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داکتر عبدالحنان روستايی

اھداء به ارواح پاک ده ھا ھزار کابلی بی گناه که خون ھای شان به دست
جالدان تنظيمی اسالم سياسی در طی سالھای  1992تا  1995ريختانده شد.

مشکالت آب کابل و راھھای حل آن
)بخش اول(

1ــ مسايل آب و آبياری کابل در گذشته و حال
 1.1ــ پيش درآمدی بر قضيه :
آب آن مادۀ حياتيست که ضرورت به آن در سطح جھان روز به روز بيشتر می گردد ،زيرا نفوس جھان به سرعت زياد
می شود )در ھر دقيقه  170نفر( ،در حالی که منابع آب ھمزمان به شدت کاھش می يابند .و اين در حاليست که
ضرورت به آب در مقايسه با ازدياد نفوس دو چندان سريع تر گرديده است .قرار تحقيقات منابع المانی )يک( تنھا سه در
صد از منابع کرۀ زمين ،آب شيرين قابل نوشيدن است و بشر تنھا به يک در صد از اين سه در صد دسترس دارد .از
منابع آب شيرين جھان حدود  70در صد در امور زراعت 20 ،در صد در بخش صنايع و تنھا ده در صد آن برای
مصارف خانگی استفاده می شود .برعالوۀ محدوديت منابع آب شيرين ،رشد جميعت ،آلودگی منابع آب شيرين و نابودی
محيط زيست از عواملی ھستند که آيندۀ بشر را به تيره گی می کشاند .در حال حاضر جمعيت جھان در حدود  7مليارد
نفر می باشد که ھمه برای بھتر ساختن زندگی در تالش اند و اين تقال مصرف بيشتر آب را ايجاب می کند ،بخصوص
که نفوس جھان تا سال  2050تا  9مليارد نفر خواھد رسيد .دانشمندان بدين باور اند که کمبود آب در آينده مصيبت
بزرگتری را که از تغييرات اقليم نشأت می کند ،در پی خواھد داشت .بخصوص که بسياری کشورھا ،آن منابع آب را که
قابل تجديد نيستند ،استخراج می کنند .به طورمثال عربستان سعودی در دھۀ  1980به منظور زراعت و مالداری منابع
عظيم آبھای زير زمينی را در مناطق دشتی استخراج کرد .چون جای آب استخراج شده با آب باران پر نگرديد ،چند سال
بعد آن منابع به پايان رسيد و از آن زراعت و مالداری نام و نشانی باقی نماند .1اين نوع کوته نظری ھا در کشورھای
ديگر بطور مثال در افغانستان ،ھسپانيه و آستراليا ھم صورت گرفته است .صاحبنظران بدين باورند که منابع آب شيرين
نسبت به منابع نفت زودتر به پايان می رسند .از بھر مثال در سال  1950ھر فرد اروپايی می توانست به  5900متر
مکعب آب در يک سال دسترس داشته باشد ،اعم از آب نوشيدنی و آب به منظور آبياری .در حاليکه اين مقدار آب در
سال  2006به  4100متر مکعب در سال کاھش يافته و يک تقليل  1800متر مکعب در سال و يا  30,5درصد را نشان
می دھد .اين واقعيت در مورد قاره ھای آسيا ،افريقا و امريکای شمالی نيز صادق است )جدول .(1
جدول  : 1ذخاير سرانۀ آب در سال ،بين سالھای  1950و  2006به متر مکعب
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گذشته از افزايش نفوس ضرورت به آب به خاطر آن باال رفته که از يک طرف توسعۀ زراعت و صنعت که به آب
فراوان نيازمند است ،به سرعت پيش می رود و از جانب ديگر کوشش می شود که زمين ھای بيشتری تحت زراعت
آورده شوند که طبعا ً مصرف آب را بيشتر می سازد .عالوه بر اين ،در سالھای اخير کشورھای صنعتی به منظور رفع
کمبود پترول از نباتاتی مثل سويا ،شرشم ،جواری و غيره جھت توليد بيوايتانول ) (Bioethanolاستفاده می کنند و اين
شيوه به سرعت سرسام آور ترويج پيدا کرده و منابع آب را کاھش داده است .طور مثال در سال  2007تنھا در المان
حدود  1,5مليون ھکتار زمين به اين منظور مورد استفاده قرار گرفته که در مقايسه با سال  2006يک افزايش  38در
صد را نشان می دھد .و اين در حاليست که برای توليد يک ليتر بيوايتانول 4560 ،ليتر آب به مصرف می رسد )پاورقی
 .(1ھمچنان جھش اقتصادی کشورھای در حال رشد و ازدياد نفوس ضرورت به آب را در اين سرزمين ھا به سرعت
باال برده است .در اين ميانه کشورھای صنعتی باعث افزايش گرمی ھوای زمين نيز گرديده اند که اين مسأله از يک
جانب سبب آب خيزی ھا و طوفانھا شده و از جانب ديگر خشک ساليھای مدھش و خانه براندازی را در قبال داشته
است .خشک ساليھای پيھم و آب خيزيھای سالھای  2006و  2007خسارات عظيمی به کشور ما نيز به بار آورد .اين
مصيبتی است که کشورھای صنعتی بر کشورھای فقير و کم بغل وارد کرده اند .کشورھای صنعتی در مقابل باليی که
خود آفريده اند با امکانات وسيع مالی و تخنيکيی که در اختيار دارند ،می توانند مقاومت کنند .ولی کشورھای عقب
نگھداشته شده کفارۀ سنگينی در برابر خطاھای کشورھای صنعتی می پردازند .طور مثال در افغانستان )در واليات
زابل ،قندھار ،ھلمند ،نيمروز ،فراه ،ھرات ،بادغيس ،فارياب ،جوزجان ،شبرغان ،بلخ ،قندز ،بغالن( پاکستان ،ھند،
ايران ،بسياری از کشورھای عربی ،سراسر افريقای شمالی و بعض از کشورھای امريکای التين ساالنه در اثر
خشکسالی مليونھا ھکتار زمين زراعتی به دشت تبديل می شود )رجوع شود به بخش دوم نوشته نگارنده زير عنوان
"حالت زار پروژۀ زراعت و آبياری نيمروز" در پورتال )"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"( .در سال  2008تنھا در
ايران  120شھر و  6000روستا با مشکل کمبود آب نوشيدنی مواجه ميباشند.2
کمبود آب ،خواھی نخواھی کمبود مواد غذايی را در قبال دارد که در نتيجه ساکنان اين مناطق در منجالب گرسنگی
دست و پا می زنند .چنانچه در افغانستان در سال  2008قيمت مواد غذايی به صورت سرسام آور باال رفته و عده ای از
گرسنگی جان دادند و عدۀ ديگر علف خوردند .کمبود آب باعث گرديده که کشورھای پرنفوس مانند چين و ھند غلۀ کافی
توليد نتوانسته ،بلکه آنرا از خارج وارد نمايند .از اينرو معامالت غله در حقيقت امر معامالت آب است .عالوه بر اين
کمبود آب باعث بروز جنجالھای ملی و منطقه يی گرديده ،خصوصا ً در مناطق پرنفوس جھان زمينۀ جنگ ھا را آماده
کرده است .چنانکه عده ای از صاحب نظران المانی را عقيده بر اينست که زورآزمايی به خاطر تصاحب منابع آب شايد
باعث جنگ سوم جھانی گردد .دستبرد به سطوح مرتفع جوالن در سوريه و استمالک آنھا توسط دولت صھيونيستی
اسراييل فقط به خاطر منابع آب آن بود .به قول آقای گيدئون بلومبرگ کارمند محيط زيست خاور ميانه يک سوم آب
شيرين اسرائيل از بلندی ھای جوالن تأمين می شود .ھکذا از چند سال به اين طرف منازعاتی به خاطر آب دجله و فرات
بين ترکيه و عراق روانست .زيرا ترکيه مقادير معتنابھی از آب اين رودخانه ھا را در خاک خود ذخيره می کند و به
عراق آب کافی نمی رسد .ھمچنين کشمکش ھای جدی بين کشورھای منطقۀ ھند و چين روی استفاده از آب دريای
ميکان جريان دارد ،ھماننديکه بين مصر ،سودان و اوگندا نيز به خاطر استفاده از آب دريای نيل جنجالھايی بروز کرده
است .به ھمين قسم منازعۀ آب ھلمند بين ايران و افغانستان طی بيشتر از صد سال ھنوز يک رويه نگرديده است.
و اما مشکالت کمبود آب کابل علل گوناگون دارد .به طور مثال در طول سه دھه جنگ پالنھايی برای تأمين آب به
منظور زراعت ،صنعت و نوشيدن روی دست گرفته نشده و بر منابع محدود آب کابل ھنوز بی رحمانه دستبرد زده می
شود و دولت ضد مردمی تماشاگر بی غرض اين صحنه ھای دلخراش است .شرکت ھای خصوصی تنھا به سود خود
می انديشند و به ھمين دليل از سرمايه گذاری در جھت تأمين آب در قراء و قصبات مملکت خودداری می ورزند .از
جانب ديگر نفوس کابل در اثر جنگ و عودت مھاجران از خارج کشور ،به طور سرسام آور بلند رفته چنانکه در سال
 2008تعداد باشندگان کابل در حدود  4,7مليون نفر رسيده است و تا سال  2010تا حدود  5مليون نفر خواھد رسيد ،در
حاليکه قبل از تجاوز شوروی کمی بيشتر از نيم مليون نفر بود )دياگرام .(1
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تصوير  : 1کودکان منتظر آب در نزديکی باغ بابر در
کابل.2007 ،

دياگرام  : 1افزايش تقريبی نفوس کابل که بعد از سقوط طالبان
شدت يافته.

چنانکه دياگرام  1نشان می دھد ،افزايش گراف نفوس کابل سير صعودی شديد داشته و به سرعت باال می رود .نفوس
مجموعی افغانستان با وجود دھھا سال جنگ از  8,1مليون نفر در سال  1950به  25,1مليون نفر در سال 2005
افزايش يافته و قرار پيش بينی مؤسسۀ ملل متحد تا سال  2030به  60,1مليون نفر می رسد ] .[5بر خالف جوامع
صنعتی که کھن ساالن در آن اکثريت افراد جامعه را تشکيل می دھند 45 ،در صد جامعۀ افغانی را کودکان و نوجوانان
زير سن  14سال می سازد ] .[5از اينرو افغانستان يکی از جوانترين کشور ھای جھان است که نيروی جوان آن پيوسته
بيشتر می شود ] .[5ولی با تأسف بايد نوشت که دولت دست نشاندۀ افغانستان اين نيروی عظيم بشری را از نظر انداخته
اقل استفاد را به خير مردم
و حتا سرنوشت آنھا را در آتش جنگی که بيگانگان افروخته اند پيوند زده ،از اين نيرو حد ِ
نمی کند .چنانکه مليونھا کودک از رفتن به مکتب محروم اند و صد ھا ھزار کودک و نو جوان مملکت ،در شھر ھا،
مخصوصا ً در کابل مصروف پيدا کردن يک لقمه نان بوده و حتا در زباله ھا سرگردان شده و جوانی آنھا چنين بيرحمانه
به باد فنا می رود )تصاوير  2و .(3

تصوير  : 2کودکان در حال جست و جو در زباله ھای شھر کابل .تصوير  : 3نوجوانان در حال جست و جو در زباله ھای شھر
کابل.

چنانکه قبالً تذکر يافت ،نفوس کابل به سرعت افزايش می يابد و اين در حاليست که ساحۀ شھر بدون کنترول در حال
توسعه است که خود مشکالت بيشتر بالخاصه در جھت تأمين آب نوشيدنی خلق می کند .ھمچنين سطح آب درياھا و
آبھای زير زمينی بسيار پايين افتاده ،بيشتر از  80در صد چاه ھای کابل تا سالھای  2005خشک گرديده و مردم کابل با
مشکل شديد کمبود آب مواجه اند که بار اين مشکالت نه بر دوش مسؤلين دولت ،تجار و سرمايه دار ،بلکه بر دوش زنان
و کودکان فقير کشور سنگينی می کند )تصوير .(1
در اين رابطه نه تنھا دولت افغانستان بلکه حاميان بين المللی آن نيز مرتکب خيانت ھای عظيم گرديده اند ،چنانکه مردم
را به شدت به شھرنشينی ترغيب می کنند که اين خود موجب تراکم نفوس در شھر ھا می گردد .آنھا از يک جانب
مناطق جنگ را به بھانۀ مبارزه با تروريزم توسعه داده خوف و رعب را دامن می زنند .از جانب ديگر زمينۀ کار را در
واليات کشور مھيا نکرده اند .عالوه بر اين بسياری مؤسسات داخلی و خارجی در کابل تمرکز يافته اند که اين به نوبه
خود باعث می گردد تا مردم برای کاريابی به کابل ھجوم بياورند .عالوه بر اين از جھات مختلف ديگر نيز به منابع
3

موجود آب کابل بيرحمانه دستبرد زده می شود که در نتيجه ضرورت آب به شدت باال رفته می رود .خشک ساليھای
متواتر و بی توجھی ادارۀ مستعمراتی به اين معضله بيشتر از پيش افزوده است .ھمين چند ھفته قبل يک بيرل آب در
خيرخانه به  50افغانی خريد و فروش می شد در حالی که عرضه کم و تقاضا خيلی زياد بود .قرار معلومات پروگرام
انکشافی مؤسسۀ ملل متحد ) ،(UNDPدر مجموع صرف  23درصد مردم افغانستان به آب نوشدنی دسترس دارند و اين
در حاليست که قرار اظھارات وزارت انکشاف شھری 3جمعيت کابل در  10تا  15سال آينده به ھفت تا ھشت مليون نفر
می رسد.
اگر به مشکل کمبود آب کابل توجه نگردد ،کابليان مظلوم دير يا زود به خاطر کمبود آب دستخوش فاجعۀ عظيم انسانی
خواھند شد .ولی دولت دست نشاندۀ اجنبی خمی به ابرو نمی آورد ،چنانکه ھشت ثور  1387را در حالی جشن گرفتند و
طربھا کردند که مردم فقير کشور از گرسنگی نان قاق و سبوس جست و جو می کردند ولی کمتر می يافتند .نگارنده
صحنه ای را در تلويزيون آريانا ديد که اطفال خرد سال سبوس )نان قاق( را که در سابق به حيوانات خورانده می شد،
به آب تر کرده می خوردند .و اين صحنه ھای دلخراش مصادف با روز ھايی بود که دولت پوشالی در قدوم منحوس
ھفت و ھشت ثور  1387بد مستی می نمود و مسير رسم و گذشت موتر ھای دولتمردان بی پروا و بی مسؤليت را
آبپاشی می کرد .در عين زمان مال ھا جيره خوارش مزورانه تبليغ اسالمی سر داده بودند .شرم آور تر از ھمه اينکه
روشنفکران خود فروخته و درباری در حاليکه به جمع مال ھا پيوسته اند ،آياتی از حقوق بشر می خواندند.
چنانکه عکس ھا و اسناد تاريخی نشان می دھند ،محيط کابل در گذشته سرسبز بوده است .سطح آب چاه ھاييکه در
اواسط دھۀ  1960در اعماق  2تا  3متر قرار داشت ،ديريست که تا اعماق  10تا  15متر و بيشتر از آن فرو کاست
نموده اند .سؤال در اينجاست که چرا سطح آبھای رويزمينی و زير زمينی پايين افتاده اند .آيا عوامل اين تغييرات تنھا
طبيعت است و يا اينکه اوليای امور و باشندگان شھر سبب چنين تغيراتی پنداشته می شوند و يا ھردو؟ در اين رابطه در
مباحث بعدی صحبت می گردد.
در ھر حال ،مليونھا کابلی ،مانند ساير وطنداران ما در واليات ،به منابع آب سترۀ نوشيدنی دسترس ندارند ،در حالی که
حق دسترس به آب نوشيدنی از جملۀ حقوق اوليه پنداشته می شود و اين ضرورت حياتی صحت و حرمت انسان است.
در منشور مؤسسۀ ملل متحد قيد گرديده که "ھر انسان روزانه بايد حد اقل به  25ليتر آب پاکيزه دسترس داشته باشد".
قرار معلومات اين مؤسسه بيشتر از يک مليارد انسان ،من جمله ھم ميھنان ما ،به اين مادۀ حياتی دسترس ندارند .و اين
در حاليست که ساالنه بيش از  60مليارد متر مکعب آب از افغانستان بيھوده خارج می شود و آب نوشيدنی در بوتل ھا
از خارج وارد گرديده و ھر بوتل يک و نيم ليترۀ آن در بدل  50يورو سنت يا  25افغانی به فروش می رسد.
لذا حل معضلۀ آب به منظور نوشيدن و زراعت و آبياری و صنعت غرض پالنسازی انکشاف شھری از اھميت عظيمی
برخوردار است .در صورتی که آب کافی تھيه نگردد و آبرسانی به طور عادالنه صورت نگيرد ،انکشاف اجتماعی
اصالً ناممکن بوده و مشکالت اجتماعی ـ اقتصادی و حفظ الصحۀ محيطی و فقر و تنگدستی حل نمی گردند ) .(1با تھيۀ
آب به منظور زراعت امکانات آن موجود است که از يک جانب تعداد زياد زارعان کشور که اکثريت باشندگان
افغانستان را تشکيل می دھند ،صاحب کار شوند و از جانب ديگر با سرمايه گذاری کم ،توليد بيشتر صورت گيرد ]،2
ص  .[80آب کليد پيشرفت متداوم جامعۀ بشری بوده و حربۀ مقابله با گرسنگی است.
اين رساله بدون تفسير و تفصيل مسايل آبشناسی ،نگاشته می شود ،زيرا که عموم خوانندگان ارجمند را مد نظر دارد .بنا
بر آن کوشش می گردد که مشکالت آب کابل به منظور نوشيدن و آبياری به صورت مختصر مورد مداقه قرار گرفته و
راه ھای خروج از آن پيشکش گردند .به اميد آنکه کابليان عزيز بيشتر از اين با وجود "آب در کوزه تشنه لبان نگردند"
و کابل خرمی گذشته اش را باز يابد .به اميد روزی که اين شھر بار ديگر به زيبايی ھايش که شايستۀ آنست و در دامن
آن پرورش يافته و انکشاف کرده ،برسد.

 2.1ـ اوضاع طبيعی کابل :
کابل در شرق افغانستان در يک حوزۀ فرو افتاده که در حصار کوھستانھا می باشد و حدود  1600کيلو متر مربع وسيع
است؛ قرار دارد .اين حوزۀ فرو افتاده که در جنوب از گلباغ آغاز شده و در شمال تا دامنه ھای کوه صافی ميرسد در
غرب به کوه ھای پغمان پيوست بوده و در سمت شرق تا دور و بر لته بند امتداد می يابد .اين منطقه که ارتفاع آن از
سطح بحر بين  1760تا  1900متر قرار دارد ،در اثر حرکات طبقات زمين در امتداد شکستگی ھای بزرگ به وجود
آمده ] [3در طول چندين مليون سال به آھستگی نزول کرده و باعث آن گرديده که در بين آن ترسبات ضخيم به وجود
بيايد .در اعماق اين حوزۀ فرو افتاده احجار قديمی قرار دارند که با گذشت زمان سخت شده و غير قابل نفوذ آب گرديده
اند .ولی در سطوح بااليی اين حوزۀ "کاسه مانند" ترسبات جوان وجود دارد که متناسب با ساختار ھای خود قابليت نفوذ
آب را دارند .کوھستانھای دورادور اين حوزه از احجار مختلف کريستلی و کھنسالی ساخته شده اند که عمرھای متفاوت
داشته ،تغييرات و تحوالت زيای را از سر گذشتانده اند .احجار اين کوھستانھا با گذشت مليونھا سال در جريان فرسايش
طبيعی تخريب شده و از دورادور حوزه به داخل آن که قسما ً تحت آب قرار داشت منتقل شده و در آنجا ترسب کرده اند.
بسياری اين ترسبات از ريگ ھا ،ريگ سنگھا ،جغله سنگ ھا و احجار آھکی متشکل بوده که ضخامت آنھا تا  600متر
ميرسد و طبقات آبگير را می سازند .به اين ترتيب در حوزۀ فرو افتادۀ کابل سه طبقه احجاری از ريگ ھا و جغله ھای
3
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انتقالی ساخته شده اند که به موازات دريا ھای کابل ،پغمان و لوگر قرار داشته ،دارای مسامه ھای زياد بوده و آب را در
خود ذخيره کرده می توانند .در بعضی جاھا ريگ ھا و جغله ھا با ھم سمنت شده و کانگلوميرات ) (Conglomerateھا
را به وجود آورده اند .مردم کابل به اين احجار سخت شده "منگ" می گويند که باعث نقصان در قابليت ذخيره و بازدھی
آب طبقات می گردند .در قسمت ھای تحتانی اين طبقات آبدار اليه ھايی مرکب از احجار آھکی و احجار ريزه دانه به
مثابۀ مانع قرار دارند که در آن آب نفوذ نمی تواند .در عصر يخچالی زمين ،در سطح بااليی اين طبقات آبگير ،يک
طبقۀ از لوس )شبيه ِگل ُرس( ترسب کرده و احجار آبگير را پوشانيده و باعث گرديده که در بسياری جا ھا آب به طبقات
آبگير نفوذ کرده نتواند .لذا در ھمچو مناطق آب ھای باران به سطح زمين به جريان افتيده و گاھگاھی باعث آبخيزی می
گرد.
در قسمت ھای وسطی اين حوزۀ فرو افتاده که آبھای رويزمينی از آنجاھا بيرون رفته نمی توانند ،نيزار ھا ،باتالق ھا و
چمنزار ھا به وجود آمده و محيط خاص نباتی و حيوانی را ساخته اند ،مانند چمن ھای بينی نيزار ،جبه زار ھای اطراف
ميدان ھوايی کابل ،دلدلزار ھای منطقه حسن خيل ،جبه زار ھای کارتۀ چھار ،چمنزار ھای خواجه بغرا ،ده کيپک و
وزير آباد ،نيزار ھای کول حشمت خان و غيره .4تبخير دوامدار در ھمچو مناطق باعث ازدياد نمک در طبقات زمين
گرديده و آب عده ای از چاھھا را شور نموده است ،به طور مثال در بعضی از مناطق خير خانه و اطراف ميدان ھوايی
کابل.
حوزۀ فرو افتادۀ کابل توسط کوه ھای شيردروازه ،آسمايی و علی آباد به دو بخش تقسيم ميشود .سمت شرق اين حوزه
شامل شھر کھنه و شھر نو کابل گرديده و تا مناطق کارتۀ پروان ،خير خانه ،شش درک ،بگرامی ،پلچرخی ،ميدان
ھوايی کابل و اطراف آن و دامنه ھای کوه صافی ميرسد .سمت غرب اين حوزه از مناطق گلباغ شروع شده ،ساحۀ
چھاردھی را احتوا نموده تا پغمان و دور و بر گذرگاه و دھمزنگ می رسد )تصاوير  4و .(5
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تصوير  : 5نواحی از بخش غربی حوزۀ فرو افتادۀ کابل.
مناطق غرب چھاردھی که قبل از جنگ سر سبز و شاداب بود.

جريان آبھای رويزمينی چون دريا ھای کابل ،پغمان و لوگر باعث تغييراتی در حوزۀ فرو افتادۀ کابل گرديده است .از
بھر مثال اين دريا ھا در بعضی قسمت ھا طبقۀ لوس را از ميان برده و طبقات پايينی را عريان کرده که باعث نفوذ آب
در اين طبقات شده است .اين دريا ھا چندين بار باعث دگرگونی و تغيير شکل اين حوزه گرديده اند .جالب توجه است که
دريای کابل ھمزمان با مرحلۀ چين و تاب خوردن کوه ھای اطراف آن وجود داشته است .از بھر مثال در منطقه پل آرتل
ديده می شود که با گذشت زمان کوه ھای آسمائی و شير دروازه که در اصل با ھم پيوست بوده اند باال آمده ،توسط
دريای کابل خورده شده و در سطح زمين از ھم جدا شده اند .اين بدان معنی است که ھمزمان با خيزش اين کوھھا،
دريای کابل مسير خود را تخريب کرده و مواد آنرا انتقال داده که در نتيجه شکل امروزی را به خود گرفته است.
ھمچنين در گذشته ھای دور منطقۀ تنگی غارو مسدود بوده و آب از آن عبور کرده نمی توانست .از اينرو در ساحۀ کابل
بحيرۀ کوچکی به وجود آمده که در آن ترسباتی به ضخامت چندين صد متر صورت گرفته است .سر انجام در يک زمان
ديگر آب اين بحيره زياد شده و از طريق تنگی غارو راه خود را به طرف شرق باز کرده و مقدار زياد ترسبات حوزه
را با خود برده و سطح ترسبات آن بحيره را چقور کرده است .نواحيی که از دستبرد درياھای کابل و لوگر دور بودند،
به صورت تپه ھا باقی مانده اند .مانند تپه ھای مرنجان ،تپۀ بی بی مھرو ،تپۀ شير پور ،تپۀ ھای سياه سنگ و غيره که
ھمه بقايای ترسبات به ھم پيوسته ای بوده اند؛ که اينک از ھم جدا افتيده اند .با آنھم گاھگاھی که دريای کابل در اثر
رسوبات مسير خود را خودش بند می ساخت ،باعث آن می شد که آبخيزی صورت بگيرد .در نتيجه ترسباتی صفه مانند
و در سطوح ھموار در دو طرفۀ دريا ھای کابل ،پغمان و لوگر به وجود آمده که دارای خاک ھای خوب زراعتی می
باشند .حوزۀ فرو افتادۀ کابل قابليت ھای زير را دارد :

 4اين محيط ھای زيبای زيست که در چگونگی آب و تاب کابل نقش مثبت و مؤثر داشتند ،در اثر بی توجھی اوليای امور ھمه از بين رفته اند و
در آنجا ھا قسما ً آباديھا صورت گرفته است.

5

 1ــ خاک ھای خوب زراعتی و امکانات خوب زراعت ،مالداری و باغداری.
 2ــ امکانات خوب آبياری ،زيرا نشيب منطقه و دريا حتی امکانات رساندن آب به دامنۀ کوھستانھا را دارد .به قسم مثال
در طول صد ھا سال باالحصار کابل از دريای کابل آبياری می گرديد ،با وجود آنکه از سطح دريای کابل بيشتر از 100
متر باالتر قرار دارد.
 3ــ امکانات خوب ذخيرۀ آب در طبقات پائين.
 4ــ اوضاع مساعد اقليمی ،چنانکه حد اوسط حرارت در ماه جنوری به منفی  3درجۀ سانتی گراد و در جوالی به 25
درجۀ سانتی گراد می رسد .تفاوت ارتفاع ،تفاوت حرارت را باعث گرديده ،لذا مناطق فرو افتاده گرم و ارتفاعات سرد
اند .از اينرو وزش نسيم سرد بھاری که از دامنه ھای ھندوکش از کوھستانھای سالنگ و پنجشير منبع می گيرند نه تنھا
الله ھای کوھدامن و کوھستان را در بھار خندان و شگوفا می سازند ،بلکه سر و روی کابل را نوازش کرده ،باعث آن
گرديده که در شب ھای تابستان ھوای کابل معتدل و گوارا گردد.
مقدار بارندگی که به صورت معمول بين ماه ھای قوس و ثور صورت می گيرد به طور اوسط به  330ملی متر در سال
می رسد .به اين ترتيب حوزۀ فرو افتادۀ کابل دارای اقليم نيمه قاره ئيست ،يعنی اين که اين مقدار بارندگی برای نموی
بسياری نباتات کافيست تا به ثمر برسند ] ،2ص  .[24بارندگيھای بيشتری که در کوھستانھای دورادور کابل صورت
می گيرد ،دريا ھای اين مناطق را در بھار و شروع تابستان تغذيه می کنند که اين دريا ھا به نوبۀ خود آبھای زير زمينی
را تغذيه می نمايند .الکن با پايان يافتن ذوب برفھا ،درياھای مذکور نيز خشک می گردند.
چنانکه در باال تذکر يافت ،احجار مسامه دار حوزۀ فرو افتادۀ کابل توسط يک طبقه ِگل لوس پوشانيده شده که قابل نفوذ
آب نيست .اين مسأله که زمانی به حيث مصيبت ملی تلقی می شد ،امروز بايد سعادت ملی خوانده شود ،زيرا که طبقات
لوس از نفوذ گنداب ھا و فضله آبھا به طبقات آبھای زير زمينی ،در شھر چھار و نيم مليونی بدون کاناليزاسيون،
جلوگيری کرده و تا حدودی آبھای زيرزمينی را محافظت می کند .در نتيجه يک مقدار اين گندابھا در سطح زمين به
جريان افتيده و تبخير می شوند و آبھای زير زمينی تا حدودی از نفوذ آن ھمه کثافات در امان می مانند.

 3.1ـ سير تاريخی شھر کابل :
مشخصۀ عمدۀ حوزۀ فرو افتادۀ کابل در دامن تاريخ موجوديت ساحات وسيع زراعت و آبياريست که از فيض دريا ھای
کابل ،پغمان و لوگر سر سبز و شاداب گرديده بودند .چون دريا ھای کابل ،پغمان و لوگر نشيب طبيعی کافی دارند ،اين
دريا ھا با اضافۀ اقليم مساعد از گذشته ھای بسيار دور امکانات زراعت و آبياری را مھيا ساخته و زمينۀ آنرا مساعد
کرده اند تا کابل به مثابۀ يکی از کانونھای مدنيت ھای کھن گيتی به حيث مرکز تجارتی ،اداری و فرھنگی در طول
ھزاران سال رشد نمايد .کابل به روايت تاريخ در  2000سال قبل از ميالد مسکون بوده که اين منطقۀ مسکونی در شيوه
کی قرار داشته است .اين شھر از زمانه ھای دور ،بين دو حوزۀ متمدن قديم يعنی گندھارا در غرب و تاکسيال در شرق
موقعيت داشته و با ھردو حوزه روابط گستردۀ تجارتی و فرھنگی بر قرار کرده بود" .کابل نظر به موقعيت و مکان
خويش از ابتدا مرکز تجارت دو منطقۀ عظيم آسيا يعنی ھندوستان و ترکستان بوده است و به قول ھيرودوت مؤرخ
يونانی مال التجاره کابل در تمام بازار ھای يونان و روم مشتری داشته است" )دو ص  .(23کوروش در سال  550قبل
از ميالد و اسکندر مقدونی در سال  327قبل از ميالد از اين شھر عبور کرده اند .در اولين سدۀ بعد از ميالد باالحصار
کابل به صورت دژ دفاعی به وجود آمده است .چنانکه آثار متعدد بودايی من جمله معبد چکری نشان می دھند ،کابل در
عصر کوشانيھا مرکز فرھنگ بودايی گرديد .اين شھر در سال  987در عصر غزنويان توسعه پيدا کرده و باالخره در
عصر مغالن در سال  1504به حيث پايتخت شناخته شد .اساس خطوط عمدۀ شھر امروز کابل در عصر ظھيرالدين بابر
گذاشته شده و شگوفايی ھای زيادی را پشت سر نھاده است .کابل در واقع به حيث مرکز اداری و مرکز آماده گيری
برای لشکر کشی ھا جانب ھندوستان پيوسته رونق تازه می يافت .بابر در شھر کابل اساس ھفت باغ بزرگ را نھاد ،مثل
باغ بابر شاه ،باغ الم گنج ،باغ شھر آرا ،باغ جھان آرا ،باغ علی مردان ،باغ عمومی و غيره که پسانتر حوض ھای آب
ھم در آنھا ساخته شد و ھمه از آب دريای کابل فيض می بردند )تصاوير  6و .(7
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تصوير  : 6محور مرکزی باغ بابر در سال .1842

تصوير  : 7باغ بابر ،نگاه از شرق به طرف غرب.2006 ،

کابل قبل از زمامداری بابر و به خصوص بعد از آن باغستان بزرگی بود که در آن ھزارھا باغ خرد و بزرگ به شادابی
حوزۀ فرو افتادۀ کابل می افزودند .از بھر مثال کافيست از چند تای آن نام گرفته شود مانند باغ باال ،باغ قاضی ،باغ
عمومی ،باغ زنانه ،باغ نور افشان ،باغ ميرزا نعيم ،باغ بدگر ،باغ بھشت ،باغ مھتاب ،باغ بنفشه ،چھار باغ ،نيله باغ،
ناصر باغ ،باغ وزير ،باغ داراالمان ،باغ چھلستون ،باغ وفا ،باغ لطيف ،باغ رئيس ،باغ وکيل ،باغ قلم الدين به اضافۀ
ھزار ھا باغ ديگر که در چھاردھی ،پغمان ،شيوه کی و مناطق حومۀ کابل قرار داشتند مثل گلباغ ،قره باغ و استالف با
تفرجگاھھای بھزادی و خواجه سياران و غيره .در مجموع در واليت کابل حدود صد ھزار ] [4باغ خرد و بزرگ وجود
داشت که نشانه ای از فراوانی و مديريت خوب آب می باشد.
باغ لطيف در حومۀ کول حشمت خان جای مسابقات پھلوانی و محل تجمع عياران کابل بود .شاعری ،زيبايی ھای باغ
لطيف را به شعر کشيده و ھنرمند شھير کشور آقای استاد ځالند آنرا به آھنگ "دلبرکم بيا به کابل بريم" سروده که در
مورد باغ لطيف چنين گويد :
سير ُگل و سوسن و سنبل بريم
باغ لطيف است خوش و دلپذير
دلبرکم بيا به کابل بريم
جالب توجه است که با وجود آنکه قلمرو بابر شاه از ھندوستان تا روسيه می رسيد ،او عالقه مند بود در کابل اقامت کند
و ھم در آنجا دفن شود .تاريخ نويس شھير کشور استاد احمد علی کھزاد در اثر گرانبھای خود به نام باالحصار )سه ،ص
 (72از ياداشتھای بابر و دخترش گلبدن بيگم نقل قول کرده می نويسد که " :عالقه بابر به کابل به عشق رسيده بود و تا
آخر عمر که صاحب امپراتوری عظيمی شد ،کابل را به ھيچ يک از پسران و دختران و بستگان خود حتی به اسم ھم
نداد و آنرا خالصۀ خويش باقی گذاشت ".عامل عمدۀ اين عالقه مندی بابر به کابل زيبايی ،شادابی ،طراوت و آب و
ھوای خوشگوار اين شھر بود .خوانندگانی که به طراوت فراوان و مرغزار ھای بی شمار و زيبايی ھای جويبار کابل
در عصر بابر و بعد از آن عالقه مند باشند ،می توانند به کتاب باال حصار عالمه کھزاد و به کتاب پادشاه نامه مراجعه
نمايند .صايب تبريزی در سفری به سوی ھند به کابل رسيده و از سرسبزی و شادابی اين شھر به حيرت افتيده و قصيده
ای در وصف آن سروده که زيبايی ھای کابل را تعريف می کند که اينک دو بيت از آن از بھر مثال ذکر می گردد :
کابل
خوشا عشرت سرای کابل و دامان کھسارش
ز وصف اللۀ اورنـگ بر روی سخن دارم

کـه ناخـن بر دل گل می زند مـژگان ھر خارش
نگه را چھره خون سازم ز سير ارغوان زارش

ھمچنانکه شاعر معاصر کشور مرحوم ضيای قاريزاده گويد :
مشک تازه
موج سبزه می کـارد ،کوی و برزن کابل
مشـک تـازه مـی بـارد ،ابر بھمن کابـل
نگھت دگـــر دارد ،سـرو و سـوسـن کابل
ابر چشم تـر دارد ،سبزه بال و پر دارد
زنـده می کند جانـش ،طـرفه مـأمـن کابل
آب سرد پغمانش ،تـاک و توت پروانش
ھکذا آقای تيمور شاه تيموری شاعر معاصر افغان در وصف بھار کابل غزلی سروده که بيتی از آن ذکر می گردد:
صد ھزاران تاج پر گل زير سر دارد بھار

کابلستان گر روی ،بينی بھشت عنبرين
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آمـلی،
شعرای زيادی در وصف کابل و باال حصار آن شعر سروده اند ،من جمله ملک الشعرای زمان محمد طالب ُ
چنانکه گويد:
که ھم کوه است و ھم دريا و ھم شھر است و ھم صحرا
بخور در ارگ کابل می بگردان کاسه پی در پی
يکی از سالطين مغولی ھند ،کابل را در موسم بھار باغی از باغستان بھشت دانسته و سلطان ديگر بابری ھند در
وصف کابل گويد  :کابل در فصل بھار و موسم گل چنان زيباست ،که حين ورود به آن کفشھا را بايد از پای بدرآورد،
مبادا گلھايش زير پا گردند .طالب آملی در وصف باالحصار کابل چنين فرمايد :
نه زين سان قلعه در آفاق جائی

نه چون کابل به عالم ھست شھری

تيمور شاه ابدالی در سال  1773بار ديگر کابل را به حيث پايتخت کشور انتخاب کرد .عالوه بر اين کابل از دير زمانی
مرکز تجارتی بين اقوام اروپايی و آسيای مرکزی به حيث نقطۀ تالقی به جانب ھند شناخته شده بود .انگليس ھا در تجاوز
سال  1839بر افغانستان کابل را تسخير کرده و در سال  1842به خاطر انتقام ،بخش ھايی از آن شھر زيبا را آتش
زدند.
در عصر امير شيرعلی خان فعاليت ھای گسترده عمرانی در کابل آغاز گرديد .در دورۀ امير عبدالرحمان خان در
سالھای دھۀ  1880کابل بنا بر پروگرام انگليس ھا به حيث مرکز تجارتی و سوق الجيشی در چھار مرحله آباد شد .امير
حبيب ﷲ خان پالنھای عمرانی کابل را توسعه داده و شاه امان ﷲ خان آنرا گسترده تر انکشاف بخشيد .اعليحضرت شاه
امان ﷲ خان در نظر داشت آن شھر زيبا را زيبا تر و صنعتی بسازد ،چنانکه پالن ھای بنيادی طرح کرده سرک ھای
مثل سرک داراالمان را آباد و ماستر پالن شھر کابل را روی دست گرفته ،آب نوشيدنی را از پغمان به کابل رساند .ولی
افسوس که آن پادشاه ترقيخواه به دسيسۀ انگليس و به کمک مالھای داخلی ،من جمله خانواده مجددی ،مجبور به ترک
وطن گرديد.
بدين ترتيب شھر کابل دوره ھای متعدد و فرود و فرازھای زيادی را از سر گذشتانده است .اعمار ساختار ھای مدرن
اين شھر در چوکات ماستر پالن در دھۀ  1960توسط روسھا آغاز گرديده و تا سال  1993ادامه يافت .اين پالن
خطاھای نا بخشودنی بسيار داشت چنانکه ساختار اصلی و طبيعی شھر را که در طی ھزاران سال شکل گرفته بود ،از
اساس دگرگون کرد .دولت افغانستان چه در زمان ظاھرشاه و چه ھم در زمان داوود خان به اين دست درازی ھای
روسھا وقعی نگزارده و ناظر بی غرض صحنه بودند .روسھا در سال  1979بر افغانستان تجاوز نموده ،کابل را تسخير
کرده و آنرا به قرارگاه اصلی خود تبديل نمودند .اولين جنايت تاريخی را بعد از انگليس ھا و روسھا در حق شھر کابل،
خلقيھا و پرچميھا مرتکب شدند .چنانکه بخش ھائی از کابل در سالھای جنگ بمباران و تخريب شد و مرغزارھای آن به
سنگرھای جنگ تبديل شده درختان آن از بين رفت .به گونۀ مثال درختان دو طرفۀ سرک داراالمان را که در عصر
امانی در چھار رسته غرس شده بودند و درختان باغ قصر داراالمان را ،به بھانۀ اينکه مجاھدين خود را در عقب آنھا
ستر و اخفا می کنند ،از بين بردند .با ھمين بھانه درخت ھای دو طرفۀ سرک کابل ـ پروان را از بيخ و بن قطع کردند.
عالوه بر اين ھزاران درخت نيله باغ ،آن جنگل باغ قديمی و زيبا را ،که در چھاردھی کابل به موازات سرک داراالمان
موقعيت داشت ،از بين ببردند .مضاف بر اين ،پالن انکشاف شھری را دو دسته به ارباب روسی تقديم کرده و شھر را به
منظور کسب موفقيت در جنگ ،از اساس دگرگون ساختند .آنگاه پرچميھای خيانتکار در يک کودتا ،کابل عزيز را
دزدانه به دست برادران رضاعی اخوانی خود سپردند تا دمار از جان آن شھر نازنين بر آرند )تصاوير  10 ، 8و .(11

تصوير  : 8قصر داراالمان که بر اثر جنگھای احزاب
اسالمی تخريب گرديد.

تصوير  : 9قصر داراالمان ،مظھری از ھويت ملی ،آزادی و
ديموکراسی و پيشرفت عصر فرخندۀ امانی قبل از تخريب.
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تصوير  : 10قصر چھلستون که بر اثر جنگ ھای احزاب
اسالمی تخريب گرديد.

تصوير  : 11مناطق تخريب شدۀ شھر کابل توسط احزاب
اسالمی که در بعضی از آنھا مردم زندگی می کنند.

کابل بر اثر جنگھای داخلی در سالھای  1992تا  1995به دست جالدان تنظيم ھای به اصطالح "اسالمی" چون مسعود ـ
ربانی ،گلب الدين ،سياف ،محقق ،خليلی ،مزاری ،دوستم و شرکای شان به تل خاک و خاکستر بدل شد .در اثر اين جنگ
ھا خون حدود  60ھزار نفر از باشندگان بی گناه آن به خواست اين جنايت کاران ريختانده شده ،ثروت ھای مادی و
معنوی آن به يغما رفته و صد ھا ھزار نفر از باشندگان اين شھر آواره و بی خانمان گرديدند .اين جالدان ملياردھا دالر
ثروت ھای شھر را تاراج کرده و پايتخت را در مزدوری اجانب به خاک و خون کشانيدند .بايد ياد آوری گردد که
جنايات اقتصادی که بر شھر کابل از جانب جالدان اسالم سياسی وارد آمد ،چنان عظيم است که در قياس نمی گنجد.
قرار تخمين وزارت تجارت و صنايع
وجه اين خساره ھا سر به دو صد مليارد دالر می زند .تنھا اعمار مجدد قصر
ِ
داراالمان به دوصد مليون دالر نياز دارد .ھمينگونه قصر چھلستون ،صد ھا ساختمان دولتی ،مکاتب ،پوھنتون ،ادارات،
فابريکه ھا و خانه ھا و کاشانه ھای مردم ھمه تخريب شدند .اين خرابه ھا مدت ھای طوالنی قلب کابل را خونچکان و
وحشت احزاب به اصطالح "اسالمی" را به مثابۀ جنايتکاران قرن در خاطره ھا زنده نگه خواھد داشت )تصاوير 10 ،8
و .(11
بعد از اين وحشت احزاب اسالمی ،در سال  1995شھر به دست از گور برخاستگان تاريخ يعنی طالبان افتيد که باقی
آثار تاريخی اين شھر را از بين بردند و قلب تپندۀ کابل را در سينه اش خاموش کردند .جالب اينست که ويرانگران کابل،
اعم از خلقيھا و پرچميھا و اخوانيھا و طالبان چون برادران رضاعی يکديگر اينک در ولسی جرگه ،مشرانو جرگه و
کابينه در شھری که به دست خود ويران کرده اند ،غنوده و در جبھۀ نام نھاد ملی جمع شده و بر جنايات شان نظاره و
افتخار کرده و از خون شھدای اين شھر به دالر معاش می گيرند.
اعمار مجدد کابل بعد از سقوط طالبان در سال  2002آغاز گرديد که متأسفانه بدون کدام طرح علمی و سالم کامالً خود
سرانه ھنوز جريان دارد .در نتيجه از زيبائی ھای طبيعی شھر به شدت کاسته شده و چھرۀ آن شھر نازنين و رخسارۀ آن
گلستان ارم را کريه و زشت کرده اند .مناطق سبز کابل پيوسته برای ساختمانھای ھشت رخ و نه گرد نقشه ھای وارداتی
پاکستانی و ايرانی و عربی و اروپايی و ساختمانھای عصر حجر جا خالی می کنند .زورمندان و جنگساالران خود سرانه
به حريم شھر تجاوز می نمايند ،زمين ھای مربوط به ملکيت عامه را تصاحب کرده و مطابق ميل خود دگرگون می
سازند و دولت افغانستان در ظاھر نظاره گر بی دخل اين صحنه ھای دلخراش است .قرار اظھارات آقای يوسف پشتون
وزير توسعۀ شھری دولت دست نشاندۀ افغانستان با راديوی بی بی سی " 5در حال حاضر روزانه صد ھا جريب زمين
از سوی قدرتمندان به گونۀ غير قانونی غضب می شود .به گفتۀ آقای يوسف پشتون ،در حال حاضر در حدود سه مليون
جريب زمين در افغانستان به گونۀ غير قانونی تصرف شده که بخش اعظم آن در واليت ھای کابل و بلخ است .آقای
پشتون می گويد که برنامه ھای توسعۀ شھری در برخی مناطق از جمله کابل به دليل اينکه فرماندھان سابق محلی
اراضی دولتی را به زور تصرف کرده اند ،عملی نمی شود .او گفت که اکنون غصب زمين ھای دولتی روز به روز
زياد می شود .او می گويد که روزانه يک ھزار تا يک و نيم ھزار جريب زمين را در سراسر افغانستان از دست می
دھيم .آقای يوسف پشتون گفت  50در صد خانه ھای مسکونی شھر کابل به صورت غير قانونی ساخته شده است .او از
شھرک سازی توسط شرکت ھای خصوصی ھم انتقاد کرده گفت که اين شرکت ھا بدون برنامه ريزی شھری اين کار را
انجام می دھند .او اضافه کرد که مسؤالن برخی از شرکت ھا نه تنھا از حدود تعين شده برای شھرک ھا فراتر رفته اند،
بلکه شرايط توسعۀ شھری را ھم در نظر نگرفته اند ".اين اظھارات يک وزير بی صالحيت و تماشابين ،دست نشاندگی
وجه احسن نشان می دھد .جالب اين است که آقای پشتون از زمينخوارانی
دولت افغانستان و وزرای خيانتکار آنرا به
ِ
چون دلگی مشر قسيم فھيم ياد می کند که تا چندی قبل با ايشان در ميز کابينه ھمکاسه بود .بنا بر آن اگر آن يکی
جنايتکار و زمينخوار است که ھست ،اين ديگری ھمکاسه و ھمخوابه اوست .از اين رو نه تنھا مزدوران خلقی ـ پرچمی
5

صفحه انترنيتی بی بی سی ،بخش افغانستان ،مؤرخ  19اپريل .2008

9

و اخوانی مسؤول بربادی شھر کابل اند ،بلکه دولت دست نشانده ،من جمله وزرای توسعۀ شھری و شاروال ھای کابل
در بربادی شھر به صورت مستقيم دخيل بوده و نقشی کمتر از جنايتکاران ندارند.
بدين شرح ،شھر زيبا و تاريخی کابل که سرسبز بود و آب کافی داشت ،قدم به قدم از سر سبزی تھی شده و ھر روز
يک گام به فاجعه نزديک تر ساخته شده می رود .در حاليکه سر سبزی و شادابی شھر نه تنھا به زيبايی شھر می افزايد،
بلکه بر روح و روان باشندگان آن تأثير می گذارد .مناطق سبز حيثيت ُشش شھر را دارند تا مردم را از گنديدگی و
کثافت رھايی دھد .از اينرو ضرور است که تضاد بين طبيعت و شھر به حد اقل تقليل يابد .در اين رابطه اعمار
کاناليزاسيون و تمديد نل ھای آبرسانی ،صيانت از محيط زيست ،انکشاف زراعت و باغداری و احيای ساختار ھای
عنعنه ئی مددگار اند که ھمه به آب نيازمند اند.

 4.1ـ استفادۀ عنعنه يی از منابع آب در کابل :
کشت و زراعت در کابل به طرز عنعنه يی به سه طريق صورت می گيرد که شامل شيوۀ آبياری ،للمی و استفاده از
آبھای چشمه و کاريز است .معمول ترين اين شيوه ،آبياری از آب دريا ھا می باشد که از اين آب غرض نوشيدن ھم
استفاده می شد و ھنوز ھم می شود .از آب چاه ھا در زراعت کمتر کار گرفته می شد ،بلکه آب چاه ھا بيشتر برای
نوشيدن به مصرف می رسيد .ھمچنين در بعض مناطق برای آبياری از ارھد و کاريز کار می گيرند .کاريز وشيوۀ
استفاده از آب کاريز و اھميت آن در جامعۀ افغانستان در نوشتۀ جداگانه مورد تدقيق قرار می گيرد.
چنانکه در باال ذکر شد ،مشکل عمدۀ مردم کابل تنھا کمبود آب نبوده ،بلکه در اختيار نبودن آن در جريان سال است.
يعنی اينکه مقدار فراوان آب که در تابستانھا ضرورت به آن خيلی زياد می گردد ،در زمستانھا ضايع می شود .برای
رفع مشکل آب به خصوص در تابستان ھا از زمانه ھای دور کوشش شده که با وسايل ابتدايی سد ھای آبگردان اعمار
نمايند .با بند کردن مسير دريا سطح آب دريا را باال برده و آنرا در جويھا رھنمايی می کنند .اين جويھا با موازات دامنۀ
کوه ھا با ميالن کمتر از ميل دريا کشيده شده و ده ھا کيلومتر ادامه يافته و امکانات آبياری زمينھايی را که باالتر از
سطح دريا قرار دارند ،مھيا می سازند .اين سيستم آبياری چنان ماھرانه به کار رفته که به صورت تقريبی سراسر حوزۀ
فرو افتادۀ کابل توسط دريا ھای کابل ،پغمان و لوگر تحت آبياری قرار داشت .تنھا در باالی دريای کابل ھمه ساله ده ھا
بند کوچک و ابتدايی ساخته می شده که آب دريا را به مناطق دور و نزديک دو طرفۀ دريا می رساند.
در اينجا الزم است تذکری از باال جوی داده شود که از منطقۀ تنگی سيدان در منطقۀ جنوب غرب کابل از دريای کابل
منبع می گرفت و به موازات درۀ کابل ،مناطق وسيعی را در قلعۀ فتوح ،چھلستون ،قلعۀ غيبی ،واصل آباد تا باغ بابر
آبياری کرده از نواحی چنداول و شھر کھنۀ کابل گذشته و به باال حصار کابل می رسيد .باال جوی کابل بعد از آبياری
باغستانھای شھر کھنه و باال حصار به کول حشمت خان می ريخت ،بالخاصه در زمستانھا ذخاير آب اين کول را باال
می برد .جالب توجه است که کابل قديم تا حدودی توسط باال جوی آبياری می شد ،چنانکه در مناطق دور و بر سينمای
پامير ترکاری کشت می شد .از ھمين روست که شفاخانۀ ابن سينا را به نام "شفاخانۀ گندنا" ياد می کردند که در مزرعه
گندنه اعمار گرديده است .ھمچنان پايان جوی که به موازات باالجوی و در فاصلۀ دو سه صد متری در ارتفاع پايانتر آن
جريان می کرد ،نقش ارزنده ای در سرسبزی کابل داشت .ھمين طور در سمت غرب دريای کابل در منطقه چھاردھی
جويھای متعددی کشيده شده بود که تا نواحی عالءالدين ،قلعۀ وزير و گلخانه ھمۀ مناطق را آبياری ميکردند.عالوه بر
اين از داخل شھر چندين جوی مانند جوی شير ،نھر درسن و غيره کشيده شده بود که چمن ھا و باغھای شھر را آبياری
می کردند .در منطقۀ اندرابی بندی در بستر دريا بسته می شد که به نام بند ناظر صفر 6ياد می گرديد و تا نواحی بی بی
مھرو ،کلوپ عسکری و ميدان ھوايی آب می رساند )تصاوير  12و .(13

تصوير  : 12ھدايت آب دريای کابل به باغ ھای داخل شھر،

تصوير  : 13ھدايت آب دريای کابل به دور و نواح شھر،

 6ناظر صفر ناظر امير حبيب ﷲ خان و وکيل گذر در محلۀ اندرابی بود .استاد محمد انور بسمل و استاد ابراھيم صفا پسران نامدار او بودند و
نيز محمد اختر که توطئۀ قتل اعليحضرت غازی امان ﷲ خان را ريخت و بعد از محاکمه اعدام گرديد ،فرزند ناظر صفر بود .درين محاکمه
اعليحضرت خود ،مستنطق بودند.
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از منطقۀ پل محمود خان جويی به سمت شش درک کشيده شده بود .احتمال دارد که اين منطقه به خاطر آن به اين نام
مسما شده باشد که اين جوی در آن محل به شش بخش )درک( تقسيم می شده است .جويھايی که از دريای کابل منبع می
گرفتند ،سراسر کابل را به باغستانھا ،تاکستانھا و مزارع سبز و شاداب تبديل کرده بودند.
آب دريای پغمان در مناطق فاضل بيگ ،قلعۀ جمادار ،اُنچی باغبانان ،مھتاب قلعه ،قلعۀ واحد تا گذرگاه به مصرف می
رسيد .سيستم آبياری که باالی دريای لوگر ساخته می شده ھم به عين ترتيب دريای کابل بود .زيبائيھا و شادابيھای مناطق
سھاک ،شيوکی ،ده يعقوب ،کمری و غيره محصول ھمين سيستم آبياری باالی دريای لوگر بود .از دريای لوگر چند
جوی به طرف شھر کابل کشيده شده که آب آنرا تا چمن حضوری و زنده بانان می رساند .يکی از اين جوی ھا که از
نواحی بينی حصار می آمد از منطقۀ خـ ُمدان گذشته تا چمن حضوری می رسيد و در منطقۀ پل محمود خان به دريای
کابل می ريخت .در منطقۀ دروازۀ الھوری ،نزديک منار نجات شاخه ای از اين جوی جدا شده تا کول ھای چمن
حضوری می رسيد .در داخل اين کول جزيرۀ کوچکی ساخته شده بود که تا قبل از کودتای منحوس ثور در ايام جشن
استقالل از روی اين جزيره و داخل اين کول آتش بازی صورت می گرفت.
از آب جويھای کابل برای نوشيدن نيز استفاده می شد و مردان در آن غسل کرده و وضو می گرفتند و کودکان در آن
آببازی می کردند .حيوانات مردم نيز از جوی آب می خوردند .عالوه بر اين زنھا کاال و ظروف خانه را در کنار اين
جويھا می شستند و در بعض جاھا آب فضالت کوچه ھا نيز در اين جويھا می ريخت .از اينرو آب اين جوی ھا به طرف
سرچشمه پاک و پاکتر می بود و ھر چه از سر چشمه دورتر می شد کثيف تر می گرديد .در زمستانھا آب اين جوی ھا
پاکيزه تر می بود ،زيرا از يک جانب مقدار آب بيشتر می شد و از جانب ديگر در نتيجۀ سردی رشد و فعاليت حيوانات
و نباتات آبی کم شده ،فضله آبھا يخ بسته و قدرت انحالل آب نيز پايين می رفت .بدون شک نوشيدن چنين آبھای باعث
مريضی ھای گونگون می گرديد .در ھر حال اين جويھا توسط آبی که از بستر آنھا نفوذ می کرد و فلتر می شد ،باعث
تقويت آبھای زير زمينی گرديده و تعادل طبيعی را بين آبھای رويزمينی و زير زمينی بر قرار می کردند .اين سيستم
آبياری عنعنه يی خصوصيات مثبت و منفی داشته توانايی بھتر شدن را دارند .به طور مثال در بعضی جا ھا ضياع آب
جويھا چه از طريق نفوذ در بستر جويھا و چه از طريق تبخير خيلی زياد است و سيستم توزيع و تنظيم آب وجود ندارد
که در بعض موارد مخصوصا ً در ايام کم آبی باعث منازعه بين زارعان کابل می گرديد .نياکان ما از قبل به موضوع
ضياع آب از طريق تبخير پی برده و چاره ای سنجيده بودند ،به طور مثال از قديم االيام در دو طرفۀ جويھا درخت توت
می نشاندند که از يک جانب دو طرف جويھا را استحکام می بخشيد تا مانع ضياع آب گردد و از جانب ديگر با انداختن
سايه از تبخير آب جوی جلو گيری کرده و ميوۀ شيرين نيز حاصل گردد )تصاوير  14تا .(16
نياکان ما برای بقای اين امر نيک ،ھوشيارانه مسايل طبيعی را با مسايل مذھبی گره زده اين ارشاد مثبت را به وجود
آوردند که نشاندن درخت توت ثواب و قطع کردن آن گناه دارد .نگارنده به خاطر دارد که در روستای شان دو سه نفر
از موسپيدان ده در فصل بھار قبل از ھر کار ديگر به پيوند کردن درختان توت می پرداختند ،صرف نظر از اينکه
درختان ملکيت که می بود ،زيرا آنھا اين عمل را بحق ثواب می دانستند و چه بسا که درختان توت ملکيت عام
پنداشته می شد.

تصوير  : 14جوی با درختان توت در
منطقۀ سھاک ،نزديک شيوه کی ،کابل.

تصوير  : 15ھم نشاندن درخت توت
و ھم خوردن ميوۀ آن ثواب دارد.

تصوير  : 16جويھای بی درخت ساحه را
تخريب کرده تبخير را زياد می کنند.

از ھمينروست که اکثريت جويھای کابل با درختان توت مزين می بودند و از بسياری درختان ديگر عمر بيشتر می کنند،
زيرا تا زمانی که درختان کھنسال توت فرسوده نشوند ،کسی جرأت قطع کردن آنھا را نمی داشت .در بسياری جا ھا
درخت توت را مقدس دانسته گاھگاھی در جوار درختان بزرگ توت زيارتی ساخته در پای آن شمع می افروختند .از
ھمينروست که بعضی محله ھا به نام اين نبات پيوند خورده است ،چون محل "يکه توت"" ،درخت توت"" ،بيگ توت"،
"شاه توت" و غيره .ولی متأسفانه که اين فرھنگ گھر بار مردم ھم مانند بسياری داشته ھای ديگر فرھنگی جامعه
ضربت کاری خورده و در بعضی جاھا نه از توت نشان مانده و نه ھم از توتنشان و نه ھم از پيوندگر توت.

 5.1ـ از کابل کھنه ولی زيبا تا کابل مدرن مگر کثيف :
11

با شرحی که از سيستم آبياری در باال رفت ،روشن می گردد که سراسر حوزۀ کابل در طول صد ھا سال سبز و خرم و
شاداب و پر طراوت بود" .کابل با پارک ھای سبز و گل و گلزار فراوانش که در ھمه جا ديده می شد و با آسمان نيلگون
و اشعۀ زرين خورشيدش در دھۀ  1960در جملۀ زيباترين شھر ھای جھان حساب می شد" ] .[4اين شادابی و سرسبزی
و ھوای پاک و روشن حتی شامل مناطق مزدحم مرکز شھر ھم می گرديد )تصاوير  17و .(18

تصوير  : 17پارک سرسبز و شاداب زرنگار در قلب کابل
قبل از تجاوز شوروی سابق در افغانستان ].[4

تصوير  : 18ھوای سترۀ کابل که تا قبل از تجاوز شوروی سابق در
افغانستان از کنار تا کنار آن به روشنی معلوم می شد ].[4

مناطق سبز دور و بر مرکز کابل از يک جانب ھوای شھر را پاک نگه می داشت )تصاوير  17و  (18و از جانب ديگر
ضرورت ترکاری ،ميوه و غلۀ کابل را رفع می کرد .گذشته از اين تعادل آب ھای رويزمينی و زيرزمينی را برقرار
کرده بود و فضالت شھر به شکل طبيعی توسط دھقانان در امور زراعت به کار می رفت .از زمانيکه اين سيستم قديمی
به ھم خورده و سيستم بھتر از آن ھم تعبيه نگرديده ،زيبايی ھای شھر از بين رفته اند .از يک جانب با ازدياد تعداد نفوس
و عراده جات 7و عمارات جديد گويا کابل مدرن گرديده ،در حاليکه شھر غرق در فضالت ،دود و گرد و خاک شده و
صحت و سالمت مردم خساره مند گرديده است .از جانب ديگر چون برق کافی در کابل وجود ندارد ،بنا برآن ھزاران
جنريتر ديزلی شب و روز چاالن اند ] [4که دود و ذرات کوچک سمی آن به گرد و خاک ھوا چسپيده و به آلودگی آن
می افزايد .گذشته از اين در خانه ھا غرض تسخين چوب و ذغال سوختانده شده و در خشت پزی ھا و حمام ھا تاير ھای
کھنۀ موتر و پالستيک را می سوزانند که در نتيجه ھوا بيشتر غليظ می گردد ] .[4تحقيقاتی که در مورد ،گرد و خاکی
که در فضای کابل از سالھا به اين طرف در چرخ است ،صورت گرفته ،نشان می دھد که بيشتر آن دود و خاکستر و
مواد غايطۀ انسان است .بر اساس تحقيقی که ادارۀ ملی محيط زيست افغانستان انجام داده در حال حاضر ذرات کوچک
سمی در فضای اين کشور ھفت برابر بيشتر از کشورھای ديگر جھان است) 8تصاوير  19و .(20

تصوير  : 19دود ،گرد و گازات مضر در ھوای خفه کنندۀ کابل ،تصوير  : 20کريکت بازان در خاکباد ھای روزمرۀ کابل،
سال.[4] 2007
سال .[4] 2007

ھوای دود آلود کابل با گرد و خاکباد آن چنان غليظ است که نفس انسان را در سينه اش خفه می سازد و موجب سرفۀ
شديدی می گردد که به نام "سرفۀ کابل" مشھور شده ] .[4بيشتر از  70در صد مريضی ھای کابل از ھوای کثيف،
فضله آب ھا و فضالت نشأت می کند که در نتيجه امراض سرطانی پيدا شده که به خصوص از کودکان قربانی می
 7تعداد عراده جات در سال  2008در کابل به حدود يک مليون رسيده که ماھانه  8000عرادۀ ديگر به آن اضافه می گردد ].[4
 8صفحه انترنيتی بی بی سی ،بخش افغانستان ،مؤرخ  3می .2008
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گيرند .خارجی ھائی که در کابل زندگی می کنند ماھانه يک بار به دوبی می روند تا از مشقات کابل گريخته ،استراحت
و تجديد قوت کنند ] .[4عالوه بر اين ھمه روزه مناطق سبز شھر از بين می روند و در جای آنھا تعميرات بد منظری قد
بر می افرازند .از مناطق سبز شير پور ،بی بی مھرو ،وزير آباد ،شيوه کی و چھاردھی کمتر اثری باقی مانده است .در
ساير کشورھا معمول است که منازل مسکونی را در دامنۀ کوھھا و بلنديھا می سازند و ساحات پايين افتاده را سبز نگه
می دارند تا از يک طرف نمای شھر حفظ گردد و از جانب ديگر ھوای شھر پاک ماند .ولی معلومم نيست که در ملک
ما چرا ھمه چيز بايد سر چپه باشد.
با اين شرح ديده می شود که کابل کھنه ولی زيبا به يک کابل مدرن مگر کثيف تبديل می شود و نفس باشندگان آن در
گرد و خاک ضيقی می کند .کابلی که در آن جنگساالران و آدم کشان داخلی به غارتگران خارجی عشوه می فروشند و
ھزاران نفر از باشندگان اين شھر کھن از گرسنگی در جست و جوی سبوس سرگردان اند تا به قول اعراب سد جوع
نمايند .از يک جانب عده ای از مسؤلين دولت به کله راه می روند و از جانب ديگر صد ھا متخصص و مشاور به اين
شھر سرازير می شوند و با جيب ھای پر بر می گردند .الکن مشکالت مردم نه تنھا حل نمی گردد ،بلکه روز به روز
بيشتر می شود.
در بخش دوم اين نوشته منابع آب و آلودگيھای آب کابل و راه عالج آنھا مورد بحث قرار گرفته و در بخش سوم راھھای
حل مشکل کمبود آب کابل مورد مداقه قرار می گيرد.
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