر کمیسیون بیطرف مصاب رود 

متر مکعاب اب در ثانیاه بار اسااس حسان ۴به اضافۀ 19۵0هلمند در 

ت وبااارادری از طااارف محمااادظاهر پادشااااه وقااات افغانساااتان.یعنی نیااا

 مترمکعب فی ثانیه . ۲۶مجموعن 

از آن ببعد حکومت افغانستان در صدد عمران منطقه نیمروز  افتاد و 

برای اولاین باار در دوره جمهوریت،شاهید داودخاان یاک گاام بازرگ 

در جهاات انکشاااف اقتصااادی منطقااه بااا طاارح یااک بنااد آب گااردان در 

یه کمالخان برداشت ونیز پاروژه آبیااری مرکاز نیماروز) زرناج ( ناح

واطراف آن را با کشیدن نهرلشکری  از هیرمناد روی دسات گرفات. 

نهرلشکری بطاول پنجااه کیلاومتراز محال آغااز تاا انجاام امتاداد یافات  

ومردم به عمران مجدد منطقه امیدوار گردیدند. اما با حدوث کودتاای 

ماااردم نیمروزدوبااااره افاااول نماااود وهماااه  ، ساااتاره اقباااال13۵۷ثاااور 

امیاادهای مااردم محاال را بااه یاااس ونااا امیاادی مباادل کاارد. تمااام وسااایل 

وتدارکات بندکمال خان از سوی افراد مسلح جهادی غارت شاد. گفتاه 

هازار کیساۀ سامنت وهازاران  تان سایخ گاول ودیگار لاوازم  ۲0میشد 

غاارت بارده یک بندآب که  در بندرکمال خان ذخیره شده بود همه به 

 شد. 

در امریکاا رخ داد و امریکاا بارای  ۲001ساپتمبر 11تا اینکه حادثاه 

انتقام کشی از طالبان که اسامه بان الدن را پنااه داده بودناد، باا تقریبااً 

چهل کشور جهان بر کشور  ما هجوم آورد و ظرف دوماه طالبان را 
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لوی  از قدرت به زیرکشید. امریکا ودیگر کشورهای غنی جهان درپه

مباارزه باا تروریازم بارای احیاااء  مجادد افغانساتان دسات کمااک دراز 

 کردند ومیلیاردها دالر برای بازسازی این کشور کمک نمودند.

در اوضاع واحوالی که میلیاردها دالر برای احیااء مجادد کشاورکمک 

شااده بود،وبایااد ایاان کمکهااا در جهاات انکشاااف وبازسااازی  کشااور بااه 

ایساات بااه مصاارف نرسااید وبیشااتر ایاان مصاارف میرسااید، آنطورکااه ب

کمکها در جیب مقامات بلند رتبه دولتی وقراردادی های وزارت خانه 

 ها پروژه دار ریخته شد.

 میااااتاهپااااروژه اعماربنااااد کمالخااااان نیمااااروز ازلحاااااظ ضاااارورت و 

انکشااافی وتوسااعه مهاام خااود یکاای از پااروژه هااای بساایار  اقتصااادی 

بارای  دهقاناان  کاار ادکشاورزی بخااطر عماران مجادد منطقاه و ایجا

دربادر و آواره و فقیاار آن والیات وسااایروالیات کشاور اساات. اگااراین 

پاااروژه باااه موقاااع روی دسااات گرفتاااه میشاااد و ووزارت انااارژی وآب 

اندکی از این میلیاردها دالرکمک جامعه باین المللای را درایان پاروژه 

باه مصارف میرساانید، شااید ده هااا هازار کاارگر بیکاار وبای  زمااین، 

ده هاا هازار هکتاار زماین زیرآبیااری صااحب زماین و کار و صاحب

قرارمیگرفاات واحتیاجااات مااردم  افغانسااتان را بااه گناادم ومااواد اولیااه 

بکلی مرفاوع میسااخت.اما چاون در رأس وزارت انارژی وآب کسای 

قارار داشاات کاه منااافع حامیااان خاارجی خااود را برمناافع ملاای تاارجیح 

بیاااری در حااوزۀ غاارب میااداد، عالقااه یاای بااه اجاارای پااروژه هااای آ

 کشورنداشت . 

اولیای امور افغانساتان بارای رفاع حاوایج ماردم خاود باه غلاه و گنادم 

وجااذب ده هااا هزاردهقااان بااه کارهااای زراعتاای  واسااکان مااردم باای 

زمین ومستحق در والیات نیماروز مای بایساتی اجارای پاروژه اعماار 

ه بود، شدآغاز واکمال بند کمالخان را که در دورۀ جمهوری داودخان 

در اولویت های کاری خود قرارمیدادند اما کیسه های پولی که هرماه 
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به اقای کارزی تحویال داده میشاد، ماانع اقادامات بموقاع دولات درایان 

 .گردید زمینه

سالها بعد ازداد وفریاد ماردم گرسانه  نیماروز وانعکااس آن دررساانه 

زی کارهای اجتماعی کشور، باالخره در دورۀ دوم ریاست جمهوری 

اعماار مرحلاهء اول بناد بارق کماال خاان  که قرارداد گزارش داده شد 

شرکت تاجکستانی "تدس" امضاآ کارده اسات. هزیناهء ک لای یک را با 

.) کلیادگروپ/ باود میلیون دالر برآورد شده 100حدود بند کمال خان 

 ( 1391جون 10

کمالخاان ساازان  -بنااباه شارکت سااختمانی آسایا  دوم بند کمالخاان فاز

(ABCC)  ۲015را درساال فااز دوم بناد سپرده شد. این شرکت کاار 

توانسات  آغاازنمودو ۲01۷در اپریال را وفااز ساوم آنرا تکمیل کرد.

وخبر آغاز آب گیاری آنارا باا رساانه هاا  ساندرپایه اکمال موقع به به 

  شریک سازد.
 

 را متحول میکند: نیمروز خانکمالبند

ستراتیژیک در سطح ملای اسات بند کمال خان یکی از پروژه های ا .

مکماهون درگزارشگ دکه آبگیری آن در این اواخر اغاز گردیده است.

تااهگی ادشیکاا دناا دمحهماا ودمکملااودخدم هرمااه دیاانردرگماانگردمل اا ه د

نماانربدناانر دناا دمه ااا لر دشگش ااادشگشئاا دد190۵د-1903طااادمااه 

مل  ه دتمهسدزرف ا دملحنی ا" حدمه اا لر دناادمهنحا"دسمالادمل ا ه د

ادشبدگخریهن دولرمحا"دخمماهخنلاد،  دشیاادشیهراودگشتحاادتاریادخفرشخشن

مااارسملادواااهدشسدملااازدمعتااانا دسگش  اااادیااارشگرشربدشماااو دشیهراااود

ینشو"دزشو دچننک دیکددصرثانیمخکنششدمل  ه دنهدم  تردمماد

سمهنادن لهگدشنهردخمممنگنانرب دشاهروه دجرعمملاودرششا  دخماکح د، د

ریگردنا دوماه دشنا"شسبد،ناهردتحادخنهدثرخ دننربدشن" دشکدنل ودک دناهگ
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خممماانگدینشواا"دزشااو حادمل اا ه دماارسملادمهماا دوااهدخممهماا دوااه شسد

د(12 دفتلد3 دجما

اگرکاارس  دنهیااسدشر ااا ح دوحاا"دنری ااهنن  رگدشخشیاالدیاار دنل اا   دناا د

 د امادزرشگشاادنا د رششا تنعا دشوملودملهمادخشی تاهر دمل ا ه د د

"خشگ دکارربدشماو دمکنمودشنگالسدن  ودن د،یح"بد، دشیح نگشنرشسدشمل

چه باید گفتت بته آن آثتار بتی  تمار یتاریخی کته فرستنب هتا خرابته »د

هتتتای آن امتتتروز امتتتتداد داردا اگرسیستتتتان در دستتتت مردمتتتان جتتتدی 

وحستتابی )مقصتتند انهلیستت(ا استتت(قرارگیرد وآبیتتاری درستتت ب تتند  

ایا نخناهد ینانست به یرقیات ادوار گذ ته خند برسدا متن امیتدوارم 

. آینده سیستان بستته بته ایختاص ا تنل  تدیر اداره کتردن آنروز بیاید

آب هیرمند استت بنستیله هبتدرولیا)یا هایتدرویخنیا( کته از ی تی  

آب جلتتنگیری کنتتد.رود هیرمنتتد امتتروز بطتترح  تتمال)از حتتد رودبتتار( 

جتتاری استتت. زیتتادی آب درنیتتالار وبتتارود هتتدر میرود.و تت  ربی تتی 

دارد از اینکته هیرمنتد سیستان هم رنری است که هیچ مان ی وجند ن

بتته زمتتین هتتای وستتی  جنتتنب)زمین هتتای منطقتته گتتندزره و یراختتنن 

ورود بیایتتان  و رامتترود در دستتت چتت( هیرمنتتد( سنارب تتند وآن(تتا را 

آماده ک ت وزرع کند. با ایجاد یا ا نل  تدیر وعلمتی آبیتاری در 

وماه د»ادآنجا این ایالت استت داد آنترا دارد کته مدصتنل فتراوان بدهتد.

دفتلدیهسرو (شثر 

اینک گفته های کرزن در مورد سیستان بعد از یکصد وده سال جامه 

 بااابااا اکمااال بنااد کمااال خااان وبهااره باارداری ازآن عماال ماای پوشااد، 

اطمینان میتوان گفت که نیمروز با داشتن خااک زرخیاز ودشات هاای 

جای خارستانها  ووسیع خود دوباره به گدام غلۀ آسیا مبدل خواهد شد. 

تاکستانها خواهد گرفت. نیمروز این جای ریگستانها را انها ورا نخلست

ظرفیات  را دارد کاه ناه تنهااا ده هاا هازار خااانواده دهقاناان بای زمااین 

وزماین شاغل نیمروز وسایر والیاات را در خاود جاذب کناد وصااحب 
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سازد بلکه میتواناد در ظارف یکای  دوپاالن پنجسااله افغانساتان را از 

کاای بخااود سااازد. بابسااته شاادن ایاان بنااد لحاااظ گناادم ومااواد اولیااه مت

هزار هکتار زمین زراعتی از لحاظ اب تامین میگردد وهمچنان 18۶

میگااا وات باارق آماااده  9بانصااب  تااوربین  تولیااد باارق امکااان تولیااد 

میشااود وانقالباای در حیااات اقتصااادی اجتماااعی مااردم نیمااروز رونمااا 

خواهاد خواهد شد. زراعت وباغداری وتربیاه مواشای روباه انکشااف 

چاون وفرهنگی نهاد ومردم با نور برق واستفاده ازامکانات اجتماعی 

تعلیم وتربیت وعرضۀ  خادمات صاحی؛  صااحب برای مکاتب ایجاد 

 زندگی بهتر ومرفه تری خواهند شد. 

 
 بندکمال خان درنیمروز

کلیناااک هاااای صاااحی و پاااروژه بنااادکمال خاااان  شاااهرکها امتاااداد در

تاساایس خواهااد شااد  جدیااد ومکتبهاااتفریخاای وکودکسااتانها  یوپارکهااا

گل کاری وچمان هاای کبال ومردم از آب صحی استفاده خواهند نمود.

مزارع گندم وجو ونیشکر  ونباتات صنعتی وباغ داری درکناار دار و

گرفت. و با غرس درخت  وپالیز باب رونق خواهد )سبزیجات(کشت 

 امیتوان جلو  فرسایش زمین های زراعتای روکبل کاری های زینتی 
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عه باااغ هااای سااگرفاات وبااا تو در سیسااتانروزه  1۲0بادهااای خطر از

در آب وهااوای منطقااه ه ترنسااونااارنج وتاارنج ومالتااه زیتااون ولیمااو و

 د. کرتحولی رونما 

اعماااار مکاتاااب باغاااداری، زراعااات،  »داکتااار حناااان روساااتائی بگفتاااه

وترنااری و هااام شااافاخانه هاااا از ضااروریات مبااارم اسااات. در مکتاااب 

واع و اقسااام مختلااف درختهااا تجربااه و باارای باغااداری ماای تااوان اناا

محافظااه و صاایانت خاااک زرع گااردد. توسااط آبیاااری همااه جانبااه و 

صااایانت از خااااک مااای تاااوان از وزش بادهاااای انتقاااال دهناااده ریاااگ 

جلوگیری کرده و هوا را پاک سااخت. همچناان باا اساتفاده از دساتگاه 

ی آبپاش مصرف آب کم شده و هام هاوا معتادل تار مای شاود. کاار هاا

مفید دیگری که میتوان در منطقاه انجاام داد استحصاال نمکیاات اسات 

ماننااد ناااتریم )سااودیم(، کااالیوم )پتاساایم( و همچنااان یکمقاادار کماای از 

نمک های مگنیزیم که از آبهای جهیل های منطقه باه دسات آماده مای 

توانند. به عالوه از آبهای نمکی زیر زمینی هم می توان با استفاده از 

و خشک کاود کیمیاایی )کاالی( تولیاد کارد. انجنیاران الماانی  اقلیم گرم

در ساختن چنین دستگاهی تجربه کافی در ایران باه دسات آورده اناد. 

ایجاد خطوط مواصالتی عمده ترین کاری میباشد که باید به زودترین 

وقت انجاام شاود باه گوناۀ مثاال وصال منااطق کماال خاان و کناگ باه 

ت اسات. پال ابریشام بااالی دریاای )زرنج( از ضاروریا مرکز والیت

هلمند و سرک زرنج دالرام به کمک ایرانیها و هنادی هاا اعماار مای 

گردد. تولیادات نیماروز را مای تاوان از طریاق بنادرچاه بهاار و بنادر 

عباااس ایااران انتقااال داد و هاام ماای تااوان ایاان تولیاادات را در داخاال 

 افغانستان به مصرف رسانید.

نیمروز هم امکانات پیشرفت و توساعه در نواحی جنوب شرق والیت 

موجااود اساات زیاارا کااه قساامت اعظاام آن مناااطق از لحاااظ تهیااه آب 

آشامیدنی و آبیاری وجه مشترک دارناد. در پهلاوی تولیادات زراعتای 
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می توان دستگاه های تولید لبنیات و تولیدات صانعتی دیگار را تقویاه 

ه درسارحدات نمود. تربیاه مااهی از ساالهای متماادی در آبهاای ایساتاد

مشترک در امتداد دریای هلمند در ایران صورت می گیارد. همچناان 

ماای تااوان در قساامت افغانسااتان از ایاان زمینااه اسااتفاده نمااوده و اقسااام 

جاا ماهی ها مانند شیر ماهی، کاپور و غیره را که در گذشته ها در آن

 )پاروژه زراعات وآبیااری نیماروز،بخش«پرورش مای یافتناد، تربیاه نماود.

 (مدو

خطااوط مواصااالتی وترانسااپورت در داخاال والیاات توسااعه ماای یابااد 

م خواهناد گذاشات. افازون شادن گاا ومردم روز بروز بساوی عصاری

برشاااااهر زرناااااج  شاااااهرهای دیگاااااری درناااااواحی  بنااااادرکمالخان و 

دشاات امیااران قلعااه فااتح و  چهاربرجااک وقلعااه تراقااون ودشاات زره و

آورد ومراکز  سار وتار سربرخواهندو اطراف چهل برج و وچگینیو

مدنی  به هرسوتوسعه خواهد یافت و دوباره شهر زرنج بحیث مرکز 

از موقعیات بهتاری برخاوردار خواهاد تبادله اموال وکاالهای تجارتی 

شد. دراطراف قلعه خاش و قلعه چخانسور ومیادان پوسات گااو  قلعاه 

ها وقصرهای مجلل اعمار خواهد شد  واز هرسو شادابی وسرسبزی 

د شد و فرزندان ونسل های آینده نیماروز از یاک زنادگی نمایان خواه

 بهتر وخوبتری بهره مند خواهند گردید.

]سااعادت[ خالصااه بهامااا ایاان همااه رفاااه اجتماااعی کااه در یااک کلمااه 

میشود درصورتی نصیب  فرزندان نیمروزخواهد شد کاه از بنادکمال 

خااان بااا سااروجان خااود صاایانت وحفاظاات نماینااد.با نیروهااای امنیتاای 

یت همکار باشند. غالمی وجاسوسی به  بیگانه را عار بدانند وتان وال

 به وطن فروشی ندهند و تیشه بریشه فرزندان خود نزنند.

اگاار از بناادکمال خااوان بدرسااتی حفاظاات وبهااره باارداری شااود، باادون 

م ماااا تااااثیری تردیاااد بااازودی  در وضاااع اقتصاااادی واجتمااااعی مااارد

والت زراعات و پاالیز د. امید میرود که محصاشچشمگیروارد خواهد 
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بخصاااااوص هندواناااااه وخرباااااوزه نیماااااروز باااااه کشاااااورهای منطقاااااه 

)باارای اطااالع بیشااتر بااه رساااله داکتاار روسااتائی دراخیاارهمین اثاار صااادرگردد.

 رجوع شود(

 

 یاقتصاد تیاهمی  داکترحسن یار، استاد پوهنتون بامیان در باره

ش ی از بخمقالتی جامعی داردکه فشرده ی بند کمال خان یواجتماع

 وبا هم میخوانیم.آن را اقتباس سوم 

 مروزین تیالبه خواست مردم و یگ دهیدولت افغانستان بخاطر رس»

در  خان منابع آب کشور اقدام به اعمار بند کمال تیریوهمچنان مد

 رهیمترمکعب ذخ ونیلیم ۵۲سد مقدار  نینمود. ا مروزین تیالو

 . کند احتوا را یعیکه ممکن کاسه بند ساحه وس کندیم

 یموسوم یها بالیآب وکنترل س تیریبند کمال خان مد هیاهداف اول

 مشغول یزراعت یها تیبه فعال شتریمردم محل ب نکهیاما از ٬است

 (افضل خان هیکانال تراکو و کانال قر)اعمار دو کانال مهم  ٬هستند

 نمودن ساحات لیوتبد یزراعت یها نیزم یاریآب یبند مذکور برا

وتا الگرفته شده است. ع زدرنظریقابل کشت ن نیبه زم ریوبا بکر

 زین یآب یانرژ گاواتیم 9 ,۵حدود  دیتول تیظرف یبند دارا نیا

 یادینه حجم زاالسرا فراهم میکند تا  امکان نیابندکمالخان . باشدیم

کمک  ینیرزمیز یآب ها هیبند به تغذ یرویذخ محدوده کاسهآب از

 . گرددع از آب منطقه مشبو نیآبدار ا یها وسفره ایدنم

 ٬یبرق آب یانرژ دیتول ٬یاقتصاد ٬یاجتماع دیفوادربارۀ  نکیا

-یستیو جاذبه تور یستیز طیمح تیبهبود وضع ٬ بالیکنترل س

 .نکاتی به عرض میرسدبند مذکور  یگردشگر

وکنترول سیالبهای  منابع آب تیریمد عالوه بر اعمار بند کمال خان

 یزراعت نیهتکار زم 1۷۴000 یمواز یاریآب نیتامبهاری برای 

افضل خان  وقلعه تراکو ی. اعمار کانالهاباشدیم مروزیننیز  تیالو
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 یاریآب ی نهیزم ٬گرددیبند کمال محسوب م یاصل یکه ازکانالها

 مروزین اتیالو یلومتریک ۲۵0فاصله هزاران هکتار زمین تا 

است  یآب درسطح مزرعه امر مهم می. تنظسازدیرمیامکان پذرا

 عیدرمناطق جنوب افغانستان بطور وس یمیقد یاریش آبمثال رو

وزارت زراعت افغانستان با تا گرددیم شنهادیپ ٬استبوده  جیرا

روش  رییتغ ایبهبود  یبرا شیخو یمل و یالملل نیب یشرکا یهمکار

افغانستان اقدامات  یوجنوب غرب یدر مناطق جنوب یاریآب یها

خشک  یدشت ها یغرب وجنوب یمناطق جنوب نکهیبردارد. از یعمل

 ازفارم ریتبخ زانیم ٬است یموسوم یکم وبادها یبارندگ یودارا

 یفوق معرف موارد با درنظرداشت ٬باشدیم ادیز یزراعت یها

 شنهادیپ یباران ٬یقطره ا یاریآب یمانند روشها دیجد یها یتکنولوج

 .گرددیم

 یبرق آب دیتول-2

 یبرق آب دیخان رقم تولبند کمال  یخوشبختانه با افتتاح وبهره بردار

که  رودیم البا گاواتیم 9, ۵به مقدار  هلمند ییایدرسفلی درحوضه 

 .رودیشمارم به یسکتورانرژ یگام مهم و دست آورد بزرگ برا کی

 

 یمموس یها بالیکنترل س-3

 میهلمند با داشتن اقل ییایافغانستان خاصتا حوضه در یجنوب مناطق

 یحوضه ها ریکمتر نسبت به سا نه آنالسا یبارندگ زانیخشک که م

مانند  یعیطب یدادهایشاهد وقوع مکرر رو ٬باشدیکشور م ییایدر

 ی. بطور مثال بارندگباشدیم زیمدهش ن یبهاالیوس یخشکسال

 ٬دیثبت گرد یدالیم ۲0۲0ماه مارچ سال  لیدراوا که یسراسر

 یهلمند ولسوال تیالکشور شامل و یمذکوردر مناطق جنوب یبارندگ

 یها یکندهار ولسوال تیالدرو ٬لشکرگاه وشهر یکجک ٬وهنا یها

بولدک وشهر کندهاربه  نیسپ ٬ییپنجوا ٬ارغنداب ٬دامان ٬یریژ
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 یخانه ها بیتخر ٬نفر1۵مرگ  سبب یبارندگ نی. اوستیوقوع پ

کندهارشده که صدها -وانسداد شاهراه کابل یخسارات مال ٬یمسکون

 .دینفر به مشکل روبروگرد

 یمموس یها بالیبه س ریپذ بیافغانستان آس یجنوب غرب مناطق

و خسارات  یریپذ بیآس زانیبا احداث بند کمال خان م ٬باشدیم

 مروزین تیالو نکهی. ازشودیمکمترها  بالیاز وقوع س یناش یاحتمال

مناطق بلند  نیوتفاوت ارتفاع ب باشدیم عیوس یدشت ها یدارا

و  لیحرکت س حالت سرعت نیدر ٬باشدیمتر م ۲0وهموار آن حدود

 لی. با اعمار بند کمال خان وتکمباشدیم یبط اریبس ییایرسوبات در

 ارییآب یوکانالها یمحافظت یوارهاید شامل آن یجانب ساتیتاس

 ییمحتمل آب وهوا یها سکیر ٬مناسب یزهکش ستمیس قیوتطب

وخطرات حوادث  دیشد بالیس امدیپ با یناگهان یها یاز بارندگ یناش

و  افتهیکاهش  ستیز طیمزارع و مح ٬یطق مسکونمنا یالبا یعیطب

 .گرددیم تیریمد

 ستیز طیبهبود مح. ۴

که جهان به آن روبرواست.  یمیاقل راتییتغ ی دهیحاضرپد درحال

 یمناطق جنوب غرب یب هاالهامون هلمند وتا ستادهیا یحفظ آب ها

. باشدیم زیدولت افغانستان ن یستیز طین محالک تیاولو افغانستان

 نیا ٬به هامون هلمند یوقطع آب ورود یت وقوع خشکسالدرصور

 لیوغبار به منطقه تبد و مراکزپخش گرد به نمکزار شتریب مکانها

 یها مهیر چاه ناس معلومات هامون هلمند دراثر حف. براسگرددیم

تراکو  یکانال ها قیاست. آب که ازطر دهیخشک گرد رانیا کشور

 ٬گرددیانتقال موزتا فراه نیمر تیالودر سراسر وقلعه افضل خان 

مرتبط به آن  یبهاالهلمند وتا هامون یممکن است مازاد آن به سو

بها حفظ التا نیا یعیآن گردد ومناظر طب یایشود تا سبب اح تیهدا

 گردد.
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 یورونق گردشگر زمیجلب وجذب تور- ۵

است که به مراکز جلب  یازمکانها یکیسد ها  امروزدرجهان 

توسعه  یاست. کشورها دهیگرد لیتبد یوگردشگر زمیوجذب تور

 ٬سد آب یپروژه ها قیوتطب نیزایدرموقع د انکشاف ودرحال افتهی

را  یمهندس-یریانجن زیشگفت انگ یها ییبایجاذبه وز ٬ها یگ ژهیو

 یآن جاذبه  هیثانو ای هیاز اهداف اول یکی که بندند یبکارم زین

 یها یشگفت . با اعمار آنباشدیم زمیورونق صنعت تور یگردشگر

وهمچنان قدرت انکشاف سدها  یمعمار سبک ٬یهنر زیانگ رتیح

 .ارندذگیم شیرا نما شیخو ین آبالک یوبندها

 یآرام را برا یها طیومح باشدیآب م عیسطح وس یدارا یکهسد ها

مردم  یزبانیجذب وم قینه ازطرالسا ،کندیفراهم م دکنندگانیبازد

 یمل خزانه به زین یدیوعوا دهیگرد یباعث توسعه صنعت گردشگر

 .گرددیوارد م

 طیو مح یزراعت ٬یاجتماع ٬یاقتصاد دیوفوا تیدرنظرداشت اهم با

 ٬مردم جنوب غرب افغانستان دارد یکه بند کمال خان برا یستیز

 یدولت ربطیآن شامل ادارات ذ نفعیذ یکه شرکا گرددیم شنهادیپ

اداره  ٬یاریوآب یمالدار ٬وزارت زراعت ٬امور آب میتنظ یاداره مل)

استفاده  ٬ (هیشرکت برشنا و وزارت مال ٬ستیز طیمح حفاظت یمل

 یبرق وهمچنان مردم محل برا یانرژ نیکنندگان آب ومشترک

 یهمکار یاتیپروژه ح نیا ساتیتمام تاس یونگهدار مراقبت ٬حفاظت

 .ندیدوامدارنما

 (انیاستاد پوهنتون بام اریاز مقاله داکتر حسن  تلخیصی )
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 بندکمالخان از ش شرکت انکشاف ملیگزار
  

 
 جریان کارپروژه بندکمالخان درنیمروز

کیلومتر کانال در بند کمال خان کانال  ۲۴۶پیشرفت کاری در احداث 

های تراکو و قلعه افضل که از کانال های اصلی بند کمال خان 

فیصد پیشرفت کاری داشته،و کندن  ۵3محسوب میگردد تا اکنون 

کیلومتر این کانالها در والیت نیمروز  9۲حدود  کاری و پرکاری

هکتار زمین  ۴939۷با احداث این کانالها  . تکمیل گردیده است

المزروع به زمین قابل استفاده تبدیل وزمینه توسعه زراعت و 

کیلومتر در والیت های نیمروز و  ۲۴3اشتغالزایی را در فاصله 

میلیارد افغانی هزینه  9.9احداث این کانال ها  . فراه فراهم میسازد

برداشته که از بودجه انکشافی دولت افغانستان پرداخته و توسط 

 هزار ۴9شرکت انکشاف ملی تطبیق میگردد که با تکمیلی آن 

 د(.۲0۲1/ 0۲/ 1۷) .خانواده بصورت مستقیم مستفید میگردند
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 مشتهگفتار

 

 بندها ومجراهای قدیم هیرمند

در میالدی  1963-1959طی سالی های  باستان شناسان ایتالوی

برای مدت  اعالم داشتند که این شهرشهرسوخته  پس ازکشف سیستان

ه حیات داشتقبل از میالد  1900سال قبل تا  ۲900از  یکهزار سال

 چنین مدنیتی بدون داشتن یک سیستم منظم ابیاری هرگز دوام است.

بد به یک یا چنین سیستم ابیاری البرای ایجاد آورده نمیتوانست و

و ساکنان شهر سوخته سیستان این بندها بودچندین بند آب ضرورت 

حماسی  هایرا بر رودخانه هیرمند زده بودند وآنها را بنام شخصیت

گرشاسپ )یا  او گرشاسپ نسبت داده اند،جد  سیستان از قبیل رستم و

 سام نریمان( پدر زال است.

ال در سیستان جاهای رود گرشاسپ وشهر رستم و قلعه سام وقلعه ز

معروفی اند، مردم سیستان به این شخصیتهای حماسی احترام 

وارادت خاصی دارند وآنها را افسانه تصور نمیکنند . این نامها واین 

شخصیت ها اگر واقعی هم نباشند از انجایی که درباورهای مردم 

تر است. بیشجای دارند اعتبارشان نسبت به شخصیت های تاریخی 

ان هرپدیده تاریخی با عظمتی را که بنیان گذار آن مشخص سیستانی

 آن افتخار میکنند. نباشد به خانواده سام وزال ورستم نسبت میدهندوبه

طبق روایات اصطخری و ابن حوقل و دیگران ، در یک منزلی 

جنوب زرنج  بر رودخانه هیرمند، بندی بسته بودند که بنام 

پنج نهر بزرگ بسوی شهر  معروف بود. و از این بند« بندرستم»



 62  اهمیت اجتماعی واقتصادی آنوبندکمال خان 

زرنج و سایرآبادی ها و روستاهای آنجا جریان می یافت که سبب 

 [1]عمران و سرسبزی سیستان و شهر های آن میگشت. 

منسوب به در وازۀ طعام زرنج بود.مولف  رود طعامیکی از رودها 

هجری ، در عصریزید بن  10۴تاریخ سیستان مینویسدکه در سنه 

بن سوید عامل مال و خراج و نماز و حرب عبدالملک ، قعقاع 

سیستان، نهری را از هیرمند به شهر زرنج کشید که از دروازه 

او » میگذشت و بنابر گفته مولف تاریخ سیستان « طعام»معروف 

پیش ترین کسی بودکه به سیستان ) مقصود زرنج است( رود طعام 

 [۲].«کند و پیش از آن به کندن حاجت نیامدی 

همانست که درنقشه های امروزی باالتراز چهاربرجک  رود طعام،

از سمت راست رودخانه هیرمند به استقامت قلعه فتح جریان دارد 

میگردد. در قلعه فتح وبنام جوی قلعه فتح  سبب آبیاری اراضی 

روزگاران قدیم از رود طعام نهرهای فرعی دیگری برای آبیاری 

ه یکی از دروازه کهن شهر زرنج و محالت اطراف آن کنده بودند ک

)یا باب عتیق( به شهر داخل می شد و دیگری از دروازه نو)باب 

جدید( و سدیگراز دروازه طعام جریان داشت و هکذا ربض زرنج 

یعنی آبادی های دورادور)حومه( شهرنیزنهر  های آب جاری داشت. 
[3]  

در زمان اصطخری )اواخر قرن سوم و نیمه اول قرن چارم هجری( 

یای هیرمند در سیستان بطوری تقسیم میشد که ، نخستین بار آب در

نهر طعام از آن جدا میگردید که پس از سیراب کردن باغات و 

بوستانهای شهر، بسوی روستاهای شمال شرق زرنج می گذشت و 

                                                 
1
  3۶۸لسترنج   همان اثر   ص  - 
2
  2٤1یاریخ سیستان   ص - 
3
 بب د 1۹۵الا و ممالا   چاپ ایرج اف ار   ص ا طخری   مس - 
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)پرجمعیت ترین والیت سیستان در قرون وسطی،  نیشکتاحدود 

   [4]افت.کیلومتری شرق زرنج( امتداد می ی ۶0واقع در 

آثار مجرای متروکه این نهر امروز هم از حوالی زرنج تا کده  

( دیده می شودکه در میان اهالی محل بنام نهرکالن چخانسور-)نیشک

کهنه مشهور است. دومین نهر موسوم به )بیسرود( بود که 

  [5]روستاهای متعدد را سیراب مینمود. 

جنوب  فرسخی که در یک« سنارود»به  سومین نهر، معروف بود

از هیرمند جدا میشد و بسوی شهر جریان  زرنج ]ازحدود دک دیله[

می یافت . در این نهر بود که هنگام آبخیزی کشتی ها سیر میکردند 

و مردم و محموالت آنها از هامون به زرنج و از زرنج تا ب ست 

مجرای مخروبه این نهر امروز در دست چپ  [6]انتقال می یافتند.

روستائیان دک دیله وبندکمالخان میان حوالی قلعه فتح بین هیرمند در 

 معروف است.

م از نهر سنارود، چندین شعبه دیگر جدا میگشت که یکی از آن هابنا

( یاد میشد.و نهر دیگری بنام نهر میلک -ه)یا نهر میل« نهرمیلی»

نهر »شعبه موسوم بود که سی دهکه را آبیاری میکرد. همینگونه 

اری و سرسبزی روستاهای دیگری میشد و بقیه آب سبب آبی« زالق

یاد میشد، می ریخت. بر نهر « نهرگزک»آن در نهردیگری که بنام 

گزک بندی ساخته بودند که بنام بندگزک معروف بود و از رفتن آب 

به دریاچه هامون مانع میگردید. البته آب اضافی بعد از این بند به 

  [۷]دریاچه زره خالی میشد. 

 « رستم» ورخین و جغرافیه نگاران عهد اسالمی از بندمعروفتمام م

                                                 
٤
  3۶۴لسترنج   همان اثر   ص  - 
5
 3۶۴بب د   لسترنج ص  1۹2ا طخری   ص  - 
6
 0ابن حنقل    نرت االرض   زیر نام سیستان دیده  ند - 
7
 ابن حنقل    نرت االرض   زیر نام سیستان  - 
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ذکر کرده اندکه در حمله تیمورلنگ بر سیستان  بر رودخانه هیرمند

   [8]تخریب شد و سبب ویرانی قطعی سیستان گردید. 

 بند ریگ: 

در سیستان عالوه بر بستن بندهای آب ، بستن بند ریگ روان نیز 

دست آوردن محصوالت کشاورزی معمول و از شرایط آبادانی وب

روزه در آنجا  1۲0بوده است، زیرا وزش مستدام بادهای معروف به

سبب انتقال ریگ در مزارع و کشتزارها و حتی شهر و روستاها 

 میگردید و بدین طریق موجب خسارات کلی اهالی میشد. 

 درکتاب تاریخ سیستان که یکی از قدیمترین منابع تاریخی کشور

توصیف وضع طبیعی سیستان از شرایط آبادانی ماست ، ضمن 

شرایط آبادانی سیستان بر سه » سیستان سخن رفته ، نوشته شده: 

بند بستن نهاده اند: بستن بند آب و بستن بندریگ و بستن بند 

مفسدان. هرگاه که این سه بند اندر سیستان بسته باشد، اندر همه 

و تا همی بستند  عالم هیچ شهری به نعمت و خوشی سیستان نباشد

 [9] «چنین بود و چون ببندند چنین باشد و روزگار آن را قوام باشد.

مرحوم بهار، درحواشی تاریخ سیستان به نقل از کتاب عجایب 

وگردا گرد سیستان » البلدان منسوب به ابوالموید بلخی مینویسد: 

ریگ است بسیار و آنجا باد باشد و آسیاهای ایشان بباد گردد و مردم 

از ترس آن باد سد ها و بندها کرده اند تا ریگ را باد در شهر ها و 

دیه ها نبرد و با این همه احتیاط بسیار مواضع را و دیه ها را ریگ 

 [10]«فرا گرفته است.

 و » و در جای دیگراز تاریخ سیستان ازآسیاهای بادی یاد شده گوید: 

                                                 
۸
 36۸ص   رقی جغرافیای یاصریخی سرزمین های خوفت لسترانج   - 
۹
 21یاریخ سیستان   ص  - 
10
 21یاریخ سیستان   ص  - 
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دیگرشهر ها ستور دیگر آسیاها چرخ کنند تا باد بگرداند و آرد کندو ب

باید یا آسیاب آب یا بدست آسیا کنندو هم از این چرخ ها ساخته اندتا 

آب کشد از چاه بباغ ها و بزمین که از آن کشت کنند، چه اگر آب 

 [11]« تنگ ]باشد[ ، همچنین بسیار منفعت از باد گیرند.

راولینسن محقق انگلیسی، درمقاله ایکه دربارۀ جغرافیای تطبیقی 

در زمانهای قدیم، یک کانال » نوشته میگوید: 18۷3درسال  سیستان

بزرگ از حدود رود بارمنشعب میشد.]این کانال بنام جوی گرشاسپ 

نامیده میشدکه درسمت چپ رودخانه هیرمند بموازات رودخانه 

تابندکمالخان امتداد می یافت و از بندکمالخان بسمت جنوب می پیچید 

لی میکرد.رجوع شود به نقشه های واضافه آب خود رابه گودزره خا

هایدورلیک تیت ومکماهون وپرسی سایکس وغیره[  کارهای انجام 

شده برای سد بندی رودخانه وانحراف این کانال به چپ، طبق 

توصیف آقای فریه از  کارهای  فوق العاده عظیم و حیرت آور بوده 

» خود مینویسد که:« سفر با کاروان»فریه درکتاب  «است.

یک محلی که ]در روبار[ اردو زده بودیم یک سد قدیمی بود درنزد

که کف آن در داخل رودخانه هلمند قرار داشت. این سد از آجرهای 

به همان اندازه وشکل آجرهای های فراه) یک یارد مربع با ضخامت 

انچ(،ساخته شده بود. به فاصلۀ کمی پشت این سد،در هردو طرف  4

دیمی از آجر قرار داشتند که به تپه رودهلمند، دیوارهای مرتفع وق

هاییی متصل میشدند. تپه هایی که در گذشته به احتمال زیاد روی آن 

ها قلعه های وجود داشته است واکنون از آنها چیزی باقی نمانده 

پاتینسون که تحت رهنمائی و دستور العمل راولینسن درسال « است.

سد باستانی بر از رودبار دیدن کرده، توصیف مشابهی از  18۴1

رود هلمند در حد رودبار به عمل آورده است. ژنرال پالک نیز از 

                                                 
11
 21یاریخ سیستان   ص  - 
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این محل درمسیرحرکت خود به قصد پیوستن به ګولدسمید 

بند »بازدید نموده است. احتماالً همین سد بوده که بنام 18۷۲در

توسط تیمور لنگ در عبور از طاق به بست ویران شده « رستم

 1۲«.علی یزدی است)ظفرنامه، شرف الدین

نهر بار بسمت راست،  ودرولین کانال منشعب از هلمند از حدا
بوده که درجهت شمال  به طرف نیشک یعنی خاشرود فعلی  13طعام

 میرفت.

که نام داشت یکی ازاین کانالها در رودبار،جوی گرشاسپ 

 سمت چپ رودخانه هلمند را تا گودزره ابیاری میکرده است.

د: کانال فوق الذکر منشعب از هلمند در راولینسن درادامه میگوی

14]«جوی گرشاسب»رودبار، که بستر آن هنوز هم بنام 
شناخته [ 

میشود،همان مسیر رودخانه را،البته در ارتفاع اندکی باالتر، بطول 

                                                 
 3دکترحسن احمدی، جغرافیای تاریخی سیستان: سفرنامه فریهُ قسمت  - 1۲
13

نهر طعام در دست راست رودخانه هلمند حرکت میکرده ، واین نهرتا دروازۀ طعام زرنج   - 

باغها وبستانهای واقع درجنوب شهر، از شهرخارج شده بسمت  پیش می آمده وبعد از آبیاری

شمالشرق تا نیشک، پرجمیعت ترین والت سیستان در قرون وسطی امتداد می یافت. این رود 

هجري از  10۴را قعقاع بن سوید عامل سیستان در عصر خالفت یزید بن عبدالملك در سال 

ید و از در طعام كه در جنوب شهر بود هیرمند ]از محل دهنۀ جوی قلعۀ فتح [ به زرنج كش

او پیشترین كسي بود كه به سیستان رود » مي گوید كه ( 123گذشتاند. تاریخ سیستان)ص

سیستانی(«)طعام كند و پیش از آن به كندن حاجت نیامدي.
  

14
درمسیرحرکت خود از بست به بند کوهک درجنوب  1872جوی گرشاسب،را دکتربیلو در - 

ده است. دکتر بیلو می نویسد:اولین خرابه ها مربوط به پشت گاو هستند که زرنج  مشاهده نمو

نزدیک رودبار قرار دارند. بین آنها مسیر یک کانال قدیمی بزرگ بنام جوی گرشاسب قابل 

تشخیص است. گفته میشود که کانال مذکور در گذشته، نیمۀ جنوبی دشت سیستان را مشروب 

ازچهاربرجک به طول چندین میل، مسیر یک کانال بسیار می ساخته است.دکتر بیلو،میگوید:

را مشروب « زره»قدیمی را تعقیب کردیدم که ظاهراً درگذشته تراقو وکلیه اراضی   شهر 

میساخت. این کانال جوی گرشاسپ نامیده میشد. وگویا دراصل توسط گرشاسپ نوۀ جمشید 

،پاورقی 332ستان، صوجد رستم احداث شده است.)دکتراحمدی،جغرافیای تاریخی سی

 (۴۵شماره
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کیلومتر[طی میکرد تا به اولین دره وگشودگی به  80میل ] 50حدود 

ل، رودهلمند طرف دلتای جنوبی برسد، در حالی که درهمان مح

مسیر خود را از غرب به شمال تغییر میداد. احداثات رودبار بعد ها 

با سد دیگری در محل بریدگی ساحل چپ هلمند وعبور جوی 

گرشاسپ به بخش جنوبی دلتا تکمیل گردید که بندکمالخان نامیده 

راولینسن حدس میزندکه   بند رستم درمحل رودبارواقع  15میشود. 

میالدی ویران شد.  1383ط تیمور لنگ درسال بوده است، که توس

اگراین حدس راولینسن درست باشد ، میتوان گفت که بند یکه یا 

یکاو)یک آب( درمحل بندکمال خان واقع بود که مردم آنرا پس از 

 تخریب بند رستم احداث کرده بودند.

سیستان را گردش  1898جنرال پرسی سایکس انگلیس، که در

برهیرمند را از بند سیستان درکهک تا نموده وبند های اب 

بند »کیلومتراز نزدیک مشاهده نمود نیز  ۷0بندرکمالخان درطول 

در نقشه های خود ضبط «بنداکو»را بصورت « یکاو= یک آب

 نموده است.

بسیاراولیه  هقابل ذکراست که  سام وگرشاسپ متعلق به دور

تی وروایات توسعه آریائیها بوده اند، زیرا دراغلب کتابهای زرتش

حماسی واسطوره ای ذکر آنها آمده است.جالب توجه است که سام 

سود »یعنی (Sevesto)«سویستو»]پدر زال وجدرستم[ دارای عنوان 

بوده است واین مطلب را راولینسن درمقاله ای در ژورنال « رسان
                                                 

15
از چهاربرجک، به طول چندین » ( درکتاب از دجله تا سند، مینویسد: Bellewدکتر بیلو)-

میل، مسیریک کانال بسیار قدیمی را تعقیب کردیم که ظاهراً در گذشته، ترقو و کلیه اراضی 

ا دراصل را مشروب می ساخت. این کانال، جوی گرشاسب نامیده میشد و گوی« زره»شهر

کتاب دکتر بیلو)از دجله « توسط گرشاسپ، نوۀ جمشید وجد رستم احداث شده است.

به چاپ  1872(کتاب بسیار با ارزشی است که درسال From Indus to Tigrisتاسند)

رسیده  وشرح خوبی از سیستان واثار باستانی آن، به ویژه سیستان افغانستان و نیز منطقۀ 

 دارد. هلمند وسطی )گرمسیروبست(
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م تشریح کرده است. در دورانهای بعد،داستان 18۴۵آسیایی درسال 

اسنامه  مواد الزم را برای شاهنامه فردوسی های سامنامه وگرش

فراهم نمود. قلعه  سام  وقلعه زال وشهر رستم هنوز درسیستان 

جاهای شناخته شده اند. مسیرکانال قدیمی که زمانی رام شهرستان را 

نامیده « جوی گرشاسپ»آبیاری میکرد، تا به امروز باقی وبنام 

م ق( وحمدهللا مستوفی میشود. مولف تاریخ سیستان)درنیمه قرن پنج

بنای پایتخت سیستان)زرنج( را بدست گرشاسپ نوشته اند. گرشاسپ 

نامه شرح قهرمانیهای گرشاسپ وسامنامه نیزشرح ماجرای  

از نژادساکها ( Sakasaran) لشکرکشی های سام علیه ساکسران

 بدستور فریدون می باشد.

 

 ات پرسی سایکس ازمجراهای قدیمی هیرمند:مطالع

 سایکس  توصیف مختصری از مسیرهای قدیمی رودپرسی 

توصیف خود را از قرن »هلمند در سیستان ارائه کرده میگوید: 

چهارده آغاز می کنم. در آن زمان، یعنی قبل ازهجوم تیمور لنگ، 

هلمند را در جنوب غربی رودبار، سد بندی کرده بودند ودر فاصلۀ 

داشت که بدواً به کمی از بندر جدید کمالخان یک سد بزرگ وجود 

نام بند سیستان نامیده میشد. این سد که بعدها بنام بند اغوان 

(Aghvanنامیده شد، کانال یا ی() اغوان تحر )ف شدۀ افغان می باشد

کانالهای منطقه را تغذیه مینمود که ما از آن عبور کردیم وبه جنوب 

 سیستان رسیدیم. منطقۀ مزبور امروز پوشیده از ویرانه شهرهای

ها، ویرانه های منطقۀ ه بزرگ قدیمی می باشد. مهمتر از همه ویران

 حوضدار می باشد که گویند فرامرز پسر رستم در آنجا با بهرام

 )بهمن درست است نه بهرام، س( زد وخورد کرده است.
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( ، در Aghvan،Afghanبند اکوه )یک او= یکاب( یا اغوان= افغان )

 جنوب غربی رودبار

 

ثبت « Burmakoa» ده و در نقشۀ کانولی  بنام بند برمکهواقع بو

شده است. ترعه یا نهروسیعی هم که از بند مذکور آغاز میگردید، 

حوضدار نام داشت و ناحیۀ سیستان کنونی را مشروب میکرد. بند 

نیز معروف بود ودر اواخر «  بند رستم»اغوان ) افغان(که  به نام 

تیمورلنگ ویران گردید. طبق م( به دستور 1383میالدی)14قرن
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پسر تیمور   داستانها وافسانه های محلی، بند رستم به دستور شاهرخ

 . هدف شاهرخ از خرابی بند رستم به طور قطع 16خراب شده است

 تغییر اوضاع طبیعی وجغرافیائی سیستان بوده است.

تازمانی که بند بزرگ رستم یا بند اکو)یکاو= یک آب( ونهر 

آن دایر بود، جریان اصلی هیرمند نیز به سمت های منشعب از 

شمال رفته و از مجرای رود نصرو می گذشت که شهر زاهدان و 

تند. این شهرستان درکنارۀ آن، شاید به فاصلۀ چند میل، قرار داش

شاهرخ بند رستم را خراب کرد،عوض  یاشرایط، وقتی که تیمور 

ساروج درست  ]میشود که سد مذکور از سنگ وسیمانگردید. گفته 

ساخته  [است، زیرا در آن زمان کسی سیمان را نمی شناخت.سیستانی

 1۷شده بود. به هرحال با خرابی سد رستم، زراعت ناحیۀ حوضدار

که در جنوب سیستان فعلی واقع است، به تدریج از بین رفت و 

جریان  ]سنارود[18رودهلمند نیزکه کماکان در مجرای رود نصرو

رای خود ایجاد نمود وآب های مازاد خود را داشت، آبراهۀ جدیدی ب

در آن جاری ساخت. این آبراهه جدید از حد بند سیستان فعلی از 

مجرای اصلی رود هلمند جدا شده و به طرف غرب می رفت وسه 

تپۀ سه کوهه را دور میزد. سه کوهه تا آن زمان مسکون نبود ولی 

تها ادامه بعدها دارالحکومه ومرکز سیستان شد. این وضعیت مد

                                                 
16

طبق افسانه ها نه، بلکه  بگواهی تاریخ، شاهرخ فرزند تیمور لنگ، نیز بند رستم را که  - 
بعد از تخریب پدرش، از سوی مردم محل ترمیم ومرمت شده بود،بار دوم  تخریب کرد.)رک: 

 احیاء الملوک، از ملک شاه حسین صفاری(
1۷

واقع در جنوب شرقی اسکچاه میگوید:حوضدار، « هشت  سال در ایران»سایکس درکتاب-
(،عبارت از قلعه ای بود که دیوارهای غیر منظمی داشت 1898درزمان مسافرت نگارنده )

ودر حدود یکصد خانه داخل آن ساخته شده بود وبزرگترین خانه های آن دوطبقه است. این 
اکثر قلعه درگذشته متعلق به ایل رئیسی بوده ولی بعدها ایل سربندی آن را متصرف شده و

 سکنۀ اولیه آن را به قتل رسانده است.
18

نصرو رودخانه ظاهراً همان سنا رود خواهد بود زیرا درمنابع  تاریخی بنام رودنصرو، - 
بنام باشد احتمالن این نام بعد ازتقیسم سیستان به میان آمده اگرست، جایی نشان داده نشده ا

 ناصرالدین شاه نام گذاری شده خواهد بود.)سیستانی(
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داشت و تغییری در اوضاع رودخانه های این ناحیه حاصل نشده 

میالدی،  19سال قبل، یعنی اوائل قرن  60بود، تا اینکه حدود 

مجرای جدیدی]بنام رودپریان[ در غرب نادعلی ایجاد گردید وقسمت 

 اعظم آب هلمند به مجرای تازه راه یافت.

ود، مینویسد که تمام آب به سیستان رفته ب 1839کونولی که درسال 

های این ناحیه به یک دیگرمتصل شده واز نقطه ای حدود بند 

سیستان فعلی، به طرف غرب نادعلی جاری گردید و در نتیجه ایجاد 

این مجرای جدید، سیستان بی آب ماند.مردم جمع شده وشروع به 

احداث بندجدیدی کردند تا آب را به نواحی بی آب هدایت کنند، ولی 

نظرمیرسد که کارساز نشده وآب ازاین سد گشتانده نشد. بطوریکه به 

( دیگر روی این بندکار نمیکردند.] اما 1839در زمان سفرکونولی)

به هرحال مردم چاره ای جز ساختن بنداب بررودخانۀ  نداشتند  

وباالخره صبرکردند تا فصل کم آبی فرا رسد وآنگاه  یک بندخاکی 

بند »ور، در محل کوهک ساختند که بنام از شاخچه های گز وبوته ش

 یاد شد.[ « بند کهک»یا  «سیستان

 :سیستان بند

کهک، عرض درمحل  1898سایکس مینویسدکه درسال 

ً زیادی بین  متر[300]یارد 400هلمند رود بود وآب باسرعت تقریبا

دو ساحل کم ارتفاع ماسه ای رودخانه حرکت میکرد ومنظرۀ بسیار 

بند کهک[ مینامند. «]بند»حل این سد را به نام مردم مجالبی داشت. 

از بسته های گز که به هم بسته شده بودند، ساخته شده و  وضع 

مستحکمی نداشت. البته استحکام این بند در همین ضعف آن نهفته 

بود، زیرا آب میتوانست تا حدودی از البالی آن عبورنماید وضمناً تا 

ن الزم است باال بیاید. البته آن حد که برای انحراف به رود سیستا

کناره های کم ارتفاع وخاک سست رودهلمند در محل بند نیز برای 

احداث سد دایمی با مصالح ساختمانی مناسب نیست. با باال آمدن آب 
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در رودخانه، در اثر بروز سیالب، بند مذکور شسته میشد وبا 

ند ودر فروکش کردن سیالب، مجدداً بند را تعمیر یا احداث  میکرد

 مدت اعمار آن، آب مصرفی از چاه های کم عمق تامین میشد.

در زمان انعقاد کمیسیون حکمیت که بریاست گولد سمید 

فوت و بزرگترین  ۷۲0تشکیل گردیده بود طول دریاچۀ بند سیستان 

فوت بوده است ولی در زمان  18فوت و به عمق  110عرض آن 

ل یافته و آب از الی مسافرت نگارنده عرض و عمق آن خیلی تقلی

وسیله شکافهای بند جریان پیدا کرده بود. بند مزبور را معموالً ب

زوگون مستحکم می کنند ولی هر سال احتیاج به تعمیر پیدا می گ

نماید و وقتی کوه های منبع ذوب و سیستان دچار بی آبی می شود 

 19 هزار ها مرد ناگزیر به تعمیر و اصالح بند می پردازند.

د و ترعۀ مادر آب، تا وقتی که گولدسمید برای احداث بن بعد از

حکمیت بین ایران وافغانستان به  این ناحیه رفت، تغییری نداشت 

وسرحد را ازمحل بند سیستان تا نقطه ایکه آب آن به دریاچه می 

ریخته معین نمود. درسالهای اخیر، شاید در اثر گل والی بستر قدیم 

رمند به تدریج شروع به ترک مجرای وتجمع رسوبات در آن، رودهی

نادعلی نموده از محل ها ومجاری مختلف به داخل میانکنگی پراکنده 

یک مجرای تازه بنام رود پریان)یعنی 1896گردید. باالخره درسال 

رود پری ها( در شرق رود نصرو و بموازات آن ایجاد شد که در 

دان کیانیان، ویران نتیجه جهان آباد وابراهیم آباد وجالل آباد،محل خان

 .۲0 گردیدند

از آنجا كه رود هیرمند در طول قرنها از یك طرف بطرف 

دیگر متمایل شده و مجرایي خود را عوض كرده است، همانطور هم 

شكي نیست كه به مرور زمان دلتای موجوده را عوض كرده دلتاي 

                                                 
19
 465دکتر احمدی، جغرافیای تاریخی سیستان،ص - 
۲0
 460 -455جغرافیای تاریخی سیستان،صص  - 
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 دیگري اختیار نماید . آثار و عالیم این تغییر مجراها هنوز هم بچشم

یک وقتي مجراي اصلي هیرمند بوده و « سنارود»مي خورد ،مثالً 

آب آن هم در قسمت جنوبي هامون فعلي هیرمند مي ریخت و دلتاي 

ه را با دلتاي آن روزگار نیز قسمتي از زمین هاي مسكوني حالی

در انتهاي جنوبي هامون هیرمند شامل مي  «تراكو»و « رامرود»

عه گودزره امروز به ندرت آب دارد شد، یا چنانكه دیده مي شود قط

و شهر سابور شاه در شمال غرب هامون زیر آب رفته كه به اسم 

 هامون سابوري معروف گشته است. 

معروف به شهر غلغله « ساروتار»همچنان سلسله خرابه زار 

در دست راست هیرمند نشانۀ یك دلتاي دیگر است، زیرا مردم 

گري براي زراعت خود سراغ سیستان كه جز هیرمند هیچ وسیله دی

ندارند همواره اجباراً دنبال حركت رودخانه رفته اند و از این است 

كه آثار و بقایاي شهرها، قلعه ها و دهكده هاي بسیاري در كرانه 

هاي دلتاهاي قدیمه و متروك هیرمند به نظر مي خورد. وجود این 

یرمند دلتاها و آثار فراوان تاریخي مولود مدو جزو رودخانه ه

 ۲1است.

چون در روزگاران قدیم هیرمند همواره مجرایش را بطرف 

شرق و غرب پس و پیش میبرده و مقدار گل و الي آن حتماً بیش از 

مقدار امروزي بوده كه با خود حمل مي نماید، لذا میتوان گفت كه 

شهرهاي بس قدیمي را در زیر گل و الي خود پنهان كرده است. 

شاهده مي شود كه هیرمند مجراي تازه براي خود اینها اتفاقاً وقتي م

باز كرده است )مثل شهر شاه پورشاه ساسانی در زیر آبهاي هامون 

سابوري( یا بادهاي تند و سخت زمین را پاك كرده و قسمتي از این 

                                                 
۲1

،حكمیت  7، ج 19محمود محمود ، تاریخ روابط سیاسي ایران و انگلیس در قرن   - 
 ماكماهون در سیستان 
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خرابه ها را آشكار ساخته است )مانند شهر مكشوفه سیستان در قلعه 

  .بیرون مي آیند 196۲ ان از زیر ریگ ها درنو و دهان غالم

 -1903مكماهون طي اقامت دو نیم ساله خود در سیستان )

م ( كه هیئت مجهز و متخصصین ورزیده انگلیسي و هندي  9105

از هر قبیل او را همراهي مي كردند در بارۀ موقعیت پایتخت هاي 

سیستان در ایام قدیم در دلتاي هیرمند مي گوید:طوریكه مشاهده مي 

یستان همیشه و همه جا دنبال رودخانه رفته اند، حتي در شود سكنۀ س

ازمنه اخیر نیز دیده شده كه كرسي سیستان از یك دلتا به دلتاي دیگر 

و « اگریاسپ »و « رام شهرستان .»نقل مكان كرده است 

پایتخت یا شهرهاي مهم سیستان در زمان اسكندر « درانجیانا»

" بنام Trakuدر دلتاي"تراكو مقدوني بودند كه خرابه هاي آنها امروز

معروف است. همچنین خرابه هاي زرنج كرسي  Ramrudرامرود

سیستان در عصر اسالمي واقع در دلتاي امروزي نیز مؤید این 

ادعاست كه مردم سیستان همواره دنباله رودخانه رفته اند و شهري 

را اجباراً ترك گفته و شهر دیگریكه به آب رودخانه دسترسی 

 باد كرده اند. میداشت آ

مكماهون عالوه مي كند: هیئت اعزامي ما دلتاي رودخانه 

هیرمند را در سه محل كشف كرد و در هر سه محل هم هامون 

ها)دریاچه هاي ( جداگانه وجود داشته كه آب هیرمند به آنها خالي 

مي شده است. در زمان هاي گذشته هر یك از این دلتاها چندین بار 

گرفته و آب آن از یك هامون به هامون دیگر  دلتاي هیرمند قرار

۲۲خالي مي شده است. 
 

جارج پیترتیپ، یكي از همراهان فني ماكماهون كه در 

 وجب وجب خاك سیستان را گردش كرده و آنرا  1904 -1903

                                                 
۲۲
 ببعد. 1970، ص 7، ج 19محمود محمود، تاریخ سیاسي ایران و انگلیس در قرن  - 
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مورد مطالعه همه جانبه خویش قرار داده است، درباره تغییر مجراي 

ور ابراز عقیده مي كند: رودخانه هیرمند و تغییر دلتاي آن اینط

مجراي قدیمي هیرمند رود بیابان بود كه اكنون به علت موجودیت 

یاد « رود تراخون » خرابه هاي یك قلعه بزرگ در دهانه آن بنام 

مي شود. شواهد نشان مي دهد كه رودخانه هیرمند در گذشته چندین 

ن و بار تغییر مجرا داده و این امر سبب تغییر و تحول محلي سیستا

شرایط زندگي گردیده است . اما این تغییر و تحول محلي و موضعي 

 بوده و بر اوضاع عمومي منطقه آنقدر تاثیر نداشته است .

از تذكرات مختصر حوادث مربوط به تسلط اعراب بر سیستان 

چنین بر مي آید كه در قرن هفتم میالدي رودخانه هیرمند باالي 

نقدر میتوان گفت كه غالباً رودخانه دلتاي شمالي خود جریان داشت. ای

در اخیر قرن یازدهم میالدي باردیگر وارد مجراي رود بیابان 

" را اعمار كرده اند و بند رستمگردیده و مردم بنابر ضرورت آب "

آب را در مجراي متروكه به سمت دلتاي شمالي جاري ساخته اند. 

بعد مردم  میالدي توسط تیمور تخریب گردید و 1383بند مذكور در 

از ساحل راست «  بند بلبا خان» دست به اعمار بند دیگري بنام 

رودخانه نزدیك رودبار زدند، اما هنوز قسمت بیشتر آب رودخانه از 

۲3طریق رود بیابان به گود زره میریخت.
 

میالدی)اواخر قرن پنجم  11به عبارت دیگر، در اواخر قرن 

رود بیابان برگشته و لذا  هجری( احتماالً رودخانۀ هیرمند به مسیر 

الزم گردیده که بند معروف به بند رستم روی آن احداث گردد، تا 

بتوان کماکان بخشی از آب را به مجرای قدیمی گشتاند ودارالحکومه 

و اراضی دلتای شمالی را مشروب نمود. بند رستم، توسط تیمور 

ش( ویران شد وبرای ۷6۲)دیماه/جدی  1384لنگ در ژانویه سال 

                                                 
۲3
 -       The Frontiers of Baluchistan,London, 1909,p.۲51 
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مدت کوتاهی، تمام آب  بدون انحراف بخشی از آن،به رود بیابان 

" نزدیک رودبار ساخته بلباخانجاری گردید. بزودی بند موسوم به "

شده و بخشی از آب هیرمند از آن طریق به کانال های منشعب از 

ساحل راست رودخانه گشتانده شد. اما قسمت اعظم وتنۀ اصلی آب، 

شده و از آن طریق به گودزره ونیز به  کماکان، وارد رود بیابان

بخشی از دریاچه سیستان که در غرب رود بیابان قرار دارد، تخلیه 

 میگردید.

میالدي ،  1۷۲۲ -169۲سال بین سنوات  30سپس در ظرف 

هجری(، رود هیرمند مجدداً به مجرای قدیم خود که 1101تا10۷1)

به امروز وفادارانه، به دلتای شمالی تغییر مسیر داد و از آن زمان تا 

در همان مجرای شمالی جاری می باشد. البته تغییراتی در شعب 

رودخانۀ هیرمند دراین دوره رخ داده است، منظور شعبی می باشد 

که از طرق آنها، رودهیرمند، تنۀ اصلی جریان خود را به دریاچه 

سیستان تخلیه کرده است. با این حال می توان با قاطعیت اعالم نمود 

که وضعیت امروزی شعب رودخانه هلمند در دلتا، همان است که در 

 ربع قرن اخیر بوده وتغییری دراین مدت ایجاد نشده است.

اینکه در آینده رود هلمند چه مسیری را اتخاذ خواهدکرد؟ 

اگرگذشته را چراغ راه آینده بدانیم، ایجاد تغییر در مسیر آن قطعی 

نه خواهد بود؟ آیا هلمند به فالت به نظرمیرسد. اما این تغییر چگو

خواهد رفت که امروزه تهی از آب در جهت غرب ]کهنه[زاهدان 

گسترش می یابد؟ آیا وقتی پروسۀ فرسایش تکمیل شد، هلمند مجدداً 

راه خود را به دشت مرگ سیستان باز خواهد نمود؟ آیا رو به جنوب 

وموقعیت به گود زره تغییر مجرا خواهد داد؟ مسیر آینده هلمند 

۲4وشکل آتی در یاچۀ سیستان، اسرار و راز های آینده می باشند.
 

                                                 
۲4
 )مبحث مربوط به تیت(862 -860جغرافیای تاریخی سیستان، یا سفر با سفرنامه ها،ص - 
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 منهگفتار

 

 نقش تاریخی آبیاری مصنوعی

 در مشرق زمین 

   

تحقیقات دانشمندان عرصه آبیاری بطورکلی مبین این امر 

است که سرزمین های که از قدیم چشمه های آب و رودخانه های 

کانات وسیع کشاورزی و دام جاری داشته اند ، به آسانی از ام

پروری برخوردار بوده و باشندگان این مناطق با گذشت زمان و 

تجارب اندوخته ، در یافته اند که چگونه با حفر نهر ها و ایجاد 

سدها، سطح آب را باال ببرند و بعد آنرا بر زمین های مزروعی و 

آب  کشتزار های خویش سوار بکنند. اما این کار یعنی سودگرفتن از

یان گفته می شوند، که آب های نما جاریرودخانه ها و چشمه های 

ایران")سرزمینهای واقع میان رودخانه  فالت" در هر کجای

به آسانی میسر  سند ودجله بنام فالت ایران یاد میشود(سیردریا،آمو،

و فراهم نیست و در آنجاهای هم که میسر است، در همه مدت سال و 

که احتیاج بیشتری نسبت به آب احساس  خاصه در ایام تابستان

میگردد، رودخانه ها یا خشکند و یا آب کم دارند وچشمه ها نیز از 

غ لغ ل و جوش می افتند و به سستی میگرایند و چه بسا که از رمق 

میمانند و تازه مشکل دیگری هم بر این مشکل افزود میگردد و آن 

و بی رمق را بایستی اینکه باپستی و بلندی های زمین، این آب کم 
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باتحمل مرارت و سختی بر زمین های حاصل خیز بلند افتاده 

 ۲5سوارکرد. 

 هوشنگ ساعد لو ، در ارتباط به  نقش کاریز در "تمدن ایران" 

دانشمندان و شرق » میگوید : در آن ، مقالتی ممتعی دارد که 

شناسان اروپا که طی سده بیستم بسیاری از مجهوالت مربوط به 

خ اقوام و نژاد ها و ملت ها و زبان ها و مذاهب و هنر ها و تاری

ادبیات شرق را روشن کرده اند، در مورد مساله آب و نقش تاریخی 

آن در مشرق زمین غافل مانده اند و در نیافته اند که چگونه شرقیان 

« کمبود آب » از عهد حجر جدید تا امروز پیوسته با مسئله بزرگ 

ند و متوجه نشده اند که لزوم مباشرت و دست و گریبان بوده ا

نظارت در این گونه امور ) که نمیتواند فردی باشد( در بنیانهای 

سیاسی و تمدن آنها چه آثاری از خود بجای گذاشته است و  -اجتماعی

»  ندانستند که، چه تفاوت است میان انسان منسوب به قشر زیرین

در قندهار[ درجوار شهر سوخته سیستان، یا مندیگک  یا« ]سیالک 

 منابع آب و انسانهای همردیفش در سرزمین ابر ها.

در سراسر اروپا ابرها ، وظیفه توزیع عادالنه آب را همواره  

بر عهده داشته اند ، و بدین سبب است که برای اروپائیان هرگز 

وجود نداشته است. تقریباً در سراسر اروپا ، « آب » مسئله یی بنام 

و هوا نه محدود بوده و نه قابل تملک و تنها زمین  آب همچون آفتاب

این دو صفت شوم را واجد بوده است .... بنابرین انسان نیولتیک در 

غرب با افشاندن بذر و درو کردن محصول بزرگترین انسان 

آفرینشگر را در آن خطه تحقق بخشید ، ولی انسان شرقی برای این 

                                                 
25
 د30 دصد2 1 دشمهگب13۵3ونشحگدمه "رن دمجا دگوحمه دک هبد دد-د
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« آبیاری مصنوعی» و آن کار به یک انقالب دیگری هم نیاز داشت 

 بود.

ساعد لو بعد از شرح مبسوطی پیرامون چگونگی کشف کاریز 

مسئله تامین آب و »درمقاله اش به این نتیجه میرسد تا بگوید که 

در شرق خواه از رودخانه یی با  تضمین امنیت و توزیع عادالنه آن

طول بسیار باشد یا از کاریز و قنات با رشته بلند، در هر حال 

مطرح بوده است و این هردو وسیله در طول مسیر خود احتیاج دایم 

به حراست و نگهبانی داشته اند و عالوتاً توزیع آن بصورت عادالنه 

میان مستحقین نیز احتیاج به مراقبت و توجه همیشگی داشته است 

واین امر ضرورت نظم و نسق و ایجاد دستگاه مراقبت دایمی را از 

در شرق حتمی و الزمی « دولت»به عنوان طریق قدرتی متمرکز 

  ۲6« میکرده است.

 نقش دولت در تأمین آب و توزیع عادالنه آن:

، مهمترین منابع  نه ی میاایران وآسیاهمچنان کشورما و در

آبیاری، قنات و نهرهای منشعب از رودخانه ها وچشمه سارهای 

زمین طبیعی است که درآغاز مالکیت آن، عمومی بوده و با مالکیت 

که مساحت آن اندک بود، تفاوت داشت. بعد ها که مالکان اراضی با 

 توسعه مالکیت  شخصی واقطاعی ، آب و بخصوص نهرهاو جویبار

ها را نیز به مالکیت خصوصی خود در آوردند،  مشکالت کمبود آب 

و آبیاری باعث شکایاتی گردید که دولت را مکلف میکرد تا به 

وتوزیع آب  به اراضی ملکی،خالصه  نظارت برشبکه های آبیاری

)شاهی( واقطاعی)تیول( مداخله کند ومسئوالنی رابنام "میرآب" برای 

 توزیع آن بگمارد.

                                                 
26
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یکی از ویژه » احسان طبری نظریه پرداز ایرانی مینویسد:

گی های جامعه ما)وهمچنان سرزمین های همجوار( آنست که تشکل 

مل کمبود آب و وضع طبیعی و تکامل این جوامع شدیداً تحت تاثیر عا

و جغرافیائی قرار داشته و دارد. کوه های سر بفلک کشیده ، دشت 

های سوزان و بی آب ، دره ها ی تنگ و بی علف و تپه ها و پشته 

های نا سرسبز و تکه تکه ، وادی های تشنه لب و باد های طوفان 

هنور آلود که از پیچاپیچ دره ها و کوهساران بلند می شود و سینه پ

دشت ها را در می نوردد ، عامل عمده جدائی اقوام و قبایل و ملیت 

 های مختلف کشور است. 

براثرکم آبی ، مسئله آبیاری و کشت و زراعت ، یکی از 

اجتماعی کشور های فالت را تشکیل  -پرابلم های حاد اقصادی 

میدهد. سر انجام دهقان این کشور  به کشف کاریز و ایجاد شبکه 

مصنوعی توفیق یافت و این شبکه آبیاری مصنوعی روز  آبیاری

بروز بر قدرت میرابان، کدخدایان ، حکمرانان ، و پادشاهان افزود 

را، همین  "استبداد شرقیتا آنجاکه مارکس، یکی از علل پیدایش "

  ۲۷ «هان بر شبکه آبیاری میداند.اسلطه پادش

ان میکند: مارکس، همین مسئله را با الفاظ کوتاه تری چنین بی

نظارت بر امور آبیاری در مشرق زمین که در آن تمدن در سطح  »

پائین قرار داشته و اراضی وسعت بسیار دارد، دخالت دولت مرکزی 

  ۲8« را ضروری ساخته است.

                                                 

27
 13، ص  13۵8ن طبری ، شمه ای در باره شناخت ایران و جهان ، احسا - 

28
رضا انصافپور ، تاریخ زندگی اقتصادی روستائیان و طبقات اجتماعی ایران از ماقبل  - 

 1۶8تاریخ تا پایان دوره ساسانیان ، ص 
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انگلس نیز در باره اهمیت شبکه ظریف آبیاری مصنوعی در 

شرق و نقش آن در پیدایش و زوال تمدن ها در انتی دیورینگ 

حکومت های مستبدیکه در ایران و هندوستان، متنا وباً » ینویسد: م

پیداشده و از میان رفته اند، بخوبی میدانسته اند که هریک مقدم بر 

هرچیز دیگر، کارفرمای مجموعه امور آبیاری جلگه های اطراف 

رود خانه ها بوده اند، چه در غیر این صورت هیچگونه زراعتی 

  ۲9« مقدور نبود.

وجه تولید »لب بدان مفهوم است که عنصر اصلی این مط

در مشرق زمین عبارت از سازمان آبیاری مصنوعی است « آسیائی

که بوسیله کار دسته جمعی مردم ایجاد، واز طرف دولت نظارت، 

 تنظیم و اداره میشده است. 

را همراه با عبارت « آبیاری مصنوعی » مارکس مسئله 

 18۵3است. منجمله وی در سال  جامعه آسیائی فراوان بکار برده

شرایط اقلیمی و خواص » میالدی، طی نامه یی به انگلس نوشت : 

ارضی، بویژه وجود بیابانهای وسیعی ایکه از صحرای افریقا شروع 

میشود و ازعربستان و ایران و هندوستان و تاتارستان تا نواحی 

انال کوهستانی آسیا ادامه دارد، سیستم آبیاری مصنوعی به کمک ک

 ها و تاسیسات آبیاری را اساس کشاورزی شرق قرار داده است ....

این احتیاج اولیه بهره برداری دسته جمعی صرفه جویانه از 

آب ، جبراً به دخالت حکومت متمرکز نیازمند بود. این است وظیفه 

اقتصادی که تمام دول آسیائی عهده دار آن بوده اند و بخصوص 

عی از جمله این وظایف بوده است. مارکس ایجاد سازمان کار اجتما

                                                 
29
، اکادمیسین . ی. و. وارگا ، وجه تولید آسیائی ، ترجمه حسن ایلخانی ، مجله جهان نو  - 

 ۶9،70، ص  13۴8، سال  3شماره 
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در ادامه سخن میگوید: نواحی وسیعی در مصر، یمن ، ایران ، 

هندوستان که زمانی آباد بوده اند، به علت کوتاهی )دولت ها( در 

انجام وظایف شان ، یعنی سازمان دادن آبیاری اجتماعی ، به بیابان 

 30« تبدیل شده اند.

» خود به مارکس می نویساد:  18۵3جون ۶و انگلس در نامه 

ویرانای شاهرهای بازرگ خااورزمین باه علات خشاکیدن سیساتم دقیاق 

آبیاری و ترعه بندی هاا و سادها در ایان سارزمین ، در نتیجاه هجاوم 

  31« های ویرانگر خارجی بوده است.

راز تاااریخ سیاساای و مااذهبی شاارق در » انگلااس ماای افزایااد: 

یسات کاه شارقی هاا حتای باه همین مسأله نهفته اسات. ولای دلیال آن چ

فاورم فیاودالی مالکیاات بار زمااین دسات نیافتااه اناد؟ ماان فکارمیکنم کااه 

عماادتاً بااه دلیاال آب و هااوا و نااوع خاااک، مخصوصاااً قطعااات باازرگ 

کااویر کااه مسااتقیماً از صااحرای افریقااا تااا سراساار عربسااتان، ایااران، 

 هندوستان و تاتارستان و بلند ترین نقاط فاالت اداماه دارناد مای باشاد.

در اینجا آبیاری مصنوعی اولین شارط کشااورزی اسات کاه مساؤلیت 

آن هم برعهده کمونها واستانها یا حکومت های مرکزی است .... در 

شااارق حاصااالخیزی زماااین باااه وساااایل مصااانوعی ) آبیااااری( تاااأمین 

میگردید. وقتی سیستم آبیاری دچار تبااهی میگردیاد ایان حاصالخیزی 

وضیح این واقعیت که کافی بود یاک بال فاصله نابود میشد... اینست ت

                                                 
30
  8، ص  13۴9، سال  3مجله دنیا ، شماره  - 

31
-21، ب، ن، ص 13۵3تهران ،«مکاتبات در باره ماتریالیسم تاریخی» مارکس وانگلس  - 
22 
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جنگ ویرانگر رخ دهد، بارای آنکاه کشاوری از ساکنه خاالی شاود و 

  3۲« تمدنش برای صد سال نابودگردد.

واقعاااً سااخن انگلااس در مااورد هجااوم هااای ویرانگرانااه ترکااان 

ومغااوالن و سااپس تیمورلنااگ در مااورد کشااور مااا و ساارزمین هااای 

هم تیماور لناگ بارای قلاع و و  جوار صدق میکند. زیرا هم چنگیزهم

قمع شهر ها و قطاع مقاومات ماردم در برابار خاود در اولاین ضاربت 

 شان، بندها و شبکه های آب را تخریب میکردند. 

 : بآعادالنه توزیع مسئله 

در سرزمین های اسالمی شرق، دولت همواره خاود را مکلاف 

 به دخالت در امرمالکیت زماین و نظاارت عاالی بار سیساتم آبیااری و

آبرسانی می دیده و چه بسا که برای اهمیت حیاتی امور کشاورزی و 

اخااذ مالیااات و یااا بخاااطر منااافع امااالک شاااهی و اقطاااعی بااه اسااتبداد 

خاص شرقی متوصل میشده و با اعمال جبار و عناف ، از رود خاناه 

های بزرگ و دور افتاده نهر هایی می کشیده و یا سد و بند هایی بار 

های آبیاری وسیعی بوجود می آورده است که هر آنها میزده و شبکه 

 روستا و واحد اقتصادی از آن بهره ور میگردیده اند. 

مسئله توزیاع آب از هماان آغااز، شارایط وحقاوق خاصای پدیاد 

آورده که با حق استفاده های دیگر از آب منجمله: آشامیدن ومصارف 

اساالم کاال شوئی وگله هاای احشاام بکلای متماایز باوده اسات. درعهاد 

 »نیز به این مسئله توجه مبذول شده و بنا برخباری از پیغمبار اساالم 

صاحبان چشمه و قنات و چاه نمی توانند از دادن آب به مساافران و 

گله های احشام ابا ورزند. اما کسی نمی تواناد بادون اجاازه قبلای آن 

                                                 
32
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) آب چشمه ها و آب رودخاناه هاا وآب را به مصرف آبیاری برساند.

جاازو مشااترکات عمااومی اساات و هاارکس میتوانااد از آن بهااره باااران، 

 [ 33]« برداری کند.(

بنااا باارین اگاار در بعضاای از احکااام شاارعی و قااوانین قاادیم ، 

صااراحتی در باااره مالکیاات آب دیااده نماای شااود، علاات آن را بایااد در 

ضاااعف مالکیااات ارضاااای و ابتااادائی بااااودن آن دوره جساااتجو کاااارد. 

ن و سیساتان ، بامسائله ارضای و مسلمانان پس ازفتح ایاران و خراساا

به خصوص به امورآبیاری منظم مزارع و قنات روبارو شادند کاه از 

چاون »آن بی خبر بودند. بنابر گردیازی )ماورخ قارن پانجم هجاری( 

فتح سیستان ببود، ربیع بن زیااد باه بصاره بااز رفات و انادر آن وقات 

ن آوریم، آب شناسان او را گفتند که : اگر ما از بحر تراشاخ آب بیرو

ما را و فرزندان ما را آزاد کنی؟  شرط کرد که آزاد کنم. پس ایشاان 

اندر ایستادند و آب بیرون آوردند به نباج و به جحفه و به بساتان بنای 

عامر و به نخیله یک منزلی مکه و به عرفات آب ها بیرون آوردند و 

نجم سقابهای بنی عامر ایشان کردند و اثر آن تاا بادین غایات ) قارن پا

 [ 34]« هجری( هنوز مانده است.

ظاااهرا ِ آگاااه نبااودن مساالمانان عاارب بااه سیسااتم قنااات دشااواری  

هایی در جامعه پدید آورده بودکه فقها پاس از قرنهاا توانساته اناد آنارا 

پیوسته اهل نیشاپور » با اصول فقه اسالمی حل کنند. بنابرگردیزی : 

یز ها همی رفتای و و خراسان نزد عبدهللا همی آمدند و خصومت کار

اندر کتب فقه و اخبار رسول اکرم اندر معنی کاریز و احکاام آن نیاز 

چیزی نیامده بود. پاس عبادهللا فقهاای خراساان را و بعضای از عاراق 

                                                 
33
 1۴۵، ص 133۵، ترجمه علی اصغر شعاع ، کابل ،ابو یوسف، کتاب الخراج  - 

34
  103گردیزی ، زین االخبار، ص  - 
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« کتاب قنی»را جمع کرد تا کتابی ساختند در احکام کاریز ها و آنرا 

و آن  نام کردناد تاا احکاام کاه انادر آن معنای کنناد، بار حساب آن کنناد

کتاب تا هنوز بدین غایت بر جاست و احکاام قنای و قنیاات کاه در آن 

  35«معنی رود از آن کتاب رود.

بارتولد دانشمند روسی معتقد است که در کلیه ممالاک اساالمی 

، دفتر و سازمان هایی برای اداره امورآبیاری وجود داشت و قاوانین 

در دسااااترس  اسااااتفاده از آب رودخانااااه هااااا و یااااا قنااااوات )کاریزهااااا(

اشااخاص مطلااع و ذیصااالح درهاار ایالاات و ناحیااه وجااود داشاات. در 

خراسان یک چنین قوانینی در زمان عبدهللا بن طاهر بنیان گذاری شد 

  36. که تا عهد غزنویان نیز مورد استفاده قرار داشت

 بُست،مقیاس توزیع آب :

قرون وسطی ، اندازه هاا وسیستان برای تقسیم آب در خراسان 

کاسات و »نه هاای خاصای وجاود داشات کاه در دیاوان آب بناام و پیما

یاد میشد. و خراج اراضای را مطاابق مقادار آب آن میگرفتاد. « فزود

مقدار آبی کاه بارای مازارع و باغهاا داده میشاد، همیشاه از روی  [3۷]

مدتی که برای آبیاری فالن یابهمان قطعه زمین تعیین شده بود، معین 

میگفتند، مشخص « بُست»فی که به آنمیشد و آن مدت هم بکمک ظر

پیمانااه یای بااود کااه در ماارو  بُساات،میگردیاد. بااه گاازارش خاوارزمی، 

بکار می بردند و آن ظرفی باود دارای ساوراخی زیارین بارای ورود 

                                                 

35
 137همان اثر، ص - 

36
 71و. و. بارتولد ، آبیاری در ترکستان ، ترجمه کریم کشاورز ، ص  - 

37
 ۵09همان اثر ، ص  - 
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)یکجااو( بااوده ده « شااعیره»آب کااه طااول و عاارض آن سااوراخ یااک 

 [38][ میگفتند. =فنجان ظ:فنگان«]فنکال» ب ست آب را 

وموجودیات کااریزی کاه ازنزدیاک  آن   بُستقلعۀ   نام ]تذکر:

قلعاه  باه سامت شامال شارق جریاان مای یاباد ،  از رواج چناین شاایوه 

قدیمی توزیع آب  دروالیت هلمناد یعنای سیساتان قادیم گاواهی میدهاد. 

زیرا رودخانه هلمند از کجکای تاا بسات بشادت سارکوب دارد وزماین 

لای بلناد افتااده اسات کاه های قلعه بست ولشکر گااه، از بساتر دریاا خی

باادون  بسااتن بناادآب ، اسااتفاده از آن باارای آبیاااری اراضاای  ناااممکن 

است، بخااطررفع ایان مشاکل ، ماردم بسات در ازمناه ایکاه  اینجاا را 

برای زندگانی اجتماعی خودبرگزیده اناد، دسات باه احاداث کااریززده 

اند تا برای زمین های مورد کشات وزراعات خاود آب  تهیاه کنناد. و 

، امااروز هاام 1950حتااا پااس از احااداث بنااد کجکاای وسااربند بغاارا در 

ازاین کاریز استفاده میکنند. بنابرین میخاواهم چناین نتیجاه بگیارم کاه 

" برگرفتاه ازمقیااس توزیاع وتقسایم آب گرفتاه بُساتممکان اسات ناام "

میگفتند و آن ظرف مساینی ساوراخداری « ستب  »شده باشد که به آن 

یشااد وحقابااه افااراد مسااتحق را از روی آن بااود کااه بااه آهسااتگی پاار م

 مشخص میکردند .[

راونااادی )ماااورخ باااین قرنهاااای پااانجم و ششااام هجاااری( در   

» را بکار بارده کاه معارب آن« پنگان»موردظرف مذکور اصطالح 

محمااد اقبااال ناشاار کتاااب راوناادی )تاااریخ راحاا  [ 39]اساات. « فنجااان

مینویساد :  «پنگاان»الصدور( در لغتنامه ایکه منضم آنسات در ماورد

کاساااه و پیالاااه یاااا طاسااای مسااای ایکاااه ساااوراخ شاااده باشاااد،  پنگاااان:»

                                                 
38
  70 - ۵0مفاتیح العلوم خوارزمی ، ص  - 
39
  32۴، 302راوندی ، راحه الصدور ، ص  - 
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مخصوصاً که آن را در میان آب ایستاده گذارند و ساعات شبانه روز 

 [40]«را معلوم کنند و معرب آن فنجان است.

گاه گاهی کشاورزان بر اثر قلت آب در هنگام آبیااری اراضای 

حصاول کشات شاان بساوخت و کشتزار های خود، از بیم آنکه مبادا م

نرود، بجان هام مای افتادناد و چاه بساا کاه جاان هاای شایرین خاود را 

برسر آب، بر باد میدادند. در چناین ماواردی ضارورت تقارر مسائول 

 تقسیم  آب و توزیع عادالنه  آن را برجسته میسازد.

 فرستار آب)میرآب( :

چنانکه معلوم است وظیفه میرآب از زماناه هاای قبال از اساالم 

نیاااز خیلااای مهااام باااوده اسااات و در تشاااکیالت دولتااای شخصااای بناااام 

یعنی )امیرآب(که از طرف شاه تعیین میگشت ، وجود « فرستارآب»

در دوره اسالم نیز به این مسئله توجه الزم مبذول میشده   [41]داشت. 

کاار میکردناد. « فرساتارآب»وظاهرا  مردم بسایاری در تحات فرماان 

ده هزار « امیرآب»در تحت قیادت  چنانکه بقول اصطخری در مرو،

نفر کار میکردند که درکار نهرکنی و سد و سادبندی مهاارت خاصای 

داشااتند. همچنااان محافظاات و پاساابانی بناادهای آب باادوش آب بااازان 

 [ 4۲]زرتشتی بود که در کار شان مهارت کافی داشتند. 

بدین گونه ثابت میشود که آب و مسئله توزیع عادالنه آن تا چه 

زندگی روستائیان ما نقش سازنده و تعیین کنناده داشاته اسات .  حد در

                                                 

40
 ۴9۶همانجا ، ص  - 

41
 ۴۶۵، ص 1افغانستان بعد از اسالم ، ج  - 

42
 ۴۶۵، ص 1افغانستان بعد از اسالم ، ج  - 
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زیرا زماین بادون آب، هیچگوناه ارزش اقتصاادی نادارد و هیچگااهی 

هم باه مشااهده نرسایده کاه دهقاناان بار سار زماین بای آب ، بجاان هام 

افتااده باشاند. پاس شارط اساساای و الزمای بارای وارد کاردن هرگونااه 

ی زمااین بااه نفااع دهقااان ، تااأمین تغییاار و تحااولی در مالکیاات خصوصاا

 نمودن زمین از لحاظ آب است. 

 پایان
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 دهممقاله 

 وتخریب شبکه های  قبایلهجوم 

 آبیاری وزوال تمدنها

هجومهااای ادواری نقااش مهماای در ویراناای تماادنها و تخریااب 

شبکه های آبیاری مصنوعی داشته است. این هجومها و یاورش هاای 

کوچنااده، تاااثیر مرگباااری برساایر تکاماال تاااریخی اقااوام صااحراگرد و 

جوامع شرق ومنجمله مردمان ما وآسیای میانه وآسیای جنوب غربای  

 داشته است. 

 

 حمله تیمور به سربداران خراسان

سااال  3000ز 1کشااورما از زمااان هجااوم هااای قبایاال آریااائی )

ر پیش از میالد ( به بعد  بارها مورد تهااجم  وحملاه اقاوام و ملال  دو

ونزدیک قرار گرفته است. مانند حمله اسکندر مقدونی ، حمله موریاا 
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هااای هنااد، کوشااانی هااا، حملااه هونهااای ساافید )هپطالیااان(، اعااراب ، 

ترکان قراختاائی، ترکاان سالجوقی، ترکاان غ از، مغاول هاا، ازبکهاا و 

سرانجام استعمار انگلیس  وروسیه که پس ازچانه زدنهای یاک قرناه 

در جااایش میخکااوب « یااا بیفرسااتیت»ین حایاال آناارا بااه عنااوان ساارزم

 کرد. 

احسااان طبااری میگویااد کااه، وقتاای باار اثاار هجااوم اقااوام بیگانااه 

شبکه های آبیاری تخریب می شد و یا می خشکید، دیگر احیای مجدد 

آن ها دشوار بود و رکود اقتصادی عمیقی را بر جای میگذاشت .این 

صورت درهم کاوفتن هجوم ها اثرات مختلفی داشت : اثرات منفی ، ب

تمااادنهای کهااان و انحطااااط روناااد تکااااملی جامعاااه. و اثااارات مثبااات ، 

بصاااورت انتقاااال فرهناااگ و تمااادن اقاااوام و ملااال مهااااجم. ایااان امااار 

بخصوص در مورد حمله موریاهای هند از نظر انتقاال فلسافه و آئاین 

و هنر بودیزم و یاورش اساکندرمقدونی نیاز از جهات هجاوم و انتقاال 

هنر یونان ،و سیطره عرب نیزبا ایدیالوژی اساالم  فرهنگ و فلسفه و

وشااعارهای برابااری و باارادری برکشااور ماوساارزمین هااای همجااوار 

  43اثرات دراز مدت داشته و دارد. 

ماردم سااکن »دانشمند افغان، داکتر اکرم عثمان نوشاته میکناد: 

در افغانسااتان کنااونی از چنااد هاازار سااال باااین طاارف در واحااد هااای 

ها، ایرانی ها، و باشندگان ماوراء   جغرافیایی باهندی -مختلف سیاسی

النهر و دیگران همزیستی داشته است و قلمروی کاه ایان ملال و نحال 

در آن زیسته اند همواره تحت تاثیر حرکات تاریخی، دستخوش تحول 

یی به  بوده و قدرت سیاسی یکی پی دیگر از دستی بدستی، از عشیره

جاا، ناه یگاناه،  رسایده اسات. از همینعشیره یی و از قومی به قاومی 

                                                 
43
 13 دصدد13۵8شم ه دط ر د دشم دش درگدنهگبدشحهیودشیرش دخدعهه د دد-د
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بلکااه مهمتاارین عاماال تاساایس و تشااکیل ایاان کشااورها عنصاارتهاجم و 

  44« غلبه بریکدیگر بوده است.

ناگفته روشن است که تاریخ و جغرافیای اکثرکشور های جهان 

بااا خشااونت وجنااگ شااکل گرفتااه و بااا ساارپنجه جباار وقهاار، جوامااع 

 داده شده اند.  مختلف در چارچوبه مرزهای موجود قرار

در پیونااد بااه تاااثیر مرگبااار هجااوم هااای اقااوام صحرانشااین باار 

اوضاااع اجتماااعی و اقتصااادی کشااور هااای منطقااه و باای رونااق شاادن 

شهرها و سقوط شبکه های آبیاری مصنوعی و غیره ، یک بار دیگر 

میتوان تأکیدکرد که هجوم های ویرانگرانه ترکان و مغول ها و سپس 

گباری برشبکه های آبیاری و روند تکاملی کشور تیمورلنگ تاثیر مر

ما وسرزمین های همجوار داشته است، زیرا هم ترکان هم چنگیزیان 

وهاام تیمااور لنااگ باارای قلااع و قمااع شااهرها و قطااع مقاوماات مااردم 

دربرابر خود در اولین ضاربت شاان، بنادها و شابکه هاای آبیااری را 

 تخریب میکردند.

سط کشتار و ویرانگریهای که تو ندان،به عقیده محققان و دانشم

اعااراب مساالمان هنگااام فااتح ایااران و ساارزمین هااای همجااوار آن، بااه 

عمل آمده ، کمتار از هجومهاای اقاوام بیاباانگرد تارک و مغاول نباوده 

است وتاثیرات مرگبار آن هجوم نیزکمتر از یورشاهای اقاوام تارک و 

مغاااول در سرنوشااات جامعاااه و سااایر قهقرائااای اقتصااااد و تجاااارت و 

 فرهنگ نبوده است.

« دوقاااارن سااااکوت»داکتاااار عبدالحسااااین زرینکااااوب درکتاااااب 

در برابرسیل هجوم تازیان شهرهای بسیاری ویران شد و » مینویسد: 

خاندانها و دودمانهای بسیاری برباد رفت. اماوال تاوانگران را تااراج 

                                                 
44
 173داکتر اکرم عثمان ، ما و منطقه ما، هفته نامه امید، شماره  - 
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کردند و آنها راغنایم و انفال نام نهادند. دختران و زنان ایرانی را در 

رهای مدینه فروختند و آنان را سبایا و اسایر خواندناد و هماه ایان بازا

کارها را درسایه شمشیر و تازیاناه انجاام دادناد و هرگوناه اعتراضای 

  45« را با حد و رجم و قتل وحرق جواب گفتند...

)نوشته شاده در قارن « تاریخ قم»داکترشجاع الدین شفا بحواله 

عرباان دسات برآوردناد و  »چهارم هجری( در ایان رابطاه مینویساد: 

مجموع سدهائی را که درمیان رودخانه نهاده شده بود ویاران کردناد، 

چندانکااه کشااتزارهای مردمااان بکلاای خشااک شاادند، و درهمااه اوقااات 

بامردم شهردرکارزار بودند و آنان را به اسایری میگرفتناد و بدیشاان 

مضااارت میرسااااندند و سااادها و رود خاناااه هایشاااان را میشاااکافتند، و 

جرم مردم چون دردفع آنان هیچ چاره وحیلت نداشتند، به ناچاار باه ال

حکم آنان فرود آمدند، اما چاون عارب باناگ نمااز گفتای، دهقاناان آن 

  46« ناحیت اورا دشنام دادندی.

اندیشمند دیگر ایرانی علی میرفطاروس، دررابطاه باه تااثیرات 

امل مخارب هجاوم هااا و یورشاهای اقاوام کوچنااده و شابانی بار ساایرتک

ایران بخااطر موقعیات جغرافیاائی و » تاریخی جامعه ایران میگوید: 

عرصه هجومها و حمالت اقاوام گونااگون باوده  -همواره-سیاسی خود

اجتماااعی و  -اساات. ایاان اقااوام مهاااجم )عمومااا ( از نظاار اقتصااادی 

فرهنگاای، بساایار عقااب تااراز جامعااه ایااران بودنااد، لااذا هریااک از ایاان 

                                                 

45
 20دیگر ، صشجاع الدین شفا، تولدی  - 

46
 23شجاع الدین شفا، تولدی دیگر، ص-- 
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جتمااعی، شابکه تولیادی و اساساا  سایرطبیعی هجومها، سازمان های ا

  4۷« تکامل اجتماعی ایران را دچار توقف و انحطاط ساخت....

روند » میرفطروس ، درکتاب)گفتگوها( یادآورمی شودکه:     

بخاااطر حمااالت ایاال هااای بیابااانگردو  -بارهااا-تکاااملی جامعااه ایااران

ت ، عشایرچادرنشااین ازهاام گسسااته اساات. مهمتاارین نتیجااه ایاان حمااال

تضعیف مناسبات شهرو شهر نشینی و تقویت موقعیت ایل ها و اقاوام 

مهاجر)مهاااجم( در ایااران بااود.... پااس ازاسااتقرار سیاساای یااک ایاال و 

سپری شادن دوران هارج و مارج و پیادایش آراماش نسابی درجامعاه، 

هجوم قوم دیگاری ایان آراماش لارزان را بهام میریخات و باار دیگار، 

  48غارت برجامعه حاکم میشد. نی وقتل وظلم وستم و آشفتگی ونا ام

ترکان غ ز بر شهرهای افغانستان وایران و ازجمله قبایل هجوم 

م( آغاااز شااده 11۵3هجااری)= ۵۴8بااربلخ و نیشاااپورو ماارو درسااال 

امیر قماچ سلجوقی والی بلخ بود.حمله « اقطاع»بود. دراین وقت بلخ 

ن قراختاائی نخستین برشهر بلخ در عهد سلطان محمود از جانب ترکا

صااورت گرفاات و شااهر بلااخ غااارت و بااازار عاشااقان بلااخ کااه ساااخته 

  49سلطان محمود بود، در آتش سوخت. 

یکااااای از » میااااار فطاااااروس درجاااااای دیگاااااری مااااای گویاااااد : 

ایرانشناسااان معااروف در تحقیااق خااود نشااان داده کااه در تاااریخ ایااران 

م و بعد از اسالم، شهری مانند نیشاپور، بیش از هشتاد بار مورد هجو

در آن جاااو کاشاااتند، » ویرانااای قرارگرفتاااه و مهاجماااان چاااادر نشاااین 

                                                 
47
 69، ص 1993علی میر فطروس ، دیدگاه ها ، چاپ  - 

48
 33 -32علی میر فطروس ، گفتگوها،ص  - 

49
 ۶0۵تاریخ بیهقی ، چاپ دکتر فیاض،ص  - 
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حاکمااان بیگانااه « بطوریکااه اثااری از عمااارات آن شااهر، باااقی نمانااد.

عمومااا  عنااایتی بااه اوضاااع و احااوال مااردم نداشااتند. ایاان اماار بااا عااث 

دلسااردی و عاادم عالقااه مااردم بااه احیاااء شاابکه هااای آبیاااری و تاارمیم 

کلااوخ و » قااول رشااید الاادین فضاال هللا: سااازمان تولیاادی ماای شااد. ب

خاشااااک را در نظرحکاااام، اعتباااار باااود و رعایاااا راناااه ! و خاشااااک 

  50...« شوارع)جاده ها( آن کوفتگی نمی یافت که رعیت 

درنظر اقوام مهاجم ، ویران کردن شهرها و شبکه های آبیاری 

و آتش زدن کتابخانه ها نوعی "فتح" بشمارمی رفت. چنانکه درحمله 

م(مدت هفت 11۶1ق =۵۵۶ء الدین جهانسوزغوری بر غزنه در)عال

شاابانه روز، شااهر غاازنین در آتااش سااوخت و باادون شااک کتابهااا و 

کتابخانااه هااای بساایاری در ایاان آتااش سااوزی نابودگردیدنااد و باحتمااال 

قوی بخش عمده ازسای جلاد تااریخ بیهقای نیازدر ایان حملاه تلاف شاده 

 باشد.

ساارزمین هااای ایااران و  یکاای از وحشاایانه تاارین هجااوم هااا باار

افغانساااتان و کشاااورهای آسااایای میاناااه و همجاااوار، هجاااوم مغاااوالن 

مااایالدی باااود. سااارداران 1۲1۷بسااارکردگی چنگیاااز خاااان مغاااول در

چنگیزی بدستور خان بزرگ ، همه سااکنان شاهر هاا را بادون اساتثنا 

ازدم تیغ گذرانده نابود میکردند. چنانکه با اتارار و اورگنج)جرجانیاه 

ارزم ( و تار ماذ، سامرقند، نسااء و مارو ، بلاخ ، بامیاان و پایتخت خو

هااارات و نیشااااپور و سااابزوار، و طاااوس و ری و قااازوین و همااادان 

 ومراغه و اردبیل و نخجوان و دیگر بالد آسیائی در شرق میانه چنین 

                                                 
50
 72 -71علی میرفطروس، دیدگاه ها، ص - 
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  51کردند. 

پطروشفسکی، محقق شوروی در مورد قتال هاای دساته جمعای 

مغوالن ، سااکنان را » نویسد: مغوالن در سرزمین های مفتوحه می 

که قبالً خلع سالح کرده و به صحرا رانده بودند و مرعوب و روحیه 

باخته بودند، میان سپاهیان تقسیم میکردند. هر ساپاهی افارادی را کاه 

سااهم وی شااده بااود، بزانااو ماای نشاااند و سااپس بااا شمشاایر و قااداره ) 

ن اسایر را وا ساطور(سرهای ایشان را از تن جدا میکرد ، بعد منشایا

بگفتاه جاوینی ،  0دارمیکردند تا تعداد سر هاای بریاده را شامار کنناد 

م( شاامارش  1۲۲1ق= ۶18پااس از کشااتار عمااومی ماارو در سااال ) 

  5۲روز به طول انجامید.  13کشته گان ) توسط منشیان اسیر(

گاهی که عده محکاومین کشاتار دساته جمعای بسایار زیااد باود، 

سیر خویش را مجبور میکردند باه اتفااق سرداران چنگیزی، بردگان ا

سااپاهیان در قتاال محکااومین شاارکت کننااد. فاتحااان ضاامناً علاای الرساام 

اقداماتی بعمل می آوردند که هیچ کاس بار حساب تصاادف، جاان بادر 

نبرد. مثالً پس از اطفای نایرۀ عصیان مردم هرات باه رهباری ملاک 

ن در پایاان مبارزالدین اسفزاری و اشغال مجدد آن شهر توسط مغاوال

م قتاال عااامی صااورت گرفاات و در طاای آن  1۲۲۲ق =  ۶19سااال 

کشتار گویا یک ملیون و ششصد هزار نفر از ساکنان شاهر و دهکاده 

هاای پیراماون آن بااه قتال رساایدند و ایلچکادای نویااان ، ساردار مغااول 

هنگام خروج از شهر، گروهای از ساپاهیان را در مساجد جاامع شاهر 

. آنگاه مؤذنی اسیر را مجباور کارد کاه بار باقی گذاشت که کمین کنند

مناره مسجد رفته و آذان بگوید. عاده کمای از سااکنان کاه درمخفیگااه 

ها وسردابها و کاریز ها پنهاان شاده و زناده مــاـانده بودناد باه محاض 

                                                 
51
  8۶، ص 1مغول ، ج پطروشفسکی، کشاورزی ومناسبات ارضی در ایران عهد  - 
52
 121 -119، ص1،جوینی، تاریخ جهانگشا،ج 8۶، ص 1پطروشفسکی، ج  - 
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شنیدن بانگ مؤذن پنداشاتند کاه مغاوالن رفتاه اناد و باه طارف مساجد 

اه ایشاان باود. پاس از آن جامع شهر شتافتند و در آنجا مرگ چشام بار

نفار مارد از صانوف مختلاف اجتمااع در هارات جاان  ۴0کشتار فقاط 

و عده بازمانادگان روساتا هاا از صاد تان   53بدر برده و زنده ماندند. 

  54تجاوز نمیکرد. 

فاتحااان مغااولی میکوشاایدند تااا بااا بکااار بسااتن ایاان شاایوه هااای 

از پاایش پااای  کشاتار، نااه تنهااا امکانااات مقاومات و ایسااتادگی مااردم را

خود بردارند، بلکه میخواستند وحشاتی در عماوم ماردم ایجااد کنناد تاا 

اراده مقاومت در مردم بکلای ناابود و معادوم گاردد. لاذا نتیجاه هجاوم 

لشکریان مغول بر سرزمین های افغانستان ، ایران و ماوراء النهر و 

غیره جاها، تقلیل شدید نفوس و مردم زحمتکش بوده که خاود بار اثار 

قتل عام اهالی و یا به اسارت بردن ایشان و فرار باقی مانده مردم، و 

خااالی از سااکنه شاادن نااواحی پرجمعیاات سااابق کشااور هااای مفتوحااه، 

بخصااااوص خراسااااان کااااه در دره هااااا و نااااواحی حاصاااال خیااااز آن 

کوچکترین قطعه زمین غیار مساکون ولام یازرع وجاود نداشات، پدیاد 

اهاالی کاه باه امار سارداران  «قتال عاام »آمده بود. منابع این عهد از 

چنگیز در بسیاری از شهر ها و حومه بالد صورت گرفتاه ، ارقاامی 

از کشته گان ذکر میکنناد کاه شاگفتی انگیاز اسات. ماثالً طباق روایات 

                                                 

53
سیفی هروی )سیف بن محمدیعقوب الهروی( ، تاریخنامه هرات ، چاپ پروفسور  - 

، سیفی عالوه میکند که اضافه برکشتار 81قمری ، کلکته ، ص  13۶2محمدزبیر صدیقی ، 
 رات اسیر بردند.عام مردم ، یکصد هزار دختر ازه

 

54
 ۶3تاریخنامه سیفی ، ص  - 
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م( 1۲۲0ق =  ۶1۷سیفی به هنگام تصرف نیشاپور توسط مغوالن ) 

وصااف » و بقاول   55( نفر مرد را سر بریدند. ۷۴۷ر 000گویا ) 

جز چند نفر اهل حرفت باقی همه را بکشتند ، حتی حیوانات را هم « 

م( به  1۲۲1ق =  ۶18نابود کردند. و پس از تسخیر مرو در سال ) 

  56گفتااه اباان االثیاار در حاادود هفتصااد هاازار نفاار بااه قتاال رساایدند. 

دربخارانیزتمامت شهر بمدت چندروز درآتش سوخت بطوریکه یکای 

گریختاه و بخراساان آماده باود، وضاعیت ازمردمان بخاراکه از واقعه 

آمدناادو کندناادو سااوختند و کشااتندو » بخااارا راچنااین تعریااف کاارد:

  5۷« بردند.

میالدی، در شهربلخ دوصد هزار نفر  13بنابر روایتی درقرن 

م( همااه آنااان را بااه اماار  1۲۲0=  ۶1۷زناادگی میکردنااد. در سااال )

ابرتااریخ وصااف، بن . 58چنگیز خان تا نفر آخر از دم تیغ گذراندناد. 

چنگیز بجرم قتال یکای از پساران چغتاای در بامیاان، فرماان داد هایچ 

زنده سری را درآنجا باقی نگذارند، حتی جنین در شکم ماادران زناده 

  59نگذاشتند وچارپایان را هم بکشتند وسپس نوبت به غزنه رسید. 

 گرچه ما نمیتوانیم همه این ارقام را کامالً قابال اعتمااد بادانیم ،

معهذا نباید پنداشت کاه صارفاً  مولاود تخیال باوده و بایاد ماردود شاان 

                                                 
55
  2۵7، ص 12ابن اثیر، الکامل ، ج  - 
56
  218، ص  1، تاریخ جهانگشای جوینی، ج 32۴تحریر تاریخ وصاف ، ص  - 
57
 - روز را دربرگفت و اگر در هر روز پنجاه هزار کشته  13 گان کشته شمار: میگوید جوینی

 نفر میرسد.  ۶۵0ر 000 حساب شده باشد ، رقم مقتولین به

58
 (18مالحظاتی درتاریخ ایران، ص ) 82، 70، 1تاریخ جهانگشا، جوینی ،ج  - 

59
 319تحریر تاریخ وصاف ، ص  - 
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پنداشت.عده نفوس شاید کمتراز ارقاامی باوده باشاد کاه در مناابع آماده 

اسات ولای حقاایق مرباوط بااه نفاس موضاوع یعنای جمعیات و ویراناای 

جمعی و یا تقریباً همه نفوس شهر های پر جمعیات و ویرانای ناواحی 

در منابع گوناگون ذکار شاده ماورد تردیاد نمای به طور در بست ، که 

تواند باشد. زیرا این حقیقت کاه بعاد از وقاایع ماذکور برخای از شاهر 

های بزرگ، مثالً بلخ و بامیان و ری تا مدت هاا احیاا نشادند و قرنهاا 

  60ویران و غیر مسکون باقی ماندند، قابل انکار نمی باشد. 

ی مفتوحه از جمله یکی دیگر از نتایج سوء تسخیر سرزمین ها

افغانستان و ایاران و نقااط مجااور آن توساط لشاکریان چنگیاز خاان ، 

 همانا انحطاط و سقوط شبکه آبیاری بوده است. 

خراسااان قاارون وسااطی، ساارزمین وساایعی بااود دارای زراعاات 

انکشاف یافته و آبیاری مصنوعی و شبکه پهناور آبیاری روی زماین 

شاعب از رود خاناه هاای بازرگ و جوی ها و نهرها و جویبارهای من

و تحت زمین )چاه،کاریز یاقنات( حاصل بخشی مازارع و بااغ هاا ی 

کشور ، مربوط به نگهداری و تنقیه و الي روبای کااریز هاا و شابکه 

مزبااور بااوده اساات. در برخاای ازنااواحی افغانسااتان تقریباااً سااه ماااه از 

دن وقت روستائیان در سال صرف کارپر زحمت تنقیه و احیاء و کشی

جااوی هااا و قنااوات و کاااریز هااا میگشااته . باادین ساابب تنهااا تخریااب 

مساااتقیم سااادها و دیگااار تاسیساااات آبیااااری در امااار آبیااااری و وضاااع 

عمومی کشاورزی کشور تاثیر مرگباری نداشته ، بلکه ویرانی کشور 

و خالی شدن سکنه برخی از نواحی آن و تقلیل جمعیت وعدم تکافوی 

 ر موثر بوده است. کارگر زمین نیز از این رهگذ

                                                 
60
 ۵7 - ۵۵پطروشفسکی ، همان اثر ، ص  - 
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این دو عامال یعنای تقلیال شادید جمعیات و بالنتیجاه عادم کفایات 

عده کشاورزان و کار کنان در روستا ها و همچنین خرابی و ویرانی 

یاری به خودی خاود موجاب ساقوط شادید زراعات پرسی تا سیسات آب

میگشته است. به این دو عامل باید عدم تکافوی حیاوان کااری )بارای 

ت( و بذر را اضافه کنیم. پس از احیای هارات معلاوم شاد امور زراع

که در آن والیت حیوان کاری به هیچ وجهه یافت نمای شاود و اهاالی 

بالضرور خاود را باه گااو آهان مای بساتند و ناچاار عاده یای را بارای 

  61بدست آوردن گاوان قلبه به نقاط دور دست گسیل میداشتند. 

ه بند بزرگ رستم یا بند تازمانی ک :»پرسی سایکی مینویسدکه 

اکو)یکاو= یک آب( ونهر های منشعب از آن دایر بود، جریان 

اصلی هیرمند نیز به سمت شمال رفته و از مجرای رود نصرو می 

گذشت که شهر زاهدان و شهرستان درکنارۀ آن، شاید به فاصلۀ چند 

شاهرخ بند رستم را  یاتند. این شرایط، وقتی که تیمور میل، قرار داش

میشود که سد مذکور از سنگ خراب کرد،عوض گردید. گفته 

ساروج درست است، زیرا در آن زمان کسی سیمان را نمی  ]وسیمان

ساخته شده بود. به هرحال با خرابی سد رستم،  [شناخت.سیستانی

که در جنوب سیستان فعلی واقع است، به  6۲زراعت ناحیۀ حوضدار

اکان در مجرای رود تدریج از بین رفت و رودهلمند نیزکه کم

                                                 
61
 ۵8، ص  1پطروشفسکی ، همان اثر ، ج  - 

62
شرقی اسکچاه  میگوید:حوضدار، واقع در جنوب« هشت  سال در ایران»سایکس درکتاب-

(،عبارت از قلعه ای بود که دیوارهای غیر منظمی داشت 1898درزمان مسافرت نگارنده )
ودر حدود یکصد خانه داخل آن ساخته شده بود وبزرگترین خانه های آن دوطبقه است. این 
قلعه درگذشته متعلق به ایل رئیسی بوده ولی بعدها ایل سربندی آن را متصرف شده واکثر 

 لیه آن را به قتل رسانده است.سکنۀ او
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جریان داشت، آبراهۀ جدیدی برای خود ایجاد نمود  ]سنارود[63نصرو

وآب های مازاد خود را در آن جاری ساخت. این آبراهه جدید از حد 

بند سیستان فعلی از مجرای اصلی رود هلمند جدا شده و به طرف 

غرب می رفت وسه تپۀ سه کوهه را دور میزد. سه کوهه تا آن 

ون نبود ولی بعدها دارالحکومه ومرکز سیستان شد. این زمان مسک

وضعیت مدتها ادامه داشت و تغییری در اوضاع رودخانه های این 

سال قبل، یعنی اوائل قرن  60ناحیه حاصل نشده بود، تا اینکه حدود 

میالدی، مجرای جدیدی]بنام رودپریان[ در غرب نادعلی ایجاد  19

 مجرای تازه راه یافت.گردید وقسمت اعظم آب هلمند به 

به سیستان رفته بود، مینویسد که تمام آب  1839کونولی که درسال 

های این ناحیه به یک دیگرمتصل شده واز نقطه ای حدود بند 

سیستان فعلی، به طرف غرب نادعلی جاری گردید و در نتیجه ایجاد 

این مجرای جدید، سیستان بی آب ماند.مردم جمع شده وشروع به 

بندجدیدی کردند تا آب را به نواحی بی آب هدایت کنند، ولی احداث 

به نظرمیرسد که کارساز نشده وآب ازاین سد گشتانده نشد. بطوریکه 

( دیگر روی این بندکار نمیکردند.] اما 1839در زمان سفرکونولی)

به هرحال مردم چاره ای جز ساختن بنداب بررودخانۀ  نداشتند  

کم آبی فرا رسد وآنگاه  یک بندخاکی  وباالخره صبرکردند تا فصل

شاخچه های گز وبوته شور، در محل کوهک ساختند که بنام توسط 

 یاد شد.[ « بند کهک»یا « بند سیستان»

درمحل کهک، عرض  1898سایکس مینویسدکه درسال 

ً زیادی بین 300یارد] 400رودهلمند  متر[ بود وآب باسرعت تقریبا

دخانه حرکت میکرد ومنظرۀ بسیار دو ساحل کم ارتفاع ماسه ای رو
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رودنصرو،ظاهراً همان سنا رود خواهد بود زیرا درمنابع  تاریخی بنام رودخانه نصرو  - 
جایی نشان داده نشده است، اگراین نام بعد ازتقیسم سیستان به میان آمده باشد احتمالن بنام 

 ناصرالدین شاه نام گذاری شده خواهد بود.)سیستانی(
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کهک[ مینامند. بند «]بند»جالبی داشت. مردم محل این سد را به نام 

از بسته های گز که به هم بسته شده بودند، ساخته شده و  وضع 

مستحکمی نداشت. البته استحکام این بند در همین ضعف آن نهفته 

ماید وضمناً تا بود، زیرا آب میتوانست تا حدودی از البالی آن عبورن

آن حد که برای انحراف به رود سیستان الزم است باال بیاید. البته 

کناره های کم ارتفاع وخاک سست رودهلمند در محل بند نیز برای 

احداث سد دایمی با مصالح ساختمانی مناسب نیست. با باال آمدن آب 

در رودخانه، در اثر بروز سیالب، بند مذکور شسته میشد وبا 

کردن سیالب، مجدداً بند را تعمیر یا احداث  میکردند ودر  فروکش

 مدت اعمار آن، آب مصرفی از چاه های کم عمق تامین میشد.

در زمان انعقاد کمیسیون حکمیت که بریاست گولد سمید 

فوت و بزرگترین  ۷۲0تشکیل گردیده بود طول دریاچۀ بند سیستان 

لی در زمان فوت بوده است و 18فوت و به عمق  110عرض آن 

مسافرت نگارنده عرض و عمق آن خیلی تقلیل یافته و آب از الی 

شکافهای بند جریان پیدا کرده بود. بند مزبور را معموالً بوسیله 

گزوگون مستحکم می کنند ولی هر سال احتیاج به تعمیر پیدا می 

نماید و وقتی کوه های منبع ذوب و سیستان دچار بی آبی می شود 

 64 ناگزیر به تعمیر و اصالح بند می پردازند.هزار ها مرد 

 پایان
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 465دی، جغرافیای تاریخی سیستان،صدکتر احم - 
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 همدازیگفتار 
 

 اهمیت آب ونقش آن درمنازعات ملل منطقه

 

 

 نمایی از بند کجکی هلمند

 نقش آب در منازعات ملل :

آورى که درزمیناه هااى مختلاف حیاات  با وجود پیشرفت هاى شگفت 

ه عناوان منباع اهمیت خود را با بشر صورت گرفته است،آب همچنان 

کرده اسات، باه هماین  اصلى تامین انرژى ونیز تولید کشاورزى حفظ 

پنهاااانى  دلیاال برخااى از دانشاامندان معتقداندکاااه آب دلیاال اصاالى، امااا 

  بسیارى از منازعات سیاسى ملل را تشکیل میدهد.
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چنااین بااه نظاار میرسااد کااه آب در روى کااره زمااین نساابت بااه  ظاااهراً 

، ولاى بایاد دانسات کاه آب هااى بحار شاور زیاد است  جمعیت انسانها 

باادون فلتاار کااارى بامصااارف گاازاف غیاار  وبااراى شاارب وکشاااورزى 

هماااان آبهااااى بااارف  قابااال بهاااره باااردارى اسااات . وتنهاااا آب شااایرین 

وبارانهااایى اساات کااه از کااوه هاساارازیر میگردنااد وتوسااط نهرهااا و 

رودخانااه هاااى طبیعااى بجریااان مااى افتنااد ودر امااور آبیااارى زمااین  

وآشامیدن بکاار میارود. و ایان مقادار درمقایساه باا  راى کشاورزى هاب

سه در صد نمیرسد، اماا هماین ساه  تمام آبهاى سطح زمین به بیش از 

کااه مقداربارناادگى  درصااد آب در ایااام تابسااتان دربرخااى ازکشااورها 

ساااالنه در آن هااا کاام اساات، ساابب بااروز مشااکالت ملااى وبااین المللااى 

ایطى خطار بروزجناگ هاا پایش ماى میگردد و در چناین وضاع وشار 

  آید. 

( مطلباااى زیرعناااوان 86درماهناماااه "ماااردم" چااااپ امریکاااا) شاااماره 

آماار  به نشر رسیده که در آن آماده اسات: مطاابق « جنگ برسرآب »  

سااازمان صااحى جهااان    بیشااتر از دومیلیااارد انسااان بااه کمبااود آب 

یکااائى ، دچااار اسااتند. بااه اساااس پاایش بینااى کارشناسااان امر آشااامیدنى 

که به کمبود آب شیرین دچاار اساتند، بایش  کشورهایى  ۲015درسال 

خواهندداد. آب شیرین بسارعت باه  از نصف جمعیت جهان را تشکیل 

مصاااارف آن هفاااات  کمبااااود منااااابع طبیعااااى افاااازوده، درسااااده بیسااااتم 

راطى  برابرافزایش یافت. در آن وقت جمعیت جهان دومین رشد خود 

را  ۲003بود که ساازمان ملال متحاد، ساال کرده بود و این تصادفى ن

بین المللى آب شیرین اعالم نمود. کمبود آب وپارابلم هااى ناشاى  سال 

قدرت وقابلیت آنرا دارد که به ثبات جهاانى لطماه  از آن بصورت کل 

داکترسعدزوى، براى تولید یاک تان  زند. بنابر یادداشت نویسنده مقاله 

 1500تاا  500کچاالو باه  ن گندم هزار تن آب مصرف میگردد.یک ت
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الااى  ۲500  تاان آب ضاارورت داردو یااک مقدارگوشاات ماارغ نیاااز بااه 

تاااا  1500تااان آب دارد ومصااارف)یک تااان( گوشااات گااااواز  5۷00

  «تن آب ضرورت دارد. ۷0000  

درمجلاه مساایل باین « مایکل.تى .کاالر»دانشمند معاصر امریکائى    

لتى مهاام در ماااه)مى، مقااا« جغرافیاااى نااوین منازعااه»  المللااى زیرنااام 

خلیال زمار آنارا ترجماه و درمجلاه معتبار  ( نوشته وآقاى ۲001جون 

بچاپ رسانده است. درایان  "فردا" مربوط انجمن قلم افغانها درسویدن 

درمنااطق قابال  مقاله نویسنده، پس ازبحث برتغییر استراتیژى امریکا 

نیاز  رقابت برسرمنابع حیاتى چون گاز ونفات ، در ماورد اهمیات آب

شاارایط آب نیااز درجهااان چناادان امیااد بخااش » مکااث کاارده مینویسااد:  

راکاه از بارف و بااران بدسات ماى آوریام هرگااه تجدیاد  نیست. آبهاى 

محادود میشاود. درحاال حاضارما نیماى  نشوند، مقدارقابل تعاویض آن 

تولیدغااااذا ، صاااانایع ،  از ایاااان آبهااااا را بااااراى نوشاااایدن، شستشااااو، 

اضاافى آب  ه میکنیم وضارورت برعرضاه ترانسپورت و غیره استفاد

همه روزه افزایش مى یابد. هم اکنون بسیارى ازسااحات شارق میاناه 

کمباااودمزمن آب رناااج میکشاااد و کشاااورهاى کاااه درایااان سااااحات  از 

ساال آیناده کاه نفاوس جهاان افازایش  ۲5میکنندکه در قراردارندتخمین 

 شاااهرى مسااکن گااازین میگردناااد، مااى یابااادو ماااردم بیشااتر درمنااااطق 

شد. بجاز از زماین  مشکالت شان از ناحیه کمبود آب دوچندان خواهد 

درساایر  هاى که در روى کره زمین از مقدارکافى آب برخورداراناد، 

فیصااد عرضااه  100کااه تقاضااا بااراى آب بااه  ۲050مناااطق تاسااال 

آب نزدیک میشود، میتواند رقابات شادیدى را باراى دسترساى  موجود 

افازایش دهاد.گرایش هااى محیطاى مانناد  بطورعاام به این ماده حیاتى 

از منابع آب و زمین هاى قابل آبیارى  گرم شدن کره زمین بربسیارى 

گرمااى زماین باعاث بارنادگى  تاثیر میگذارد. همچنان بلندرفتن درجه 
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احتمااالً کاه درنتیجاه  زیاددرمناطق نزدیک به بحرخواهد شد. بناابرین 

مناااطق  ت زراع یااا وضااعیت فااوق الذکربساایارى ازساااحات مهاام تحاا

دورتر از بحر تبادیل باه صاحرا شاده و باا بااال آمادن آب درساواحل ، 

ابحااااار جهااااان را درمناااااطق نزدیااااک بااااه ایاااان سااااواحل بلنااااد  سااااطح 

نیزبااا تهدیااد مشااابه )رقاباات( مواجااه هساات  خواهاادبرد...  عرضااه آب 

میاناه وآسایا باین دویاا بیشاتر  ،زیرا بسیارى ازمنابع مهام آب درشارق 

از ایان دولات  تقسیم میشود و مهم اینست کاه تعاداد کثیارى ازدو کشور

هاااا دربااااره تقسااایم آب باااه توافاااق قابااال قباااول رسااایده اناااد. ساااودان و 

به توافق رسایدند،  1995مصردرباره تقسیم آب رودخانه نیل درسال  

توافق بى ثبات بود، زیرا براى حبشه وساایر کشاورهائیکه باه  اما این 

ندعرضاااه آب را کااااهش میاااداد. عاااراق وابساااته ا آب ایااان رودخاناااه 

رودخانه فرات به نتیجه رسیده اند،  وسوریه در موردسهم شان از آب 

میگیارد، ترکیاه حاضرنیسات  اما این رودخانه که از ترکیه سرچشامه 

باساوریه و اردن  تا معاهاده تقسایم آب راباا آنهاا امضااء کناد. اسارائیل 

توافاق  قشه دارد. یگاناه درمورد استفاده از آب رودخانه هاى اردن منا

دوامدار واساسى بین هندوپاکستان درموردتقسیم آب رودسند است کاه 

  همین توافق هم درگرو ثبات روابط دوکشورقرار دارد. حتى 

به همان پیمانه ایکه نفوس جهان افزایش مى یابد و در اثرپدیده گرین 

ین هواى جهان گارم شاده میارود، باه هماان پیماناه منازعاات با هوس، 

درموردعرضاه موجاوده مناابع ماذکور ازدیااد  المللى اینجاا وآنجاا نیاز 

ساخن میارود مانناد نفات وگازپااى  مى یابد ....هنگامى که دربااره آب 

دومااین « هااارت موهااه »امنیاات ملااى درمیااان کشاایده میشااود. بااارى 

لوکس  آب براى اسرائیل یک چیز »صدراعظم اسرائیل گفته بودکه : 

دمندکه بایاااد باااه مناااابع طبیعاااى ماااا عاااالوه یاااا فقاااط یاااک خواسااات ساااو

پطاروس غاالى درهنگاامى کاه « آب خودش حیات اسات. شودنیست ، 
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ادعاااا نمودکاااه :  1988مصاااربود،باعین لهجاااه درساااال  وزیرخارحاااه 

باااالى آب نیال خواهاد بااود ناه باااالى  جناگ آیناده درمنطقااه ماجناگ »

 « سیاست.

نتاارول شااانرا کاارده اندکااه آنهااا ک همچنااان برخااى از کشااورها تهدیااد 

نماود. ماثالً ترکات  برعرضه آب بمثابه یک وسیله اجبار قایم خواهناد 

داد کاه  ساوریه را اخطاار  1989اورزال رئیس جمهورترکیه درسال 

هرگاه آن کشور به فعالیت ک ردها درقلمرو خود خاتمه ندهد، حکومت 

جریااان آب رودخانااه فاارات را باارروى سااوریه خواهااد بساات.  ترکیااه 

درشاارق میانااه، اسااتعمال قااوه  196۷سااال  گفاات کااه جنااگ  هکااذا بایااد

دولت هااى عارب پاالن داشاتند  براى حل مناقشه برسر آب بود، زیرا 

بااه ساامت اردن  کااه مساایر آب رودخانااه اردن را از اطااراف اساارائیل 

باالى  تغییر دهند که کارى ناممکن بود. بدین ترتیب فشار روزافزون 

ادهاى تقسیم آنها درآیناده تصاادمات ذخایر حیاتى و هکذا نبودن قرارد

  (۷، ص۲3بیشتر خلق خواهد نمود. )فردا، شماره  را 

تحلیلااى از گاارایش منااابع »نویساانده درپایااان مقالااه اش مینویسااد کااه: 

هاى سیاسى و جغرافیائى مارتبط باا آنهاا یاک ذره باین  جهانى و پدیده 

میتوانناد  مداران آماده میکندکاه باه کماک آن نیرومند را براى سیاست 

را تنظیم نمایناد، ماثالً حکومتهاا  مسایل بزرگ سیاسى و امنیتى جهان 

انکشاااف مااواد  بایااد در راه کمااک مااالى بیشااتر بااه تحقیقااات بخاااطر 

سااوخت وسیسااتم ترانسااپورتى همااین بخشااها، تااالش باازرگ بااه خاارج 

دهناااد. بااارعالوه تاااامین عرضاااه متاااوازن آب مساااتلزم صااارف پاااول  

ک زدائى و آبیارى موثر زمین هاى بیشتر هاى نم بیشتربراى تخنیک 

باراى ماذاکره بااالى ایجااد رژیام باین  بخاطر تولیدغله اسات. مسااعى 

اسااتوائى نیااز ایجاااپ کمااک  المللاى جهاات حفااظ وحراساات جنگاال هاااى 
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چنادین جانباه  مالى بیشتررا میکند. اما تالش ها بایاد توساط ابتکاارات 

اده و تقسایم مناابع به منظورکاهش خطر نزاع هاى قهرآمیزبرسراساتف

حیاتى مورد مناقشه همراه گردد. مثالً جامعه جهانى باراى حال صالح  

باالى حاکمیت و انکشااف مناابع سااحلى بحیاره کساپین و  آمیزمنازعه 

هاااى ساااحلى ایاان دوبحیااره فشااار وارد  بحیااره جنااوبى چااین بردولاات 

شاه میتوانناد باراى حال مناق نماید. سازمانهاو موسسات بین المللى نیاز 

کمک نمایند.  مشابه دراطراف خلیج فارس، بحیره سرخ و خلیج گینى 

هم سارحد  درعین حال براى جامعه جهانى ضروریست تا دولت هاى 

با رودخانه نیل ، رودخاناه اردن و دجلاه وفارات را تشاویق نمایناد تاا 

ایجاااد یااک رژیاام مشااترک تقساایم آب ایاان رودخانااه هااا باااهم بااه  بااراى 

  ( ۲00۲، سپتمبرـ اکتوبر ۲3)فردا، شماره   « مذاکره بنشینند.

  اهمیت آب برای افغانستان: 

اهمیاات آب و نقااش حیاااتى آن در زناادگى انسااان وحیااوان ونبااات و    

آنقااادر روشااان اسااات کاااه حاجااات باااه دلیااال وبرهاااانى  محااایط زیسااات 

ندارد.درکشورما که سرسبزى وشادابى آن به سخاوت طبیعت بستگى 

شت ساازى برخورداراسات. زیراکاه حیاات اهمیت سرنو دارد، آب از 

زراعت، باغدارى ومالادارى بساته اسات. وایان  درصد مردم مابه  90

اسات و درصاورت فقادان آب ریشاه  هرسه بخاش مناوط باه وفاور آب 

 1998متواتر ساالهاى  زندگى دراین کشور میخشکد. خشکسالي هاى 

 برپیکار چنان ضاربات خردکنناده وخساارات جباران ناپاذیرى ۲003تا

اقتصااد زراعتاى ومحایط زیسات افغانساتان وارد نمودکاه تماام باغااات 

وتاکستانهاى مردم از ریشه ساوختند وده هاهزارگااو وگوسافند واساپ  

تشنگى ویا فقدان علوفه تلف شدند. صادهاهزارخانوار دهقاان  وشتراز 

وغیرکااوچى کشورخاکسااتر نشااین شاادند. ناارخ مااواد  و مالاادارکوچى 
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جات وسبزیجات بطورسرسام آورى  میوه  خواربار وازجمله گوشت و

در طاول یکساال حتااى  بلناد رفات، چنانکاه خااانواده هااى باى بضاااعت 

همااین  یااک بااار هاام تااوان خریااد یااک کیلوگوشاات را نداشااتند. در طااى 

سااالها برخااى از مااردم حاضرمیشاادند تااا کودکااان خااود رادر باادل یااک 

قیمااااات یاااااک باااااوجی  آرد باااااه  ساااااالها بفروشاااااند)درآن باااااوجى آرد 

استثوابى دراختیار کسانى بگذارند  فغانى رسیده بود( و یا سیصدهزارا

زنادگى انساان وحیاوان  که تاوان نگهادارى آن کاودک را داشاتند. لهاذا 

گسسااات  ونباااات ودرمجماااوع آباااادانى وعماااران وتمااادن باااا آب، پیوناااد 

ناپاذیردارد. وبادون آب ناه تمادنى ممکنساات شاکل بگیارد وناه تولیاادى 

کاه آب شایرین اسات آثارتمادن واثار ببندد. از همین روهرجا  صورت 

میشاود، چاه انساانها هماواره درکناار دریاچاه هاا و  انسان متمدن دیاده 

یازیاده انادو آثاارى از خاود برجااى  رودخانه ها به ایجااد تمادن دسات 

  گذاشته اند.

کشور جهان ،درظرف  9۵متخصص از 1300ی که با کمک گزارش

زمان ملاال متحااد میلیااون دالااراز سااوی سااا ۲۲چهارسااال بااا مصاارف  

حااکی اسات کاه خشاک ساالی هاا باعاث گساترش منااطق  انجام شده ، 

وتالش جامعه جهانی را برای مقابله با فقر و  خشک در جهان گردیده 

  گرسنگی به خطر می اندازد.

نویسااندگان ایاان گاازارش ماای گوینااد کااه جلااوگیری از تناازل مناااطق 

مناااطق بیابااانی یااک مشااکل عظاایم جهااانی اساات.  خشااک بااه مناااطق 

های زمین را دربرمای گیارد کاه  درصد سطح کل خشکی  ۴1خشک 

تقریبااا دو میلیااارد  در حااال گسااترش اساات.این مناااطق محاال سااکونت 

انساااان از جملاااه فقااارزده تااارین مردماااان در آسااایای میاناااه و شااامال 

آفریقاست.یکی از بزرگترین مشکالت این است که با خشک تر شدن  
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ین ماای رود. ایاان وضااع باعااث خاصاایت حاصاالخیزی آن از باا زمااین، 

  شمار پناهجویان می شود.  افزایش فقر و افزایش 

گاازارش ماای افزایااد: دامنااه تاااثیر ایاان پدیااده از نااواحی خشااک بساایار 

طوفااان هاااای غباااار از صااحرای گاااوبی در آسااایا و  فراتاار مااای رود. 

تنفساای در مناااطقی بااه دوردسااتی  صااحرای آفریقااا مسااوول مشااکالت 

  بود.آمریکای شمالی خواهد 

، سرمنشی ملل متحد در پیام ساالنه خود به مناسابت روز کوفی عنان

جهانی مبارزه علیه خشکسالی گفته است: خشکسالی خطر بزرگی را 

نماااوده و در برخااای از منااااطق ایااان کشاااور روباااه  متوجاااه افغانساااتان 

  گسترش است.

کااوفی عنااان عااالوه کاارد: خشکسااالی یااک مشااکل محیطاای اساات کااه 

بیش از یک ملیارد انساان را تهدیاد میکناد و هماه    صحت و معیشیت 

دالاار بااه  حاصااالت زراعتاای خساااره  ساااله  تخمیناااً چهاال و دو ملیااارد 

ضاامن آنکااه : سااال  وارد میشااود. سرمنشاای  ملاال متحااد در پیااام  خااود 

مشخصااً در  را سال بین المللی خشکساالی نامگاذاری نماوده،   ۲00۶

خطاار بزرگاای را متوجااه  باااره افغانسااتان اظهااار داشاات: خشکسااالی

افغانسااتان نمااوده و در مناااطق شاامال، غاارب و جنااوب کشااور روبااه  

اساات.عامل  عمااده خشکسااالی در ایاان کشااور قطااع و ساایع    گسااترش 

                                                                                                    است.                                           وغیر  فنی جنگالت 

درصااد جاانگالت  30ذشااته باار اساااس تخمااین مقامااات، در دو دهااه گ 

شااده اساات. در حالیکااه ایاان رقاام  در والیااات  پکتیااا،  قطااع  افغانسااتان 

سااال  ۲0درصااد ماای باشااد.طی  ۷0  الاای  ۵0خوساات و پکتیکااا بااین 

شااادت خشکساااالی باااه  ساااال اخیااار واقعاااات  ۶گذشاااته و خصوصااااً در 



 111  اهمیت اجتماعی واقتصادی آنوبندکمال خان 

افاازایش یافتااه و ممکاان اساات ایاان یااک رونااد غیاار قاباال باااز گشاات 

باشد".در بخش های وسیعی ازوالیات قندهار، هلمند و نیمروز وضع  

دراماتیاک  باد تار شاده و برخای از ایان منااطق ممکان اسات  به گونه 

زندگی ساکنان خود را تآمین کناد. سار منشای  دیگر نتواند مانند سابق 

مشکل کمباود معلوماات ،ارزیاابی   اسفانه هنوز هم ملل متحد افزود: مت

 19۵0در سااال  دقیااق  وضااع ، پاسااخ بااه آنرامشااکل ساااخته  اساات. 

بودند و  فیصد نفوس افغانستان در مناطق روستائی  ساکن  9۴تخمیناً 

درصااد کاااهش یافتااه وجمعیاات ساااکن  ۷8بااه  ۲000ایاان رقاام تاسااال 

  ه است.دراثرخشکسالی وجنگ ها افزایش یافت درشهرها 

افغانساااتان  کنوانسااایون  مقابلاااه  خشکساااالی را در یاااازدهم جناااوری 

رسانید و در ماه مای ساال گذشاته یاک هیئات افغاانی  به امضا  199۵

بیناای تطبیااق ایاان  کنوانساایون اشااتراک  در سااومین جلسااه کمیتااه  باااز 

  (  ،۲00۵جون.bbc 19 «)نموده بود.

را کااوه هاااى ساار بفلااک درافغانسااتان باایش از سااه چهااارم ساااحه آن   

هازار متاراز ساطح بحربلنادى 6تاا  3میدهناد کاه از  کشیده اى تشکیل 

وسط کشور با طاول شاش صادکیلو متار  دارند. کوه هاى هندوکش در 

از دره هریارود در غارب  و بلنداى سه تا پنج هزار متر واقع شده که 

سلساله کاوه  کشور بسوى شرق تا ساطح مرتفاع پاامیر اداماه ماى یاباد. 

اى سلیمان و سفید کوه از شمال شرق کشور بسوى جنوب تا حاوزه ه

سند و بلوچستان امتداد یافته است که بیش از ششصد کیلاو متار طاول  

هاى سلیمان و سفید کوه مسطور از جنگالت انبوه است که  دارد. کوه 

ختان صنوبر وکاج و منبع بازرگ درآماد ماردم  داراى ذخایر مهم در 

هندوکش از سیاه کوه در بخش غربى  کوه هاى  محل است. اما سلسله

پوشش گیائى اسات ، ولاى  تا پامیر در منتها الیه شرقى ، فاقد هرگونه 
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رودخانااه هاااى  داراى یخچالهاااى بزرگااى اساات کااه منااابع دایمااى آب 

افغانستان مى باشد.  این رودخانه ها، درحوزه غارب وجناوب غارب 

یاارود ، رودخانااه فااراه ، عبارتنااد از: رودخانااه هیرمند،رودخانااه هر 

مرغاب، رودخانه هااروت یاا ادرساکن، رودخاناه خاشارود،  رودخانه 

 رودخانه ارغنداب ،رودخانه غزنى .  رودخانه ترنک، 

آماو، رودخاناه کوکچاه ،  : رودخاناه رودخانه هاى حوزه شمال چون 

سامنگان ،  رودخانه پنچ ، رود خانه تالقاان، رودخاناه قنادز، رودخاناه 

   بنگى قلعه، رودخانه های فاریاب وجوزجان،رودخانه 

شاارقى ازسلسااله کااوه هاااى سااپین غر)ساافیدکوه( وجنااوب  در حااوزه 

و رودخاناااه کابااال، رودخاناااه کنااار و  رودخاناااه پنجشااایر،  هنااادوکش:

)از دامناااه هاااای   رودخاناااه کاماااه ،رودخاااان باشاااگل ]یاااا لنااا ی سااایند[ 

شاااگل هناادوکش درنزدیکااای کوتاال مناااوال سرچشاامه گرفتاااه از دره با

نورسااتان گذشااته درنزدیکاای ارنااوی بااا دریااای کناار یکجااا میشااود(،  

نورستان،رودخانه یاارکهن یاا مساتوج، رودخاناه پااتکوه  رودخانه پیچ 

رودساارخرود،رودخانه تااوچى، رودخانااه گوماال، وغیااره  یااا چتاارال، 

وکوچااک سرچشاامه میگیرنااد کااه آب اکثاار ایاان  رودخانااه هاااى خااورد 

اساسى و هدایت آن بار اراضاى  بندهاى رودخانه ها به علت فقدان سر

کشااورهاى همسااایه چااون  قاباال کشاات در داخاال کشااور، ساارانجام در 

کشااورها از  ازبکسااتان ، ترکمنسااتان، ایااران و پاکسااتان میریزنااد وآن 

داشاته، در تولیاد  آب هاى که طبیعت آنرا باه ماردم افغانساتان ارزاناى 

میگیرناد،  ار انرژى وامورکشاورزى ومصرف نوشیدن مردم از آن ک

بدون آنکه به افغانستان باه عناوان صااحب اصالى ایان ثاروت طبیعاى 

  سنت پول بپردازند، یا یک تشکرخشک وخالی بکنند.  یک 
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افغانستان با وجود داشاتن ایان هماه اب وشارایط مسااعد جیاوفزیکی ، 

اسااتفاده معقااول از رودخانااه هااای طبیعاای خااود چاارا از  بخاااطر عاادم 

علات ایان امربادون تردیاد، نباود مناابع  ی بارد؟ ناحیه کمبودآب رنج ما

ماالی کااافی وفقادان ماادیریت ساالم ورهبااری دلساوز بااه حاال مااردم در 

  رأس  این کشور است. 

متاسفانه افغانستان به علت هجومهااى ادواری و جناگ هااى طاوالنى  

و  19مسااتمر اسااتعمار انگلاایس وروساایه درسراساارقرن  ومااداخالت 

بیشاااتروقت و انااارژی خاااود را درطااارد   قساااما قااارن بیساااتم باالجباااار

فرصت یافتاه اسات تاا باه  اشغالگران ومتجاوزین صرف کرده وکمتر 

تاااهنوز در  رشااد اقتصااادی واجتماااعی جامعااه خااود بپااردازد وبنااابرین 

ردیاف کشااورهاى توسااعه نیافتااه جهاان قراردارد.یکاای از نتااایج عمااده 

ن مااا همااه جنگهااا وکشاامکش هااای اسااتعماری اینساات کااه تااا کنااو ایاان 

آبااى خااود در جهاات رونااق وتوسااعه کشاااورزی  نتوانساته ایاام از منااابع 

مای بینایم باه علات فقادان بنادها  بدرستی  بهره بردارى نماییم. چنانکه 

رودخاناااه هاااا  وساااربندهای آب رودخاناااه هاااا، سرازیرشااادن  آب در 

دربهااار و اوایاال تابسااتان بااه ساایل هاااى ویرانگرمباادل شااده وباعااث 

و اراضاای زراعاات شااده  واز میااان رفااتن  تخریااب مناااطق مسااکونى 

ثمر رسیده مردم میگردد، ولى دراواخر تابستان وفصل  فصل های به 

درکاوه هاا ویخچالهاا آب میشوند،مسائله کمباود  خزان که ذخاایر بارف 

معضااله  اساسااى مااردم مباادل میشااود  آب در بسااى نقاااط کشااوربه یااک 

ن ایان وضاعیت میگردد. ای واین دور وتسلسل کشنده همه ساله تکرار 

که:" اب درکوزه  ، این ضرب المثل عامیانه را درذهن ما زنده میکند 

  وما تشنه لبان میگردیم" 
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اگر انتظار داریم که فقر وبیکاری از کشور محو گاردد، بایاد باه امار 

وباغداری وتولید انرژی حق اولیت داده شود واین ماامول  کشاورزی 

کش داخلی را با بساتن های سر برآورده نمیگردد، مگراینکه رودخانه 

ونظام ابیاری  وسدهای ذخیره آب، تحت کنترل بیاوریم   بندهای برق 

را درکشور برای رونق کشاورزی وتوسعه باغداری وتولید نرژی با 

  تحنیک معاصر احیاء کنیم. امکانات 

از سوی دیگر به دلیل عدم مهار آب رود خاناه هاا و خشكساالي هاای 

یافتااه و  سااطح كشاات و زراعاات در کشااور کاااهش پاای در پاای، میاازان 

ملیاون  6.۷مسؤالن وزارت زراعت نیز گفته اند در حاال حاضار از 

آن كشات مای شاود.  هكتار زمین زراعتی ، كمتر از دو ملیون هكتاار 

برخاي از نمایناده گاان ماردم در شاوراي والیتاي، ایجااد  پاروژه هااي  

  خوانند.زیربنایی در كشور را از مسؤلیت های دولت می 
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 گفتار سیزدهم

 

 1399دلو 18صبح/ 8روزنامه 

 

 اساس؛ های بی ای برای حقابه اساسنامه

 تنها معاهده هلمند اساس است

 

 عبدالبصیر عظیمی،  سابق معین وزارت انرژی و آب 

 و پژوهشگر  انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان
 

 1399دلو  18سیدعلی حسینی و عبدالبصیر عظیمی

 
اخیراً هیأتی از طرف دولت افغانستان به ایران رفته و در خصوص 

که تأمل برانگیز   معاهده هلمند توافقاتی با جانب ایرانی انجام داده

که دریای هلمند تنها  است و باید با دقت زیاد موشکافی شود؛ چرا

شاهرگ حیاتی جنوب کشور است و هرگونه توافق ناسنجیده بر سر 

زایی و  آبی، بیابان تواند عواقب بسیار خطرناکی، مانند بی آن می

https://8am.af/author/news-8am/
https://8am.af/author/news-8am/
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گان داخلی را به دنبال داشته باشد. افغانستان کشور زراعتی  بیجاشده

قر زایی و کاهش ف است. زراعت عامل اصلی رشد اقتصادی، اشتغال

در کشور است. افزایش محصوالت زراعتی باعث رشد تولید، 

شود. در  دستی و افزایش صادرات کشور می خدمات و صنایع پایین

واقع این آب است که از طریق زراعت و مالداری باعث پویایی و 

شود.  های اقتصادی می تحرک و ارزش افزوده در سایر بخش

ت، باید در اولویت قرار بنابراین، هر موضوعی که به آب مرتبط اس

 گیرد.

براساس گزارش اخیر خبرگزاری ایرنا، توافقات هیأت افغانستان با 

کشی جدید در  از جمله نقشه –ایران شامل یک اساسنامه در هفت بند 

برداری و تأمین آب  حوضه آبریز هلمند، حفظ امنیت انجینران نقشه

مندی، علی ارج رودخانه مرزی دو کشور است. همچنین، عباس

تأمین حقابه تاالب »ولسوال )فرماندار( زابل ایران نیز گفته است: 

« المللی هامون از مواردی است که در دستور کار قرار دارد. بین

سال قبل با تغییرات  ۲0متأسفانه از حدود »ایرنا اضافه کرده است: 

ایجادشده در وضعیت جوی، ایجاد سدها و بندهای مختلف در مسیر 

ه، توسعه اراضی زیر کشت خشخاش در افغانستان و این رودخان

کیلومتری مرز ایران در  800های سد کجکی در حدود  بستن دریچه

سالی بر مناطق  والیت هلمند، مسیر طبیعی آب مسدود و پدیده خشک

دست این رودخانه در کشور افغانستان و ایران غالب شده  پایین

 «است.

شود.  رف ایرانی پرداخته نمیدر این نوشته به ادعاهای غیرعلمی ط

کند؛  بدیهی است که هر شخصی برای منافع کشور و مردمش کار می

دهنده رویکرد غیرمسووالنه است. واضح  هایی نشان اما چنین اتهام
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سال گذشته هیچ بندی روی دریای هلمند ساخته نشده  ۲0است که در 

زن و همچنان ظرفیت ذخیره آب بند کجکی به دلیل رسوبات در مخ

 19۵3آن، به شدت کاهش پیدا کرده است. بند کجکی در سال 

میالدی )بیست سال قبل از معاهده هلمند( تکمیل شده بود. همچنان 

مطرح کردن موضوعاتی مانند کشت خشخاش، مهاجرین، 

… های اقتصادی افغانستان، امینت و ها و ناچاری گی وابسته

آمیز علیه  ابزارهای فشاری است که بار بار به صورت مبالغه

های افغانستان استفاده شده است. اما همه این موضوعات موقتی و  آب

با صلح و ثبات در کشور در حال رفع شدن است و انتظار این است 

ضوعی که دایمی و که با دیپلماسی علمی آب، خلط نشود، مو

 کننده آینده کشور است. تعیین

 13۵1آغاز شد. در سال  133۲کار اعمار بند کجکی در سال 

دومین توربین آن نصب شد. این  13۵3نخستین توربین و در سال 

 المللی بازسازی شد از سوی نیروهای بین 1388بند در سال 

هلمند  برای بحث در این مورد، ابتدا به صورت مختصر به معاهده

میالدی میان صدراعظم افغانستان )محمد موسی  19۷3که در سال 

وزیر ایران )امیر عباس هویدا( به امضا رسید،  شفیق( و نخست

گان، معاهده آب  شود. قابل ذکر است که از نظر نویسنده اشاره می

ای است که در طول تاریخ کشور با در نظر  هلمند بهترین معاهده

توان  مدت افغانستان به امضا رسیده است و می گرفتن منافع طوالنی

توان  آن را نمی  آن را اوج شاهکار دیپلماسی کشور نامید. هیچ ماده

یافت که منافع کشور در آن در نظر گرفته نشده باشد. این نشان 

ً متخصصان کاردان و دلسوز به وطن  می دهد که در آن زمان واقعا

د. به قول یکی از متخصصان ان این وظیفه را به درستی انجام داده
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ها مجسمه موسی شفیق  ارشد ایرانی، روزی فراخواهد رسید که افغان

 های شهرهای نیمروز و کابل نصب و او را تقدیر کنند. را در میدان

 

ای در خصوص  ، مذاکرات بسیار طوالنی و پیچیده13۵1تا سال 

شد. این  تعیین حقابه رودخانه هلمند میان افغانستان و ایران انجام

المللی، منجر  های بین مذاکرات، پس از مطالعات تخنیکی توسط تیم

با امضای قرارداد هلمند بین دو کشور شد که تنها سند معتبر با 

االجرا در این حوضه آبریز است. در این  المللی و الزم اعتبار بین

معاهده پس از مطالعات تخنیکی دقیق، میزان حقابه هر دو کشور 

ها تعیین شده است. این شرایط شامل نیاز  از و شرایط آنبراساس نی

آب شرب، زراعت و محیط زیست است. در مقدمه این معاهده چنین 

دولتین ایران و افغانستان با آرزومندی رفع دایمی کلیه »آمده است: 

اسباب اختالف در مورد آب رود هلمند و به منظور حفظ روابط 

گی، تصمیم  ی از برادری و همسایهالمللی و احساسات ناش بین حسنه 
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توجه گردد که « ای را به این منظور منعقد نمایند. گرفتند که معاهده

شده است. « رفع دایمی کلیه اسباب اختالف»در این مقدمه، تأکید بر 

به این معنا که هر دو دولت در مذاکرات تمام نیازهای ممکن را 

ً این سنجیده بودند و در این قرارداد گنجانیده شد ه است که مسلما

نیازها شامل تمام نیازهای آبی که در فوق اشاره شد، بوده است. از 

این معاهده ممثل »کند که:  طرف دیگر، ماده دهم این معاهده تأکید می

باشد و احکام این معاهده صرفاً  موافقت کامل و دایمی دولتین می

یچ )یک( )محض( در داخل حدود محتویات آن اعتبار دارد و تابع ه

«. باشد اصل )پرنسیب( یا سابقه )پرسندنت( موجود یا آینده نمی

گونه ادعایی مبنی بر تغییر شرایط و لزوم مذاکره مجدد  بنابراین، هر

 بر سر آب هلمند، خالف این معاهده است و پذیرفتنی نیست.

تواند فقط از سه  همچنین طبق بند الف ماده سه این معاهده، ایران می

به خود را برداشت کند که در معاهده چنین ذکر شده است: نقطه، حقا

در موضعی که خط سرحد  1٫است:   دهی قرار ذیل مواضع تحویل»

در دو موضع دیگر بین پایه  ۲٫کند.  رود سیستان را قطع می

سرحدی پنجاه و یک و پنجاه و دو که در خالل مدت سه ماه بعد از 

فاصله و سمت هر   با تثبیت انفاذ این معاهده توسط کمیساران طرفین

های سرحدی مذکور در جایی  یک از آن دو موضع از یکی از پایه

که خط سرحد در بستر رود هیرمند )هلمند( واقع گردیده، تعیین 

گردد. تعیین آن دو موضع بعد از تصویب دولتین نافذ شمرده  می 

در حقیقت، تعیین این سه نقطه جهت نظارت جانب « شود. می

ان از میزان برداشت آب توسط ایران است، تا این کشور افغانست

مطابق معاهده، حقابه خود را برداشت کند و حقی از طرفین ضایع 

 نشود.
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باتوجه به این موارد، در این مقاله توافقات اخیر هیأت افغانستان با 

  شود. جانب ایران ارزیابی می

حوضه آبریز  تقریباً تمامی  آبریز هلمند: کشی جدید در حوضه نقشه

های آن هم همیشه  هلمند در خاک افغانستان قرار دارد و تهیه نقشه

توسط متخصصان کشور در افغانستان انجام شده است. امروزه با 

های رقومی،  ای و داده رفته، تصاویر ماهواره های پیش تکنولوژی

های حوضه آبریز با دقت باال به راحتی قابل انجام است که  تهیه نقشه

ها و هم متخصصان آن در کشور موجود اند.  ین تکنولوژیهم ا

بنابراین، هیچ لزومی ندارد که در این خصوص، آن هم در حوضه 

 هلمند با ایران بخواهیم به توافق برسیم.

از طرف دیگر، این موضع هیچ تأثیری در حقابه ایران ندارد که 

ران طبق ها روی آن توافق کرده است. حقابه ای طرف افغانستان با آن

در موضع دستگاه »ها  گیری بند ج ماده اول معاهده با توجه به اندازه

تعیین « شناسی دهراود بر دریای هلمند باالتر از مدخل بند کجکی آب

شود. بنابراین، مساحت و نقشه حوضه تأثیری بر تحویل حقابه  می

کشی جدید در حوضه آبریز هلمند با  ایران ندارد. توافق بر سر نقشه

معنا و خارج از چارچوب معاهده و بیرون از  ران، کامالً بیای

 وظایف کمیساران آب هلمند است.

اگر این محافظت )مطابق بند  برداری: حفظ امنیت انجینران نقشه

الف ماده سه معاهده(، برای تعیین نقاط برداشت حقابه ایران در 

محدوده مرزی است، در این صورت در راستای پیشبرد معاهده 

توان آن را گام مثبت در جهت تطبیق این معاهده  مند است و میهل

ها، با  نیمه  اکنون ایران عالوه بر برداشت آب توسط چاه شمرد. هم
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های آب در نقاط مختلف دریای هلمند بسیار زیادتر از  نصب پمپ

گونه نظارتی از طرف افغانستان روی  کند که هیچ حقش برداشت می

لی اگر این محافظت به این معنا باشد که گیرد. و ها صورت نمی آن

از جمله تعیین مسیر  –های مختلف  برداران ایران به بهانه نقشه

 رودخانه وارد عمق خاک افغانستان شوند، کامالً زیر سوال است.

 

بحث تأمین آب رودخانه مرزی  تأمین آب رودخانه مرزی دو کشور:

 هدف از مذاکرات هلمند قبالً در معاهده هلمند مشخص شده و اصوالً 

بسیار طوالنی که منتج به امضای معاهده هلمند شده، توافق بر سر 

همین نکته بوده است. اگر منظور از توافق، این است که باید حقابه 

ای در نظر گرفته شود که کامالً خالف مواد دوم، چهارم و  جداگانه

ه به بند آخر ماده پنجم معاهده هلمند است. از طرف دیگر، با توج

از جمله ماده دهم این معاهده، هر دو  –نکاتی که در باال ذکر شد 

اند که این معاهده ممثل موافقت کامل و دایمی در  کشور پذیرفته

خصوص حل مشکالت رودخانه هلمند است. بنابراین، هرگونه 

های جدید، خالف این معاهده و  مذاکره جدید در خصوص تعیین حقابه

 است.خالف منافع ملی کشور 

ای را که این روزها طرف ایرانی مطرح  مسأله ها: حقابه هامون

کند، این است که در آن روزها موضوع محیط زیست مانند  می

ها  امروز اهمیت نداشته است. بنابراین، در خصوص احیای هامون

 باید مجدداً مذاکره شود. در جواب باید گفت:

در طبق مقدمه معاهده، تمامی مسایل بین دو کشور  .1

 خصوص هلمند با این معاهده حل شده است.

براساس اصل دهم، این معاهده تابع هیچ اصل سابقه،  .۲

که در آن زمان  شود. بنابراین، به فرض این موجود و آینده نمی
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توان معاهده  موضوع محیط زیست مطرح نبوده است، باز هم نمی

 هلمند را به خاطر آن تغییر داد.

أله تغییرات اقلیم را نادیده ها نباید مس در خصوص هامون .3

ای و جهانی است و افغانستان نیز یکی  گرفت؛ اما این پدیده منطقه

 از قربانیان بزرگ تغییرات اقلیم است.

ای امروز انداخته شود،  اگر نگاهی به تصاویر ماهواره .4

تر از آن را(  شود که ایران تمام حقابه خود )و حتا بیش مشاهده می

کند. ایران  که ساخته است، ذخیره می ای در چهار چاه نیمه

خواهد استفاده کند؛ اما  ای که می تواند از حقابه خود به هرگونه می

ها بسیار  آید که گنجایش این چاه نیمه مشکل در جایی به وجود می

های نرمال آبی( است و در  تر از حقابه ایران )حتا در سال بیش

ا باز و بدون هیچ ه های این چاه نیمه ها، دریچه زمان سیالب

ها هدایت  ها به طرف چاه نیمه ای قسمت اعظم سیالب محاسبه

ها نرسد. مشکل  شود تا آبی به هامون شود. این کار سبب می می

که حقابه خود را صرف در  دیگر این است که ایران به جای این

آبی نشود، قسمتی از آن را به  منطقه زابل مصرف کند تا دچار کم

ز حوضه هلمند، مانند زاهدان توسط خط لوله شهرهای خارج ا

آبی در منطقه زابل  کند که این کار نیز باعث افزایش کم منتقل می

ها را از جای اصلی آن به  شود. بنابراین، ایران هامون ایران می

تر منتقل کرده که فقط تحت کنترل خودش است و  نقطه پایین

کامالً واضح است کند. در تصویر  هرگونه که بخواهد استفاده می

ها مسیر آبی را که باید به صورت طبیعی به  که چطور ایرانی

  ها جریان داشته باشد، توسط کانال به چهار چاه نیمه طرف هامون

های مصنوعی با ظرفیت بیش از یک میلیارد متر  که مانند دریاچه

کند، منحرف کرده و باعث تشدید بحران  مکعب عمل می
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شده است. همچنان در تصویر واضح ها  محیطی هامون زیست

ها با  آبی است، چاه نیمه ها در بی است، در عین حالی که هامون

 تمام ظرفیت لبریز آب است.

 

 های پر آبی که ایران حفر کرده است های خالی هلمند و چاه نیمه هامون

 

احکام معاهده هلمند راجع به تحویل  به منظور تطبیق  کمیساران:

شده، از سوی هر طرف کمیسار و معاون تعیین شده مقدار آب تعیین 

و  ماده سوم، چهارم  کنند. مطابق  گی می که از دولت خود نماینده

کمیسارها از بین »یازدهم پروتکل شماره یک ضمیمه معاهده هلمند 

کمیساران در کلیه مسایل »و « شوند رتبه منصوب می مأمورین عالی

باشند و در امور  دولت خود میناشی از اجرای این پروتکل نماینده 

بحیث( مأمورین ارتباط  مربوط به این پروتکل بین دولتین به عنوان )

ها و یا از  ای که از طرف کمیته فیصله »و « نمایند اجرای وظیفه می

گیرد، باید در داخل حدود این معاهده و  مجرای دیپلماسی صورت می

« ناقض نداشته باشد.احکام آن ت این پروتکل بوده، با هیچ حکم از 

بنابراین، باید توجه صورت گیرد که توافقات بین کمیساران از 
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گی رسمی از دولتین  اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و نماینده

کنند. همچنان کمیساران فقط وظیفه تحویل مقدار تعیین شده آب را  می

ین احکام ا ها در تناقض هیچ حکم از  های آن دارند و نباید فیصله

 معاهده باشد.

آب تنها مزیت رقابتی افغانستان در مقایسه با کشورهای همسایه 

است، به شرطی که افغانستان توانایی مهار و کنترل آن را داشته 

های خویش  باشد. افغانستان اول از همه باید قدرت کنترل و مهار آب

نفی های م های حداقلی برای مقابله با دخالت را داشته باشد، تا تضمین

گان ایجاد شود. بعضی تصورات نادرست به  و توازن با همسایه

ارتباط فراوانی آب در افغانستان وجود دارد که گویا این کشور 

تواند در مقابل نفت، یا دسترسی  های سرشار است که می دارای آب

به بنادر آزاد، یا برخی از امتیازات با کشورهای همسایه تبادله شود 

ی کشور ایجاد نشود. حداقل در غرب و و کدام مشکلی برا

غربی افغانستان نه تنها این تصورات نادرست است، بلکه  جنوب

حداقل آبی که برای زنده ماندن خود این مناطق الزم است نیز وجود 

 ندارد.

که طرف ایرانی بارها تالش کرده است که با هوشیاری  در پایان این

اضافات را در معاهده های مختلف زمینه تعدیل یا  و تحت عنوان

هلمند باز کند؛ واضح است که تن دادن به انجام چنین کارهایی به 

طور که گفته شد  هیچ وجه در راستای منافع ملی ما نیست. همان

کمیساران فقط وظیفه تحویل مقدار آب تعیین شده و نظارت بر 

اجرای معاهده را دارند و بس. بنابراین، باید جلوی هرگونه مذاکرات 

گیری حقابه رودخانه  توافقات غیرقانونی، مانند تدوین اساسنامه پی و

هلمند گرفته شود. مطابق ماده پنجم معاهده هلمند، پس از تحویل 

افغانستان با حفظ تمام حقوق بر باقی آب رود هلمند، » حقابه ایران 
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نماید و آن را به  هر طوری که خواسته باشد، از آن استفاده می

تر از  گونه ادعایی بر آب هلمند بیش ایران هیچ .رساند مصرف می

حتا اگر  –مقادیری که طبق این معاهده تثبیت شده است، ندارد 

هلمند میسر هم باشد و مورد   تر در دلتای سفالی مقادیر آب بیش

بنابراین، این وظیفه ملی ما است « استفاده ایران بتواند قرار گیرد.

های شهرهای نیمروز و  یدانکه اگر مجسمه موسی شفیق را در م

 داری کنیم.  کابل نصب نکردیم، حداقل از میراث او نگه

 (1399دلو  18صبح  8)برگرفته از روزنامه 
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 دهمگفتار چهار

 

 نیمروز در ی شیلۀ چرخهابسیال خسارات
 

   

 .شودیگفته م دیبوجود آ البیکه از اثر س یاب یبه مجرا معموالً  لهیش

 کهبود فراه عبدالصمدخان  یان حکومت شاه محمودخان، والدر زم

شمرده میشد. فراه  تیمربوط والهم کنگ وچخانسور ولسوالی 

میل برای رفع کمبود اب به مردم عالقه داری  ، عبدالصمدخان

از حد  رمندیاز هکیلومتر شمال ولسوالی کنگ،  30کورکی واقع در

ابیاری زمینهای  برای نهری رادر آغاز رودسیخسر« برج  آس»

  .میشد نامیده«ینهرصمد»حفرنمودکه بنام میل کورکی 

 تقلمس تیوال کی ثیفراه جدا وبح تیاز وال1343درسال  مروزی]ن

شهر زرنج درساحه 1344.ودرسال شد رفتهیکشور پذ التیدرتشک

 [  محمدخان عرب بنام شهرنو احداث گردید. زمین های وکیل دوست

شاه محمودخان، و عبدالصمدخان ت صداردر زمان شیلۀ چرخ نهر

از  والی فراه بوسیلۀ کار بیگار توسط بیل وتیشۀ دهقانان نیمروز

ابتدا بطرف ده ها کیلومتر، ه شددکشی رمندیبرج آس از روده  کینزد

بطرف شمال دورخورده   یده قاضپنجده و یکیشرق  وبعد از نزد

 «یورکک لیم»تا به  افتی یم انیشرق  کنگ  بطرف شمال جر ازو

عرض  متر 8کم عمق وبیش از شیله در آغاز تنگ ونهر. دیرسیم

بزرگ را    لهیش کیشکل  البیسشدت براثر  هابعدولی  نداشت

رفت ومزارع ودهات  دهیدوطرف خود را بلع یبخودگرفت که اراض

 کینهرکوچک به  نیدانست که چرا ا دی. بارگرفتیرا ز رشیمس
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متر 300د که امروز وخروشان مبدل ش عیرودحانه بزرگ ووس

 است. یرا ن یطول وعمقش قابل کشت لومتریعرضدارد وده ها ک

از سوی دولت (19۵1-19۵0) 1330-13۲9درسال گفته میشود 

اعمارشد. بر رودسیستان بند ک وهک درنزدیک خوابگاه  ایران

دربهارهمان سال رودخانه هیرمند سیل کرد وچون بطرف سیستان 

ر آورد فشامشترک(  رود نادعلی )رود ایران راه نداشت ، آب بسوی

ودرنهر )شیله( سرازیر شد و با چنان شدتی بجریان افتاد که مسیر 

( نمود ودر آن گرداب های عمیق -شیله را بیش از اندازه گود)َغوچ

« چرخ»موحشی به وجود آورد. از آنجایی که گرداب را در سیستان 

آن ببعد بخش شد .از « شیلۀ چرخ»میگویند، آن شیله معروف به 

یراباد بیشترآب رود نادعلی از رود) شیله( به سوی زمین های ش

 ده واراضی ولسوالی کنگ جریان یافت.ومینو وپنج

، 1330ل درسا،1330درادامه سیالب ، تا آنجا که من به یاد دارم 

سه ماه درحال طغیان بود وآب دوتا ند برای مدت مررودهینیز

رود گشته  ر ویخسبرنگ گل سرشوئی در نهرس هرودخان

دهکده ما را زمین های ی که جویان داشت. پدرم طغ)نهرابراهیم آباد(

ی ارجآبیاری میکرد بر روی زمین شوره زار وغیرقابل کشت 

شسته بیش ازیک ماه سیالب زمین های شوره زار را  ود.بساخته 

ه رنگ گلضخیم یک الیه  شوره  سیالب بر روی زمینتم خرفت ودر

معلوم میشد زمین اصالح شده وآماده کشت که رسوب کرده بود 

بزودی گزها های وحشی از زمین شوره زار سر برآوردند است.اما  

بیادم می آید که مردم  که محروقات زمستان مردم را تهیه میکرد.

دهکده ماهی های کوچکی راکه سیالب باخود بر روی زمین های 

ا ودیگ های نزدیک دهکده آورده بود،با دست میگرفتند ودرسطله

جوش میدادند و  در دیگبرده وخود آب می انباشتند وبخانه های 

 میخوردند وغذای خوب مردم را تشکیل میداد.
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سیالب بزرگی در رود هیلمند وشیله باردیگر 19۵۶/ 133۵در سال 

چرخ سرازیر شد که در اثر آن سطح وسیعي از زمین هاي مینو، 

و منطقه سرگز و حاجي آباد  شیرآباد، شوال ها، عمر آباد در نیمروز

در شمال پنج ده ها زیر آب رفت و تا هامون پوزك مناطق میان 

اصل چخانسور و ولسوالي كنگ به عرض بیست كیلومتروطول 

جزو هامون پوزك قرار نیزار( «)اشکین»کیلومتر بنام  80تخمین 

  شلغمش بیشکه یک دانه گرفت.زمین های حاصل خیز میل کورکی 

ودیگرراه مواصالتی زیر اب غرق شد داشت،  کیلووزن ۷از 

 ولسوالی کنگ از راه میل کورکی به جوین تا امروز قطع گردید.

طغیان کرد  دیگررودهیلمند بار19۶۵ش /13۴۴بعد از آن در سال 

وتمام آب های  ازه های بند کوهک را پائین کشیدو جانب ایران درو

دراطراف نیمروز مند بوسیله شیله چرخ بسوی زمین های لسیالبی هی

میزان  وشاید را ببار آورد زیادی کنگ هجوم آورد که خسارات

 نبود. 133۵خساره  آن كمتر از سیالب 

سیالب بزرگ در  19۶9ش / 13۴8چهارسال بعد از آن یعنی در 

هیلمند سرازیرشد كه عالوه بر منهدم ساختن قراء متعدد و بلعیدن 

ي سمت شمال شیله ساحات وسیع كشت و مزارع تمام بندهاي خاك

چرخ از منطقه پده هاي غوث به بعد ویران گردید و اكثریت مردم 

مجبور به ترك قراء و قصبات خود شدند.تمام مزارع زیر آب رفت 

و میلیون ها افغاني به مردم نیمروز خساره وارد ساخت. بدون شك 

به سیستان ایراني نیز خساراتی رسید که كمتر از خسارات 

ت. دریاچه ها تماماً پر از آب و نیزار ها بهم متصل نیمروزنبوده اس

گردیدند و دریاچه ها ی شمال و مغرب سیستان بوسیله رود سر شیله 

به گودزره در جنوب نیمروز وصل شد. مي توان گفت سیالب 

مذكور از تمام سیالب هاي قرن اخیر تا آنروز بزرگتر بود مدت 

 روز طول كشید. ۶0جریان این سیالب بیش از 
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 19۷۶ش/ 13۵۶آخرین و دلخراش ترین سیالب شیله چرخ سیآلب 

بود كه بیش از سه ماه بطول انجامید. این سیالب بزرگترین سیالب 

در اخیر ربع سوم قرن بیستم است كه باعث خسارات تمام بندهاي 

در شمال « برج اس»خاكي دو طرف دریاي هیرمند پایانتر از 

صلخیز ترین و سرسبز ترین نادعلي گردید و منطقه كنگ یعني حا

قسمت نیمروز زیر آب رفت و قراء و قصبات متعدد خراب شد. 

بازارها، عمارات مكاتب ، مراكز دولتي و دكاكین و باغات و مزارع 

ً صد هزار هكتار زمین در شمال  بسر رسیده اهالي در ساحه تقریبا

رودهیرمند و بقدر نیم ساحه شمال در جنوب یعني دست راست شیله 

رخ نیز طعمۀ سیالب هاي بهاري هیرمند گردید . هامون پوزك و چ

ً پر شده باهامون سابوري متصل گردید و  نیزارهاي كنگ تماما

هامون سابوري نیز با هامون هیرمند پیوسته شد و از طریق رود 

سرشیله آب اضافي هامون هیرمند به دریاچه گودزره خالي مي شد و 

چنان با مستي جریان داشت كه  در طول مدت سه ماه رود سر شیله

عبور از آن براي مردم بدون كشتي ناممكن بود. این سیالب براي 

مردم منطقه سیستان ایراني و افغاني خسارات مالي هنگفتي ببار 

 آورد.

 کرد؟ یچ البیرفع خطرس یاما دولت برا

بلدوزر  رمند،چندیبر رودخانه ه  البیاعماربندکنترول س یبجا دولت

گوره  را گوره بزند. (یولسوالمرکزدورادور بازار کنگ )فرستاد تا 

 .ردیجلو آب را موقتاً بگ شودکهیگفته م یبه بندخاک یدر زبان محل

که  یآب کرد،سطحیم لیس رمندیهرسال در فصل بهار بازهم ه چون

آمد وخطر غرق کردن شهر  یجلو آن باگوره بند شده بود، باال م

  میبلدوزرها به تحک لهیلت بوسکرد، دو یشترمیوقصبات اطراف را ب

بلندتر از  یلیکه سطح اب خ دیرس یافزود.باالخره زمان یگوره م

گوره قرار داشتند وامکان  رونیب هبودک یوخانه ها نهایسطح زم
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کند وبراثر فشارآب  دایسوراخ موش، گوره درز پ کیداشت  از

گوره بشکند وشهر  ودهات و مزارع مردم را آب ببرد، چنانکه 

شکاف در در  کیطورشد.وبراثر  نیهم 13۴8خره درسالباال

وگفته  اوردیفشار آوردکه گوره تاب مقاومت ن  یآب بحد  ورهګریز

بازار  یخانه ها ودکانها رشد،یبرشهرکنگ سراز البیس یقتو شدیم

 شدندیم دندوچپهیغلط یاب به شهرخودبخود فروم دنیاز رس شیپ

وره ها که  ده ها گ نی. اکردندیاب سرخم م شوازیبه پ ییگو

بردولت  یادیداشت در مدت پنجاه سال مصارف ز لومترطولیک

 اش آخرصفر بود. جهینت یو ل کردیم لیتحم

به حکومت  وستهیپ 139۵تاسال  133۵کنگ ازس یولسوال مردم

 یرا با ساختن بند لمندیرودخانه ه یالبهایکه جلوس کردندیم تیشکا

شانرا از دست  یه هاودهات وسکونتگا یزراعت ینهایوزم ردیبگ

 یالبهایاعمار بند کنترول س ینجات بدهد، اما دولت بجا البیس

تحت  کهیجات هیاطراف قر  رکردن دوسه بلدوز فیبا توظ رمندیه

 .کردیآب بودندگوره م دیتهد

را  یشتریجات ب هیودهات وقر کردیم لیس یهرازگاه رمندیه اما

به  یوچ کردند،برخکنگ ک ی.سرانجام مردم  از ولسوالنمودینابودم

.تا آنکه داودخان گرید یهلمند وجاها تیبه وال یرفتند وبرخ رانیا

 مروزیزنده شد وچون داودخان ازحال زار ن دمردمیآمد وام کاریرو

 یدستور دادتا به حفرنهر لشکر لمندیه یدوا استیآگاه بود، به ر

پرداخته شود.و سپس اعماربندکمال خان را در دستورکارخودقرارداد 

ومطالعه محل  یسرو یرا برا  رانیاز انجن یگروه13۵۴ودرسال 

 کیرا در نزد یبند بررودخانه هلمند فرستاد .آنها امکان ساختن بند

 خبردادند. یدولت اتوبمقام تیتثب رمندیبندرکمالخان برروده هیقر

تاخیر در تاسیس بند کمالخان را جایز ندانست وهدایت داد تا داودخان 

 ید واولتراز همه برانفرستب مروزیبه ن بند را زاتیوتجه لیوسا
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درسال  ه شود.خانه وسرپناه ساخت  رانیکارگران وانجن

داشت ودرحدود  انیکار بندکمال خان بشدت جر 13۵۶و13۵۵

ثور رخ   یکودتارفته بودکه ناگاه فاجعه  شیبند پ صدکاریف۴0

 یه هاوبا قتل او همه پروژ دیداد،داودخان با خانواده خود به قتل رس

بندکمالخان از  زاتیوتمام تجه دیدروطن بارکودمواجه گرد یعمران

 کایپس حمله امر۲001در  نکهیبغارت رفت.تا ا نیمجاهد یسو

دالر به  لیوقت که س نیکارآمد،درایرو یبرافغانستان حکومت  کرز

 یبرا یخوب نهیبود وبندکمال خان زم رشدهیسراز غانستاناف یسو

 یوانرژ رابیاماوز کرد،یفراهم م یرژخورد وبرد وزارت اب وان

آورده که ساختن  یو بهانه م کردیم یازساختن بندکمالخان شانه خال

 نیپول ضرورت دارد وافغانستان ا اردهایلیاب درافغانستان م یبندها

کار اکمال بندکمالخان ۲01۷در یغن رفرا ندارد.تا آنکه اش جهیبود

رکت توانست ش نیسپرد وا یترک یشرکت ساختمان کیرا به 

 یکاربندکمالخان را اکمال کند.اشرف غن ۲0۲0دراخبر سال

بندهنوز   یکار ها هیافتتاح کرد.اما بق 1۴00آنرادرهفته اول سال 

 وآمدند  کاریوطالبان کرام رو رشدیینشده بودکه نظام دچارتغ لیتکم

روبرو شد . قرارمعلوم درحال  یبند دوباره با رکودوسست یکارها

کنگ آب خوردن ندارند بلکه   یردم ولسوالحاضرنه تنها م

 با کمبودآب روبرواند. زیشهرزرنج و اطراف آن ن

 ش133۵شاد روان نور احمد عزیزی بمناسبت سیالب سال 

میتوان درد ورنج  که با مالحظۀ آن سروده است شعری (19۵۶)

 :درک نمود مردم نیمروز را از دست سیالب های هیرمند

 

 كه طــوفـان بـال ؟ آب هیرمند است یا رب یا

 یا حوادث مي كشد مـا را در آغــوش فــنا ؟

 یا كه غوغاي قیامت گشته بر پا زین زمین
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 ت حشراست میگویي كه یا روز جـزافرص

 بخـشم بس كه باران بـــال امسال بـاریــده 

 آب سیل ازهرطرف زدحلقه همچون اژدها

 خانه هاویران و مردم روبصحرا مضطرب

 ود پرآب و خون زین ماجرادیده جمعي راب

 چون هجـوم لشكر چنگیزیان دارد خروش

 در بخـارا و سمــــرقند است یا بـر ملك ما

 زدعاي نوح قومش غرق طوفان گشته بودا

 توبه هــا داریم یا رب گــرزما هم شد خـطا

 مــدتي در اشتــیـاق آب حسرت بـــرده ایـم

 آب اگـر اینست زین آب است ما را توبه ها

 د دهن باز است اشكین را زیك آب خـطرص

 صدخطر باشد ز یك هامون و یك باد صبا

 ز اتحــاد لشكر هــامـون و اشكـیـن االمـان

 و زنـفــاق این دو هـــم ما را نگهدارد خـدا

 از سویی هیرمند و از سوي دیگر رود فـراه

سپاس مي جوشد جدا  خاشرود ازسمتي و خ 

 الم طینت استبسكه همچون چرخ ظ "شیلۀ چرخ"

 در خـــروش ناله مي پیچد دو صد آه و نوا

 از یكطرف با شیله هاي پرخروش65پوده ئي

 مي فــــــزاید بـــر ســرمــردم بال اندر بال

 حصه ئي در زیر آب و قسمتي بي آب و نان

 خشـك و نادعلي بغرقاب فـنا 66نهــر شاهي

                                                 
پوده ئی ،نام آبریزی است که از دشت مارگودر موسم بارانهای بهاری بردشت امیران  -65

 سرازیرمیشود و گاهی بنام خشک رود هم نامیده شده است.
66
 امروز شهر زرنج در آن واقع شده است .نهرشاهی اسم ناحیه ایست که  - 



 133  اهمیت اجتماعی واقتصادی آنوبندکمال خان 

 خانه ماهي و سیخسر در تـنـور6۷میل ك ركي

 است لیكن اختالفش در هوا یك تخت68تخت

 را 69 هیچ آبادي زخشكي نیست ابــراهیم

 در آب حوادث بینوا ۷0شد كریم هم كشته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 معروف است در ولسوالی کنگ میل کورکی وسیخسر، دوناحیه - 6۷
 تخت، نام ناحیه است در شمال سیخسرمقابل ده دوست محمد ناروئی - 68
69
 ابراهیم، یعنی ناحیه آبراهیم آباد - 
 کریم کشته، نام محل معروف است در شمال نهر ابراهیم آباد  - ۷0
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 همدچهارگفتار
 

 :1۴00حمل  ۴ینیحس یدعلیو س یمیعظ ریعبدالبص
 

 ها کجا است؟ هامون آب
است.  رانیمشترک در مرز افغانستان و ا یها  تاالب ها، هامون

مختلف  اریانواع بس گاه ستیز ،یپر آب یها که در سال ییها تاالب

و  یستیبوده و از تنوع ز ها یها و ماه ها، پستاندارها، خزنده پرنده

در حال حاضر  یبرخوردار است؛ ول یمنحصر به فرد یکیاکولوژ

قرار دارد. متأسفانه  یکامالً بحران تیضعو در و دیشد یدر کم آب

هامون در داخل کشور پرداخته شده و  یها تاالب تیتر به وضع کم

به  ها ی(، مالمتWater Diplomacy) یفعال آب یپلماسیدر نبود د

به جانب افغانستان نسبت  ت،یو به دور از واقع رمنصفانهیصورت غ

 داده شده است.

که چرا  کند یرا مطرح م یها سواالت هامون یبحران تیوضع

و  یسال خشک م،یاقل رییتغ ایها در حال خشک شدن است؟ آ هامون

 ایها است  شدن هامون  خشک لیکاهش بارش برف و باران تنها دال

هم در آن نقش دارد؟ در  یانسان یها از جمله دخالت یگرید لیدال

شود و  یها بررس هامون تیدر ابتدا وضع شود ینوشته تالش م نیا

 .ردیها مورد کنکاش قرار گ هامون یبحران تیوضع یا شهیر لیدال

هامون  یها بخش عمده به نام متشکل از سه   هامون یها تاالب

و هامون هلمند است. هامون پوزک در داخل  یپوزک، هامون صابر

در  یصابر  و هامون رانیافغانستان و هامون هلمند در داخل خاک ا

 یها سه بخش در زمان نیخاک مشترک هر دو کشور قرار دارد. ا
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مشترک  نیریآب ش اچهیرد نیتر عیبا هم وصل بوده و وس یپرآب

 لیجهان است را تشک یالملل نیتاالب ب نیکه هفتم رانیا –افغانستان 

دارد،  تیچنان گود زره که در داخل افغانستان موقع است. هم داده یم

از  یآب اضاف ،یچرخه آب است و در زمان پرآب نیاز هم یبخش زین

 اریب بستاال و شده یوارد گود زره م لهیرود ش قیها از طر هامون

 است. داده یم لیرا تشک یعیوس

خاشرود، فراه،  یاهای( و دریاصل انیهلمند )شر  یایدر

و نهبندان  آباد نیشوررود، حس یاهایچنان در ادرسکن افغانستان و هم

 یکه رودها ییجا . از آنزدیر یهامون م یها به تاالب رانیاز خاک ا

شدن آب  ادیاست، کم و ز یهامون فصل یها کننده تاالب هیتغذ

که  یا است. اما مسأله یعیها طب آن دنها و حتا گاهاً خشک ش هامون

ها  آن هم یها را گرفته، خشک شدن پ هامون بانیها گر سال نیدر ا

 ،ی. به طور کلردیقرار گ یآن مورد بررس لیدال دیاست که با

 لیبه عنوان دال توان یرا م یانسان یها و دخالت یعیطب یها دهیپد

ها  به آن تر شیب لیها برشمرد که در ذ ک شدن هامونخش یاصل

 :شود یپرداخته م

ها در آن  که هامون یا منطقه :یسال و خشک میاقل راتییتغ

است. براساس مطالعات  یآب یها تنش نیدتریشد یقرار دارد، دارا

اداره  ی( که از سوTWAP) یفرامرز یها آب یابیبرنامه ارز

شده است، حوضه هلمند از نظر ( انجام GEF) ستیز طیمح یجهان

 یتحت تنش آب یستیز طیو مح یبه آب شرب، کشاورز یرس دست

درجه  شیافزا ،یگ بارنده زانیکاهش م م،یاقل رییقرار دارد. تغ دیشد

باعث  یگ بارنده میرژ رییو تغ یپ در یپ یها یسال حرارت، خشک

ه متذکره ب لیمنطقه شده است. مطمئنا دال نیکاهش منابع آب در ا

ها داشته  هامون یرو یادیز یمنف راتیتأث ،یعیطب یها دهیعنوان پد
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وجود دارد که  زین یگریموارد عمده د لیدال نیدر کنار ا یول ست؛ا

 .شود یها پرداخته م در ادامه به آن

(: ها مهی)چاه ن یمصنوع یها اچهیها به در آب هامون انحراف

 میتقس انیو پر انستیبه دو شاخه س یرودخانه هلمند در منطقه مرز

خط  ریدر مس انیو شاخه پر رانیبه داخل ا ستانیکه شاخه س شود یم

و  تیموقع نیبا سوءاستفاده از ا هیدارد. کشور همسا انیجر یمرز

انحراف  ستمیرودخانه و ساختن س یعیطب یدر مورفولوژ یکار دست

 یها اچهی)در مهین  و ساخت چهار چاه ستانیبر دهانه رودخانه س

 اریمتر مکعب )بس اردیلیم 1.۵ یمجموع تی( با ظرفیمصنوع

نرمال طبق معاهده هلمند( در  یآب یها از حقآبه خود در سال تر شیب

منحرف  ها مهین  چاه  نیداخل خاک خود، قسمت اعظم آب را به ا

خشک شدن  یاصل لیاز دال یکیگفت که  توان ی. در واقع مکند یم

است  یو انحراف آب ها مهیچاه ن نیهامون، احداث ا یعیطب یها تاالب

گفت  توان یها برسد. در واقع م به هامون یعیبه صورت طب دیکه با

به  یها را از نقطه مرز عمالً هامون رانیا ها، مهیکه با احداث چاه ن

ها  داخل خاک خود منتقل کرده است و هرگونه که بخواهد از آن

جهت  یابزار ها استفاده و از خشک شدن هامون تواند یاستفاده م

 یستیز طیمح یالملل نیتحت فشار قرار دادن افغانستان و مراجع ب

که  دهد ینشان م یا ماهواره ریکه مطالعات و تصاو ی. در حالکند یم

مملو از آب بوده است؛ چرا  ها مهین چاه،  ها خشک شده هرگاه هامون

 یکار دست کی نیداده شده و ا یها جا ها در آن که سهم آب هامون

 یبرا ها مهیاز آب چاه ن رانیمنطقه است. ا ستمیرگ در اکوسبز

استفاده  داالنکشافیجد یکشاورز نیها هزار هکتار زم ده یاریآب

 ها برگرداند. را به هامون یگ زنده یتا حد توانست یکه م ی. آبکند یم

 نیکه در ابتدا گفته شد، چند یطور : همانرانیدر ا یبندساز

کننده آب  نیها در افغانستان قرار دارد، تام آن نیتر رودخانه که مهم
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از جمله شوررود، رود  یالبیها است. اما چند رودخانه س هامون

. هرچند زدیر یها م به هامون زین رانیاز ا… بندان و آباد، نیحس

که از طرف  ییها با رودخانه سهیمقا قابلها  رودخانه نیحجم ا

 جا نیکه در ا یا نکته یول ست؛ین زد،یر یها م افغانستان به هامون

طرف از خشک شدن  کیاز  رانیاست که جانب ا نیوجود دارد، ا

به گزارش شرکت  گریو از طرف د دینما یم یها ابراز نگران هامون

 البیپخش س یها رحاکنون پنج بند و ط هم ران،یمنابع آب ا تیریمد

 دنیها ساخته است و مانع رس به هامون یمنته یها رودخانه یبر رو

ها شده است.  مقدار آب اندک هم از خاک خود به هامون نیمه

 ست؛ین یریگ ها مقدار چشم رودخانه نیطور که گفته شد، حجم ا همان

ها و اعمال  بودن گفته سان کیاما مهم نفس عمل است که نشان دهنده 

 ست.ین

طور که اشاره  همان آب هامون: یا حوضه نیپمپاژ و انتقال ب

حالت،  نیقرار دارد و در ا دیشد یتنش آبشد، حوضه هلمند تحت 

به  هیدر ثان تریل 900 تیبا احداث خط انتقال آب به ظرف رانیا

که  یحوضه شده است. در حال نیبر ا یتر شیزاهدان باعث فشار ب

 نیانتقال ب کی نیندارد و ا ارزاهدان اصالً در حوضه هلمند قر

لمند از کمبود آب حوضه ه که نی. با توجه به اشود یم یتلق یا حوضه

هلمند، در هر دو  یو ساکنان منطقه سفال برد یرنج م یسال و خشک

حوضه به  نیانتقال آب از ا برند، یمرز در رنج به سر م یسو

 است. زیتأمل برانگ گر،ید یها حوضه

بارها  رانیا رتبه یشده است که مقامات عال دهیکرات شن به

ها  شک شدن هامونخ لیاز دال یکیدر افغانستان را  یبندساز

 ریکه افغانستان در مس یاست که تنها بند نیا تیاند؛ اما واقع شمرده

از آن به سال  یبردار است که بهره یرودخانه هلمند ساخته، بند کجک

( 19۷3معاهده هلمند ) یامضا ازسال قبل  ۲0 یعنی، 19۵3
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 یها میمعاهده هلمند تمام ت میدر زمان تنظ ن،ی. بنابرارسد یم

و  اند دهیو در محاسبات خود گنجان دهیبند را د نیاثرات ا ،یاسکارشن

براساس بند سه  گر،یشده است. از طرف د میبراساس آن معاهده تنظ

مندرج در  رانیامعاهده هلمند، افغانستان با در نظر گرفتن حقآبه 

نامه، حق استفاده از مازاد آب را به گونه دلخواه دارد.  توافق

هلمند بسازد،  یهم بر رو یافغانستان بند ندهیاگر در آ ن،یبنابرا

است که  یادآوریبا معاهده هلمند ندارد. الزم به  یتعارض گونه چیه

 تیاکنون به خاطر تجمع رسوبات در مخزنش، ظرف هم یبند کجک

که در  یرا به شدت از دست داده است. فعالً تنها بند  آب رهیذخ

 خیل خان است که تارهلمند تحت کار است، بند کما ییایحوضه در

( یالدیم 19۶۷) یدیخورش 13۴۵بند هم به سال  نیآغاز کار ا

متر مکعب است که به  ونیلیم ۵۲بند  نیا یحداکثر تی. ظرفرسد یم

 تی( ظرف٪3آن در حدود سه درصد ) تیظرف ،یا سهیصورت مقا

 متر مکعب( است. اردیلیم 1.۵) رانیا یها مهیچاه ن

ها جنگ و  انستان به خاطر سالکشور افغ که، نیا انیپا در

و کنترل آب را در  تیریمد یکاف یربناهاینتوانسته است، ز یناامن

از حقآبه  ادتریبه مراتب ز  هلمند انکشاف بدهد و آب ییایحوضه در

اجازه دهد آب  که نیا یبه جا رانی. اشود یوارد آن کشور م رانیا

ها را  آب نی، اها شود خود وارد هامون یعیطب ریهلمند در مس یایدر

منحرف کرده و باعث  ها مهیچاه ن ای یمصنوع یها اچهیدر ریدر مس

 یها با استفاده از پمپ رانیچنان ا ها شده است. هم هامون یآب یب دیتشد

نصب کرده است، آب  یهلمند مرز یایدر ریکه در مس ادیآب ز

جهت توسعه  یریگ زهاندا چیرا برخالف معاهده، بدون ه یادیز

که در تعارض آشکار  کند یبرداشت م ادیز اریبس یزراعت یها نیزم

 یپلماسیکه دستگاه د شود یم شنهادیپ ن،یبا معاهده هلمند است. بنابرا

خود به  یعیطب ریآب هلمند از مس ریکشور نسبت به انحراف مس
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آب و  یها آب توسط پمپ یرقانونیو برداشت غ ها مهیطرف چاه ن

منطقه به  ستمیتالش کند تا اکوس ن،رایها توسط ا آب هامون قالانت

 «شود. ایشمول گود زره دوباره اح

 )برگرفته از فیسبوک علی سینا(
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 دهمانالمقالۀ پ
 

 «پروژۀ زراعت و آبیاری نیمروز»

 داکتر عبدالدنان روستایی   :ررح ونهارش

 

 

 :نیمروز  آبیاریزراعت و  یبصرۀ  من بر پروژه

 

ددستائیداکتر عبدالحنان رو است تحصیل کرده افغان یکدش تلود

 -دکتورای خود را در علوم طبیعی از پوهنتون ارلنگن که 

نیورنبرگ آلمان گرفته و به حیث کارمند سروی جیولوجی درآلمان 

مشغول خدمت شده است. او همچنان در عرصه های مواد 

رادیواکتیف)یورانیم وتشعشات ناشی از آن(، استخراج زغال سنگ 

ا، وتحقیقات جیوفزیکی برای تثبیت مواد منفلقه ومنفجره ناشی ونمکه

از جنگ جهانی دوم تحقیقات نموده است.نامبرده مشاور وزارت 

صیانت از طبیعت، محیط زیست وامنیت ریکتورهای اتمی درآلمان 

بوده، در رابطه با بستن معادن یورانیم وخطرات آلودگی های مواد 

یانت از آب،خاک،ومحیط رادیواکتیف، وهمچنان در بخش ص

زیست،فعالیت درساحات ملکیت دولت، تفحص واکتشاف معادن جامد 

منجمله فلزات رنگه،فلزات الکترونیک،فلزات نادره وهایدروکاربن 

ها در آلمان، امریکای التین وافریقا تحقیقات وفعالیت کرده است.او 

 ومشکالت کمبود آب درکابلتا کنون چند کتاب درمورد افغانستان 

نوشته است  وطراح چند پروژه برای باز سازی )منجمله پروژه 

 احیاء آبیاری و زراعت درنیمروز( میباشد.
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شخصیتی با این ابعاد تحصیل وتخصص وتجربه عملی، یک سرمایه 

ملی است که وقتی طرحی یا نظری برای رفع  مشکالت جامعه 

وشحالی افغانستان ابراز میکند، مسئولین دولتی می باید آنرا با خ

وقدردانی استقبال کنند ودر پی چاره جوئی وتحقق آن نظریات 

 وپیشنهادات برایند.

جرخژبدطرح یکی ازاقدامات وطن پرستانه داکتر روستائی       

سگش ودخ،نلهگ دنلمرخسدشمودک دن دمحظنگد مرش دمج"ردیکددزنش د

دکشنگ دمه ا لر دخرا دشمورخگشف هرب دکررب درگمه دم رح دشیشه   

د2002 دسگش  ادخ،نلهگ ددطرحد ددنلمرخسجرخژب دعاسدگی گش دخنه  ح"

کمکدنههروه دت حلکادخمهرادکشنگد،رمه دینشم ح"دن دیکدک ا د ظل د

دفقلر دنهگددومنطحه د دنحهنریادکنر  دروح"  دشنجهم دی"م ادگش خرگن"گینر

مفردن  ح"دخنهددی ن دی رش دملهتادختعملدشرشیطدرشنشگدسن"زادرگد

دمل" دما دنلمرخس  دمنسش  دوه  دنهومرشوادرشو دزف   دمل"ش  دخطا ش 

دتهد دنلمرخسدگمهنل"ن" دن  دن دکهنلدخنم" دگش یکادرخنفرشنجحلر،رمهنادینر

ًدیکدشی"شمدخطاد دک دخشیمه سملح دوه دشعرش ددیکدجرخژبدسگش  ادگش

جرم هن دشمو دنرش درخگشف هربدتریادخفقلرتریادمررمدخطحشدانلمرخس(د

دفرشو دکحح" 

نلمرخس درگددرگدزرمه دتنشن نسومرشوهنشددرک نگدگخم هئادخددددددد

شیادجرخژبدگشدد2002رگع دمهن ادزرشردرگدمه دد۵۵دتهد۴0سیرونش د

ینردگشدن ددکهگدۀن لجدخدبرشردشگسیهنادیرشگدم هرم دخدشسدنرریکدمنگر

 دخسشگ دنهسمهس  دخسشگ دشمله دمج"ردشفغهن  ه دخسشگ دشنکشهفدخ

مفهگ دشرمه دخددمهرل  دخسشگ دسگش ودخد،نلهگ  دمقهمدخایودنلمرخس

د دکهنل دخرگ درشرن" دن ددت ال  دگمما دنهم  دیک د رف درشش ح" شن ظهگ

د د،یه  دنهسمهس شمضه  دخسیر دتهدفروحگ د،خگن" دنهعاسددن"مو نم"شً

دنپررشسن"دشرمه کمکدمهرادکشنگد دنرینگرددمگرد ن دشعرش دجرخژب نه

ددنلرخکرشتلکدخ دماادشسدمن دخسیر درشک ردنهسدمهس  " دشفغهن  ه 
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دگخنرخ دفروحگ ددشملا دشخگشق دخسیر د،  دخ دن دطش"ن" دگش دجرخژب رح

دخ دملکح" درخنهگز  دناک  د،یه ددیک هگ  دشن"شسر  دما درشنا دنهطا  دن  یه

رخنهگبدخم دنهگبدشخگشقدطرحدجرخژبددگخم هئادنهسو دش ههدمادنشلح"دخ

دخ دملکحح" دتهل  دخدگش دمپهگر دما دخسیرمذکنگ دشعرش، ددرگدن  شن ظهگ

دخ دملشنن" دمرزررش  دوه د،یه دگخم هئادورندخسیر همسدوف   هگیک 

نرش دزرف ادیکدنهم دگممادن د،یه دفروحگدمرشعم دملکح" دنهدعنشبد

دخأم دملشنردرر رردینمهن  دگخنرخ دخسیر در ددکحح"ب دنه خمرشنجهم

م"تههدن دشن ظهگدگمل" ددنرملگررن"دخدشرمه جرم ر دخرم ه دیهرادن د

د دملمهنح" دش نهم  دجلهما دمکنموددیه دشس دگمما دنهم  دزرف ا دشس خرا

د" نغهن  ه دمعرخمدملگررشف

د،نلهگ دنلمرخسدن دورشن ه دددد شسدم هرم دمرزذشودت دشنگلردجرخژب

مهنح"دشیادفکردرمودمل"و"دک دشیادخسیردتعتللدکرربدختربدری"بدمهد

دن دمررمدومق هگش دشه د عردن دمحهفعدش تادخدجرکرر دعلسدینر

دخ دخعحگدسرب دشن"یشدفقلر دنما دورزر دخطا دیهنلدحرگن"گ ً دخشیمه دک  "

دخ دمدنکنوش دخطادأمهی  دنرینگر دومچحه  دملشنر  دجح"شش   دمه ینما

ک دن د حنش دخسیردخمملادختلربددم لرشن دگعه دخش تل هه دریگر 

ن دنعن دنهدشیاددن دکهگوه دمه درگدرخرودشن قهرادزمهش  دش"بدننرن"دخ

دملشنر دممانم دنکررن"  دکمک دخرا درشش ح" دگشن   دشولددجرخژب دیه ک 

دشسدگخ دکهگن نرن"دخ شوالودخشهی  گادرگشیادمقهمههدزمهش  دنش"بددیه

ًد دثرد ملقدورد حتردخطادجرمودملگررر أم سدتدشیادشمردننرن"دخط مه

د "دددددد د،نلهگ دنلمرخسدخ ماکرر دزرشگ دجرخژب دماادرشک ردزرچ 

ًدششدمه دنم"ددخدومق هگش دشه دفروحگ رگکهنلح د،یه دکرس دتقری ه

دننردک دیلاادجلشدشسدجلشکشدنمنر د، دم رحدش"بدخاسمدشسدطرحدخ

د،نهه ددشیادن دشطالعدومنطحه دچلرفه دخ نهرگکدشفغهن  ه دملرمل"دته

دشی"شماد دتعققدشیادجرخژب درگدگشب دشسدرمودشه دکهگ دمهی  دننر  ک 

دشسدطریقدفشهگدخکال دخایودنلم دیه دخ دخسیردنمملدماد،خگرن" رخس 
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دۀمرگدنرنهدیرشگملگرفو دتهدشیادجرخژبدگشدمرننط دمنگردنهسینشمود

دددددنگلرر دنهسمهس دخای ادینر

نکر درگجدش"بدشمودک دماددن دورمه درگشیادزرشگ دنکه دتهسبدخد

دشم  دن نشن"ب د،نرش دنظلر دریگر  دعه  دولچ درگ دکحن  دعهوددته دشیا شس

دزرشگ دجرخژ دک  دنگنی  دشن کهگ ددۀمل نشن  دکهمالً دیکدطرح نلمرخس

دنلمرخس دمررم دک  دشمو دشی تهر  دخ دشسدشنکشهفا ددنهی" کشا دسممو

دخ دو ددتنع  د ماا دورزر دجرخژب دشیا دخرن دگخم هئا  د،یه  رر نس 

دممحن دنهشح" دنشنر دمشکنگدخ

دشملهدخددددددددد دجرخژب دش ل دشمه دشسدنهر  دنلمرخس رعهظددرشکر 

دخ دجرشوملودد رخگ  دن لهگ دوه  دجرخژب دشس دیکا دینر م رملو

دکهگدکشهخگس دن هطر مرش دمج"ردمح ق دخدشیجهردۀتنممدشنکشهفدخ

خایه دکشنگددمهیرد، دخایودخدوقهنه درگن"گدخد،خشگبدخدفقلرنرش در

دخ دملش" دشزردگخ درمودزرف   دنشنر ددشمودک  دگخ درمودزرف   یه

،نلهگ ددورشگش دوک هگدسملادسیردورشگش دکهگزردسملاد همسدکهگدخ

شم لهعه دمررمدشیادخایودگشدن دزح"مدخمنشردشخرل دنکااددیرشگملگلرردخ

دددمرفنعدمل هسر 

دسگنجددک دشکحن ددددددددد دتنمطدکمکدوه دد–ج   دکهگ دعهرب راگشم

د دگفع دمحظنگ دن  دوح" دجهک  ه شرخرو دن  دشفغهن  ه  دخعنردد م هعا نه

دمشکال دنرش دشنجحلرش دوح" درگددمحگدشن"شسیهه دجهک  ه دخ شیجهر

شمکهنه دشن قه دکهاوه دتجهگتاد دشیادمرکدشموتکمللدش"بدنلمرخس د

چهبدنههگدنانچ  ه دشیرش دن دشفغهن  ه دشسدد"گشسدطریقدنحدگشدشفغهن  ه 

دمهی  درگدنرریکادسگنجدن لهگدمهلدخدمهرب  دشمو دگخ دجلدشنریش 

خ ملودشی تهر ددشیادگخن"دتعن د ملقادرگدمله دمهکحه دمح ق دخ

رشکر دنلمرخسددنهرد شعرش دجرخژبدشملهد کرردنلمرخسدگخنمهدینشو"

نرعکد، دخایودنلشددچههگدکمه دیه درگدش مهگدمج"ردنح"دۀجرخژدخ

دشسدجلشدک سدشوملودملکح" د
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ند بودهزار سال قبل شرایط آبادانی سیستان را چنین برشمرده      
شرایط آبادانی سیستان بر سه بند بستن نهاده اند؛ بستن بند آب، :» 

بستن بند ریگ، و بستن بند مفسدان. هرگاه که این سه بند اندر 
هیچ شهری به نعمت و خوشی  سیستان بسته باشد، اندر همه عالم

سیستان نباشد و تا همی بستند چنین بود و چون ببندند چنین 
 (۲1)تاریخ سیستان، چاپ بهار، ص  «باشد.

عذبدربددشخرله دشمنگدشفغهن  ه دنرش دگفعدشم لهجدمررمدینردن دزح"مدخ

دشمکه دمررمدنادسملادخدروقه دنلکهگدن دکهگوه دسگش  ادخدوهدورشگ

دخایو درگ دگشدم  عق دجرخژب دشیا دشعرش  دنهی  ا دما رگددنلمرخس

دیرشگ دینر دکهگ  دوه  دشفغهن  ه دحن"ودشخرنیو درخرو دشمل"خشگم دما  "

دمهکحلادخایودنلمرخس دوه دجرخژب دشعرش دشیا دنه دخ دنلهی" دشسدن نر دگش

دن  ش" دخفقر دنجه  دتهگی ا دکهگد،خشگزا دنهایرب دک  داینش   هن 

دکمهر ه دتنمطددش مهگ دم"س ششرفدتحادشمرشک رنح" گئلسدعمهنگدد

دشف  هحدزرری" (دکشنگ

رگردخطادم محادشمدرگدعهودمنرمح" ددنهدشسدتمهمدشن هنهه دنهرگکدخ

یرردینرددسگش  ادنلمرخسدتمهمدتجرن دخدنلهگ دخ،شعرش دجرخژبدوه د

شگزهنهه دسیرنطدفشهگدخشگردنمهیح"دتهدشیاددرخرودخدنردگشدنکهگدشن"شسن"دخ

مج"رد، دد ورشکلدممکادن دشملهدن دیهردن رن"دخدمح ق دسگیلردگشدشس

دنپررشسن" 

گخم هئادرخک نگددشیادجرخژبدک دگخ د، د،یه زرشگ دن دنظرمادشزرد

یلاادسممودکشل"بدخدشسمله دینردمهی دزذشش  دشن" دن نگم  قلدچهپد

ن"خ دترری"دیکدمح عددیهنلدم هیشادینشو"دننردخدزررر دکهگدمنرمح"دخ

د د مرش دخطا دن  دینش   ادمررمددخفلضد امادنرش دک هنادک  ن 

ددمل هش" دینردمادشن"یشح" 

دشیاددددددد دجهیه  درگ د،نرش دشس دن شدوهئا دما دگی رچ دشیا دشوملو نحهنر

ک هبدن دملزد ملم دماد،خگمدتهدینشنح"زه دشسدکهگدخدن هیجدتعقلقه د

د2008/د3/دد10یکدرشنشمح"دشفغه دینردنلردنهربدمح"دزررن" مل  هنا
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ی نیمروزپروژۀ زراعت و آبیار سرنوشت   

200۸جنوری 24المان،    

 

 درد دلی با خوانندۀ ارجمند : - 1

م باود کاه روزی باه دیادن دوساتی  ۲001خزان و برگ ریازان ساال 

نیماروز باه  او که از طریق رفته بودم که تازه از وطن بر گشته بود.

ایران آمده بود در مسیر راه خود از نقااط مختلاف کشاور از جملاه از 

ز یعناای از شااهر زرنااج و نااواحی آن فلماای تهیااه مرکااز والیاات نیماارو

کاارده بااود. ایاان فلاام بااه حااق از زناادگانی مااردم، مخصوصاااً از فقاار و 

مسکنت آن سامان از خشکسالی های بی پایان و از ریگ و ریگازار 

فااراوان، از صاافیر باااد باای امااان و از طوفااان خاااک و از بیچااارگی و 

ری باه آن دیاار دربدری مردم حکایات داشات کاه اینجاناب نیاز در ساف

 همه را از نزدیک چنین دیدم.

دیدن آن فلم در من اثر عمیقی گذاشته و دل را در پنجرۀ سینه به تپش 

انداخت و مرا واداشت تا راهی جویم که در آن نجات از باد، صیانت 

از خاک، آسایش مردم و منزل ماراد مضامر باشاد تاا مگار گرهای از 

ری باه کتابخاناه پوهنتاون مشکل خلق گشوده گاردد. هماان باود کاه سا

هانوور زده و در جست و جاوی آثااری شادم کاه در شارح طبیعات و 

حال مردم نیمروز نوشته شده بودند. باه مصاداق آنکاه "جویناده یابناده 

است" چند نوشتۀ گرانبهاا رخ باه روی مان بااز کردناد، باه خصاوص 

 م بدانجا 19۷4[ که در سال 1نتایج کار تحقیقی یک دانشمند المانی ]

سفر کرده و در مورد بهساازی و دگار ساازی طبیعای و اجتمااعی آن 
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منطقه سفارشاتی از خود به جا مانده بود که توجه مرا باه خاود جلاب 

در نیمروز بادهاای » کرد. در نوشتۀ او نظرم به این جمله افتید که : 

شاادید تابسااتانی گاااهی اینجااا و زمااانی آنجااا آثااار تخریااب شاادۀ حیاارت 

یسااتان را از زیاار خاااک بیاارون میکننااد تااا مگاار انگیااز تماادن کهاان س

افغانها متوجه ایان مادنیت هاای از دسات رفتاه شاوند و کمار همات باه 

عاماال ایاان » نویساانده ادامااه میدهااد کااه: « اعمااار مجاادد آن ببندنااد. 

 «تخریبات مدهش طبیعت نبوده بلکه انسان است. 

جاان  با خواندن این اثرعالقه مندی ام فزونی مای گرفات و امیادواریم

تازه می یافت و مرا باه چااره جاویی آن مشاکل بیشاتر از پایش وامای 

داشت. در نتیجه بعاد از چنادی افکاارم را جماع کارده، آنارا باه رشاتۀ 

تحریر درآوردم و در پی طرح پروژه ای برای رفع مشکل مردم، به 

خصوص جهت رفع مشکل آب و کاهش طوفان خااک گردیادم. هناوز 

ه بعد از سرنگونی رژیم طالبان جلسه جست و جوی من دوام داشت ک

از  ۲00۲ای در ماااورد مساااایل بااااز ساااازی افغانساااتان در فباااروری 

طرف مقامات دولت المان در برلین دایر گردیاد. از قضاای نیاک کاه 

از اینجانب نیز دعوت به عمل آماده باود تاا در آن اشاتراک نماایم. در 

باا الماان هاا آن جلسه از اشتراک کنندگان خواهش شد که در مشاوره 

در مورد پروژه های بازسازی ابراز نظر نمایند. اینجانب به صورت 

فوری پروژۀ زراعت و آبیاری نیمروز را مطرح کردم که به گرمای 

اسااتقبال شااد. بعااد از چنااد روزی رونوشاات طاارح ایاان پااروژه را بااه 

مقامات دولت الماان فرساتادم کاه ماورد پشاتیبانی قارار گرفات. جاناب 

ه را باا مان در میاان گذاشات : یکای اینکاه باه تأسای از المان دو مساأل

فیصله های دولت المان باید این پروژه هاا در سااحه مطالعاه شاوند و 

در همکاری و همنوایی با مردم محال طارح گردناد. دوم اینکاه طارح 

پروژه ها به صورت رسمی از جانب دولت افغانستان به دولت الماان 
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رد هاام منطقاای بودنااد و هاام بااا فرسااتاده شااوند. البتااه ایاان هااردو مااو

تعاااامالت رسااامی در انطبااااق قااارار داشاااتند. بناااابران نگارناااده باااه آن 

 مقامات وعده سپرد که این هردو مأمول را بر آورده خواهد کرد.

همان بود که در صدد برآمدم تاا زمیناۀ مساافرت را باه نیماروز آمااده 

انی که سازم. چون حجم کار زیاد و وقت محدود بود از دو دوست الم

م در افغانساتان  1960یکی متخصص امور ساروی اسات و در دهاۀ 

کااار کاارده بااود و آن دگااری کااه همکااار اینجانااب و کااار شااناس امااور 

زمینشناساای و آب و خاااک اساات، خااواهش کااردم کااه ماارا همراهاای 

نمایند. این دو آشنای المانی خواهش مرا قبول کردند مشروط بر آنکه 

پردازد. همچنین از یک دوست افغان مصارف سفر شان را اینجانب ب

کااه چهااار گوشااۀ مملکاات را خااوب بلااد اساات، تقاضااا کااردم کااه مااا را 

همراهی کند که او هم لطف نموده قبول کرد. سر انجام ما چهاار نفار 

با سامان آالتی که دوستان المانی تادارک دیاده بودناد  ۲00۲در جون 

 راهی وطن شدیم. 

به وزارت بازسازی مراجعاه کارده وقتی به کابل رسیدیم قبل از همه 

با شخص وزیر صاحب )داکتر محمد امین فرهنگ( طارح آن پاروژه 

را در میان گذاشته و یک نقل ابتدایی را در قید یک رسالۀ ده صافحه 

یی به او تقدیم کردیم. او از این پروژه استقبال کرده و وعدۀ هر نوع 

مکتااوبی بااه کمااک را بااه مااا داد و راسااتی هاام بااه اساااس تقاضااای مااا 

ریاساات کااارتوگرافی فرسااتاد کااه بااه اساااس آن نقشااه هااای توپااوگرافی 

منطقه را در اختیار ما گذاشتند )این اولین و آخرین کماک ایان وزیار 

بود(. قرار ما با آقای فرهناگ طاوری باود کاه بعاد از انجاام کارهاای 

ساحه دوباره باا ایشاان مالقاات نمااییم و امکاناات تمویال و تطبیاق آن 

را بااا ایشااان در میااان بگااذاریم. ساار انجااام هاای میاادان و طاای  پااروژه
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میاادان وارد نیمااروز شاادیم. کااار هااای سااروی مقاادماتی آن پااروژه در 

ماادت پااانزده روز تحاات اوضاااع و احااوال بساایار مشااکل، بخصااوص 

درجااه سااانتی گااراد باااال ماای  50گرماای جانفرسااا کااه گاااهی بیشااتر از 

ان رساید. چاون در آن رفت در طوفاان هاای شادید بااد و خااک باه پایا

زمااان در مناااطق دور دساات هنااوز طالبااان از بااین نرفتااه بودنااد، در 

هر چهار ما باه اضاافۀ « غورغوری»بازگشت از نیمروز در منطقۀ 

دریور در اسارت طالبان افتیدیم که از چگونگی این قضایه و نوشاتن 

جزئیات سفر صارف نظار میکانم ، ورناه ایان نوشاته طاول و تفصایل 

 بد.زیاد می یا

پااس از برگشاات بااه کاباال طبااق وعااده بااار دیگاار بااه حضااور وزیاار 

صااحب بااز ساازی مراجعااه کاردیم. جالاب توجااه اسات کاه ایشااان در 

مدت چند روز همه چیز را فراموش کرده و رسالۀ پروژه را نیاز گام 

کرده بودند. آنگاه نقلی از اوراق گمشده را باه اضاافۀ معلوماات جدیاد 

کاردیم کاه از ضارورت ایان پاروژه  خدمت شاان تقادیم کارده خاواهش

شخص خود شان تصدیق نمایند تا جاناب الماان و یاا اتحادیاۀ اروپاایی 

در مورد تمویل پروژه ایرادی نگیرند. جناب وزیار صااحب خاواهش 

ما را قبول کرده در ضمن یاد آور شدند کاه بارای او یاک هفتاه وقات 

فعه را با آقاای داده شود، زیرا او بهتر می داند که این پروژۀ عام المن

کرزی در میان بگاذارد. از جاناب دیگار ماا جهات مطالعاات مقادماتی 

یک پروژۀ دیگار راهای سامت شامال کشاور باودیم. در بااز گشات از 

شمال باز هم قرار وعده به حضور وزیر صاحب باز سازی شرفیاب 

!!! شدیم. متأسفانه تا این زمان جناب وزیر صااحب باار دیگار قضایه 

اق پروژه را برای بار دوم گم کرده بود. آنگاه وزیر را فرامش و اور

بی « هان، پروژه شما موضوعـش نمک کلفگان بود.:»صاحب گفت 

احیای مجادد سااختار » درنگ وی را متوجه ساختیم که نه پروژۀ ما 
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اسات. قابال تاذکر اسات کاه جنااب « های زراعات و آبیااری نیماروز 

نمیگرفاات و یااا وزیاار صاااحب در جریااان صااحبت هااا هاایچ یاداشااتی 

سکرتری را نمیخواست تا صحبت، نتیجه و یا فیصله ای را قید دفتار 

کند. برخورد او بیشتر به قصاه و اخاتالط در دیاره مای ماناد تاا بحاث 

روی یک پاروژه در یاک وزارت، آنهام در وزارت بازساازی. وقتای 

ما این حالت را دیدیم، متوجه شدیم که جر و بحث با چنین یک وزیر 

سودی نداشته، ضیاع وقت است. به گفته آقای مسعود استاد  بی کفایت

پوهنتون کابل که از تلویزیون آریانا صحبت میکارد : "آقاای فرهناگ 

کفااایتی ناادارد و تااا حااال سااه وزارت را از پااا باار انداختااه اساات." بااه 

همین دلیل برای آقای فرهنگ گفتیم که یگانه کمکی که ما به آن نیااز 

ود شاان تصادیق نمایناد کاه دولات و ماردم داریم اینست کاه شاخص خا

افغانستان به این پروژه نیازمند هساتند. باا صادور چناین مکتاوبی راه 

تمویل و مطالعات نهایی و سرانجام تطبیق ایان پاروژه بااز میگردیاد. 

برای حصول چناان ناماه ای چهاار باار دیگار باه آن وزارت مراجعاه 

ه تعویااق ماای کااردیم کااه هاار باااری ایاان کااار کوچااک را بااه نحااوی باا

انداختند. سر انجام نامۀ بی محتوایی صادر گردید ولی نه باه امضاای 

وزیر بازسازی، بلکه به امضای یک تان از ماأمورین پاایین رتباۀ آن 

وزارت که در مجامع بین المللی ارزشی نداشات و هیچگااهی باه درد 

گذشت زمان به وضاحت نشان داد کاه خاالف  پروژۀ نیمروز نخورد.

خدمت به مردم افغانستان بود، هدف وزیر صاحب! حفاظ هدف ما که 

و تطبیق اهداف دراز مدت اشغالگران بود. با آنهم بعد  منافع استعمار

از ایاان همااه نااا امیاادی در افغانسااتان بااه المااان باار گشااته پااروژه را بااه 

اساسات علمی و به استاندرد اروپایی باا تشاریحات، محاسابات، نقشاه 

مااات آن در قیااد صااد صاافحه بااه زبااان هااا، صااورت کااار و همااه ملزو

المااانی بااه رشااتۀ تحریاار درآورده و بااه دری زیاار عنااوان "مطالعااات 

علمى و تخنیكى در بارۀ امكانات احیاى مجدد ساختارهاى زراعتى و 
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آبیارى و تأمین آب نوشیدنی براى دهات تخریب شدۀ والیت نیمروز" 

یك گذشاتۀ باا ترجمه کرده و شعار "دورنماى پر از امید، تراوشى از 

شااكوه" را در زیاار تصااویری از نهاار لشااکری بااه آن افاازودیم. ناگفتااه 

نمانااد کااه ترجمااه رسااالۀ پااروژه از المااانی بااه دری بااه کوشااش دپلااوم 

انجنیر عارف ناطقی، انجنیار ناهیاد نااطقی و اساتاد شاینوار میرزایای 

 صورت گرفت که نگارنده از این دوستان صمیمانه متشکر است.

وزی آقاای داکتار احماد یوساف نورساتانی وزیار ساابق در این میان ر

آبیاری، منابع آب و محیط زیست در کابینۀ انتقالی کاه ماردم نیماروز 

از او خااواهش اجاارای آن پااروژه را کاارده بودنااد، بااه دفتاار اینجانااب 

تلفاون نماوده و خاواهش کاارد کاه هار چاه زود تاار پاروژه را باه کاباال 

ارائاه و از آن طاارح دفاااع  بیااوریم و آناارا باه کشااورهای کماک کننااده

نماییم. چون مصارف تحقیقات مقدماتی پروژه را تا ایان زماان ماا دو 

نفر افغان پرداخته بودیم، برای ما سفر دومی گران تمام مای شاد، بناا 

بر آن از آقای نورستانی خواهش کاردم کاه مصاارف سافر دو نفار را 

اکناون :» از بودجۀ آن وزارت بپردازناد. ایشاان در جاواب گفتناد کاه 

ناچااار « شااما چاااره نماییااد، وقتاای بااه کاباال آمدیااد باااز گااپ ماای زناایم. 

اینجانب با یک دوست المانی راهی کابل شدیم مگر وزیر صاحب در 

مورد مصارف سافر ماا هرگاز حرفای نازد. چاون اوضااع ناا بساامان 

وزارتخانه ها برای ما معلوم بود، بار ها جناب وزیار صااحب، آقاای 

نورسااتانی را از قباال تأکیااد کااردیم کااه در روز داکتاار احمااد یوسااف 

موعااود نمایناادگان وزارتخانااه هااای ذیعالقااه و نمایناادگان بانااک هااای 

تمویاال کننااده و مااأمورین ذیااربط را دعااوت نماینااد تااا باشااد کااه مااا آن 

پروژه را به حضور همه آنها معرفی و به ساؤاالت شاان پاساخ ارائاه 

 نماییم .
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د و مادعوین در اتااق کنفارانس آن به هر حال، روز موعاود فارا رسای

وزارت جمااع شاادند. جناااب وزیاار صاااحب آقااای داکتاار احمااد یوسااف 

نورسااتانی بعااد از یااک بغاال کشاای صاامیمانه و مانااده نباشاای بااا مااا بااه 

عوض آنکه در آن مجلس اشتراک می کارد، از نظار غایاب گردیاد و 

 ما او را تا اماروز دیگار ندیادیم )آقاای داکتار نورساتانی کاه در رشاتۀ

روانشناساای درس خوانااده انااد در کابینااۀ بااه اصااطالح انتقااالی وزیاار 

آبیاری، مناابع آب و محایط زیسات و در کابیناۀ باه اصاطالح انتخاابی 

معین وزارت دفاع افغانستان میباشند و این چه عجب است کاه رشاته 

های روانشناسی، آبیاری و دفاع ملی چاه قادر نزدیاک شاده اناد!(. باه 

ارت در مجلس اشتراک کارد. ماا پاروژه را عوض او معین همان وز

با تمام جزئیات آن بیان کرده به سؤاالت مدعوین پاسخ ارائه نموده به 

مراجع افغانی یک یک نقل دری و به مراجع خارجی نقل های المانی 

پروژه را تقدیم کردیم. پروژه ماورد دلچساپی جواناب افغاانی و مناابع 

نسته شد. یک نقل پروژه از خارجی قرار گرفته و تمویل آن ممکن دا

طریق وزارت آبیاری، منابع آب و محیط زیست در فاردای کنفارانس 

به سفارت المان در کابل تقادیم شاد. گذشاته از ایان، اشاتراک کننادگان 

خارجی خواهش کردند که هر چه زود تر ماتن الماانی یاا دری آن باه 

انه وزارت انگلیسی ترجمه و به منابع تمویل کننده ارائه گردد. متأساف

آبیاری، منابع آب و محیط زیست نتوانست یک مشت پول آماده نمایاد 

تااا مااتن تحقیقااات مقاادماتی پااروژه در کاباال بااه زبااان انگلیساای ترجمااه 

گردد. بنا بر آن این کار هم به عهدۀ ما انداختاه شاد. ماا در ظارف دو 

 ماه متن تحقیقات مقدماتی پروژه را به انگلیسی برگردانیده و باه امیاد

آنکه تطبیق آن خدمتی به تشنگان و گرسنگان نیمروز شده باشد، آنرا 

بااه وزارت هااای ذیااربط فرسااتادیم کااه هاایچ نااوع عکااس العملاای را در 

 قبال نداشت.
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چندی بعد آقای پروفیسور اشرف غنی احمد زی وزیر مالیۀ سابق که 

م جهت تداوی باه الماان تشاریف آورده بودناد،  ۲00۲در پایان خزان 

تلفونی در رابطه با پروژۀ نیماروز از اینجاناب خاواهش  طی صحبت

کردنااد کااه ایشااان را مالقااات کاارده و در مااورد پااروژۀ نیمااروز بااه 

سؤاالت شان پاسخ دهم. صاحبت حضاوری مان باا ایشاان در مجماوع 

شش ساعت به درازا کشید و پروژه مورد توجاه ایشاان قارار گرفات. 

رآورد شاده باود کاه در میلیون دالار با 33پول اعمار پروژه در حدود 

طی چند مرحله قابل تطبیق باود. قارار اظهاارات آقاای احماد زی ایان 

مقدار پول در یک نوبت منظور شده نمی تواناد مخصوصااً کاه جهات 

رشد متوازن مملکت برای هر والیت کشور باید پروژه های عمرانی 

که همه مستلزم پول اند، طرح گردند. این نظر درست و قابل پذیرش 

. لااذا آقااای اشاارف غناای احمااد زی اطمینااان دادنااد کااه تمویاال ایاان بااود

پروژه به تفاریق ممکن است. بناا بار آن از اینجاناب خواسات تاا یاک 

نقل پروژه را به زبان انگلیسی خادمت شاان بفرساتم کاه آنارا ضامیمۀ 

م انجام داده امید وار بودم که راهی برای  ۲003مکتوبی در جنوری 

ولی از آن مکتاوب و از آن پاروژه احاوالی  رفع آن مشکل پیدا گردد.

نیامده شایع گردید کاه آقاای احماد زی از آن وزارت کناار رفتاه و در 

عوض او آقای داکتر احدی باه آن کرسای نازول اجاالس فرماوده اناد. 

از قضای روزگار چندی بعد در کنفرانسی در هالند یکای از دوساتان 

یدم. این دوست تا یک احدی را که نسبت به من شفقت بسیار دارند، د

هفته دیگار جهات اجارای مهمای راهای کابال و دیادار باا داکتار احادی 

بود. من که هنوز در سودای آن پروژه غرق بودم، نقلای از آن را باه 

آن دوساات داده خااواهش کااردم کااه جهاات اجاارای آن پااروژه از وزیاار 

صاااحب جدیااد محتاارم مالیااه خااواهش نماینااد تااا ناایم نگاااهی باار حااال 

تشاانگان نیمااروز بیندازنااد. دوساات ماان، آقااای احاادی را  گرساانگان و

آنقدر به تنگ کارده باود کاه سار انجاام آقاای احادی نااگزیر شاد کاه باا 
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وزیر سرحدات که در سابق والای نیماروز باود و از موضاوع آگااهی 

کامل داشت و وزیر انرژی و آب در مورد به مفاهمه نشیند. در پایان 

ه رسیدند که چون تخصیص وجود مشاوره، این سه وزیر به این نتیج

 ندارد حاال کدام کاری از دست شان ساخته نیست. 

البته تا این جا نیمی از امید من در ارتباط پروژۀ نیمروز بر باد رفته 

بااود، بااه خصااوص کااه مااا بارهااا ایاان پااروژه را در مجااامع افغانهااا و 

نهادهااای علماای المااانی ارائااه کاارده و خوشاابینی هااای فراواناای را در 

ورد آن باار انگیختااه و بخااش هااای علمای آناارا نیااز بااه نشاار رسااانیده ما

 بودیم.

م مریضی مهلکی به ساراغ نگارناده آماد  ۲005به هر حال، در سال 

چنانکه گاهی در شفاخانه و گاهی در خانه با آن دست و گریبان باود. 

تازه یکی دو روزی را در خانه نگذشتانده بودم کاه آقاای حنیاف اتمار 

وزارت انکشااف دهاات باه الماان تشاریف آورده و باه  وزیر آن زمان

خاطر پروژۀ نیمروز ساراغ مارا گرفتناد. ایشاان لطاف نماوده مارا باه 

هامبورگ دعاوت کارده و در ماورد همکااری اینجاناب باا آن وزارت 

در خصوص پروژۀ نیمروز طالب معلومات گردیدناد. باا آنکاه وضاع 

صاورت عاجال  صحی من خیلی بد بود چنانکه در شهر هامبورگ به

باز هم ساکن شفاخانه شدم. ولی با آنهم آقای اتمر لطاف کارده منتظار 

ماندند تا من بعد از چند ساعتی از شافاخانه خاارج شادم. باه هار حاال 

طاای چهااار ساااعت هاار آنچااه در رابطااۀ پااروژه هااای بازسااازی بااه 

خصوص پروژۀ زراعت و آبیاری نیمروز باه نظارم مای آماد خادمت 

هااات بااه عاارض رسااانیدم کااه مااورد عالقااۀ وزیاار صاااحب انکشاااف د

فراوان شان قرار گرفت. در پایان آقای اتمار گفتناد کاه امکاان تمویال 

پروژۀ نیمروز در چوکات برنامۀ عماومی عمرانای "همبساتگی ملای" 
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وزارت انکشاف دهات ممکن است. عالوه بر این جناب شاان باه ایان 

تناماۀ رسامی کمینه وعده سپردند کاه تاا دو هفتاۀ دیگار بارای مان دعو

میفرستند تا من وارد کابل شوم و با ایشاان در حال آن مشاکل مفاهماه 

نمایم. ولی از آن اجراآتی که وعده سپرده شده بود احوالی نیامد و آن 

دعوتنامه که قول داده شده بود تا حال که از آن بیشتر از دو سال می 

لیت گذرد، مواصلت نکرده است. از جانب دیگر ایشان هم باید مساؤو

وزارت معارف را متقبل می شادند ، ورناه معلاوم نباود کاه چاه باالی 

بدی بر سر مردم افغانساتان مای آماد، زیارا ایشاان باا درک نیازمنادی 

هااای مبااارم! در ایااان عصاار الکترونیاااک و الکتروتخنیاااک و انقاااالب 

مدرسه دینی تأسیس کنناد و گاوی موفقیات  3000صنعت می خواهند 

بربایند و اگر نه کشور ما چقادر دیگار باه را در این مسیر از طالبان 

 عقب میرفت!

بدین ترتیب روزها و شب ها در چین و شکن زمان نا پدید میگشت و 

اوضاع وطن تاار و تیاره تار مای شاد و شادت بااد و حادت طوفانهاای 

ریگ در دشت های جنوب غرب کشور بیداد بیشتر می نمود. به ایان 

نیماروز باه تادریج از باین شرح امید تطبیق پروژۀ زراعت و آبیااری 

رفته می رفت و همه روزه خاکهای خوب زراعتی بیشتر زیر ریاگ 

نا پدید مای شاد ولای ساودای آن پاروژه از کانج دل مان هرگاز بیارون 

"کنفارانس باین المللای در  ۲006نمی رفت، تا اینکه در دسامبر ساال 

ماااورد اوضااااع امنیتااای و عااادالت انتقاااالی افغانساااتان" در هالناااد دایااار 

ید. گردانندگان کنفرانس از صاحب این قلم خاواهش کردناد تاا در گرد

مورد امکانات بالقوۀ انکشاف اقتصادی والیات هم سارحد باا پاکساتان 

در کنفرانس سخنرانی نمایم. چون والیت نیماروز هام باا پاکساتان هام 

سرحد است، بنا بر آن در حول پروژۀ نیمروز هم سخنی چناد برفات. 

ر آن کنفااارانس دو نفااار از وکاااالی ولسااای از قضاااای روز گاااار کاااه د
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جرگااه خااانم ماللاای جویااا و محترمااه شااکریه بااارکزی هاام اشااتراک 

داشااتند. خاااانم جویاااا کاااه دولااات افغانساااتان را بحاااق دولااات مااازدور و 

دستنشانده می دانست، امیدی به تحقاق آن پاروژه را از طریاق ولسای 

بحاث جرگه نمی دید. ولی در پایان ساخنرانی هاا و در جریاان جار و 

ها خانم شکریه بارکزی وعده ساپرد کاه چاون ایشاان عضاو کمسایون 

پروژه های انکشافی ولسی جرگه هستند، بنا بارآن باه اسااس مکلفیات 

های رسمیی که دارند، پاروژۀ نیماروز را روی دسات مای گیرناد. از 

ایاان وعااده هاام اینااک یااک سااال و دو ماااه میگااذرد ولاای تااا حااال کاادام 

 ته است.اقدامی در زمینه صورت نگرف

بدین شرح روشن گردیاد کاه باه پاروژۀ نیماروز کاه از جملاۀ سااختار 

های زیر بنایی کشور به حساب می آید، دولت افغانستان اندک التفاتی 

نکرده و ثابت شد که دولت و حکومت افغانستان در فکر مردم نبوده، 

چیزی بیشتر از آلۀ بی جانی در دست اجنبی هاا نیساتند. صدرنشاینان 

که سر در آخور بیگانه دارند، به جای سیرکردن شکم هاای دروغگو 

خالی ملیون هاا انساان ایان سارزمین، باه خاود کاامگی خاویش آغشاته 

بوده و جیب های پر خود را پرتر می ساازند. داره مااران داخلای در 

ادارۀ مسااتعمراتی و غااارتگران خااارجی بانااد هااای مافیااایی بااه وجااود 

پاول دارایی های عامه و پروژه آورده و فقط در فکر زراندوزی و چ

های نمایشای از پاول هاای بااز ساازی اناد. باه زیربناا هاای اقتصاادی 

کشااور هیچگونااه تااوجهی صااورت نگرفتااه و در رأس وزارت هااای 

کلیدی مملکت آدم هاای غیار مسالکی، خایناان و جنگسااالران گماشاته 

شده اند که در همکاری با استعمار در هاله و در غوغای دیموکراسی 

به تباهی کشور مصاروف اناد. اگار باه اصاطالح دولات افغانساتان از 

قید اسارت اجاناب آزاد و یاک دولات ملای مای باود و پاروژۀ نیماروز 

تطبیق می گردید، امروز نه تنها ده ها هزار جریب زمین از تعارض 
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باااد و تجاااوز ریااگ در امااان ماای مانااد، بلکااه هاازاران نفاار در پااروژۀ 

سطح تولید ماواد غادایی تاا جاایی بااال  نیمروز صاحب کار نیز شده و

میرفت. با توجه باه ایان کاه قارار معلوماات مؤسساۀ ملال متحاد هماین 

م حدود شش میلیاون نفار از هام میهناان ماا  ۲008اکنون در زمستان 

گرسنگی می کشند و در انتظار کماک خاارجی هاا روز شاماری مای 

حال را کنند، تطبیق این پروژه می توانست دست کم مشکالت مردم م

از بابت مواد ارتزاقی حل کناد. عاالوه بار ایان باه عاده ای ازهازاران 

تن مهاجری که از ایران به نیمروز باه صاورت جباری رد مارز مای 

 شوند زمینۀ کار را مساعد گرداند. 

به هر حال، پروژۀ زراعت و آبیااری نیماروز کاه باه صاورت علمای 

ن دساتگاه حکومات سنجیده شده بود به بی اعتنایی و بی تفاوتی مسؤلی

روبرو گردیده و سر انجام در نسیانکدۀ دولت جاگیر شاده و کسای بار 

آن پرتوی از التفات نینداخت و به گوش زمانه آن ترانه نا شنیده ماند. 

این واقعیت رشته های امید مرا در آن مورد بااریکتر سااخته رفات و 

 ماارا باار آن داشاات تااا برخاای از مطالااب آناارا جهاات آگاااهی وطنااداران

ارجمند به نشر برسانم. البته این کار باعث گسستگی رابطه منطقی و 

بهم پیوسته مطالب پروژه میگردد. امید وارم که این گسستگی فهم آن 

 مطالب را مشکل نگرداند.

از اینرو در بخش اول به معرفی والیات نیماروز باه حیاث منطقاه ای 

بااااه  از سیساااتان افغانسااااتان پرداختااااه و در بخاااش هااااای دوم و سااااوم

مشااکالت اقتصااادی ایاان والیاات مکااث نمااوده و در خصااوص احیااای 

مجاادد ساااختارهای زراعاات و آبیاااری آن سااامان بااه صااورت فشاارده 

مطالبی ارائه میگردد. در پایان بخش سوم جا دارد سر گذشت جاالبی 
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را که در جریان کار در ساحه اتفاق افتیده خادمت خواننادگان گرامای 

 ارائه نمایم.

 

 بخش اول

 ز بخشی ازسرزمین سیستاننیمرو

 

 اوضاع طبیعی سیستان : - 1

حوزۀ جنوب غرب افغانستان از یک ساحۀ فرو افتاده ای ساخته شاده 

کااه در حصااار کوهساااران هناادوکش در شاامال و شاارق، کوهسااتانهای 

ساالیمان در جنااوب و سلسااله کااوه هااای کرمااان ایااران در غاارب قاارار 

بقاات زماین در امتاداد دارد. این حوزۀ وسیع کاه در اثار فارو رفاتن ط

کوهساران همجوارش به وجود آمده شامل دشت های غرب و جناوب 

غرب کشاور باوده، باه صاورت عماومی از شامال و شارق باه طارف 

جنوب و غرب مایل است. این حوزه در منطقاۀ جناوب غارب کشاور 

شامل دشت های ریگی )ریگستان( در جنوب و جنوب شرق و دشات 

ال غرب و امتداد دشت های سانگی های سنگی )دشت مارگو( در شم

سیسااتان کااه از ایااران ادامااه دارد، ماای باشااد. دشاات هااای ریگسااتان و 

مارگو توسط دریای هلمند از همدیگر جادا میشاوند. "سیساتان باساتان 

کااه در قاادیم زره و پسااانتر زرنااج نامیااده میشااد، حصااه ای از جنااوب 

احتااوا غرباای افغانسااتان و قساامتی از حاشاایه شاارقی ایااران امااروز را 

میکند و در گذشاته یاک سااحۀ وسایعتر را در بار میگرفات کاه شاامل 
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مناطق هلمند وسطی و عالقاه هاای قنادهار نیاز میگردیاد" )یاک، ص 

(. در پایینترین نقاط حوزۀ فرورفتۀ سیستان یعنی در ناواحی غارب 9

کیلاااو متااار  1350زره )وساااعت : حااادود  ۷1سیساااتان آبریزهاااای گاااود

عام  ۷۲د خیلی پایین افتیده است، اشکینمربع( که از سطح دریای هلمن

ساابوری کاه آنارا  ۷3کیلو متر مربع( ، هامون 5000)وسعت : حدود 

هامون هلمند نیز مینامند و هامون پوزک قرار دارند. ارتفاع اراضی 

متر است )مقایساه : کابال  500از سطح بحر در این نواحی کمتر از 

ریااان آب هلمنااد متاار از سااطح بحاار ارتفاااع دارد( کااه باعااث ج 1۷60

بدانسااو گردیااده اساات. ساااحه آبگیاار دریااای هلمنااد بااا معاااونین آن کااه 

شااامل خاشاارود، فااراه رود و ادرسااکن نیااز ماای شااود، بیشااتر از یااک 

سوم افغانستان را در بر می گیرد. آبهای رودخانه های مذکور نیز به 

که حوزۀ بساته را باه طاول  ۷4این فرورفتگیها در حوزۀ هامون هلمند

[ ماای سااازد و از جنااوب بااه 50، ص 5کیلااو متاار ] ۲00 مجمااوعی

 (. 1شمال ادامه می یابد ، می ریزند )نقشه 

 

                                                 
71
 گند به زبان اویستایی به مف(نم ج(یل یا آب ایستاده آمده. 
72
 (.27را که به  نرت مؤقت زیر آب می رود ا کین می نامد )یا  ص حنا ی هامنن  
73
 د ت و یا زمین همنار را هامنن یا هامن گنیند. فرهنب عمید. 
7٤
 امل حنزه های فرو افتاده ای میهردد که آب هلمند در آن(ا میریالد. هامنن پنزک را نیال  

 هامنن هلمند می خنانند.
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 : حوزۀ آبگیر هلمند با کول نمکسار. نقشه از نگارنده 1نقشه 

در ماه های اخیر خزان و آغاز بهار دریاهاای ادرساکن، فاراه رود و 

اکثاار در خاشاارود آب میداشااته باشااند. در باااقی ایااام سااال بااه صااورت 

مسیر جریان خشک میشوند. سلسله کوه های دورادور حوزۀ سیستان 

مانع دخول جبهات بارانی بداخل حوزه میگردند که در نتیجۀ آن اقلیم 

منطقه خشک می باشد. این حوزه در دوره هاای گذشاته جیولاوجیکی 

زیر آب قرار داشت که در آن ترسابات بحاری بوجاود آماده. در دوره 

ترسبات بحری که دارای مواد آهکی و مواد عضوی های بعدی، این 

است، فرسوده شده و باعث به وجود آمدن خاک های خاوب زراعتای 

و حاصل خیز گردیده اند. تنها بین دالرام و زرنج در بعضای منااطق 
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خاکهائی به وجود آمده اند که دارای مقادار معاین گاچ اناد. ایان خاکهاا 

ین آبهای عظیم زیزمینی کاه در دشت مارگو هم ساخته شده اند. همچن

از هندوکش منبع می گیرند در همین سمت در حرکت اند. دامنه های 

هندوکش که از احجار انتقال یافتۀ بزرگدانه ساخته شده اناد، نفاوذ آب 

را مساعد ساخته، مانع جریان روی زمینی آب گردیده و از ضیاع آن 

منااطق کمتار جلوگیری می کنند. عالوه بار ایان چاون نباتاات در ایان 

وجاااود دارد، تبخیااار آب از طریاااق نباتاااات صاااورت نمااای گیااارد. از 

همینروست کاه ایان حاوزه وسایع فارو افتاادۀ جناوب غارب کشاور کاه 

چندین صد کیلو متار طاول و عارض دارد، از طبقاات باه هام پیوساتۀ 

آبدار که کیفیت خوب دارند، غنی اسات. حتاا در بعضای منااطق، ایان 

نشیب کافی که از هندوکش آغاز میگاردد آبهای زیر زمینی به خاطر 

زیر فشار قرار داشته باه قاوت خاود باه بیارون فاوران میکنناد. ساطح 

متار  1۲تاا  10این آبهای زیر زمینی در سیستان افغانستان در عماق 

قرار دارند. ساکه هاای دوره ساساانیها کاه از چااه هاای کاده، زیاارت 

که آبهاای زیار  امیران صاحب و چخانسور یافت شده، نشان می دهند

زمینی این حوزه برای آشامیدن از ازمنۀ قدیم مورد استفاده قرار مای 

 [.1گرفتند ]

در حوزه فرو افتاده جنوب غرب افغانستان چند عامل اساسی طبیعای 

دساات بااه دساات هاام داده و نقااش هااای مثباات و منفاای اقتصااادی را در 

ی بااد ساختار های طبیعی بازی کرده اند کاه ایان یکای آب و آن دگار

 است.

 دریای هلمند :

یااد گردیااده و باه قااول « هیتومانات»دریاای هلمناد کااه در اوساتا بنااام  

اعااراب "رودخانااه هاازار شاااخه" اساات کااه دراز تاارین دریااای کشااور 
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کیلو متر طول داشاته و از چشامه تاا  1400بوده، به صورت تقریبی 

ز کیلاو متار مار 50دهانه به خاکهای افغانی متعلق می باشاد و حادود 

(. آبهااای نااواحی 1مشااترک ایااران و افغانسااتان را ماای سااازد )نقشااۀ 

جنااوب هناادوکش کااه از مناااطق برفگیاار منبااع ماای گیرنااد، بااه هلمنااد 

در صااد منااابع آب افغانسااتان را  40میریزنااد کااه بااه صااورت تقریباای 

احتااوا ماای کنااد. بااا آب شاادن برفهااا در تابسااتان دریااای هلمنااد طوفااانی 

یی خااود آب کمتاار، بسااتر باااریکتر، دل میگااردد. هلمنااد در بخااش باااال

تنگتاار و شاار و شااور و غریااو و غوغااای بلنااد تاار داشااته پیوسااته در 

خروش است. در حالیکاه در بساتر وساطی و پایاانی خاود همینکاه باه 

وادیهااای وساایع ماای رسااد، پهاان و پهنتاار شااده، دلااش فااراخ و فراختاار 

ر و گردیده، با آنکاه مقادار آباش پیوساته بیشاتر مای گاردد، شار و شاو

خروش وغوغایش خاموشتر شده می رود. در جاهاییکاه بساتر هلمناد 

بازرگ ماای شاود )در بعااض جاهااا تاا یااک کیلااو متار(، چااون بزرگااان 

خاموشاای اختیااار ماای کنااد. بااا اینکااه هلمنااد مناااطق وساایعی را در دو 

جناااح از کااَرم خویشااتن ساابز ماای گردانااد، هاازاران گرساانه را ساایر و 

می کند، در خود فارو مای رود و از تشنه لبان بی شماری را سیراب 

این سخاوت فریادی سر نمی دهد تا فیضش ریا پنداشاته نشاود. هلمناد 

 ۲0000با آب فراوان که گاهی حجام آن در منطقاۀ چهاار برجاک تاا 

( مای رساد، در مسایر طاوالنی 15متر مکعب در یاک ثانیاه )دو ص 

گر خویش طبقات زمین را با گذشت ملیونهاا ساال خراشایده، باه همادی

ساااییده و از ماحصاال آن ترساابات پاار فاایض و باریکدانااه ای بوجااود 

آورده است. در خشکسالی ها باد هاای توفناده حتاا هلمناد را سارزنش 

 کرده و بسترش را از ریگ می پوشانند.

کیلاو متار  ۲5000دریای هلمند در ساحۀ سیستان افغانستان که حدود 

جکی رود هلمناد در مربع وسعت دارد، می ریزد. قبل از اعمار بند ک
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کیلاو  ۲5یک سال آنقدر مواد رسوبی را انتقال می داد که یک سااحۀ 

ساانتی متار بپوشااند )یاک،  30متر مربع را می توانست با ضخامت 

(. رود هلمند بعد از هر چند هزار ساال مسایر خاود را تغییار ۲8ص 

داده باعث دگرگونی اشکال جهیل ها و به وجود آمدن ترسبات خاوب 

گردیاااده، بهتااارین خاکهاااای زراعتااای را کاااه آگناااده از ماااواد  دلتاااایی

عضویست به وجود می آورد کاه سااحات وسایعی را در بار گرفتاه و 

زمینااۀ زناادگانی را مساااعد ساااخته اساات )مقایسااه : از فاایض ترساابات 

در صااد مردمااان مصاار در دلتااای نیاال زناادگی ماای  80دلتااایی حاادود 

 ر برکت و پر نفوس اند(.کنند. دلتا های نیجر و میکانگ نیز مناطق پ

 فرسایشهای بادی : 

متناسب به اوضاع جغرافیایی اقلیم حوزۀ سیساتان خشاک اسات. یاک 

عامال ایان خشاکی وزش بااد هاای گاارم و قاوی اسات کاه باه صااورت 

عمده از جانب شمال غرب می وزند. در تابستان ها درجۀ حرارت تا 

رم گردیاده درجۀ سانتی گراد باال میرود که باعث صعود هوای گ 60

در نتیجه هوای سرد را از مناطق ترکستان به حرکت مای انادازد کاه 

باعث وزیادن "بااد هاای صاد و بیسات روزه" میگاردد. ایان بادهاا کاه 

کیلو متار  110کیلو متر و سرعت شان تا  1۲0ساحۀ فراگیر شان تا 

در ساعت می رسد، ترسابات گرانبهاای هلمناد را باه دور تارین نقااط 

سانند. از برکت باد های موضعی که از هندوکش می این حوزه می ر

خیزنااد و در زمااان دیگااری از ساامت مخااالف باااد هااای صااد و بیساات 

روزه می وزند، این خاک های بااد آورده باه صاورت جاالبی مخلاوط 

می شوند. حرارت بلند منطقه و آب خیزی های متواتر هلمناد باه ایان 

ا افازایش میدهناد. بازیهای طبیعی قوت بیشاتر بخشایده و ماحصال آنار

از جانب دیگر در جاهاییکه زراعت صاورت نگیارد و نباتاات وجاود 
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نداشته باشد و خشکسالی هام آماده باشاد، بااد هاای شادید خشاک کنناده 

باعث به وجود آمدن تپه های ریگی به اشکال مختلاف و ریاگ روان 

گردیده که شکل و حجم شان مدام تغییر خورده می رود و زمین های 

ا می پوشاانند. باه گوناه مثاال منااطق وسایع در دشات هاای زراعتی ر

ریگستان و ساحات کالن در نواحی جنوبی انحنای دریای هلمند )چها 

برجک(. تپه های ریگی گاهی به صاورت کتلاه یای و گااهی هام جادا 

از یک دیگر به وجود می آیند، زماانی هام چنادین کیلاومتر عارض و 

اری مناطق سیستان ریگ های کیلومتر ها طول پیدا می کنند. در بسی

 روان زمین های زراعتی را اشغال میکند.

گذشااته از ایاان در اثاار وزش باااد و حاارارت زیاااد، رطوباات طبقااات 

پایینی خاکهایی که حاوی نمکیات باشند، به طرف بااال آماده و تبخیار 

ماای شااوند. در نتیجااه در قساامت هااای سااطح زمااین در بعضاای جاهااا 

به وجود می آید که اهمیت زراعتای طبقات باریک آهک دار و نمک 

این خاکها را کاهش می دهد. عالوه بار ایان حارارت بلناد و بااد هاای 

ملی متر در سال می رسانند  5000توفنده، تبخیر را شدت بخشیده تا 

ملای  100و این در حالیست که بارندگی در این نواحی ساالنه حادود 

زدیاااد یافتااه، د متاار ماای باشااد. در اثاار تبخیرغلظاات نمکیااات در آب ا

 نتیجه اکثر آب غدیر ها و جهیل های سیستان نمکی گردیده اند. 

در اینجااا الزم اساات از دو بااازی دیگاار طبیعاای نیااز یاااد گااردد : یکاای 

اینکه بر اثر وزش بااد هاا و انتقاال ریاگ و خااک گاهگااهی حواشای 

بسااتر دریااای هلمنااد در بعااض جاهااا از اصاال بسااتر عمیقتاار میشااوند. 

مسیری که آب در آن جریان دارد تر و مرطاوب اسات چون خاکهای 

و از اینرو بااد آنارا انتقاال داده نمیتواناد، بلناد تار مای مانناد و در ایان 
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صااورت آب در سااطح باااالتر از اراضاای در جریااان ماای باشااد و ایاان 

 غیر عادیست. 

[ آنرا معجزۀ طبیعیت مای ۲بازی دیگر طبیعی که یک محقق المانی ]

ای هااامون پااوزک و هااامون سااابوری بااا وجااود دانااد، اینساات کااه آبهاا

تبخیر بسیار زیاد، شیرین اناد و حتاا تصاور چناین پدیاده ای در چناین 

منطقااه ای نماای رود. دلیاال ایاان معجاازه طبیعاای اینساات کااه اصاال آب 

هامون پوزک و هامون سابوری در زیر زمین به سوی دلدلزار هایی 

قتاار انااد جریااان کااه در ساارحد افغانسااتان و ایااران قاارار دارنااد و عمی

دارناااد. در نتیجاااه جاااای آنهاااا را آب هاااای زیرزمینااای شااایرین کاااه از 

هندوکش تا اینجا فاصله های طوالنی را طای کارده اناد، میگیرناد. از 

این سابب یاک کتلاه آب شایرین کاه مقادار نمکیاات آنهاا کمتار از یاک 

ملاای گاارام فاای لیتاار اساات، در باااالی آب نمکاای قاارار گرفتااه و زمینااۀ 

 آنجا بیشتر تقویت کرده است. حیات را در

آبهای هامون هلمند با دلدلزار هاای آن بارای محایط پارورش نبااتی و 

حیوانی منجمله برای توالد و تناسل و مهااجرت پرنادگان، محایط باس 

مهم و جالبی را تشکیل می دهاد. قارار تحقیقاات کارمنادان ملال متحاد 

یم م حااادود نااا 19۷0[ تنهاااا در هاااامون پاااوزک در ساااال 50، ص 3]

ناوع مای شادند زنادگی مای کردناد  150ملیون پرندگان آبی که شامل 

 8که پرندگان کوچی نیاز شاامل ایان اناواع مای باشاند. گذشاته از ایان 

نوع پرندگان کمیاب از قبیل قو، پیلیکان )مرغ سقا، فرهنگ عارف(، 

فالمینکو و غیاره در آنجاا باود و بااش مای کردناد. بار عاالوه در ایان 

اهی پیاادا ماای شااد کااه زمینااۀ حیااات پرناادگان، نااوع ماا 140هااامون 

 [.50، ص 3حیوانات و انسانها را مهیا کرده بود ]
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در اثر بلناد رفاتن درجاۀ حارارت کارۀ زماین )ایان مصایبتی اسات کاه 

کشور های صنعتی آفریده و ضربتش بیشتر به کشور های فقیر وارد 

د می گردد( که خشکسالی های پیهم را موجب گردیده، مقدار آب هلمن

ملیاااون متااار مکعاااب در ساااال  ۲۲1۲باااه شااادت کااام شاااده باااود )از 

، 3] ۲000/۲001ملیون متر مکعاب در ساال  48به  1991/199۲

ماایالدی آب هلمنااد در مقایسااه بااا  ۲001[. چنانکااه در سااال 51ص 

در صد کاهش یافت یعنی اینکه در  98مقدار متوسط آب ساالنه اش، 

یاان داشات و باس. در در صد آب متوسط ساالنه اش جر ۲هلمند فقط 

 در صد خشک شدند. 99نتیجه آبریز های هلمند تا 

حوزۀ فرو افتادۀ گود زره در آبیاری و زراعات سیساتان چنادان نقاش 

ندارد. نقش اصلی آن در دفاع خطار آبخیازی هلمناد برازناده میگاردد، 

زیرا آب اضاافی هلمناد درآن جماع مای شاود کاه ایان آب تاا زمساتانها 

ساال  40آبخیزی دفع میگاردد. در اخیار حادود  زخیره میماند و خطر

شاروع شاده  ۷5قبل احداث بناد کماال خاان در منطقاۀ بنادر کماال خاان 

بود که متأسفانه به انجام نرسید. هماۀ ایان بناد هاا در یاک جاای واحاد 

ساخته شده اند، به خاطر آنکه در آن محل اراضی دارای یاک نشایب 

د و ترسابات دلتاایی آن طبیعی می باشد که به لطف وکرم دریای هلمن

بااه وجااود آمااده کااه میاال آن از منطقااۀ چهااار برجااک بااه طاارف شاامال 

آهسااته آهسااته کاام شااده میاارود و آبیاااری عرصااۀ هااای بااین هلمنااد و 

 کیلومتر ممکن گردانیده است. 1۲0خاشرود را در طول حدود 

 خذ هاأم - 2
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له امنال یجاریی و  ینقفهاه کاروان ها بنده که بنام بندر این نقطه در گذ ته یا مرکال مباد- 

کمال خان مسمی گردیده .کمال خان یکی ازسرداران بلنچی بنده  که این بندر بنامش مسما  ده 

 است.
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 بخش دوم

 

 (اسرزمین رنفاننیمروز 
 

 ــ او اع ربی ی و اجتماعی 1

والیت نیمروز توسط ساطوح مرتفاع غربای افغانساتان و شارق ایاران 

احاطااه شااده اساات کااه از طاارف جنااوب بااه پاکسااتان )بلوچسااتان(، از 

غرب به ایران، از شمال به والیت فاراه و از شارق باه والیات هلمناد 

محاادود اساات. قساامت اعظاام ایاان منطقااه را فرورفتگاای هااای هااامون 

لمند و دشت های مارگو و خااش تشاکیل مای دهناد. والیات نیماروز ه

دارای اقلیم خشک و صحرایی است. دریای هلمند که سااحۀ آبگیارش 

کیلو متر مربع تخماین زده مای شاود و در تابساتانها آب  1۷5000به 

فراوان می داشته باشد، در والیت نیمروز در هاامون هلمناد میریازد. 

ود کااه در تابسااتانها خشااک انااد، بعضاای دریااا هااای خاشاارود و فااراه ر

اوقات سال پر از آب می باشند که از ایان منطقاه گذشاته، آنهاا هام باه 

 هامون هلمند می رسند.

والیت نیمروز به عالوۀ شهر باستانی زرنج )مرکز والیت( به چهاار 

حوزه )و لسوالی( تقسیم شاده اسات. حاوزۀ چهاار برجاک در جناوب، 

ر شامال، خاشارود و دالرام درشارق و کنگ باا عالقاه داری ک رکای د

کیلاومتر  41000چخانسور در وساط. مسااحت ایان منطقاه در حادود 

می باشد که اکثر شاان از  ۷6نفر نفوس ۲03800مربع بوده و دارای 
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بخاطر تعداد زیاد مهاجرین که از ایران و دیگر والیات به نیمروز آمده اند دقیقأ  اکنوندد 
دمعلوم نیست.
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اقوام بلوچ و پشتون هساتند، تاجکهاا و فارسای زبانهاا اقلیات هاائی را 

نادگی مای تشکیل می دهناد کاه باا ساایر اقاوام در بااهمی و بارادری ز

کنند و به صورت عمده به زبانهای دری با لهجۀ مخصوص "زابلی" 

، پشتو و بلوچی سخن مای زنناد )مأخاذ شاماره یاک معلوماات مفصال 

در مورد اوضاع اجتماعی نیمروز دارد(. مرکز والیت نیمروز شهر 

م باااه صاااورت تقریبااای در حااادود  ۲00۲زرناااج اسااات کاااه در ساااال 

 لومتر از کابل فاصله دارد.کی 1۲00نفر نفوس داشت و  38000

چنانکه در بخش اول این نوشته تذکار یافت، والیات نیماروز از نظار 

تاااریخی و جغرافیااایی در مااتن تماادن سیسااتان قاادیم قاارار داشاات کااه 

حاصل خیاز باودن خااک و سیساتم ماهراناۀ آبیااری و تقسایم آب نقاش 

. اساسی را در شگوفایی متداوم اقتصاد و کلتور آن باازی کارده اسات

پائین بودن سطح اراضی وادی هلمند از دریای هلمند و خاشرود نیاز 

عامل مثبت در انکشااف اقتصاادی ایان منطقاه پنداشاته مای شاوند. بناا 

برآن تا گذشته های نزدیک این ناحیه مدت چندین قارن حیثیات "گادام 

غله" را در تهیۀ مواد ارتزاقی برای بخش های وسیع افغانساتان و تاا 

نیمروز  ر های همسایه داشته است. به صورت عمومجایی برای کشو

تا قبل از آغااز جناگ متجااوزان روسای دارای تولیادات ماواد غاذایی 

بیشتر از حد ضرورت خویش بود. در حالیکه بعد از جنگ عکس آن 

نااه تنهااا کلیااه مااواد غااذایی مااورد ضاارورت آنجااا بایااد از خااارج وارد 

دگی و جنگ باعث فرار گردد، بلکه حتی کمبود نیازمندیهای اولی زن

 باشندگان این منطقه به مناطق و یا کشور های همجوار گردیده است.

زیاارا در اثاار جنااگ کااه باعااث مهاااجرت مااردم گردیااد، سیسااتم هااای 

آبیاری، زراعت و مالداری والیت نیمروز مثل سایر والیاات تخریاب 

گردیاااد و تولیاااد باااه رکاااود مواجاااه شاااد. بدینگوناااه کاااه نیماااروز یعنااای 

که در آن علم و هنار زراعات و آبیااری و صانعت و پیشاه  سرزمینی
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وری در شگوفایی بود، دستخوش طوفانهای باد و ریگ و طغیانهاای 

آب گردیااد. در نتیجااه طوفااان فقاار و مسااکنت رو بااه اهااالی آن سااامان 

 کرده ایشان را در منجالب گرسنگی ساکن ساخت. 

 ــ نهر لشکری 2

قه زرنج در والیت نیماروز در منط 1351کار حفر این نهر در سال 

( هاادف 194آغاااز گردیااد. قاارار معلومااات پااالن هفاات ساااله )دو، ص 

هزار  18,4این پروژه در مرحله نهایی بهبود وضع آبیاری در ساحه 

هکتار زمین منطقه نیمروز بود. در این پالن در نظر باود کاه ساربند 

تاار کیلاو م ۲4کاناال اعماار گاردد و سااختمان کانااال آبیااری باه طاول 

روی دست گرفته شود. همچنان در نظر بود که کانال فرعی چاپ باه 

کیلو متر جهات آبیااری منااطق خوابگااه و کاناال راسات باه  15طول 

کیلو متر به منظور آبیاری ساحه زرنج و دشت امیران آباد  ۲0طول 

گردد. گذشته از این پالن شده باود کاه زاهبار هاا و سارک هاا احاداث 

باار عااالوه ساااختمانهای هایاادروتخنیک در  گردنااد و مراقباات شااوند.

مسیر کانال آباد گردند و اراضی تسطیح شوند. قرار بود مجموع کار 

باه انجاام برساند. در  1361ـ  1355های این پروژه در بین ساالهای 

کیلااو متاار کااه  51اثاار تغییاارات پااالن، نهاار لشااکری بااه طااول تقریباای 

 8های وسطی متر، در قسمت  15,5عرض آن در قسمت های دهانه 

متار مای رساد، کشایده شاد  ۲متر و در قسمت های پایانی تا کمتار از 

ولی سر بند کانال ساخته نشد و باقی کار پالن در اثار تجااوز روساها 

به افغانستان تطبیق نگردید. نهار لشاکری قسامتی ازآب دریاای هلمناد 

را بااه ساامت شاامال و شاامال شاارق تااا شااهر زرنااج و اطااراف آن ماای 

 (.1ر رساند ) تصوی
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 کیلو متر از  ریگ پر شده بود 51نهر لشکری نیمروز که در طول : 3تصویر 

از برکت این نهر هزاران جریب زمین آبیاری می گردیاد و زراعات 

و آبیاااری رونااق یافتااه بااود و تعااداد زیاااد مااردم دریاان رابطااه صاااحب 

درج گردیاده  1مشغله و کاری شده بودند. مشخصاات نهار در جادول 

 است. 

 نهر لشکریمشخصات :  1جدول 

 زمان اقدامات و معلومات ارقام

شرکت  توسط طرح و پالن ریزی 

 الکترووات و )هندوستان( واپیکا

 سویس()

1974 

 1975 غاز کار ساختمانیآ 

)مطابق به  ییختم کار/ کنترول نها 

 پالن(

1979 

 1979 توقف کار 

  طول کانال )قرار پالن( کیلو متر 51,3
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  )تمام شده( طول کانال کیلو متر 49,4

توسط  تمدید غیر فنی دهانۀ کانال کیلو متر 2,7

 )کار ناتمام(طالبان 

2000 

)در امتداد  غازآعرض بستر کانال در  متر 15,5

 کانال به تدریج تنگتر میکردد(

 

  عرض بستر در ختم کانال متر 1,2

  قطع از سطح زمین متر 5تا  3,5

  خر(آ تا )از دهانه نمیال در هزار 0,23

 میلیون 1,865

 متر مکعب

  حجم

تا اندازۀ ترمیم ساحات دهانۀ کانال  

صورت گرفته ولی  (UNDP)توسط 

 .کار به اتمام نرسید

1992 

  بآساختمان تنظیم  پایه 10

متر  2,07ی یاستیشن پمپ با توانا دستگاه 2

مکعب در ثانیه )غیر قابل استفاده 

 شده(

 

د اکثر ارتفاع ساحل هلمند )در نواحی ح متر 8تا  6

 دهانه(

 

50000 

 هکتار

  بیاری ممکنآمساحت ساحۀ 

 

 عالوه بر آن مفردات زیر قابل یادآوری اند :

تفاوت ارتفاع بستر کانال از آغااز تاا آخرتارین قسامت آن در انتهاای کاناال حادود 

ادل بار درصد است کاه معا 0,0۲3متر می باشد، به عبارت دیگر این میل  11,5

متر در هزار متر میشود.مجموعۀ ظرفیت حجم آب کانال کهنه  0,۲3

متر مکعب می باشد.برای حفر کاردن کاناال  8۷0000و جدید حدود 

 متر مکعب خاک را بیجا کرده اند. 18۷0000در مجموع 
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فیصد کانال توسط فرسایش باد پر شده  80تا  ۷0به صورت تخمینی 

متر  1500000تا  1300000از  ( که می توان رقم آنرا1)تصویر 

 مکعب حدس زد.

 کانال با جناحین بسیار شخ حفر گردیده بود که در نتیجه این جناحین 

از هم پاشیده و مقدار اضافی ریاگ را داخال کاناال نماوده اسات. ایان 

 متر مکعب تخمین زده می شود. 300000مقدار در حدود 

کااه در حاادود هموارسااازی دو طرفااه جناااحین کانااال ایجاااب ماای کنااد 

متاار مکعااب خاااک دیگاار بیجااا گردد.باارای اعمااار، حفااظ و  400000

متر مکعب ریاگ بایاد بیجاا  150000مراقبت سرکهای جانبی حدود 

در صااد  10گااردد.در جریااان یکسااال کااار احیااای مجاادد کانااال حاادود 

 ریگ روان را به کانال خواهد ریخت که باید دور شود.

امتاداد دو طرفاۀ کاناال ریختاه  زباله های الی روبی باالی سارکها باه

شده اند. این انبار ها سد نامناسب را در مقابل باد می سازد که باعث 

آن شده تا کانال درین مقطع مورد هجاوم بیشاتر ریاگ قارار گرفتاه و 

نسبت به دیکر قسمت هاا بیشاتر پار از ریاگ شاود. ایان هجاوم ریاگ 

پیوسااته  همزماان بااا حفار کااردن مااوقتی بعاد از کناادن کاااری باه وقااوع

است. چنین معلوم می شود که به عوض آنکاه رفاع اشاتباه سااختمانی 

صورت گیرد، کوشش به عمل آمده تا به کندن کانال جدید همجوار با 

کانال اصلی، مقطع پر شدۀ کانال را به حالت خودش گذاشته و از ناو 

 کانال حفر کنند.

د در اثر جنگ و مهاجرت ها نهر لشاکری هام دساتخوش تخریباات باا

روزه گردیاااده و بساااتر نهااار در درازناااای طاااول آن باااه  1۲0هاااای 
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در صااد پاار از ریااگ شااده و در  150تااا  10صااورت متفاااوت بااین 

بعضی از قسمت ها تپه های ریگی باالی کانال قارار گرفتاه و مقادار 

ریگاای کااه بایااد جهاات احیااای مجاادد کانااال دور شااود، در بعضاای از 

آورده اسات. باه طاور در صد حجم اضاافی بوجاود  150قسمت ها تا 

در صد حجم کانال در مجموع مملو از ریاگ  80تا  ۷0اوسط حدود 

 500شده کاه ایان محاسابه تخمینای بخاش باه بخاش ) باه فاصاله هاای 

 متر( چندین مرتبه صورت گرفته است. 

تا اندازه ای هم انبار نمودن نامناسب زباله ها به طارف شارقی کاناال 

و کاار پاکساازی کاناال را مشاکل باعث ورود ریگ به کاناال گردیاده 

تر ساخته است. مقدار ریگی که باالی سرک های جانبی کاناال قارار 

گرفته همچون مقدار ریگ بین کانال، به عین طریق تخمین زده شده. 

برای تخمین کتلۀ ریگ داخل کانال طوری محاسبه صورت گرفته که 

د. در صااد از ریااگ پاار شااده باشاا ۷5کانااال بااه طااور اوسااط تااا حاادود 

 ملیون یورو تخمین زده میشود. 1۲مصارف پاک سازی کانال حدود 

این تنها نبود، خشکسالی های متاواتر ناه تنهاا باه ایان تخریباات شادت 

بیشتر بخشاید، بلکاه باعاث شاور شادن آبهاای زیار زمینای هام گردیاد. 

نارسااائیها و باای تااوجهی هااای مزیااد بااه زمااین هااای زراعتاای، باعااث 

بادی شده و قسمت زیادی ازین زمین ها  افزایش بیش از حد فرسایش

را به دشت مبدل ساخته که این پروسه )دشات شادن( تاا هناوز هام باه 

شادت در حاال توساعه ماای باشاد. همزماان باا آن اقلاایم منطقاه باه دلیاال 

ازدیاد خشکی بد تر شده است. باد های تندی کاه حامال ریاگ باوده و 

تفادۀ زراعتای به سمت جنوب شرق در حرکت اند، زمینهاای قابال اسا

 (. 3و  ۲را نیز از بین می برند )تصاویر 
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 : کانال جدید در نالدیا دهانه. ٤یصنیر       .نهدها کانال در نالدیکی : 3 یصنیر 

 م 2002یابستان                                  م..  2002یابستان 

بساتر باد عالوه بر اینکه ریگ را در طی خشکسالی های متاداوم در 

کانال خوابانده و آنرا پر کرده و از استفاده انداخته است، زماین هاای 

زراعتای منطقاه و زماین هاای زراعتاای اطاراف نهار لشاکری را نیااز 

تخریااب نمااوده چنانکااه بااا فرسااایش خاااک زمینهااای زراعتاای ساااحه و 

 موقعیت نهر منظرۀ دیگری را به خود گرفته اند.

اسط ماه می تا ماه سپتمبر می روزه که از او 1۲0بادهای موسمی یا 

وزنااد، بااه طااور دواماادار روز هااا باعااث گردباااد هااای تااوأم بااا گاارد و 

خاااک ماای گااردد. انتقااال و تااراکم ریااگ مساایر آباارا در والیاات هلمنااد 

تغییر می دهاد چنانکاه دریاای هلمناد و کاناال ماذکور اکناون )تابساتان 

عادم  ( به کلی بدون آب می باشد. وضعیت فعلی کاناال، باعاث۲00۲

فعالیاات در بخااش زراعاات ماای شااود زیاارا آب ایاان کانااال بااه صااورت 

مستقیم از دریاای هلمناد تاامین مای گاردد، اماا ناه باه طاور معماول باا 
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اعمار بند و سد مقابل جریان آب در قسمتی از دریا. بدین ترتیاب آب 

کانال وابساته باه نوساانات فصالی آب دریاا میباشاد. در فصال کام آبای 

ی دخااول آب در دهنااه کانااال ضااروربوده کااه ایجاااد یااک معباار باارا

همزمااان بااا آن ایجاااب نصااب دسااتگاه پمااپ آب را نیااز مینمایااد تااا در 

مواقعی که سطع آب دریا پایین تر از دهنه کانال می شود، آب توسط 

 پمپ به کانال انتقال داده شود.

سیستم یا ساختار های تنظایم کننادۀ آب در امتاداد کاناال کاه باه فاصاله 

ن کیلاومتر از همادیگر قارار دارناد هماه از فعالیات افتااده و های چندی

امکااان اسااتفاده از آن در آینااده نیااز موجااود نیساات. در سراساار کانااال 

هااای نباااتی باارای  تسااهیالت الزم ماننااد تأسیسااات ضااد باااد ماننااد سااد

ممانعت و دفع فرسایش باد موجاود نیسات تاا بتواناد در موقاع بادهاای 

جریاان ریاگ باه داخال کاناال را بگیارد.  شدید درختان و بتاه هاا جلاو

خاکها و الی بیرون آورده شده از کاناال در دو طارف سارکی کاه باه 

خاطر حفر کانال اعمار گردیده، به خصوص به طرف شرقی کاناال، 

سدی به مقابل جریان باد شاده کاه ایان خاود ترساب ریاگ و خااک را 

قسمت آن بیشتر تقویت می نماید. ترسب ریگ در داخل کانال در هر 

متفاوت می باشد. مقدار ریگی که به داخل کانال خوابیاده در تابساتان 

میلیااون متاار مکعااب تخمااین زده ماای شااد کااه  1,8م تااا حاادود  ۲00۲

دو برابار شاده باشاد. آشاکار اسات کاه  ۲008احتمال می رود تا سال 

از ماادت زیااادی بااه اینطاارف مراقباات و رساایدگی از کانااال بااه عماال 

وجهی را بیشاتر میتاوان در ساالیان جناگ مشااهده نیامده که این بای تا

کرد. جالب اینست که در گذشته در ساحاتیکه باالی کانال ریگ زیااد 

ترسب کرده بود، مسیر اصلی کانال به حالش رها شده، عاوض آنکاه 

اصل کانال را پااک کارده باشاند در جاوار آن کاناال جدیاد حفار کارده 

ریاای هلمناد اشاتباه بزرگای اند. در اعماار دهناه اصالی کاناال بااالی د
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صورت گرفته و آن اینکه آن دهنه به صورت عمودی دریاک زاویاه 

قایمه حفر گردیده کاه از ایان لحااظ ریاگ مای تواناد باه ساادگی داخال 

کیلاومتر  ۲,۷م حادود  1990کانال گاردد. بهماین دلیال در پایاان دهاۀ 

ه کانال مستقیم دیگاری باا یاک زاویاه حااده از دریاای هلمناد حفار و با

(. بادین ترتیاب باه طاول اصالی 3کانال اصلی وصل گردیاد )تصاویر 

متاار اضااافه شااد. همچنااان بااا اعمااار بنااد هااای کوچااک  ۲۷00کانااال 

موقتی در فصل کم آبای مای تاوان آبارا باه نحاو بهتار باه کاناال انتقاال 

داد، ولی این بندها در موقع آبخیزی از بین می روند و نیاز به اعمار 

ا ایاان مسااأله راه حاال متااداوم نخواهااد بااود. در مجاادد آن ماای باشااد، لااذ

بعضاای از قساامتهای کانااال درختااان و بتااه هااای وحشاای روئیااده، کااه 

 باعث ترسبات اضافی ریگ می شوند.

 ــ مشکالت عمدۀ مردم 3

 سال جنگ، آبیااری و 30طوریکه در باال تذکر داده شد، طی حدود 

ر زراعااات در والیااات نیماااروز ماااورد توجاااه مساااؤولین مرباااوط قااارا

نگرفت. این امر باعث خشکیدن زمینهای زراعتی گردیاد کاه در قبال 

مااورد اسااتفاده قاارار داشاات و در نهایاات خاااک ایاان اراضاای بازیچااۀ 

فرسایشااهای بااادی گردیااد، کااه در نتیجااه انتقااال ریااگ کانااال آبرسااانی 

)نهر لشکری( را که در گذشته بخش های قابل مالحظۀ را در غارب 

ر نماااوده اسااات. همچناااان خشکساااالی والیااات نیماااروز آب مااای داد، پااا

متمااادی چناادین ساااله مااانع تقویاات آبهااای زیرزمیناای گردیااده و تبخیاار 

مقدار نمک در آبهای زیار  متداوم باعث شورشدن این آبها شده است.

 30متار زیااد نیسات و حاد اعظام تاا  1۲تاا  10زمینی زرنج تا عمق 

گااهی تاا ملی گرام در یک لیتر میرسد. مقدار نمک در آبهای شیرین 

ملاای  36000ملاای گاارام و در اوقیااانوس هااا بطااور اوسااط تااا  1000
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گرام در یک لیتر می رسد. ولی از جانب دیگر شوری آب مربوط به 

نوع نمک میباشد. از همینروست کاه باا وجاود آنکاه مقادار نمکهاا در 

چاه های زرنج کم است، الکن آب عده ای از این چاه ها قابل نوشیدن 

 نیست.

بی توجهی به زمینهای زراعتی باعث افزایش بیش از حد  نارسایی و

تخریبااات بااادی گردیااده و قساامت زیااادی از ایاان زمینهااا را بااه دشاات 

مباادل ساااخته کااه ایاان پروسااه بااه شاادت در حااال توسااعه ماای باشااد. 

همزمان با آن اقلیم منطقه یی به دلیل ازدیااد خشاکی بادتر شاده اسات. 

ان و پاکستان باه نفاوس شاان مردم منطقه که برگشت مهاجرین از ایر

می افزاید، به تنهایی قادر به حل ایان مشاکالت نیساتند. در رابطاه باا 

شرایط زندگی مردم و الویات اقادامات بازساازی بارای حال مشاکالت 

موجوده و در رابطه با امکانات و مواناع رشاد و انکشااف والیات، باا 

حت شورای منطقه یی به شمول منسوبین والیت نیماروز، آمریات صا

عامااه و همزمااان ساارطبیب شاافاخانه، شاااروال، رئاایس پااالن و اعمااار 

مجااادد، یاااک تعاااداد اشاااخاص باااا نفاااوذ از شاااهر زرناااج، متخصصاااان 

آبرسانی و ادارۀ کانال، آمران اداری و امنیتی، مسؤول امور زناان و 

نمایناادگان دفاااتر والیاات، همچنااان بااا اشااخاص عالقااه منااد دیگاار بااه 

فات. گذشاته از ایان باا نماینادگان صورت انفرادی مذاکره صاورت گر

جبهۀ نیمروز و با سازمان زنان در رابطه با اوضااع منطقاه صاحبت 

شد. در نتیجۀ صحبت ها روشن گردید که احیای مجادد سااختار هاای 

زراعتاای در والیاات نیمااروز از دیاادگاه سیاساای نیااز مهاام و الزم ماای 

ا باشد، زیرا نبودن سیستم درسات زراعتای، توساعۀ فرساایش خااک ر

بدون کوچکترین مقاومتی مساعد می کناد و بقیاه سااختارهای موجاود 

اجتماعی را به دلیل کمباود ماواد خوراکاه، ناابود مای سااخته. کاه ایان 

خااود باعااث کاااهش جبااری نفااوس در منطقااه گردیااده و شاایرازۀ نظاام 
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تشااکیالت حیااات اجتماااعی و سیاساای را بهاام ماای زنااد. چااون ساااختار 

فتاه بناا بار ایان یگاناه سااحۀ کاار کاه های زراعت و آبیاری از باین ر

برای ماردم بااقی مای ماناد هماناا مصاروفیت در معاامالت و خریاد و 

فروش اموال و تقویت این بخش فعالیت است. اما این مصاروفیت در 

پروسۀ تولید نیست و بار چناین زمیناه ایسات کاه قاچااق باه خصاوص 

وفیت قاچاق مواد مخدر که در حال توسعه می باشد، به عناوان مصار

پاار منفعاات، بقیااه اهااالی را بااه سااوی جنایااات خواهااد کشااانید و باارای 

جامعااه مشااکالت زیاااد خلااق خواهااد کاارد، چنانکااه هاام اکنااون فساااد و 

قاچاق مواد مخدر ضاربۀ محکمای بار حیثیات افغانهاا و افغانیات وارد 

کرده است. بنا بر آن اولین چاره اساسی جهت آبادانی کشور و منطقۀ 

أمین آب آشاامیدنی و آبیااری مای باشاد کاه اساساات مورد بحث البته تا

احیای مجدد و ادامۀ انکشاف جامعه شده می تواند. اولین قدم موفقیت 

آمیز و متداوم انکشافی هماناا باه کاار اناداختن هرچاه ساریعتر سیساتم 

تأمین آبیاری و ذخیرۀ آب می باشد. از جانب دیگر واقعیت این اسات 

ت مااردم باادون کمااک از منااابع دگاار کااه بازسااازی منطقااه تنهااا بااه قااو

 مشکل به نظر می آید.

 ــ ملکیت زمین، تقسیم آب و مسألۀ حق آبه 4

هکتااار زمیناای کااه تحاات آبیاااری قاارار ماای گیاارد بااه  ۲0000حاادود 

هکتااار اراضاای کااه پسااانتر زیاار آب ماای آیااد شااامل  30000اضااافۀ 

ملکیاات شخصاای و ملکیاات دولتاای ماای باشااد. ملکیاات شخصاای ایاان 

لهای قباال از جنااگ فقااط بااه عاادۀ نساابتاً انگشااتنما از اراضاای تااا سااا

زمینداران کالن تعلق داشت. بخش وسیع این ملکیت های شخصی که 

به زور از دهقانان غصب شده بود، در طای بیسات ساال اخیار واپاس 

بااه دهقانااان محاال مسااترد شااده و یااا بااه ساارمایه گااذاران غیاار محاال بااه 
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ایاان اراضاای از نظاار  فاروش رساایده. اینکااه آیااا اسااناد خریاد و فااروش

حقوقی ثبت دفاتر دولتی گردیده، معلوم نیست. تعدادی از مالکین ایان 

اراضی که در طی سالیان جنگ از کشور بیرون رفته اند، تا حال به 

والیت نیمروز بر نگشته اند. احتمال می رود که اگار بخاش هاایی از 

این اراضی تحات فشاار باه صاورت جباری باه فاروش رسایده باشاند، 

ید دوباره مسترد و جبران نقیصه شوند. ضارورت آن مای رود کاه شا

مسألۀ ملکیت اراضی روشان گاردد، لازوم ایان هام دیاده مای شاود کاه 

 مسألۀ حقوقی تقسیم آب و حق آبه تحت قانون ویژه ای واضح شود.

در گذشته تقسایم آب باه اسااس عنعناه متاداول و باه صاورت توافاق و 

وقت صورت می گرفات. ولای ایان تفاهم قریه ها و مناطق به حساب 

طریقااۀ تقساایم آب، دیگاار قاباال قبااول نخواهااد بااود، زیاارا بساایاری از 

مالکان حضاور ندارناد و هار فیصاله در غیااب ایشاان مشاکل حقاوقی 

م  ۲000تاا  1995بار می آورد. به خصوص که در جریان ساالهای 

آب بااه صااورت غیاار منصاافانه تقساایم شااده و در سااالهای اخیاار نهاار 

اصااال آب نداشااته اسااات. مسااألۀ روشااان ساااختن ملکیااات  لشااکری در

اراضی و تقسیم آب و تثبیت حق آبه از مکلفیت هاای والیات نیماروز 

اساات کااه بایااد بااه حاال آن اقاادام کنااد. دریاان خصااوص دفتاار هماااهنگی 

پااروژه ماای توانااد والیاات نیمااروز را مشااوره داده و همکاااری نمایااد. 

اسات، بناا بار آن  چون حل این معضله از جملاۀ مکلفیات هاای والیات

مصارف این معضالت را نمی شود از بودجۀ پروژه تمویل کرد. این 

 مصارف به عهدۀ والیت نیمروز می ماند.

اصااالح و ریفااورم اراضاای بااه نااوعی کااه مقامااات اداری المااان آناارا 

توجیه می کنند مورد نظر ما نیست. چون حل مسألۀ ملکیات زماین و 

ژه بسیار مهام اسات، بهتار اسات تقسیم آب و حق آبه برای تطبیق پرو
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که والیت نیمروز ایان کاار را در اثناایی کاه پاروژه پاالن ریازی مای 

شود، به انجام برساند. درین خصوص دفتر هماهنگی و پالنگذاری با 

والیاات نیمااروز بااه حیااث مشاااور کمااک خواهااد کاارد. باارای والیاات 

نی نیمروز باید واضح گردد که بستن قرارداد های امورساختمانی زما

اقدام شده می تواند که مسألۀ ملکیت اراضی و تقسیم آب و حق آبه به 

صورت رسمی حل شده باشد. اگر والیت نیماروز دریان ماورد دسات 

به کار نشود، کار احیای نهر لشکری به تعویق افتاده و شاید نا ممکن 

 گردد.

 احیای مجدد ساختار های زراعت و آبیاری نیمروز - 5

 ــ پس منظر  1.5

گ سه دهۀ اخیار از یاک طارف و خشکساالی هاای متاواتر چنادین جن

ساله از طرف دیگر باعاث آن گردیاد کاه سیساتم هاای آبیااری والیات 

نیماااروز تخریاااب شاااده و از فعالیااات بااااز ماناااد. تولیااادات محصاااوالت 

زراعتی این مناطق نیز به علت کم آبی و عادم بارنادگی و کمباود آب 

در حال حاضر نه تنها کلیه مواد  آشامیدنی به کلی نابود گردیده است.

غااذایی مااورد ضاارورت آنجااا بایااد از خااارج وارد گااردد، بلکااه حتاای 

کمبود نیازمندی های اولی زندگی باعث فرار باشندگان این منطقه باه 

مناطق همجوار گردیده و اضافه تر از صد هزار نفر دیگار زیربناای 

ن نیز مناطق اقتصادی خویش را از دست داده و در آیندۀ نزدیک ایشا

بود و باش شانرا ترک خواهند کرد. به گماان اغلاب باشاندگان منطقاه 

هم باه شاهرهای بازرگ مثال کابال و قنادهار و یاا باه کشاور همجاوار 

ایران مهاجر شده و شرایط زندگی ماردم شاهر هاای بازرگ و کشاور 

 های همسایه را نیز دشوارتر خواهند نمود.
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یری از فرسایش های بادی حل مشکالت کنونی چون تهیۀ آب و جلوگ

در ساحات زراعتی کار چنادان دشاواری نیسات و مای تاوان مصاداق 

این مدعا را در توسعۀ منااطق مساکونی مارزی ایاران مشااهده کارد. 

مناطق مرزی ایران با اساتفاده از آب هلمناد سرسابز و شااداب اسات. 

عالوه بر این در آن طرف سرحد در ایران ذخیره گاه های چااه نیماه 

(Cha nimeh)  را آباد کرده اند که تا حدود یک ملیارد متر مکعب آب

هلمند را ذخیره کرده و آب آشامیدنی مناطق وسیعی را تامین می کند 

[. با مدیریت ساالم و تنظایم آب و نگهاداری و ذخیارۀ آن در مواقاع 1]

آب خیااازی امکاااان آن موجاااود اسااات کاااه از یاااک طااارف مشاااکالت 

جانااب دیگاار جلااو آب خیاازی گرفتااه اقتصااادی مااردم رفااع گااردد و از 

 شود و آن محیط زیبای زیست در آبریز های هلمند حفظ گردد.

 ــ تحول اقتصادی و اجتماعی نیمروز 2.5 

ملیااون دالاار  30مصااارف احیااای مجاادد نهاار لشااکری کااه بااه حاادود 

سنجش شده بود، جزئی از خسارات عظیم غیر مساتقیم جناگ تجااوز 

ود. احیااای مجاادد ایاان نهاار کااه شااوروی باار افغانسااتان شاامرده ماای شاا

اهمیااات اقتصاااادی بسااازایی دارد باااه دقااات، کوشاااش و تاااالش فاااراوان 

نیازمند است. همچنان برای محافظت کانال در مقابال حرکات ریاگ، 

به صد ها هزار اصله درخت نیاز است که بر خالف جهت وزش باد 

غرس شوند. احیای مجدد ساختار هاای زراعات و آبیااری در والیات 

ز دیاادگاه سیاساای نیااز مهاام و الزم ماای باشااد، زیاارا نبااودن نیمااروز ا

سیسااااتم درساااات زراعتاااای، راه توسااااعه فرسااااایش خاااااک را باااادون 

کااوچکترین مقاااومتی مساااعد ماای کنااد و بقیااه ساااختار هااای موجااوده 

اجتماعی را به دلیل کمبود خوار و بار زندگی نابود می سازد که این 

و شاایرازه نظاام خااود باعااث کاااهش جبااری نفااوس در منطقااه گردیااده 
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تشااکیالت حیااات اجتماااعی و سیاساای را از هاام ماای پاشاااند. رد ماارز 

نماودن هازاران مهااجر افغاان توسااط دولات آخونادی ایاران از طریااق 

نیمااروز بااه مشااکالت اجتماااعی و اقتصااادی ایاان والیاات هنااوز ماای 

افزاید. بنابرآن تأمین آب آشامیدنی و آبیااری یکای از اساساات احیاای 

تصادی منطقه مای باشاد. اولاین قادم موفقیات آمیاز و مجدد و توسعۀ اق

متداوم پیشرفت اقتصادی همانا به کار انداختن هر چه سریعتر سیستم 

 تأمین آبیاری و ذخیرۀ آب پنداشته می شود.

با وجود از بین رفتن تولیدات به اثر مهاجرتهای پی درپی خوشبختانه 

جاود اسات. الکان هنوز هم آگاهی الزم در باره تولیاد و نحاوه کاار مو

مشکالت زیاد در عدم موجودیت وسایل تولید و ماشین آالت زراعتی 

نهفته است. در پهلوی تولیدات عنعنه یی زراعتی می تواند که کارگاه 

های آماده سازی شیر و تربیه ماهی نیز توسعه یابد که شناخت و کار 

آنجا  دانی آنرا مهاجرین در ایران کسب کرده و با خود آورده اند. در

در امتااداد دریااای هلمنااد در قساامت ایااران نزدیااک بااه ماارز دو کشااور 

پروژه های )تربیاه مااهی( موجاود اسات. سارحد مشاترک باا همساایه 

های ما هر یک ایران و پاکستان این امکانات را میسر می ساازد کاه 

به زودترین فرصت اموال تجاارتی و تولیادات زراعتای مبادلاه شاود. 

انسااپورتی نیااز آماااده گردنااد. باارای والیاات بااه شاارطیکه راه هااای تر

نیمروز پایین بودن سطح مزد کار، امتیازات آنرا می دهد کاه کارگااه 

های دستی و تولیدات صنعتی مواد خام نیز باه طاور مثاال در قسامت 

نساااجی )پارچااه، لباااس و قااالین( بااه وجااود آیااد. عااالوه باار تأساایس 

مکاتاب و دیگار شفاخانه و یک پرورشگاه در زرنج همچناان عماران 

تأسیسات نیز وجود دارد. ولی اینها نمای توانناد باه طاور شااید و بایاد 

فعالیت کنند. چراکه از لحاظ پرسونل فنی و تخنیکی مجهز نبوده و به 

کمک و پشتیبانی زیاد احتیاج دارند. عالوه بار آن در پهلاوی چوکاات 
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)اتحادیه اداری فعلی باید بافتهای حقوقی و نهاد های دمکراتیک مانند 

 های دهقانان، کارگران و سوآد آموزان( مطالعه و پیش برده شوند.

اعمااار مکاتااب باغااداری، زراعاات، وترنااری و هاام شاافاخانه هااا از 

ضروریات مبرم اسات. در مکتاب باغاداری مای تاوان اناواع و اقساام 

مختلف درختها تجربه و بارای محافظاه و صایانت خااک زرع گاردد. 

و صااایانت از خااااک مااای تاااوان از وزش توساااط آبیااااری هماااه جانباااه 

بادهااای انتقااال دهنااده ریااگ جلااوگیری کاارده و هااوا را پاااک ساااخت. 

همچنان باا اساتفاده از دساتگاه آبپااش مصارف آب کام شاده و هام هاوا 

معتدل تر می شود. کار های مفید دیگری که میتوان در منطقاه انجاام 

)پتاسایم( و  داد استحصال نمکیات است مانند نااتریم )ساودیم(، کاالیوم

همچنان یکمقدار کمی از نمک های مگنیزیم که از آبهای جهیل هاای 

منطقه به دست آمده می توانند. به عالوه از آبهای نمکی زیار زمینای 

هام مای تااوان باا اسااتفاده از اقلایم گاارم و خشاک کااود کیمیاایی )کااالی( 

تولید کرد. انجنیران المانی در ساختن چنین دستگاهی تجربه کافی در 

ایران به دست آورده اند. ایجاد خطوط مواصالتی عماده تارین کااری 

میباشااد کااه بایااد بااه زودتاارین وقاات انجااام شااود بااه گونااۀ مثااال وصاال 

)زرناج( از ضاروریات  منااطق کماال خاان و کناگ باه مرکاز والیات

است. پل ابریشم باالی دریای هلمناد و سارک زرناج دالرام باه کماک 

ردد. تولیدات نیمروز را می تاوان از ایرانیها و هندی ها اعمار می گ

طریق بندرچاه بهار و بندر عباس ایران انتقال داد و هم می توان این 

 تولیدات را در داخل افغانستان به مصرف رسانید.

در نواحی جنوب شرق والیت نیمروز هم امکانات پیشرفت و توساعه 

موجااود اساات زیاارا کااه قساامت اعظاام آن مناااطق از لحاااظ تهیااه آب 

میدنی و آبیاری وجه مشترک دارناد. در پهلاوی تولیادات زراعتای آشا
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می توان دستگاه های تولید لبنیات و تولیدات صانعتی دیگار را تقویاه 

نمود. تربیاه مااهی از ساالهای متماادی در آبهاای ایساتاده درسارحدات 

مشترک در امتداد دریای هلمند در ایران صورت می گیارد. همچناان 

نسااتان از ایاان زمینااه اسااتفاده نمااوده و اقسااام ماای تااوان در قساامت افغا

ماهی ها مانند شیر ماهی، کاپور و غیره را که در گذشته ها در آنجاا 

 پرورش می یافتند، تربیه نمود. 

زنااان در زرنااج عالقمنااد هسااتند کااه توسااط کااار آبرومندانااه اسااتقالل 

اقتصادی خود را به دست بیاورند. به جواب ساوال ماا کاه آیاا عجالتاأ 

والت تولید کار مورد نظر زنان توساط ادارات خریاده شاده مای محص

تواند؟ جواب مثبت دادند. پیشنهاد ما مبنی بر استقالل اقتصاادی زناان 

مااورد پیشااتیبانی شااان قاارار گرفاات، بااه خصااوص در طاای ماادتهای 

طااوالنی کااار و بااار بازسااازی زمینااه آن مساااعد اساات کااه کااار هااای 

همین اکنون سازمان اماور زناان اقتصادی مستقالنه را رونق بخشند. 

پروژه هایی را طرح می نمایند که هم زمینه کار در آنها موجود باشد 

و هاام امکااان وارساای از کودکااان در چوکااات کودکسااتان مهیااا گااردد. 

زیاارا باادون صاایانت اطفااال از طریااق کودکسااتان، دنبااال کااردن کااار 

عنوان اقتصادی برای زنان ناممکن است. یک نمونه این نوع کار به 

 مثال در پروژۀ خیاطی قابل تصور است.

دستگاه خیاطی متوسط برای تولید البسه که به صورت متداوم فعالیت 

کند ایجاد شده میتواند تا عوض دکانهای خیاطی شخصی نیازمندیهای 

مؤسسااات را مرفااوع کننااد. تااا بااه حااال ایاان تولیااد لباااس بااه صااورت 

هااای عمااده شخصاای در دکااان خیاااطی صااورت ماای گرفاات. مشااتری 

چنااین تولیاادات عبااارت از شاافاخانه هااا اردو ومکاتااب باارای منسااوبین 

خویش اناد کاه باه سااختن کااالی کاار و یونیفاورم نیازمناد مای باشاند. 
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جای کار برای همچاو مؤسساۀ باا امکاان داشاتن بارق و دیگار وساایل 

کار در محوطه ادارۀ انجمن ایجاد شده می تواند تا زنانیکه آشنایی به 

طی دارند جلب گردند. چیزیکه اکنون موجاود نیسات ماشاین امور خیا

خیاطی میباشد که در قدم اول ماشینهای دستی )میخانیکی( ضارورت 

است. چراکه حاال برق به صورت دوامدار موجود نیست البته بعد از 

فعال شدن شبکه برق شهری ماشینهای خیاطی برقی نیز مورد استفاد 

 اعظمی قرار خواهند گرفت.

اد کارگااه قاالین باافی باه اداماه تخنیاک کاار دساتی عنعناه یای باه ـ ایج

حیث فابریکه در رقابت با اشخاص انفارادی و قالینهاای ماشاینی ناوع 

 ایرانی.

ـاا دساات دوزی و ریسااندگی باارای تولیااد اجناااس مااورد نیاااز و عالقااه 

مااردم بخصااوص بااه شااکل هااای بلااوچی، البتااه بااه شااکل صاانعتی آن. 

کورساهای ساواد آماوزی بارای توساعه دادن موازی با این فعالیت هاا 

سطح آگاهی زنان در زمیناه هاای تادبیر منازل نظافات و پااکی، دفتار 

داری حتاای کورسااهای کمپیااوتر در دسااترس شااان قاارار داده شااود. تااا 

بتواننااد محصااوالت کااار خااود را در آینااده در بااازار نیااز بااه فااروش 

 برسانند.

ایاان نتیجااه رساایدیم کااه در نتیجااه مباحثااه و مشاااوره بااا والیاات، مااا بااه 

بهتاارین کمااک و رساایدن بااه مشااکالت زنااان پشااتیبانی اقتصااادی در 

حیااات اجتماااعی آنااان اساات. زیاارا کااار سیاساای در اوضاااع و احااوال 

ضعف اقتصادی نتیجۀ در قبال ندارد، و آنچه مشکل زنان را حل می 

کند فقط کمک اقتصادی است. اعضای سازمان اماور زناان پالنای را 

ند که مطابق آن زنان را نظر به توانایی های کاری و روی دست دار
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توانمندیهای تشکیالتی شان ارزیابی کرده و زمینۀ کاار را بارای آنهاا 

 ایجاد نمایند.

در فصل های بعدی امکانات توسعۀ نیمروز به صورت جداگانه و به 

 تفصیل بیشتر تذکر داده می شوند.

 ر کشی ــ بررسی علمی و فنی تخریبات موجودۀ نه 3.5

به دلیل کمباود مادارک و نقشاه هاای کاناال، کاار هاای زیار در سااحه 

 صورت گرفت :

کیلاو متار توساط فاصاله  51ـ انادازه گیاری فاصاله کاناال باه طاول  1

متار، باه عاالوه در جاهاای مهام  500سنج و عالمات گاذاری در هار 

ماننااد نقاااطی کااه کانااال تغییاار ساامت ماای دهااد، اناادازه گیااری صااورت 

 گرفت.

تعیاین کوردیناات هاا و کنتارول انادازه هاا باه متار توساط دساتگاه ـ  ۲

و تعیااین مساایر و ارتفاااع کانااال )  GPS (Garmin, GPS III)آخااذه 

نگارنده: چون امریکاییها جهت مقاصد نظاامی خاویش در افغانساتان، 

مااااهواره هاااای متعاااددی در فضاااای خاااارجی قااارار داده اناااد، تعیاااین 

 ر از المان است(.موقعیت نقاط در افغانستان دقیقت

ـ اناااادازه گیااااری مقطااااع کانااااال توسااااط دسااااتگاه اناااادازه گیااااری  3

tachometer-theodolite (WILD RDS)  و محاسااابه عااارض وساااطی

 کانال.

ـ اناادازه گیااری سااطح ارتفاااع بسااتر دریااای هلمنااد نساابت بااه دهانااۀ  4

 .tachometer-theodolite (WILD RDS)قدیمی و جدید کانال توسط 
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ریاگ خوابیاده در کاناال و جسات و جاوی امکاناات ـ تخماین حجام  5

 جلوگیری از آن. 

ـ تعیااین موقعیاات چاهااای آب آشااامیدنی در اطااراف کانااال توسااط  6

 .GPSدستگاه اندازه گیرنده 

ـ انادازه گیاری یاک تعاداد پاارامتر هاای آب مثال تیزابیات، هادایت  ۷

برقاای، حاارارت، مقاادار آکساایجن، سااطح آب هااای زیرزمیناای وعمااق 

 ب.چاهای آ

ـ تعیااین مشخصااات آبهااای زیرزمیناای بااه گونااۀ مثااال تعیااین مقاادار  8

 نمک.

 ـ تحقیق اراضی و عوارض توپوگرافی. 9

ـ ارزیااابی و بررساای آثااار و نقشااه هااای موجااود در مطابقاات بااا  10

 اراضی.

چنانکااه در رابطااه بااا فرسااایش باااد یاااد آوری گردیااد، بادهااای تنااد کااه 

حرکات اناد، ریاگ هاا را  حامل ریگ بوده و رو باه جناوب شارق در

در بستر کانال ریختاه و آنارا پار کارده اسات. خاروج ریاگ از کاناال 

متناسااب بااا درجااۀ دخااول ریااگ و قاادرت انتقااال باااد ماای باشااد، یعناای 

دخول و خروج ریگ کانال در وابستگی به درجاۀ وزش بااد در یاک 

تعادل قارار دارناد. اینکاه چاه مقادار ریاگ باه صاورت دقیاق در یاک 

مان معین باه کاناال مای ریازد، قابال تخماین اسات. بارای موقعیت و ز

محاسبات جهت احیای کانال کافیست که مقدار ریگ داخل کانال دقیق 

 محاسبه شود.
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ــ پروژه پیشنهادی برای احیای مجدد ساختار های زراعت و  4.5

 آبیاری والیت نیمروز

عه با وجود مشکالت فراوانی که مردم با آن مواجه اند امکانات توسا 

و انکشااف سیسااتم هااای آبیاااری در والیاات نیمااروز موجااود اساات. بااه 

خصوص قسمت های جنوب غربی شهر زرنج و ولسوالی کنگ واقع 

در شمال شهر زرنج ظرفیت و امکاناات تهیاۀ آب آشاامدنی و آبیااری 

را دارند. احیاای مجادد و متاداوم سااختار هاای عنعناوی اقتصاادی باه 

انکشاف در منطقه، نیااز باه کماک  مثابۀ چانس خوبی برای توسعه و

متداوم از مرکاز و یاا از خاارج دارد. ایان کماک بایاد باه کلیاه ماوارد 

ضروری و در یک نظم و هماهنگی کامل با بخشهای مختلف پاروژه 

صورت گیرد. یکی از شرایط اساسی انکشاف دوامدار منطقه احیاای 

دی تاأثیر سیستم ذخیرۀ آب نهر لشکری بوده که آنهم به تنهاائی باه زو

 مستقیم در انکشاف متداوم منطقه نخواهد داشت.

برای ترتیاب و تنظایم کارهاای پاروژه تأسایس یاک دفترهمااهنگی در 

شهر زرنج و یک نماینادگی آن در کابال امار حتمای و ضاروری مای 

باشد که این دفتر همزمان وظایف حفظ و مراقبت ساختمانی بخشهای 

دفتار اداری بارای مساایل  مختلف پروژه را بعهاده داشاته و در ضامن

انکشاااافی والیااات باشاااد. ایااان دفتااار بایاااد متسااااویانه از طااارف تمویااال 

کنندگان )مثل اتحادیاۀ اروپاا و ملال متحاد( و حامال و مساؤول پاروژه 

)ادارۀ والیت( رهبری شده و باید به عنوان مرکز تفااهم، رهنماایی و 

 ماید.آرشیف اسناد و مدارک نقش بارز را در انکشاف پروژه ایفا ن

این دفتر می تواناد همزماان دفتار همکااری بخشاهای پاروژه باه طاور 

مثال دفتر جمعی یا مرکز تهیه و تدارک باشد و با تأسیس یک تشکیل 

به نام "دفتر تقویاۀ اقتصااد" کاار متاداوم در زمیناۀ رسایدگی باه اماور 
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مربوط پروژه را انجام دهد. صالحیت ها با پیشاترفت پاروژه مرحلاه 

 مسؤولین بومی تفویض گردد.  به مرحله به

دفتر هماهنگی باید از همان آغاز کار خویش موظاف گاردد تاا تمااس 

هااایی بااا مراکااز تحقیقااات علماای و پوهنتونهااای افغااانی و خااارجی و 

تمویل کنندگان مالی برقرار نماید. بدین ترتیب می توان حتی االمکان 

حقیق کرد. تمام بخشهای جداگانۀ پروژه را به طورعلمی همراهی و ت

همکاری و همراهی علمی باید نه تنها از طریق دفتر هماهنگی تنظیم 

شااود، بلکااه دانشاامندان بایساات از تقویااۀ لوژسااتیکی نیااز برخااوردار و 

 مستفید گردند.

پااروژۀ نیمااروز در مجموعااۀ تحقیقاااتی زیاار یااک پااالن باارای حاال  

مشکالت فوق الذکر طارح و پیشانهاد مای نمایاد کاه مطاابق آن احیاای 

جدد نهر لشاکری یکای از مهمتارین و مبرمتارین گامهاای ضاروری م

برای رشد و پیشرفت منطقه پنداشته شاده زمیناۀ کاار بارای باشاندگان 

مهیا گردد. این اقدام باعث جلاوگیری مهااجرت آنهاا باه منااطق دیگار 

خواهد شد. از نتیجۀ تحقیقات و بررسی مشکالت مردم، راه های حل 

 و اجتماعی منطقه پیدا می شوند.برای رفع معضالت اقتصادی 

در بخش سوم این نوشته مشکالت و طرق بیرون رفت از آنها جهات 

بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی مردم و امکانات باالقوۀ تجدیاد بناای 

اقتصادی نیمروز مورد مداقه قرار مای گیارد. باه امیاد آنکاه از شادت 

مساکنت  طوفان های آب و خاک و باد و گرمی و طوفان های فقار و

 در سرزمین طوفانزای نیمروز کاسته شود.

 

 خذ هاأم - 6
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 دریمناب   - 1.6

در نیمروز و  چغوم رحمان امیری : یصنیری از زندگی مردم بلن : یا

 هجری  کابل. 1365هلمند سفلی قبل از انقوب ثنر  

وزارت پون جم(نری افغانستان : پون هفت سالۀ انک اح اقتصادی و  : دو

   کابل. 1355  جلد اول  1361ـ  1355افغانستان   اجتماعی

 

 مناب  انهلیسی 2.6

 

[1] United Nations Environmental Programme (2003): 

Afghanistan Post-Conflict Environmental 

Assessment. Switzerland.  
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 سنمبخش 

 
 اقتصادی نیمروز انک احامکانات پی رفت و 

 
اقتصادی نیمروز در ساحات مختلف اقتصادی در  نریی  انک احی رفت و پ

ممکن است که هر کدام این بخش ها در اریبار و همآهنهی با یکدیهر منرد 

از این امکانات به  نرت  برخی مداقه و موحظه قرار گیرند. در این بخش

 مختصر قرار زیر یادآوری می گردد :
 

 یدنینن  ای آبیاری و ی(یۀ آبــ احیای مجدد ن(ر ل کری بر 1

 احیای مجدد نهر لشکری دو هدف را همزمان تعقیب میکند :

هکتاار اراضای جدیاد تحات  ۲0000ـ کوشش به عمال مای آیاد کاه  1

 یک سیستم آبیاری سالم آورده شود. 

ـ تقال می شود که جلو فرسایشهای خاک را گرفته تا زمینهای قابل  ۲

ایاان اقاادامات از طریااق انکشاااف اسااتفاده زیاار پوشااش ریااگ نشااوند. 

 زراعت و آبیاری صورت گرفته می توانند.

آبیاری اراضی جدید در نیمروز نظر به محاسباتی که در ایان پاروژه 

به عمل آمده در مقایسه باا نارخ باین المللای قیمات تار تماام مای شاود. 

دلیاال آن ایاان اساات کااه مصااارف تنهااا شااامل تحاات اسااتفاده قاارار دادن 

لکااه مخااارج وقایااۀ خاکهااای زراعتاای از فرسااایش و زمینهااا نیساات، ب
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جلوگیری از توسعۀ صحرا نیز شاامل آن میباشاد کاه البتاه ایان مساأله 

 قابل فهم و سنجش است.

هدف نهائی از تطبیق پاروژه ایان اسات کاه سااختارهای اجتمااعی در 

نیمروز تقویه گاردد و اقتصااد جامعاه رشاد نمایاد تاا زمیناۀ معیشات و 

ی ماردم میسار گاردد. اگار امکاناات معیشات بارای زندگانی بهتار بارا

مااردم آماااده نگااردد، آنهااا از والیاات نیمااروز مهاااجرت ماای کننااد و یااا 

امکانااات تااأمین زناادگی خااود را در کااار هااای غیاار قااانونی و غیاار 

مشااروع جساات و جااو کاارده بااه مسااایل قاچاااق مااواد مخاادر و غیااره 

. باه مصروف خواهند شد تاا مصاارف زنادگی خاود را باه دسات آرناد

این ترتیب والیات نیماروز محال تالقای جنایات کااران و قاچااقبران و 

تشااکالت ایشااان خواهااد گردیااد. در نتیجااه اگاار تااأمین اواماار دولاات 

مرکزی افغانستان در سااحۀ نیماروز نااممکن نگاردد، الاقال مقابلاه باا 

قاچاق و عدم امنیت، فساد اداری و اخالقی مصارف زیادی را ایجاب 

منطقۀ که در آن قانونیت و امنیت حکمفرما نباشاد،  خواهد کرد. چنین

برای جامعه قابل قبول نبوده و انبوهی از مشکالت را ببار می آورد. 

چون مافیا و باند های جنائی قاچاقبران تنها به والیت نیمروز محادود 

نمانده به کشورهای همسایه، به خصوص ایران سارایت مای کناد. بناا 

درد سر ایجاد کرده و آنارا بیشاتر خواهاد  بر آن برای دولت ایران هم

نمود. نظر به دالیل باال تطبیاق بخشاهای ذکار شادۀ پاروژه، منازعاات 

 اجتماعی و منطقه یی را به حد اقل پائین می آورد. 

 یادداشت نگارنده :

این امکان میسر است که انتقال آب از هلمند تاا زرناج در لولاه هاای  

ضایعات آب )چه از طریاق  بزرگ صورت گیرد تا از یک طرف از

نفااوذ در طبقااات پااایین زمااین و چااه از طریااق وزش باااد و تشعشااع 
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آفتاب( جلوگیری شاود، عاالوه بار ایان ضارورت الی روبای نهار کاه 

کار پر مصرف و دوامدار است رفع می گردد. از جانب دیگر انتقال 

آب از طریاق نهاار لشااکری زمینااۀ پاارورش نباتااات را در مساایر خااود 

ه به اثر نفوذ آب از بستر کاناال آبهاای زیار زمینای تقویات آماده ساخت

شده و از شاور شادن آنهاا جلاوگیری شاده مای تواناد. همچناان در ایاام 

زمستان که زراعت صورت نمیگیرد، ممکان اسات بخاش بازرگ آب 

نهر هدفمندانه برای تقویت آبهای زیر زمینی در اعماق زمین هادایت 

ب توسط نهر یا توسط لوله از نظر شود. این دو انتخاب یعنی انتقال آ

اقتصادی، کااربرد، دوام، توساعه و غیاره تاا حاال تحقیاق نشاده و هار 

کدام دارای نکات مثبت و منفی می باشند. بنا برآن باید قبل از تطبیق 

پاااروژه ایااان مطالعاااات صاااورت گرفتاااه، هااار دو طااارح باااه صاااورت 

دناد. در مقایسوی و با در نظر داشت منافع دوامادار ملای ارزیاابی گر

نتیجه هر انتخابی که بیشتر به خیر مردم ما باشد، روی دسات گرفتاه 

 شود.

  ــ ساختار بخش اول پروژه 1.1

بخش اول پروژه قسمت کلیادی انکشااف اقتصاادی والیات نیماروز را 

احتوا می کند که در جدول ذیال تفصایل داده شاده اسات. در مطالعاات 

رفته، مقدور نبود علمی و تخنیکیی که به صورت مختصر صورت گ

کااه همااه خاادمات مااورد ضاارورت پااروژه و سااامان آالت تخنیکاای بااه 

طور مفصل و دقیق سنجش شود. از اینارو از یاک عاده ساامان آالت 

سااختمانی بادون ارائاۀ قیمات نااام بارده شاده و مراحال کاار بخااش اول 

 درج گردیده است. 1پروژه در جدول 

 



 194  اهمیت اجتماعی واقتصادی آنوبندکمال خان 

 شماره مرحله

 1 طرح پالن/ آمادگی

و کنتاااااااارول کااااااااار تفتاااااااایش 

 بازسازی

۲ 

 3 تنظیم کردن واحد های کار

 4 راه دو طرفۀ کانال

 5 انتقال ریگ و صیانت کانال

 6 دستگاه تنظیم کنندۀ آب

 ۷ تضمینات

 8 تقسیم آب

 9 پمپ استیشن

 10 تأمین انرژی

 11 حفر چاه ها
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 1۲ حفظ و مراقبت

 : مراحل کار بخش اول پروژه. 1جدول 

 

آمادگی پروژه، تمام کار های فنی، اداری و پالن ریزی طرح پالن و 

را در بر می گیرد، که بدین ترتیب نیاز به دو دفتر، یکای در کابال و 

 دیگری در نیمروز )دفتر هم آهنگی( دارد.

تمویااال کننااادگان پاااروژه بایسااات بااارای مساااایل کنتااارول و مراقبااات 

ن ساختمانی پروژه یک متخصص را باه عناوان مشااور مساؤول تعیای

نمایند. کارهای ساختمانی باید از طریق مؤسساات محلای و یاا منطقاه 

یی اجرا گردد. از همان آغاز کار باید کوشش باه عمال آیاد کاه مقادار 

ریاازش ریااگ در کانااال بااه حااد اقاال تقلیاال یابااد. در مرحلااۀ چهااارم 

ساااختمانی پااروژه نیاااز بااه همااوار نمااودن بخااش غرباای کانااال نیساات، 

رون کشیده شده فعالً سدی در مقابل هجاوم چون در آنجا خاک های بی

ریگ می باشد، که این نقش بایست با نشاندن بته ها و نباتات مؤثرتر 

 گردد.

در جریان کار احیای مجدد کانال و تا زمانی که از ریازش ریاگ در 

کانااال بااا غاارس اشااجار جلااوگیری بااه عماال ماای آیااد و بااا اسااتفاده از 

را سااد ماای شااود، مصاارف زمینهااای زراعتاای کااه فرسایشااهای بااادی 

زیادی برای حفظ کانال رونما می گردد. این دوره مدت شش سال را 

در بر خواهد گرفت. در طول این مدت تپه های ریگی به داخل کانال 

سرازیر خواهند شد و از جوانب مختلف باد ریاگ را باه داخال کاناال 

ال خواهد آورد. بنابر آن برای بیرون کشیدن ایان ریگهاا از داخال کانا
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که به صاورت متاوالی باه کاناال مای ریزناد، ضارورت باه ماشاینهای 

پاکسازیسااات. ازیااان لحااااظ ماااا پیشااانهاد مااای نمااااییم کاااه ماشاااین آالت 

ساختمانی مثال بگار، رادالدر، موترهاای ثقیال باار باری تریلار دار و 

 غیره به اختیار ادارۀ والیت گذاشته شود.

ماتن برناماۀ  به خاطر ضارورت عاجال آب نوشایدنی بارای اهاالی در

متار  ۲0حلقه چاه به عمق وساطی  50احیای مجدد نهر لشکری حفر 

از سااطح زمااین در نظاار گرفتااه شااده اساات. حفاار چاااه هااای عمیااق بااه 

خاطر حل مشاکالت لوژساتیکی در برناماۀ احیاای مجادد کاناال مادغم 

 گردیده و کار تحقیقاتی درین مورد قبالً پالن ریزی شده است.

ملاای متاار  600قااۀ "حفاار خشااک" بااه قطاار حفاار ایاان چاااه هااا بااه طری

ملی متر در چاه ها تمدیاد مای  300صورت می گیرد. نل ها به قطر 

گردند. همچنان فلتر ریگی بکار گرفته شده و با پمپ های دستی و یا 

برقی تجهیز می گردند. عالوه بر این سطح بیرونی چاه ها کانکریات 

قااه چاااه بایااد در حل ۲5گردیااده و اسااتحکام داده ماای شااوند. از جملااه 

نزدیکی های کانال حفر گردد. زیرا درین مناطق آب شیرین از کانال 

به زمین نفوذ کرده و از نمکی شدن آبهای زیر زمینی جلو گیری می 

کند. حفر این چاه ها از جملۀ ضروریات اساسای مای باشاد. زیارا در 

ر و مواقع کم آبی باید از این چاه ها اساتفاده باه عمال آیاد تاا کاه اشاجا

نباتات مورد ضرورت رشد کرده بتوانند. مهمتر از همه بارای اهاالی 

 آب نوشیدنی از این چاه ها میسر خواهد گشت.

باقی چاه ها باید در مناطق مسکونی مردم که مقدار نمک آبهای زیار 

زمینی کم باشد، حفر گردد. برناماۀ حفار چااه هاا بایاد باه عناوان یاک 

شود. معهاذا بایاد توجاه گاردد کاه  بخش جداگانۀ پروژه در نظر گرفته
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حفار ایاان چااه هااا در رابطااه و هام آهنگاای کارهااای احیاای مجاادد نهاار 

 لشکری ، صورت گیرد. 

با احیاای نهار لشاکری بارای هازاران دهقاان زمیناه مشاغولیت فاراهم 

گردیده و حدود صد نفر از اهاالی منطقاه در چوکاات پاروژه صااحب 

گر در رابطه با کاار هاای کار می شوند. همچنان برای دوصد نفر دی

ساختمانی پروژه مشغولیت به وجود می آید. به عالوه جاا هاای مزیاد 

کار، برای رفاع ضاروریات ماأموران و مساتخدمان پاروژه باه وجاود 

 خواهد آمد. 

 ــ امکانات مقدماتی برای مقابله در برابر فرسایش خاک 2.1

درج  ۲ل مراحل کار مقدماتی مقابله در برابر فرسایش خاک در جدو

 گردیده.

 شماره مرحله

 1 طرح پالن/ آمادگی

 ۲ تفتیش و کنترول کار باز سازی

تنظیم کاردن بناهاا بارای واحادهای 

 ساختمانی

3 

 4 تنظیم کار دفع ورود ریگ
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مواظباات ساااختار هااای ضااد هجااوم 

 ریگ

5 

 : مراحل کار مقابله در برابر فرسایش خاک. ۲جدول 

 

خاط بایاد حصاار هاای  3اساتقامت در بخش غربای سااحات کاناال باه 

 150پالسااتیکی باارای جلااوگیری از حرکاات ریااگ )بااه طااول تقریبااأ 

مرتبه(  3تا  ۲کیلومتر( نصب شوند که این دیوارها متواتر )در هفته 

 نظر به موقعیت آنها عمودی و افقی تغییر مکان داده شوند.

این حصاارها بارای توقاف حرکات ریاگ از پالساتیک سااخته شاده و 

فیصد منفذ می باشند که در مقابل عوارض جوی مقاومات  40دارای 

سانتی متر و بر پایۀ هاای لولاه مانناد  60دارند. ارتفاع این حصارها 

ملی متر نصب می شوند. آنهاا انارژی بااد را در  10فوالدی به قطر 

سطح زمین در هم شکسته و باعث توقف ریگهای متحرک می شوند. 

رکاات ریااگ از چناادین دهااه باادین از ایاان نااوع حصااارها باارای دفااع ح

طرف به خاطر حفظ سواحل بحر در المان استفاده میشود )طور مثال 

در جزیره زویلت(. بعد از مرحله رشد اشجار برای محافظت کاناال، 

می تاوان حصاارها را باه تادریج دور کارد و از آنهاا بارای محافظات 

 بخااش هااا و ساااحات دیگاار زراعتاای مرحلااه بااه مرحلااه اسااتفاده نمااود.

محل و زمان استفاده و دوران تغییر موقعیت دیوارهای پاروژه ماورد 

آزمایش قرار گرفته و نظر به ضرورت عیار می گردند. قیمات تهیاۀ 

یاااورو فااای متااار مرباااع تخماااین زده شاااده و بااارای  ۲حصاااارها باااه 

 فیصد قیمت محاسبه شده است. 30حصارهای یدکی مورد ضرورت 
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بیاه و پارورش اشاجار و بتاه ــ پروژۀ جنگلداری، باغاداری/ تر 3.1

  ها

 درج گردیده. 3مراحل کار مقدماتی جنگلداری و باغداری در جدول 

 شماره مرحله

 1 طرح پالن/ آمادگی

 ۲ تفتیش و کنترول

 3 تأسیس نهادهای جنگلداری و باغداری

تولیااااد اشااااجار باااارای محافظاااات کانااااال و دیگاااار 

 ضروریات

4 

 5 تولید نباتات زراعتی

 احل کار جنگلداری و باغداری.: مر 3جدول 

 

در دشتهای نیمروز در جاهایی که نبات روییده ریاگ از حرکات بااز 

می ماند و در جاهایی که نباتاات وجاود نادارد، خاکهاای میاده داناه را 

(. بااه تأساای از ایاان آمااوزۀ طبیعاای 1از قباال باااد باارده اساات )تصااویر 

باااأ بااارای محافظااات کاناااال در مقابااال حرکااات ریاااگ، نیااااز باااه تقری

اصله درخت می باشد که به طرف ساحل غربی کاناال باه  500000
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امتداد سه خط، اشاجار کوتااه قامات در آغااز، نیماه قامات در وساط و 

در انتها درختان بلند قامت بر خالف جهت باد غرس می گردناد. ایان 

طاارح را آقااای دپلااوم انجنیاار عااارف ناااطقی بااه مااودل در آورده کااه 

 (.1و تصویر  1میکنم )مودل بدینوسیله از ایشان تشکر 

  

: صایانت نهار لشاکری در برابار  1مودل 

ریگ به وسایلۀ بتاه هاا و درختاان. ماودل 

 از : عارف ناطقی.

: نباتااات از انتقااال ریااگ  1تصااویر 

جلاااوگیری مااای کنناااد. دشااات خااااش، 

 م 2002تابستان 

فاارم بازرگ  5برای پرورش این تعداد درخت نیااز مبارم باه تأسایس 

است. موقعیت این فارم ها بایست در نزدیکای کاناال باشاد جنگلداری 

و یکاای پاای دیگاار همزمااان بااا کااار اعمااار کانااال کااه خااود آب باارای 

آبیاااری آنهااا ماای دهااد، تأساایس گردنااد. موقعیاات ایاان فارمهااا طااوری 

انتخاب گردد که امکاان رسایدگی و مراقبات اشاجار اطاراف کاناال تاا 
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مکن باشد. بهترین شکل کیلو متری بدون زحمت اضافی م 10فاصلۀ 

فارم جنگلداری همانا سیستم جنگلداری کوپراتیفی با ضمانت شخصی 

اعضای آن می باشد، طوری که یک مقادار از مصاارف اولیاه بارای 

تهیااۀ لااوازم را ماای تااوان بااه عنااوان قرضااۀ باادون سااود تااأمین و بااه 

 4اشخاص انفرادی تهیاه نماود. ارزش هار درخات هماراه باا مراقبات 

یورو باشد. تعدادی از باغداران می توانند که اندازۀ  4واند ساله می ت

کم مصارف خویش را از تولید و پرورش درختان غیر مثمر و اکثار 

آنهااا از درختااان مثماار بااه دساات آرنااد. مراحاال انتقااال از وابسااتگی بااه 

 پروژه تا انفصال از آن ، باید آهسته و به تدریج صورت گیرد.

 کانال برای جلو گیری از حرکت ریگ  ــ نهالشانی در امتداد 4.1

 درج گردیده. 4مراحل کار مقدماتی نهالشانی در جدول 

 شماره مرحله

 1 طرح پالن/ آمادگی

 ۲ تفتیس و کنترول

 3 آمادگی برای نهالشانی

 4 تهیۀ اشجار

 5 مراقبت اشجار
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 : مراحل کار نهالشانی. 4جدول 

طقی باا شارایط مشاابه پهلوی اشاجار باومی منطقاه اشاجار مناا اگر در

اقلیمی نیز مورد آزمایش قرار گیرد نتیجاۀ خاوبی بدسات خواهاد آماد. 

به طور مثال میتوان از خرباوزۀ صاحرایی کاه در دشاتهای نامیبیاا باا 

شرایط و مشکالت مشابه اقلیمی با موفقیت کاشته می شوند و یا زنبق 

ادآور صحرایی هسپانیائی که برای تولیدات عطریات به کار میرود، ی

شاد. بارای اینکااه دفتار همااهنگی امکانااات درآماد طویال الماادت را از 

فااروش حاصااالت داشااته باشااد، غاارس اشااجار و بتااه هااای مثماار از 

 ضروریات می باشد.

 ــ تأسیس شرکت های جدید 5.1

تمااام کارهااای پااروژه نیاااز بااه امااور خاادماتی در منطقااه داشااته کااه بااا 

د. باه طاور معماول چناین کارهای اصلی خود پروژه کمتر رابطه دار

کارهای خدماتی از طرف کارمندانی اجراء می گردد که در بخشهای 

بیروناای پااروژه مشااغول کااار انااد. کااار هااای خاادماتی ضاارورت بااه 

سرمایه گذاری اشخاص بیرونی دارد که کمکهای خاوبی جهات ایجااد 

دستگاهای تولیدی بکار برده می شاود. ایان کمکهاا و پشاتیبانی هاا باه 

ای کوپراتیفی بمیان آمده می توانند. از بهر مثاال ساازمان شکل کمکه

زنان منطقه پالن مشخصی جهت تشکیل شرکت ها و سرمایه گذاری 

هاااای کوچاااک در سااااختار خاااود ساااازمان دارد کاااه اگااار تضااامین آن 

صورت بگیرد و سرمایه گذاری مطمائن ایجااد گاردد خادمات شاایانی 

هااد شد.ساارمایه گااذاری بارای باشااندگان، بااویژه امااور زناان انجااام خوا

یاورو  10000ابتدایی در شروع کاار بارای ایجااد شارکتها در حادود 

تخمین زده می شود. این مبلغ مصارف مواد اولیۀ ضروری تولیداتی 

را کفایااات مااای کناااد، ولااای بااارای مخاااارج پرساااونل کاااافی نیسااات. باااا 
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قراردادهااای خاادماتی وابسااته بااه بخشااهای پااروژ چااانس باارای ایجاااد 

أسیس وجود دارد، تاا بتوانناد خاارج از چوکاات پاروژه شرکتهای نو ت

 نیز اساس اقتصادی را در منطقه پی ریزی نمایند.

 ــ اعمار بند کمال خان باالی دریای هلمند  2

کیلاومتری  85کار این بند آبگردان در ولسؤالی چهار برجک کاه در 

جنوب غرب شهر زرنج قرار دارد آغاز یافته بود )قبل از جنگ نیمه 

یاک بررسای عماومی  19۷6ام ماناد و بعاد تخریاب شاد(. در ساال تم

برای اعمار این بند و مخرج ها و ساختمان هاای دیگار آن از طارف 

شرکت امریکایی به نام ایکو و شرکت هندی به ناام واپیکاا و شارکت 

مشاور سویسی به نام الکترووات صورت گرفت. این تحقیق که مدت 

الن پااروژه و اطالعااات و شااش ماااه طااول کشااید، حاااوی یااک طاارح پاا

اسناد اعالن داوطلبی برای برآورد کنندگان بود. در مرحلۀ دوم طرح 

ساااختمان و اعااالن خریااد ماشااین آالت و دسااتگاه هااای تخنیکاای کااه 

همچنان مراقبات و تادابیر امنیتای را در بار داشات، تماام گردیاد. کاار 

شاااروع و قااارار باااود کاااه در ساااال  19۷6سااااختمان پاااروژه در ساااال 

به پایان برسد. نظر به قاراردادی کاه باین وزارت آب و بارق  1983

وشاارکت واپیکااا صااورت گرفاات، کااار مراحاال اول و دوم پااروژه در 

 ساحۀ عمل پیاده شده و به اتمام رسید.

مایالدی آغااز  1980قرار باود کاه کاار مرحلاۀ ساوم پاروژه در ساال 

 19۷8شود. ولی بعد از تغییرات اوضاع سیاسای افغانساتان در ساال 

تأمینات ماالی پاروژه از طارف امریکاا کااهش یافات و در اخیار ساال 

بااه کلاای قطااع گردیااد. بااه دلیاال یااک سلسااله مشااکالت ناشاای از  19۷9

افغانساتان را  19۷9جنگ، شرکت سویسی الکتارووات نیاز در ساال 

ترک نمود که بدین ترتیب بقیه کار های پاروژه ناتماام ماناد. کارهاای 
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در صاد پایش رفتاه  30ز روساها حادود ساختمانی تا موقع آغاز تجااو

بااود، کااه متأساافانه در طااول سااالیان جنااگ مااورد تخریااب و چااور و 

 چپاول قرار گرفت.

 هدف پروژه 

اعمار بند کمال خان دو هدف را دنبال میکارد، یکای تاأمین آبیااری و 

تولید برق برای منطقه و دیگر جلوگیری از آبخیزی ها. جهت تکمیل 

اعماار مای  1۲متار و ارتفااع  1۷00طاول  آن میبایست دو دیاوار باه

گردید. زیرا با آبخیزی هاا، سااحات زراعتای زیار آب شاده و خسااره 

مند مای شاوند و از طارف دیگار ایان آب خیازی هاا باعاث تخریاب و 

لغاازش سااواحل دریااای هلمنااد نیااز میگااردد. تخریااب روسااتاها و شااهر 

هااای زرنااج، کنااگ و غیااره بااه صااورت کلاای ماادهش و خانااه برانااداز 

ساات. زیاارا خانااه هااای مسااکونی دریاان مناااطق از گاال ساااخته شااده و ا

تااوان مقاوماات در براباار آب را ندارنااد. در سااالهای ساایالبی باایش از 

صااد هاازار هکتااار زمااین در جااوار منطقااه خوابگاااه و پایااانتر از آن 

(. باه هماین دلیال اهاداف اساسای ایان 193صدمه می بیند )یاک، ص 

یزی، تنظیم آب و استفادۀ اعظمای پروژه در قدم اول جلوگیری از آبخ

از مناااابع ناااادر آب باااود. همچناااان در مواقاااع آب خیااازی بایسااات آب 

اضافی توسط دو کانال طبیعی جناحی )رود بیابان و رود خشک( باه 

جهیل گودزره هدایت می یافت. به کمک کانالهاای چاپ و راسات بناد 

هاازار هکتااار زمااین در  ۷5کمااال خااان امکااان انکشاااف و اصااالح 

( و از جاناب دیگار امکاناات 193ۀ اول میسر اسات )یاک، ص مرحل

آبیااااری منااااطق پاااایین دریاااای هلمناااد نیاااز موجاااود اسااات. باااه مقصاااد 

جلااوگیری از ساایالب و رهنمااایی آن بااه گااود زره قاارار بااود در پااالن 

هفت سالۀ زمان داوود خان یک بند خاکی در حصه قلعه افضال خاان 
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بند تحفظای باین بناد کماال اعمار و ساحۀ اطراف این ناحیه از طریق 

خااان و قلعااۀ افضاال خااان حفاظااه گااردد. احااداث پاار چابااۀ آب و آخااذۀ 

کانال های راست و چپ توأم با ساختمان دروازه هاای کنتارول آب و 

سرکهای حفظ و مراقبت و احداث زاهبر ها در پالن هفت سااله پایش 

(. هدف دیگر پروژه، آبیاری و استفاده 193بینی شده بود )یک، ص 

هکتااار زمینهااای  55000هکتااار زمینهااای موجااوده و  119000ز ا

باااایر در والیااات نیماااروز باااود. در انکشااااف بعااادی قااارار باااود کاااه 

هکتااار زمااین در چوکااات ایاان پااروژه تحاات آبیاااری قاارار  ۲10000

 گیرد.

 تولید برق 

میگاوات  9به عالوه قرار بود که یک کارخانۀ تولید برق به ظرفیت 

ۀ افضال خاان اعماار گاردد، کاه بادین ترتیاب فی ساعت در منطقۀ قلعا

اساسات زیر بنای صنعتی و تخنیکی در منطقه به خصوص در شهر 

زرنج گذاشته می شد )از چند سال بدینسو شهر زرنج از برقی که از 

ایران خریداری می شود استفاده می کند(. اضافه بر آن بایاد یاک بناد 

ی خاروج آن نیاز باا آبگردان با تمام واحد هاای تنظایم آب و جاوی هاا

متر مکعب فی ثانیه اعماار گاردد و همچناان در نظار  1915ظرفیت 

بود که یک کانال برای جلو گیری از آب خیزی کشایده شاود کاه آبارا 

 به جهیل گود زره هدایت نماید.

 فواید بند کمال خان 

بند کمال خان دارای دو کانال بوده که به طرف شرق و غرب امتاداد 

غربی زمینهای گود زره را آبیاری می کند. کانالهای  می یابند. کانال

شاارقی )زرکاان و زورکاان( زمینهااای مناااطق قلعااه فااتح، شااهر غلغلااه، 
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امیران، منااطق غربای چخانساور و شارق ولساوالی کناگ را آب مای 

دهد. این کاناال از طارف شارق باه شامال الای الش جاوین در والیات 

تای را تاا ولساوالی الش فراه امتداد دارد، که می تواند زمینهاای زراع

جوین آبیاری نماید. کانال هایی که به گود زره می پیوندند، می توانند 

باارای ثبااات، اسااتحکام و صاایانت محاایط زیساات و تربیااه و پاارورش 

  ماهی مورد استفاده قرارگیرند.

( باه جهیال گاود زره آب نرسایده، ۲00۲از مدتها به این طرف )سال 

ده کااه ایاان عماال باعااث شااوری آن ولاای از آب آن اسااتفادۀ بساایار شاا

گردیااده اساات. در صااورتی کااه آب تااازه بااه گااودزره بریاازد، آب آن 

شاایرین ماای شااود )نگارنااده : در سااالهای اخیاار کااه بارناادگی صااورت 

گرفتااه گااودزره دوباااره از آب پاار شااده(. از طاارف دیگاار امکانااات 

ساختن کانال دیگر از بند کمال خان به طارف کشاور همجاوار ایاران 

بیاری و آبرسانی مناطق زابل موجود است. عالوه بر آن برای برای آ

استفادۀ مساتقیم از آب دریاای هلمناد مای تاوان نهار لشاکری را تاا بناد 

کمال خان امتداد بخشید، که این امر امکانات آبیاری زمینهای اضافی 

دیگری را مساعد ساخته و مناطق نواحی الش جوین را نیز از نعمت 

 د.آب برخوردار می ساز

قاارار پااالن هااای انکشااافی قبلاای بایااد، کانااال دیگااری بااه امتااداد کانااال 

لشکری نیز اعمار گردد، که این کانال پسانتر باه ساه کاناال کاوچکتر 

انشعاب نموده و مناطق کنگ، ابراهیم آباد و سیخسر را آبیاری نماید. 

همچنان انتظار می رفت که کانال کنگ برای آبیاری مناطق کاورکی 

امتااداد و بااه کانااال صاامدی وصاال گااردد. اعمااار یااک بنااد بااه آنطاارف 

دیگااری در منطقااۀ قریااۀ حاااجی محمااد افضاال خااان باارای تاادارک آب 

مناااطق تااره خااون )در جنااوب و جنااوب غاارب( یااک اماار حتماای و 
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الزمیست، چه بارای آبیااری در آنجاا ضارورت باه چنادین کاناال مای 

 باشد.

 تدابیر ساختمانی بند کمال خان

با نقشه های پروژه وجود دارد و نیااز باه  خنیکیمطالعات علمی و ت 

بررساای جدیااد نماای باشااد، ولاای ضاارورت تجدیااد آنهااا موجااود اساات. 

تهااداب هااای بنااد و منااازل مسااکونی باارای عملااه و فعلااۀ آن تااا هنااوز 

موجاود اساات. باا اعمااار بناد کمااال خاان حتاای مای تااوان مشااکالت آب 

قارار دارد،  شهر زابل را نیز، که به آن طرف مارز در جاناب ایاران

میلیون دالر سهمیه از خاارج  40رفع نمود. مصارف ساختمان آن به 

میلیون دالر( از بودجۀ دولت  15میلیارد افغانی ) آنموقع حدود  30و 

 افغانستان پیشنهاد شده بود.

 ــ بند آبگردان خوابگاه 3

( اعمار بند آبگردان باالی دریای 193در پالن هفت ساله )یک، ص 

 48احیۀ خوابگاه پیش بینای گردیاده باود کاه زمیناۀ آبیااری هلمند در ن

هاازار هکتااار زمااین واقااع ایاان قساامت را فااراهم ماای ساااخت. ساااحۀ 

هازار هکتاار زماین  35هزار هکتار زمین سابق و  13مذکور شامل 

جدید می باشد. مشخصات بناد آبگاردان و کاناال اساسای کاه باه طاول 

ت شاااهی و شااهرآباد کیلااو متاار بااه مقصااد آبیاااری نااواحی زیااار 115

احداث می گردید در پروژۀ مفصل تخنیکی در نظر گرفتاه شاده باود. 

هجااری  1359ـ  1355قاارار بااود کااه ایاان پااروژه در بااین سااالهای 

 شمسی تطبیق گردد که نگردید.

  ــ بند آبگردان سیخسر 4
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( در نظر بود که این بند آبگردان 193در پالن هفت ساله )یک، ص 

ر نزدیکی سربند های عنعنه یای رفیاق خاان و در جوار شهر زرنج د

مااارونکی هااا باااالی دریااای هلمنااد در موضااع نااادعلی اعمااار گااردد. 

هکتااار زماین موجااود  ۲5600هادف ایاان پاروژه تنظاایم آب در سااحۀ 

واقاع در شامال شایله چارخ و قلعاه کناگ مای باشاد کاه قارار باود باین 

یاان هجااری شمساای بااه پایااه تکمیاال برسااد. ا 1359ـ  1355سااالهای 

پااروژه شااامل اعمااار بنااد آبگااردان و ساااختمانهای آخااذۀ آب در کانااال 

اساسی و انکشاف و اصالح کانال سابق سیخسار و احاداث زاهبار هاا 

 و ساختمانهای هایدروتخنیک می شد.

  ــ استحصال نمک های معـدنی و کود کیمیاوی 5

مراحاال کااار مقاادماتی استحصااال امااالح معاادنی و کااود کیمیاااوی در 

 درج گردیده. 5جدول 

 شماره  مرحله

 1 طرح پالن/آمادگی

 ۲ تفتیش و کنترول

 3 اعمار حوض تبخیر

دساااااااتگاه تصااااااافیۀ آب 

 شور

4 
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 5 عیار کردن دستگاه

 : مراحل کار استحصال امالح معدنی و کود کیمیاوی. 5جدول 

 

آب های زیر زمینی نمکی دارای عناصر مختلف کیمیاوی اند که می 

رژی از ایان نماک هاا اساتفاده کارد. در حاوزه توان با مصرف کام انا

های فرو افتادۀ نیمروز که آبهاای زیار زمینای باه روی زماین صاعود 

می کنند، تحت عوارض جوی تبخیر نموده غلظت آنها باال مای رود. 

این آبهای نمکی غلیظ می توانند به حوض های متناوب هدایت شاوند 

ز شاادت تبخیاار کااه در نتیجااه امااالح مختلااف در حااوض هااای مااذکور ا

تبلور یافتاه، قابال استحصاال میگردناد. هادایت آبهاای نمکای غلایظ باه 

حوض های مختلف با مصارف خیلی کم تخنیکی صورت مای گیارد. 

در نتیجااه استحصااال نمااک بااه طریقااۀ خیلاای ساااده و باادون وابسااتگی 

تخنیکاای و ضاارورت بااه وسااایل یاادکی ماای توانااد عملاای گااردد. ازیاان 

اشینها، نمک ها استحصال و بار گیری حوض ها سرانجام با کمک م

 شده و جداگانه ذخیره و گدام می شوند.

اکنااون باارای تمااام انااواع امااالح بااازار فااروش وجااود ناادارد. ولاای بااا 

اعمار سرکها و رشد ضرورت مواد خام در افغانستان و کشاور هاای 

همسایه، این بازار به زودی گشوده می شاود. اماالح کاالیوم )پتاسایم( 

در یااک کااار گاااه آماااده سااازی پاکسااازی شااده و در پروسااۀ ماای توانااد 

 غنی سازی به کود کیمیاوی تبدیل شود.

با احیای نهر لشاکری و زراعات منطقاه، ضارورت مبارم بارای کاود 

کیمیاااوی احساااس ماای گااردد. زیاارا زمینهااای زراعتاای کااه در سااالیان 
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متوالی کشت نشده اند به امالح معدنی من جمله کاود کیمیااوی کاالیوم 

پتاسیم( نیازمند اند. قیمت فروش کود کیمیااوی در بازارهاای منطقاه )

یی مربوط باه قیمات ترانساپورت آن مای گاردد. زیارا استحصاال ایان 

ناااوع کاااود کیمیااااوی در منااااطق مشاااابه نیاااز ممکااان اسااات. در ناااوار 

ساارحدی آنطاارف ماارز در ایااران همااین اکنااون پااروژۀ کااود کیمیاااوی 

ه همین مناسبت تخمین مصرف این کالیوم )پتاسیم( در فعالیت است. ب

پروژه را به حاد وساطی در نظار گرفتاه ایام تاا پاروژه در باازار باین 

الملی رقابت کرده بتواند. اعمار این پاروژه و تخماین مصاارف دقیاق 

آن مساااتلزم تحلیااال و بازاریاااابی کاااود کیمیااااوی و اوضااااع و احاااوال 

 مربوط به آنست که تا هنوز از طرف کسی صورت نگرفته است.

 ــ بند آبگردان مناطق خاشرود و چخانسور  6

در مناطق خاشرود بارندگی خیلی کم بوده، ولی در سالهایکه برف و 

باران زیاد ببارد، البته آب وافر به دریا مای ریازد کاه متأسافانه بادون 

اسااتفاده بااه هاادر ماای رود. گاهگاااهی اتفاااق میافتااد کااه آب بااه نیااروی 

را تخریب نماید. بنا بار ایان بایاد  اعظمی تمام قریه جات سواحل دریا

کوشااش بااه عماال آیااد کااه جااای مناساابی باارای اعمااار یااک بنااد پیاادا و 

انتخاااب گااردد. اعمااار کانالهااای اضااافی نساابت موجودیاات کانااال هااای 

قدیمی ضرور نمی باشد. زیرا نشیب و سرکوب دریا آنقدر زیاد است 

تواناد. که تمام زمینهاای ناواحی اطاراف آنارا باه ساهولت آبیااری مای 

درینجااا تنهااا مساااله تقساایم آب و سااازماندهی آن و همچنااان امکانااات 

 تولید برق نیز مطرح می باشد. 

 ــ پل ابریشم و سرک زرنج دالرام 7
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خط مواصالتی حوزۀ جنوب غرب افغانساتان باا ایاران از مادت هاای 

طااوالنی مااورد بحااث قاارار داشاات کااه افغانسااتان را بااه خلاایج فااارس 

قوط طالبان دولت ایران طرح اعماار پال ابریشام وصل کند. بعد از س

را به دولت افغانستان ارائه کرد. برای تعیین محال اعماار پال، وزیار 

یااک هیااأت سااه  ۲00۲خارجااۀ آن وقاات دولاات افغانسااتان در تابسااتان 

نفااری را از وزارت فوایااد عامااه، وزارت خارجااه و ریاساات کااارتو 

ورود آنهاا باه زرناج گرافی تعیین کارده و باه زرناج فرساتاده باود کاه 

مصااادف بااود بااا دو سااه روز بعااد از مواصاالت مااا در ایاان شااهر. از 

گفتنی های زیاد در این رابطه فقط به یکای دو ماورد اکتفاا مای گاردد 

کااه خااالی از دلچسااپی نیساات. قاباال یادآوریساات کااه ایاان هیااأت همااه 

انسااانهای بساایار وطندوساات، پاااک و دلسااوز بودنااد ولاای از اجاارای 

ه دوش شان گذاشته شده بود به دور قرار داشتند. آنها نه مکلفیتی که ب

بااه نقشااه ماای فهمیدنااد و نااه در ساااحه موقعیاات خااود را تعیااین ماای 

توانسااتند. خطاار آنکااه خااود را در آن بیابانهااای باازرگ و سااوزان گاام 

کنند و از گرمی تلف شوند خیلی زیاد بود. هیأت مذکور کاه ناه نقشاۀ 

ساباب الزم را در اختیاار داشاتند، ساحه و نه کروکی محال و ناه هام ا

در سااه روز اول در مهمانخانااۀ والیاات اسااتراحت بودنااد. ایاان مسااأله 

برای ما سؤال بر انگیز بود که چرا هیأت به کار خود آغاز نمی کند. 

سر انجام یکی از آنها به نگارنده نزدیک شده با احتیاط فاراوان گفات 

ب کمااک گردیااد. مااا کااه آنهااا هاایچ کاااری را کاارده نماای تواننااد و طالاا

خوشاابختانه چااون نقشااه هااای دقیااق در مقیاااس هااای مختلااف داشااتیم و 

فاصااله ساانج و سیسااتم جاای پاای اس و سااایر آالت کااار را در اختیااار 

گرفته بودیم به خواست او پاسخ مثبت دادیم و یکی دو نفر از گاروپ 

پروژه را در اختیار هیأت گذاشتیم. گذشاته از کاار در سااحه، آنهاا را 

هیه راپور به وزرات خارجه نیاز کماک نماودیم. تاکیاد ماا در آن در ت

بود که پل در جای مناسبی که نشانی کارده باودیم یعنای در جاایی کاه 
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هلمند در خاک افغانساتان جریاان دارد، تعمیار گاردد. باه هار حاال از 

سرنوشاات آن راپااور اطالعاای در دساات نیساات، آنچااه آشااکار گردیااد 

همان محل که خودشان می خواساتند آبااد اینست که ایرانیها پل را در 

کردند. کار پل ابریشم باالی دریای هلمند دو سال قبل به انجام رسیده 

و به تعقیب آن کار ساروی و اعماار سارک دالرام زرناج روی دسات 

گرفتااه شااد. قاارار معلااوم کااه پااول ایاان پااروژه را هنااد ماای پااردازد. از 

ه پاکساااتان در اینکاااه باااا اعماااار ایااان سااارک وابساااتگی افغانساااتان بااا

خصوص ترانزیت مال التجارۀ افغانی بسیار کاهش می یابد، پاکستان 

کوشش می کند مانع اعمار این سرک گردد. از همین جهت اسات کاه 

تااا حااال چنااد انجنیاار و کارمنااد ساااختمانی یااک مؤسسااۀ هناادی را در 

نیمروز توسط طالباان کشاته اناد. اگار سارک دالرام زرناج آبااد گاردد 

فغانسااتان از طریااق نیمااروز در مقایسااه بااا راه هاارات و راه تجااارتی ا

کیلو متر کوتاه مای گاردد. بناا بار  1000مشهد تا خلیج فارس، حدود 

آن اعمار این سرک تقویات اقتصااد ملای افغانساتان را موجاب شاده و 

امکانات انکشاف نیماروز در بسایاری ساکتور هاا مسااعد مای گاردد، 

ونق تجاارتی هارات را کااهش حتا این ترقی اقتصادی نیمروز شاید ر

  دهد.

  ــ تذکر تیم پروژه 8

این تحقیقات علمی و تخنیکی را متخصصان فنی افغانی و الماانی کاه 

فهام و داناش تخصصای در ماورد کااار ایان پاروژه دارناد باا همکاااری 

همه جانبه تهیه و ترتیب نموده اند. آنها آمادۀ هر نوع کماک تخنیکای 

بارآورده شادن اهاداف ایان پاروژه مای  و فنی با سایر کارمنادان بارای

باشند. تحقیقات و محاسبات تخمینی تشریح شده در بااال را نمای تاوان 

بااه عنااوان یااک ماسااتر پااالن باارای انکشاااف والیاات نیمااروز ارزیااابی 
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کرد. معهذا بخشهای مختلف پروژه های جداگانه که در باال ذکری از 

 ا می گذارند.آنها رفت، سنگ تهداب انکشاف متداوم این والیت ر

 ــ پایان سخن 9

( در وادی هلمنااد و 18۷قاارار احصااایۀ پااالن هفاات ساااله )یااک، ص 

هزار هکتاار )معاادل دو ملیاون و پنجصاد و ناود  518نیمروز حدود 

هزار جریب( زمین زراعتای مسااعد جهات کشات و زراعات موجاود 

است. تا قبل از تجاوز روسها بخاش هاای کوچاک ایان زماین هاا، در 

کانات وسیع استفاده از خاک آنها موجود بود و اکناون هام حالی که ام

می باشد، مورد استفاده قرار می گرفتند. البته پیشارفت هاای علمای و 

تخنیک مادرن، کاار اساتفاده از ایان زماین هاا را مسااعد تار گردانیاده 

است. معضلۀ اساسی در این رابطه کمبود آب نبوده بلکه مسألۀ تنظیم 

نه از مجماوع سااحۀ افغانساتان، بیشاتر از آنست به خصوص که سااال

ملیارد متر مکعب آب بیهوده خاارج مای شاود. باا تاأمین و تنظایم  60

شاابکۀ آبیاااری امکانااات احیااای مجاادد سیسااتان و دیگاار والیااات وجااود 

[ احیای مجدد سیستان ساالنه 1دارد. قرار برآورد یک محقق المانی ]

بارای حال ایان مشاکل  ملیارد متار مکعاب آب نیااز دارد. 3,5تا  3به 

الزم است ضرورت آب در قسمت وسطی دریای هلمند باه خصاوص 

ضرورت و توسعۀ پروژه وادی هلمند و ارغنداب و مقدار آبی که در 

 قرارداد آب هلمند با ایران تضمین گردیده، در نظر گرفته شوند.

در این رابطه دو مسألۀ دیگر در خور اهمیت اند : یکی ایان کاه یاک 

باید پیوسته، بویژه در زمانهائی که زراعات کمتار صاورت مقدار آب 

می گیرد، به آبهای هامون هلمند برسد تا آن محیط زیباای زیسات کاه 

زمینۀ حیات نباتات و حیوانات نادر بی شماری را آماده کرده، از بین 

نرود. از جاناب دیگار بایاد توجاه شاود کاه کاساۀ هاامون از آب خاالی 
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گی را که دریا در بستر هامون منتقل می نگردد تا مواد رسوبی و ری

سازد و منبع عمدۀ ریگ را تشکیل می دهد خشک نماند و توسط بااد 

(. دوم اینکاااه در آن ۲16باااه ناااواحی دیگااار منتقااال نگاااردد )دو، ص 

طرف مرز نیز فقیرترین مردم ایاران ساکنا دارناد کاه نبایاد باا کمباود 

ل میگااردد بااه آب مواجااه گردنااد. بااا ایاان هاام ایاان مشااکل بااه سااادگی حاا

شرط اینکه آب خاشرود که دارای کمیت و کیفیت خوب اسات ذخیاره 

[ و از آب هلمند استفادۀ اعظمای باه عمال نیایاد بلکاه تکیاه باه 1شود ]

جلو به مصرف رسانیده شود. تا از یاک طارف خلاق هاای دو طارف 

مرز در فوز و فالح زنادگی کنناد و از جاناب دیگار باه منازعاات آب 

ه شود. بدین ترتیب احیای مجدد سیساتان در هماآهنگی هلمند پایان داد

استفاده از آب هلمند و خاشرود به صورت قدم به قدم ممکن است کاه 

[ را عقیده بار ایان اسات 1پیوسته توسعه داده شود. این محقق المانی ]

که با احیای مجدد سیستان که مصارف گزاف را ایجاب نمی کند مای 

ر فقیر موفقانه مباارزه کارد و حتاا توان بر ضد گرسنگی در این کشو

با اصالح ساختار اجتماعی این منطقه، ماردم مای توانناد باه آرامای و 

سااعادت و پیشاارفت اقتصااادی بیشااتر نایاال آینااد. او ماای افزایااد کااه در 

( اعماااار و انکشااااف پاااروژه هاااای 19۷5اوضااااع و احاااوال کناااونی )

واهااد زراعات و آبیاااری خاط فاصاال میاان اغنیااا و فقارا را جلاای تار خ

کرد، زیارا خانهاا و زورمنادان ایان منااطق کاه هماه کااره و یکاه تااز 

اقتصادی و ماذهبی اناد، هماه چیاز را در اختیاار دارناد و ماردم عاوام 

همااه رنجهااای زناادگی را بااه تنهااایی ماای کشااند. ایاان طاارز دیااد محقااق 

» ( چنین تایید می کند که : ۲15المانی را یک محقق افغان )دو، ص 

ایان منطقاه کاه در نتیجاۀ عادم براباری اجتمااعی و اکثریت بزرگاران 

اقتصااادی و بهااره کشاای باای حااد زیاااد رنااج کشاایده و از کااار زراعاات 

بیزار گردیده اند، به صورت موسمی در مناطق دیگر کار مای کنناد. 

پاک کردن کانال های آبیااری بار دوش بزرگاران گذاشاته شاده اسات. 
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حات بنیادی اراضای یگانه راه عالج این مشکل تطبیق پروگرام اصال

 «و پیدا نمودن زمینه کار به ساکنان این حوزه میباشد.

بااا در نظاار داشاات مطالااب باااال و بااا ایجاااد سااد هااای اشااجار و غاارس 

درختان به منظور محافظت مزارع زراعتی از ضرر باد و با اجرای 

اصااالحات در امااور زراعاات و آبیاااری، خاادمات اجتماااعی و کمااک 

طقااه امکااان آن موجااود اساات کااه سیسااتان اقتصااادی بااه باشااندگان من

افغااانی بااار دیگاار بااه یکاای از غناای تاارین مناااطق از نظاار تولیاادات 

زراعتااای تبااادیل گاااردد. در ایااان رابطاااه طااارح و تطبیاااق هااار پاااروژۀ 

انکشافی باید هم آهنگ با طرح عمومی انکشاف اقتصادی نیمروز به 

فتاه خصوص پروژه هائی که در فوق از آنها نام برده شد در نظر گر

شود. طرح و تطبیق یکای دو پاروژه باه تنهاائی مشاکل ماردم را حال 

نماای نمایااد. بااه تعویااق انااداختن طاارح احیااای مجاادد سیسااتان نقااایص 

عظیمی در قبال دارد که اقتصاد ملی ما را به شدت متضرر میسازد، 

زیرا زمین های خوب زراعتی با گذشت زمان به کلی از بین میروند 

نامۀ نه تنها مصاارف گازاف بکاار دارد و چاه و آنگاه تطبیق چنین بر

 بسا که نا ممکن گرد.

در پایااان بایااد متااذکر شااوم کااه پاایش شاارط تحقااق ایاان آرزوی دیاارین 

مردم، موجودیت یک دولت ملی است که به مشکالت آنها توجه کناد. 

دولت دست نشاندۀ آقای کرزی در فکر مردم نبوده و به پروسۀ دشت 

توجه نداشاته و نظااره گار طوفاان هاای شدن مناطق زراعتی نیمروز 

مدهش باد و هجوم ریگ و فقر و مسکنت مردم است. امید بار آنسات 

که آرزوی درخشان آزادی و سپیدۀ عادم وابساتگی کاه اکناون در افاق 

کشور جلوه می کنند به زودی به ثمر برساند تاا داعیاۀ آباادانی کشاور 
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یشاتر از ایان در سایۀ یک دولت ملای آغااز گاردد و باشاندگان مایهن ب

 عذاب گرسنگی و زجر تشنگی را نکشند.
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