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 ۲۰۲۰/ ۱۱/ ۹کاندید اکادمیسین سیستانی                                                               

 رواست! میمژده گر جان فشان نیا هب

بود به تمام مردم افغانستان و  مروزیمردم ن نهیرید یپروژه بندکمال خان راکه آرزو اکمال

 .میگویم کیتبر مروزیبخصوص بمردم ن

 

 (۲۰۱۷اپریل) اقتتاح فاز سوم بندکمالخان توسط رئیس جمهوراشرف غنی

خبر  کیمردم ما  یکه برا یدر حال یس یب یب یخبرگزار یبندکمالحان از سو یریآغاز آبگ خبر

پخش ونشر  یافغان یمقامات دولت افغانستان ورسانه ها یخبراز سو نیاگر ا یمسرت بار است ول

 یاسیو س یپخش اخبار تحوالت اقتصاد رایبود. ز یلذت بخش م شتریمردم ما ب یبرا دیگردیم

 . گرددیم هیهمسا یکشورها تیباعث عصب زهامر کینزد

عوامل  بکارانهیحمله تخر کیافغانستان اطالع دادند که در اثر  یماه قبل رسانه ها کی بایتقر

. در همان زمان رسانه دندیبه قتل رس یتیبندکمال هفت تن از محافظان امن یبرپسته امنبت یخارج

 یم نکیا یبند کمالخان آغاز خواهد شد ول یریکار آبگ ندهیاطالع دادند که تا سه ماه آ یافغان یها

بند را افشا  یریافغان خبر آغاز ابگ یقبل از زمان وعده داده شده منابع رسم یس یب یکه ب مینیب

 دیبا مروزی. مردم نستیاز خطر ن یموظف در بندکمالخان خال یتیامن یروهاین یخبر برا نینمود وا

 انتیص یکه برا طنبندکمالخان را تنها نگذارند و از فرزندان و یتیامن یروهایباشند و ن اریهوش

کنند و هرگونه  تیبا سروجان ومال خود حما ندکنیخود را سپر م نیریش یبند جانها نیونگهداشت ا

 دیبا مروزیاطالع بدهند. مردم ن مروزین تیوال یونظام یتیحرکات مشکوک را به مسوالن امن
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خود و سر  دانخود بشمارند و بخاطر حفظ جان فرزن یمل فهیرا وظ یتیامن یروهایبا ن یهمکار

 کنند. یهمکار یتیامن یروهایبا ن لیبا کمال م مروزین تیوال یعنیدوباره زادگاه خود  یوآباد یسبز

وتوسعه  یمهم اقتصاد یاز پروژه ها یکیجنوب شهر زرنج  یرتلومیک ۹۰خان واقع در  بندکمال

داودخان در سال  یجمهور استیپروژه در زمان ر نیدولت افغانستان است. ا یوکشاورز یاریآب

ثور  یمتاسفانه که با حدوث کودتا یرفت ول شی٪ کار آن پ ۴۰به  کیو نزد دیش آغاز گرد۱۳۵۵

پروژه تمام  نیو با آغاز جنگها در افغانستان دشمنان ا دیپروژه متوقف گرد نیکار ا ۱۳۵۷درسال

 نیبه ا دیقادر نگرد گریسال د ۳۳آنرا غارت کردند و دولت افغانستان تا  یکیو امکانات تخن لیوسا

 کشور توجه کند. زیگوشه زرخ

از  زین ورویدالر و لیبساط طالبان س دنیوبرچ ۲۰۰۱برافغانستان در اکتوبر  کایراز حمله ام پس

. تازه بقدرت دیرگردیافغانستان سراز یمجدد افغانستان بسو یایناتو بنام اح یوشرکا کایامر یسو

 کایدهه بعد از هجوم امر کیکردند و  لیوم فیح یجامعه جهان یتا توانستند از کمکها دگانیرس

و قرار داد  دیمطرح گرد توانستیپول شده م لیوم فیح یبرا یموضوع بندکمالخان که بهانه خوب

وقرار بود کار  دیعقدگرد۲۰۱۱در دهم ماه اگست  یکیتاج یشرکت ساختمان کیآن با  کیسمبول

میلیون دالراز وزارت  ۸۶با آنکه  یکیگردد اما شرکت تاج لیتکمظرف چهارسال خان  بندکمال

 استیبا س یدولت اشرف غنوبرآمده نتوانست  یپروژه ا نیانجام چنعهده  ازرفته بود،گانرژی وآب 

 یشرکت ترک کیبا ۲۰۱۷را درسال  انخبند کمالفاز سوم  عمارکشور؛ کار ا یمهار آبهاوکنترول 

بسر پیش بینی شده قبل از موعد شرکت توانست کارخود را  نیعقد کرد وابرای مدت چهارسال 

 رسانه ها قرار دهد. اریبند را در اخت یریرساند وخبر آغاز کار آبگ

لنگ  موریت ریبند رستم توسط ام بیسال بعد از تخر ۷۰۰پس از  مروزیکه ستاره اقبال مردم ن حال

اکمال  هیبه پا مروزیدر حد کمالخان ن رمندیدوباره طلوع نموده است و پروژه بند کنترول آب ه

 کتوبرپا کردن محافل شکوهمند نه تنها از شر یبا شادمان مروزیاست الزم است تا مردم ن دهیرس

  ی؛ بلکه از همکار ندیوکارگران بند و سربازان فداکار وطن و دولت مردان خود تشکر نما یساختمان

نخواسته دشمنان سعادت مردم  ینورزند تا خدا غیبندکمالحان در یمیدا یدر حفاظت ونگهبان

صدمه بزنند و  ستا یخیتار ستانیوس مروزیومرگ مردم ن یبند که بند زندگ نیافغانستان نتوانند به ا

 .ندیننما گانهیب یلب نان دربدر و آ واره کشورها کیدوباره مردم را بخاطر 

 :هلتکم

براي تحریف آب از چینل هاي طبیعي رود بیابان و رودخشك رامرود استفاده مي  بندكمالخان

كند و به این علت نسبت به سایر امكانات رجحان دارد. عالوتاً با احداثي کانال هاي چپ و راست بند 

جریب ( زمین در مرحله اول میسر مي ۳۵۰۰۰۰هزار هكتار ) ۷۵كمالخان امكان انكشاف واصالح 

د رفع سیالب و رهنمایي آن به گودزره قرار است یك بند خاكي در حصه قلعۀ افضل گردد. به مقص

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 5تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

عه افضل حفاظه اعمار و ساحه اطراف این ناحیه از طریق ساختمان بند تحفظي بین بندكمال خان و قل

آب و آخذه كانال هاي راست و چپ توأم با ساختمان دروازه هاي كنترول آب و  ۀگردد. احداث پرچاب

 حفظ و مراقبت و احداث زاهبرها در این پروژه پیشبیني شده است.  سركهاي

در قرن نزده بود  یازسرداران بلوچ سنجران یکیک،یجان بپسر سردار نواب خان واوپسرکمال خان 

که در گذشته  نستی. تصورعوام اشناخته میشودبنام )بندرکمال خان( نزد عوام الناس محل  نیکه ا

شده  یم ادیو توقفگاه کاروان ها بوده که بنام بندر کمال خان  یوال تجارتام همرکز مبادل کی نجایا

 یقرون وسط ستانیدر س راید،زیدهینم ینجاگواهیدر ا یمرکز تجارت نیاز وجود چن خیاست، اما تار

 نجایکه درا نستیا قتیعمده مرکز تبادله کاالها بوده اند نه کناره رودخانه ها. حق ی،فقط شهرها

اند و  گرفتهینقطه آب م نیو رام رود از هم ابانیکه رود ب شدیم دهید رمندیبره یبند یآثارو میعال

آنطرف  ای نطرفیمحل به ا نیحال مردم از هم نیاند.درع افتهی یم انیبسمت چپ رودخانه جر

که  یادیز یرودها دیگرد بیتخر مورلنگیبند توسط ت نیاند. بعد از آنکه ا کردهیرودخانه عبورم

 یاریبس یها نیخودشدند و زم ینهایگرفتند از اب افتادند ومردم مجبور به ترک زم یبند آب م نیازا

تا آب رفته  دیسرگردیامکان دوباره م نیبا اکمال بند کمالخان ا نکیالمزروع والمشروب ماندند. ا

 درآنجا یگریومردمان د رندیقرارگ یاریدوباره تحت آب ریبا یبازگردد. و اراض یدوباره بجو

 رونق ببخشند. یاسکان گردند وبه کارکشاورز

 ۲۰۲۰/  ۱۱/ ۸ انیپا

 

 رودخانه هیلمند در نزدیک بندکمال خان

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 5تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 

 بندکمال خان درنیمروز
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 نمای فضائی بندکمالخان )از صفحه احمدژوندون(
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