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کاندید اکادمیسین سیستانی

به این مژده گر جان فشانیم رواست!
اکمال پروژه بندکمال خان راکه آرزوی دیرینه مردم نیمروز بود به تمام مردم افغانستان و
بخصوص بمردم نیمروز تبریک میگویم.

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

خبر آغاز آبگیری بندکمالحان از سوی خبرگزاری بی بی سی در حالی که برای مردم ما یک خبر
مسرت بار است ولی اگر این خبراز سوی 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 .
تقریبا یک ماه قبل رسانه های افغانستان اطالع دادند که در اثر یک 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 آغاز خواهد شد ولی اینک می
بینیم که بی بی سی قبل از زمان 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
ونگهداشت این بند جانهای شیرین خود را سپر میکنند با سروجان ومال خود حمایت کنند و هرگونه
حرکات مشکوک را به مسوالن امنیتی ونظامی والیت نیمروز اطالع بدهند .مردم نیمروز باید
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همکاری با نیروهای امنیتی را وظیفه ملی خود بشمارند و بخاطر حفظ جان فرزندان خود و سر
سبزی وآبادی دوباره زادگاه خود یعنی والیت نیمروز با کمال میل با نیروهای امنیتی همکاری کنند.
بندکمال خان واقع در  ۹۰کیلومتری جنوب شهر زرنج یکی از پروژه های مهم اقتصادی وتوسعه
آبیاری وکشاورزی دولت افغانستان است .این پروژه در زمان ریاست جمهوری داودخان در سال
۱۳۵۵ش آغاز گردید و نزدیک به  ٪ ۴۰کار آن پیش رفت ولی متاسفانه که با حدوث کودتای ثور
درسال ۱۳۵۷کار این پروژه متوقف گردید و با آغاز جنگها در افغانستان دشمنان این پروژه تمام
وسایل و امکانات تخنیکی آنرا غارت کردند و دولت افغانستان تا  ۳۳سال دیگر قادر نگردید به این
گوشه زرخیز کشور توجه کند.
پس از حمله امریکا برافغانستان در اکتوبر  ۲۰۰۱وبرچیدن بساط طالبان سیل دالر ویورو نیز از
سوی امریکا وشرکای ناتو بنام احیای مجدد افغانستان بسوی افغانستان سرازیرگردید .تازه بقدرت
رسیدگان تا توانستند از کمکهای جامعه جهانی حیف ومیل کردند و یک دهه بعد از هجوم امریکا
موضوع بندکمالخان که بهانه خوبی برای حیف ومیل پول شده میتوانست مطرح گردید و قرار داد
سمبولیک آن با یک شرکت ساختمانی تاجیکی در دهم ماه اگست ۲۰۱۱عقدگردید وقرار بود کار
بندکمال خان ظرف چهارسال تکمیل گردد اما شرکت تاجیکی با آنکه  ۸۶میلیون دالراز وزارت
انرژی وآب گرفته بود،از عهده انجام چنین پروژه ای برآمده نتوانست ودولت اشرف غنی با سیاست
کنترول ومهار آبهای کشور؛ کار اعمار فاز سوم بند کمالخان را درسال ۲۰۱۷با یک شرکت ترکی
برای مدت چهارسال عقد کرد واین شرکت توانست کارخود را قبل از موعد پیش بینی شده بسر
رساند وخبر آغاز کار آبگیری بند را در اختیار رسانه ها قرار دهد.
حال که ستاره اقبال مردم نیمروز پس از  ۷۰۰سال بعد از تخریب 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 فداکار وطن و دولت مردان خود تشکر نمایند ؛ بلکه از همکاری
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
دوباره مردم را بخاطر یک لب نان دربدر و آ واره کشورهای بیگانه ننمایند.
تکمله:
بندكمالخان براي تحریف آب از چینل هاي طبیعي رود بیابان و رودخشك رامرود استفاده مي
كند و به این علت نسبت به سایر امكانات رجحان دارد .عالوتا ً با احداثي کانال هاي چپ و راست بند
كمالخان امكان انكشاف واصالح  ۷۵هزار هكتار (۳۵۰۰۰۰جریب ) زمین در مرحله اول میسر مي
گردد .به مقصد رفع سیالب و رهنمایي آن به گودزره قرار است یك بند خاكي در حصه قلعۀ افضل
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اعمار و ساحه اطراف این ناحیه از طریق ساختمان بند تحفظي بین بندكمال خان و قلعه افضل حفاظه
گردد .احداث پرچابۀ آب و آخذه كانال هاي راست و چپ توأم با ساختمان دروازه هاي كنترول آب و
سركهاي حفظ و مراقبت و احداث زاهبرها در این پروژه پیشبیني شده است.
کمال خان پسر سردار نواب خان واوپسرجان بیک،یکی ازسرداران بلوچ سنجرانی در قرن نزده بود
که این محل نزد عوام الناس بنام (بندرکمال خان) شناخته میشود .تصورعوام اینست که در گذشته
اینجا یک مرکز مبادله اموال تجارتی و توقفگاه کاروان ها بوده که بنام بندر کمال خان یاد می شده
است ،اما تاریخ از وجود چنین مرکز تجارتی در اینجاگواهی نمیدهید،زیرا در سیستان قرون وسطی
،فقط شهرهای عمده مرکز تبادله کاالها بوده اند نه کناره رودخانه ها .حقیقت اینست که دراینجا
عالیم وآثاری بندی برهیرمند دیده میشد که رود بیابان و رام رود از همین نقطه آب میگرفته اند و
بسمت چپ رودخانه جریان می یافته اند.درعین حال مردم از همین محل به اینطرف یا آنطرف
رودخانه عبورمیکرده اند .بعد از آنکه این بند توسط تیمورلنگ تخریب گردید رودهای زیادی که
ازاین بند آب می گرفتند از اب افتادند ومردم مجبور به ترک زمینهای خودشدند و زمین های بسیاری
المزروع والمشروب ماندند .اینک با اکمال بند کمالخان این امکان دوباره میسرگردید تا آب رفته
دوباره بجوی بازگردد .و اراضی بایر دوباره تحت آبیاری قرارگیرند ومردمان دیگری درآنجا
اسکان گردند وبه کارکشاورزی رونق ببخشند.
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رودخانه هیلمند در نزدیک بندکمال خان
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بندکمال خان درنیمروز
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نمای فضائی بندکمالخان (از صفحه احمدژوندون)
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