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 ضرورت نشر مجدد

 پروژۀ زراعت و آبیاری نیمروز 

جرمن آنالین در پورتال افغان    

 

 
 

یک تحفهٔ نوروزی   نه تنهابرای مردم افغانستان خورشیدی  1400در چهارم حمل سال    در نیمروز افتتاح بند کمال خان
شمسی نیز محسوب می گردد. ازین لحاظ این هدیهٔ بزرگ نه تنها موجب خوشی باشندگان   15قرن    بود، بلکه ارمغان

این والیت شد، بلکه باعث سرور و شادمانی کل مردم کشور نیز گردید. این همه خرسندی بخاطر آن بود که در سیستم 
سال قبل توسط   700و حدود    تان که در عرض صدها سال موجب آبادانی و سرسبزی آن سامان گردیده بودانهار سیس

مردم از تنعم و مزایای تولیدات زراعتی ، بار دیگر آب جاری می شود و بار دیگر  امیر تیمور گورگانی تخریب شد
می شود، بلکه برای هزاران نفر در امور دهقانی،   بهره مند می گردند. عالوه بر این با اعمار این بند نه تنها برق تولید

قلمرو   بادی در سیستان، در  این والیت جلو تخریبات  با سرسبزی  پیدا می شود. ضمناً  نیز  باغداری کار  مالداری و 
شیرین   ،گرفته شده و با تغذیهٔ آبهای زیرزمینی توسط آبهای رویزمینی، این منابع آبتا حدود زیاد    افغانستان و ایران،

شده و    در هردو طرف سرحد   گردیده و قابل نوشیدن می گردند. عوامل متذکره در مجموع باعث احیای محیط زیست
زمینهٔ حیات هزاران حیوان و نبات کمیاب را مساعد می سازد. در واقعیت امر با اعمار این بند نه تنها مردم نیمروز به 

 ر سیستان که در قلمرو ایران زندگی می کنند، نیز فیض می بینند. فوز و فالح می رسند، بلکه مردمان آن بخش دیگ 
 

در مورد فواید بسیار بند کمال خان نویسندگان و قلم بدستان دلسوز افغانستان مقاالت و مضامین فراوان نوشتند و از  
اهالی نیمروز، آرزوی آرامی و پیشرفتهای  افغانستان، مخصوصاً  این پروژه خوشیها کردند و برای باشندگان  اعمار 

  روزی این پروژه زحمت کشیده بودند، ابراز امتنان نمودند.و از همه آنانی که در راه پی کردهفراوان اقتصادی 
 

  2021مارچ    28خلیل هللا معروفی طی مقاله ای در وبسایت "آریانا افغانستان آنالین" به تاریخ  دپلوم انجنیر  چنانکه آقای  
حّد  یو سور و سرور بمسرت   امر باعث نیپرداخت. ا  یو به بهره بردار دیاکمال رس یهٔ بند کمال خان" به پا نگاشت: " 
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  نخواهد شد، که از اعمار   دایپ  نیزم  ی در رو  ،تینښراستین و ر  افغان  کیم افغانان وطنپرست گشت و  ر و تاّم تماحص  و
 !!!باشد دهی"بند کمال خان" از دل و جان شادمان نشده و به خود نبال هیثمرد و
 
  مردم افغانستان نسبت به اکمال بند کمال خان" را با   یعموم   یبند، "شادمان  نی" در مراسم افتتاح ایداکتر اشرف غن"

 " ما را درست یواقعاً نبض "وحدت مل  ی؛ ولم کرد" مردم ما عیشاخص و سمبول "وحدت مل  ثیبه ح  ادیو فر  شور
  دو   خار چشم صه و فداکار افغانستان، خار چشم دشمنان افغانستان و بالخا  بی" مردم نجیکرده است!!! "وحدت مل  درک
 " !!!و زمان نیخواهد ماند، تا جهان است و زم نیاست و چن نیچن و پاکستان" است؛ رانیطّماع ما "ایهٔ همسا

 
دست داشته اند و افسوس،    یاریافراد بس  مروز،ین  یاریزراعت و آب  یپروژه ها  ققتح  درآقای معروفی ادامه می دهند. " 

را به عهده داشته است. مرادم از محقق فرزانه و   یگشته است، که رول ارزنده و تهداب  فراموش انهیدر م یتیخصشکه 
قرن و بعد از سقوط   ی" ست، که از ابتدایافغان، جناب داکتر صاحب "عبدالحنان روستائ  معروف  نشناسیفداکار، زم

  " کار شد."طالبان"، دست به   منحط میرژ
 
خود    یبه مصرف شخص  و  طرف نهاد  کیمرفّه را    یاز مغز المان برخاست، همه مسائل و وسائل راحت زندگان  یو" 

"ن در گرمامروزی رهسپار  و  در  یطاقتفرسا  ی" گشت؛  برد.    را  یمتوال  یماهها  وس،یسلزجهٔ  پنجاه  به سر  همدرانجا 
و    ی. ماحصل کار فنپرداخت  منطقه  ی اراضعهٔ  با خود همراه ساخت، و به مطال  زیو اهل فّن خود را ن  یهمکاران المان

 ".کرد شی" پری" و به آن "وزر ی"وز نیخود را به ا یتخصص
       

گرچه هر   تر روستائی انداخت.کما را نیز به یاد زحمات دا ،خود مقالهٔ  جناب معروفی صاحب که بابا تشکر فراوان از 
جرمن آنالین نشر شده بود، الکن باز هم  در وبسایت افغان  2008سه بخش مقاالت او در مورد پروژهٔ نیمروز در سال 

که برشهائی از   مقاالت آقای روستائیالزم دیدیم که با نشر مجدد  در رابطه با افتتاح بند کمال خان و سرسبزی سیستان،  
 .وده، برایش سعادت بسیار آرزو نمائیمیادآوری نماز زحمات او ، پروژهٔ نیمروز است
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