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  مقدمه يی برگزارش پروژه آبياری نيمروز
  طرح ونگارش دکتورروستائی

  
قبل از اينکه ازپروژه آبياری وزراعتی نيمروزسخن بگويم، الزم می بينم از گذشته تاريخی اين سرزمين قدری 

ن معروف وزرخيزی است در گوشۀ جنوب غرب کشور که امروز ،سرزمي)دلتای هيرمند(نيمروز يا سيستان. يادکنم
اين منطقه که درآن آثاروبقايای دوره های . سه کشورافغانستان وايران وپاکستان را در يک نقطه با هم پيوند ميزند

مختلف تاريخی فراوان است از لحاظ تطور تاريخی و اشکال تمدنهای که در آن يکی بعد از ديگری جاگزين شده، 
يزاز اين جهت که محور حماسه های کهن ملی ومهد تهذيب اوستائی  بشمار ميرود،برای درک وفهم تاريخ منطقه ون

  .کمال اهميت را داراست
همچنانکه در دورۀ اسالمی يکی ازنقاط معمور وزرخيزکشور وکانون پرجوشش نهضت های ) نيمروز(سيستان

 از اسالم نيز از لحاظ اقتصادی واجتماعی پيشرفته بوده رهائی بخش بوده است، بدون ترديد در دوران های قبل
. وهمانا توان مندی اقتصادی آن همواره توجه کشور کشايان وفاتحان شرق وغرب را به آن معطوف ميداشته است

چنانکه به عنوان نمونه ميتوان قشون کشی کوروش هخامنشی واسکندرکبير وديگرجهانکشايان را بسوی شرق از 
  .نام بردطريق سيستان 

هيرمند، ارغنداب، فراه رود، : اين منطقه از لحاظ وفرت آب با داشتن رودخانه های خروشان ومتعددی چون
خاشرود،وغيره درگذشته دارای اقتصاد زراعتی پيشرفته ونيروی بشری قابل مالحظه بوده وبقايای شهرها وقلعه ها 

  .اين مدعا ميتواندباشدوبرج وباروهای از هم فروپاشيده فراوان آن ، گواه زنده 
 ديده ١٨٧٢پروفيسر بارتولد ، دانشمند ومستشرق نامدار روسی از قول داکتر بليو انگليس که خود سيستان رادر

تا چشم کار ميکند، .هيچ نقطه يی درافغانستان مانند سيستان از هوا وهوس های آدمی صدمه نديده است:" مينويسد
رابه ها حاکی از ادواری است که ايالت سيستان مجد وعظمت وجالل وشکوه اين خ. خرابه متصل خرابه افتاده است

فقط استقرار يک حکومت مترقی وعادل ميتواند اين خرابه ها را به شهرستانها وآن خارزار را به . فراوان داشته است
  )جغرافيای تاريخی ايران از بارتولد: رک"(.تاکستان های سرسبز مبدل سازد

 ١٩٠۵ -١٩٠٣ريخی ايکه به مناسبت حکميت و مطالعات خود درمورد سيستان طی سالمکماهون درگزارش تا
حاصلخيزی بی مانند زمين سيستان وفراوانی اب :" نموده بود، به حاصلخيزی اراضی سيستان تماس گرفته مينويسد

ايالت . اده استرودخانه هيرمند ومعاونين آن، اين ايالت راغنی ترين سرزمين ها از حيث محصوالت زراعتی قرارد
خواهد گشت، چونکه يک زمانی بسيار اباد ومعموربوده، شهرهای  مصرثانی سيستان با مختصر سعی وکوشش

پرجمعيت داشته وسکنه آن غنی وبا ثروت بوده اند، شک نيست که بارديگر به همان اندازه آباد ومعمور خواهد 
  )١٢، فصل ٣ جسيستان سرزمين ماسه ها وحماسه ها،از اين قلم،: رک."(گشت

الردکرزن، نايب السلطنه هند بريتانوی،در اوايل قرن بيستم،که به اهميت سياسی واقتصادی سيستان ، از هرکس 
« : ديگر توجه زيادتر داشت، ضمن گزارشی به حکومت انگليس نسبت به آينده آن اينطورابراز اميدواری کرده است

نگ ها خرابه های آن امروز امتداد دارد؟ اگرسيستان در دست چه بايد گفت به آن آثار بی شمار تاريخی که فرس
قرارگيرد وآبياری درست بشود، ايا نخواهد توانست به ترقيات ادوار )مقصود انگليسها است(مردمان جدی وحسابی 

ت آينده سيستان بسته به اتخاذ اصول صحيح اداره کردن آب هيرمند اس. گذشته خود برسد؟ من اميدوارم آنروز بيايد
. جاری است) از حد رودبار(رود هيرمند امروز بطرف شمال.بوسيله هبدروليک که از تضيع آب جلوگيری کند

وضع طبيعی سيستان هم طوری است که هيچ مانعی وجود ندارد از اينکه .زيادی آب درنيزار وباطالق هدر ميرود
)  بيايان  و رامرود در دست چپ هيرمندزمين های منطقه گودزره و تراخون ورود(هيرمند به زمين های وسيع جنوب

با ايجاد يک اصول صحيح وعلمی آبياری در آنجا اين ايالت استعداد آنرا . سواربشود وآنها را آماده کشت وزرع کند
  )فصل يازدهم، اثرفوق الذکر:رک( «.دارد که محصول فراوان بدهد

 ميالدی آثاروبقايای تاريخی ١٩٧٣-١٩٧١الهایدانشمندان ديرين شناس بن  المان تحت رياست پروفيسر فيشر طی س
 -١٢طی قرون :نيمروز رادر منطقه  کده، پوست گا ودشت اميران، موردمطالعه قراردادند وسرانجام نوشتند که 
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ميالدی نيروز وسراسرسيستان از يک کلتور غنی ومدنيت قابل مالحظه مبنی برسيستم منظم شبکه های آبياری ١۵
طرز ساختمان منازل با استفاده .عی ايکه از هيرمند به هرسو کشيده بودند، برخورداربوده استوکانالهای متعدد ووسي

از خشت خام وبشکل گنبدی وبکاربردن خشت های بزرگ پخته در تزئينات ساختمانها، با تخنيک های مختلف هنری، 
فيشر رئيس هيئت . ميباشدنمايانگر طرز وروش هنر معماری عنعنوی دوره های قبل ازاسالم درخراسان وسيستان

اسکندر، :کثرت انبوه خرابه های نيمروز راميتوان نتيجه تحاجم وحمالت مکرر فاتحانی چون:عالوه ميکند
سکنه محل پس از هربار تخريب شهرها . چنگيزخان، تيمورلنگ، وغيره در ادوار مختلف پيش وپس از اسالم دانست

د مجبور بودند مجددًا به اعمار منازل واحداث بندها واصالح نهرهای ونهرها وبندهای آب برای ادامه حيات وبقای خو
فقط از قرن هفدهم وهژدهم به بعد است که ديگرسيستم منظم آبياری در منطقه برهم ميخورد . مخروبه بپردازند

وتراکم ريگ های روان درنهرها وشهرها، درمزارع وزمين های زراعتی وسرازيرشدن سيالب های مدهش بهاری 
دم را چنان عاجز ساخته که ديگر قدرت اعمار مجدد آن سيستم آبياری سابقه را درخود نديده اند، بالنتيجه مر

تحقيقات تاريخی وباستان شناسی نه . حاصلخيزترين منطقه افغانستان به صحرای باير وبی آب وعلف مبدل شده است
بلکه می بايد امکانات يک طرح عصری را برای تنها برای روشن ساختن گوشه يی از تاريخ اسيا کمک خواهد نمود، 

  )٧۵و ٧٣، صص ١همان اثر، ج.(عمران وسرسبزی مجدد منطقه با وسايل تخنيک مدرن جسجو وپيشکش کند
نکته يی که ميخواهم به ارتباط نظر پروفيسر فيشر آلمانی متذکرشوم اينست که سيستان در سراسر قرون وسطی 

 چهاردهم ميالدی دارای جمعيت کثير و شبکه های منظم آبياری بوده و در وبخصوص از قرن هفتم تا اواخر قرن
همين دوره هفتصد ساله يکی از معمورترين نقاط کشوربشمار ميرفت و ازجهت فراوانی توليدات کشاورزی خود، 

  .شهرت يافته بود"بصرۀ خراسان"واز لحاظ عمران وسرسبزی وطراوت نخلستانهايش به "گدام غلۀ آسيا" به
نانکه ميدانيم در شرق بطور عام و در سرزمين های ايران و افغانستان و آسيای ميانه بطور خاص، آب وآبياری چ 

هر وقتی که شبکه های آبياری . مصنوعی، يکی از پر اهميت ترين مسايل احتماعی و اقتصادی اين جوامع است 
حل مستاصل شده و مجبور به ترک خانه و محل براثر هجوم های ويرانگر صدمه ديده و از ميان رفته اند، مردمان م

و تخريب ) م١٣٨٣(بدبختانه سيستان نيز در اثر يورش خانمانسوزتيمورلنگ درقرن چهاردهم . زندگی خود شده اند
و . بيرحمانه شبکه های آبياری و بندهای آب که بر رودخانه هيرمند قرارداشت ، آن را به ويرانه موحشی مبدل کرد

ه های آبياری در دوره جانشينان تيمور نيز تکرار شد وبالنتيجه يکی از معمورترين و ثروتمندترين اين ويرانی شبک
مناطق کشور از عمران افتاد و خراب وخراب ترشد و در دوره های صفوی ونادری نيز نتوانست کمر راست کند 

طبيعت داده ومجاری آب وآبياری ريگ های سيار دست دردست بادهای لجام گسيخته  . ورونق پارينه را از سر گيرد
  .ودهکده ها را چون کفن سفيد زير پوشش خودگرفته است

 امروز هرکه  از فراه تا نيمروز يا از لشکرگاه از کرانه های هيرمند تا زرنج مرکز واليت نيمروز ويا از دآلرام تا 
ت آوری يکی بعد از ديگری زرنج مسافرت کند، در طول سيصد کيلومتر مشاهده خواهد کرد که خرابه های حير

افتاده وتا گلو در زير ماسه ها و ريگ های روان غرق اند که جغد هم بيم دارد شبی را برکنگره حصار آنها سپری 
  .اين اثار وبقايای فراوان تاريخی در سيستان بيانگر غنا وثروت سرشار سيستان در باستان زمان اند. کند

که از ته نشين شدن رسوبات رودخانه های ) از نوع گل رس(  ميدۀ خودبه سبب خاک) نيمروز( زمينهای سيستان
بزرگی چون هلمند ومعاونين آن وفراه رود وخاشرود وخوسپاس وهاروت رود وغيره ، در طول هزاران سال تشکيل 
يافته ، خيلی حاصلخيز وپر فيض است وچون رطوبت رابخوبی نگهميدارد، انواع نباتات وکشت غالت در آن فوق 

  .لعاده بسرعت نمو ميکند وحاصل ميدهد، اما بشرطی که آب الزم وکافی داشته باشدا
با آنکه نيمروز در مقايسه با ساير واليات کشور، از بيشترين منابع آبياری  وزمين های حاصلخيززراعتی برخوردار 

  ١٨نيمه دوم قرن است، اما متاسفانه از زمانی که اين سرزمين مورد طمع وچشم داشت استعمار انگليس در 
برمبنای اين تقسيم افغانستان ) .١٨٧٢(گرديد) افغانستان وايران(قرارگرفت وسرانجام موجب تقسيم آن ميان دوکشور

 در صد در خاک ٩٩ تا يک مقدارآبی را که صد درصد از کوه پايه های افغانستان سرازيرميشود ومکلف ساخته شد
  .ود ارزانی کندافغانستان جريان دارد، به همسايه غربی خ

از زمان تقسيم سيستان، تايکصد سال بعد افغانستان به سبب اختالفات خود با ايران برسر استفاده  ازاب  رودخانه 
هيرمند، هيچگونه پروژه زراعتی دراين ساحه روی دست نگرفت وبالنتيجه بخش های بيشتری از زمين های زراعتی 

جبور به مهاجرت به ايران در منطقه ترکمن صحرا شدند وبا عرضه خاره گرديد و دهقانان بسياری از نيمروز م
نيروی کارخود صحرا ها و باطالق های شمال ايران را به کشتزارهای سرسبز وپنبه زارهای شگفتی آور مبدل کرده 

  .اند 
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ويا  وگ)١(معاهده تقسيم آب هيرمند بين حکومات افغانستان وايران به امضاء رسيد) ١٣۵١حوت  (١٩٧٢درسال 
 از اين ببعد است که حکومت بفکر عمران منطقه .اختالفات يکصد ساله برسر استفاده از آب هيرمند رفع گرديد

و برای اولين بار حکومت در دوره جمهوری داودخان ،يک گام بزرگ در جهت انکشاف اقتصادی .نيمروز می افتد
واطراف آن را ) زرنج ( وژه آبياری مرکز نيمروزمنطقه با طرح يک بندآبگردان در ناحيه کمالخان برداشت ونيز پر

نهرلشکری بطول بيش از پنجا کيلومتراز محل آغاز تا انجام .با کشيدن نهرلشکری  از هيرمند روی دست گرفت
، ستاره اقبال مردم ١٣۵٧اما با حدوث کودتای خونين ثور .امتداد يافت  ومردم به عمران مجدد منطقه اميدوار گرديدند

تمام وسايل وتدارکات بندکمال .. دوباره افول نمود وهمه اميدهای مردم محل را به ياس ونا اميدی مبدل کردنيمروز
 هزار کيسۀ سمنت وصدها تن سيخ گول ٢٠گفته ميشد . خان از سوی دزدان مسلح ايرانی وپاکستانی بغارت برده شد

 ٢٠٠١ سپتمبر١١حادثه تا اينکه . به غارت رفتوديگر لوازم يک بندآب که  در بندرکمال خان ذخيره شده بود همه 
در امريکا رخ داد و امريکا برای انتقام کشی از طالبان که اسامه بن الدن را پناه داده بودندبا تقريبًا چهل کشور جهان 

امريکا وديگر کشورهای غنی جهان . بر کشور  ما هجوم آوردو ظرف دوماه طالبان را از قدرت به زيرکشيد
مبارزه با پديده تروريزم برای احياء مجدد افغانستان دست کمک دراز کرده اند وميلياردها دالر برای درپهلوی  

  .بازسازی اين کشور کمک نموده اند
  :سرنوشت پروژه آبياری نيمروز

در اوضاع واحوالی که ميلياردها دالر به افغانستان برای احياء مجدد کمک ميشود،واين کمکهابايد در جهت انکشاف 
يکی از شخصيتهای وطن پرست بادردو بادرک کشور ما،جناب دکتورروستائی . وبازسازی  کشور به مصرف برسد

مقيم آلمان استندکه،دامن همت بکمرزدند وبه فکر عمران مجدد يک  گوشه دورافتاده ولی حاصلخيز 
 جلب کمک نهادهای   طرح يک پروژه زراعتی وآبياری  را روی دست گرفتتند وبا٢٠٠٢کشورافتادند،ودرسال 

بنابرين کوله . تخنيکی ومالی کشور آلمان خواستتند به يک کتله عظيم هموطنان  فقيرودربدرخود خدمتی را انجام دهند
بار سفر بستند وبا  قبول خطرات حياتی وتحمل شرايط دشوار زندگی در دشت های سوزان نيمروز، حی ميدان وطی 

آلمانی خود را به کابل وبعد به نيمروز رسانيدند تا زمينه های اجرای  يک ميدان گفته باهمراهی يکی دونفرانجنير
) نيمروز(پروژه زراعتی را که واقعًا يک اقدام وطن پرستانه است، برای دورافتاده ترين وفقيرترين مردم وطنش 

  .فراهم کنند
 ٢٠٠٢انتی گراد در سال  درجه س۵۵ تا۴۵دکتور روستائی وهمراهانش در گرمای توانسوزنيمروز، در زيرهوای  

اين پروژه را از نزديک موردمطالعه وارزيابی قراردادند ونتيجه کارخود را به وزارت  انکشاف واحيای مجدد 
افغانستان تسليم دادند وانتظار داشتند صرف  يک نامه رسمی به امضای آقای کرزی توسط وزير مربوطه بدست 

به اجرای پروژه بپردازند ، مگربا برخورد بيروکراتيک وضد ملی  از آورند تابعدًا باجلب کمک مالی کشور آلمان 
سوی وزير انکشاف واحيای مجدد افغانستان داکترامين فرهنگ روبرو شدند و آن وزير اوراق طرح پروژه را نه 

سه باره اوراق آقای روستائی بازهم شبها می نشيند ودوباره و. يکبار، بلکه دوبارگم ميکند ويا به باطله دانی می اندازد
طرح پروژه را تهيه  ميکنند وبه وزيرمذکور می سپارند ودرانتظار اجراآت وزيرصاحب هفته ها سرگردان ميشوند 
وهرباريکه آقای روستائی برای گرفتن يک نامه رسمی به آقای فرهنگ مراجعه ميکند، با جواب مايوسانه 

دستان خالی به آلمان برميگردند ومدتها به انتظار رسيدن ودلسردکننده وزير روبرو ميشودوسرانجام با دل پرحسرت و
از مطالعه سرگذشت غم .نامه ئی يا پيامی ميمانند،ولی از گرفتن نامه رسمی از حکومت افغانستان محروم ميگردد

 انگيز پروژه آبياری نيمروز به هرانسان اين فکر دست ميدهد که  اين وزير تحصيل کرده وغرب ديده ما جز به منافع
و پرکردن جيب خود  به مردم فقير وجنگ زده ودربدر وطن هرگز نمی انديشد  که  واقعًا قابل نکوهش شخصی 

 همچنان برخورد وطن ستيزانه  رجال وشخصيتهای ديگريکه به عنوان وزير ومعين .ومايه مايوسی ما پنداشته ميشود
نحوی با اين پروژه رابطه داشتند ولی کمک نکردند، به .وغيره به کارهای مهم در دولت انتقالی  گماشته شده بودند و

معلوم ميشودکه يا اهل کارنبودند ويااز روی اهليت وشايستگی  دراين مقامها ن گماشته نشده بودند وطبعًااين امرسبب 
  .تاثر عميق هر عنصر وطن پرست ميگردد

قای کرزی تقريبًا شش سال بعد از گرچه گزارش پروژه آبياری  نيمروز وعملکرد ضدملی داکترفرهنگ درکابينه آ
طرح وپيشکش نمودن آن مطرح شده والزم بود که خيلی پيش ازاين به اطالع هموطنان چيزفهم وبادرک افغانستان 
ميرسيد تا آنهای که از دست شان کاری ساخته بود، در راه تحقق اين پروژه اقدامی بعمل می آوردند و يا از طريق 

 وزير مربوطه مورد بازخواست ونکوهش قرارميگرفت، تا اين پروژه رادر برنامه فشار وکالی واليت نيمروز،
متاسفانه  هرقدر اين پروژه به تعويق بيفتد، به همان اندازه به نفع  ايران است تا از آب . بازسازی واليتی خودبگيرد

گل روی ايران از تحقق اين واز کجا معلوم که دولتمردان افغان بخاطر . های رودخانه هيلمند بيشتر مستفيد شود
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پروژه طفره نرفته باشند تا آنکشور بيشتر وبهتر از آب رودخانه هيرمند بهره برداری کند وتوسط اين آبها نه تنها 
 اصًال )٢(.سيستان بخش خود را سيراب وسرسبزنمايد، بلکه شهر زاهدان مرکز بلوچستان ايران را نيز سيراب کند

رزی که زمانی والی نيمروز و از مشکالت مردم آنجا بخوبی آگاه است می بايستی وزيرصاحب  سرحدات در دولت ک
بيشتر از ديگر وزيران پروژه زراعتی نيمروز راتوسط وکيل صاحبان نيمروز دنبال ميکرد تا بجائی ميرسيد که وی 

  .از برکت وحمايت مردم آن واليت به جا ومقام موجوده رسيده است
ب وخواندنی نکات تازه وبکری درج شده است که من تا کنون در هيچ جای ديگری به هرحال دراين گزارش جال

از اين جهت ميتوانم بگويم که گزارش پروژه نيمروز يک طرح کامًال ابتکاری انکشافی و .نظير آنرا نخوانده ام
هرگز عملی هم اقتصادی است که مردم نيمروزبايد اززحمت کشی، توجه  ودلسوزی آقای روستائی ، ولو اين پروژه 

  .نشود، مشکور وممنون باشند
واما اصل پروژه احياءنهرلشکری نيمروز ازلحاظ ضرورت ومبرميت خود يکی از پروژه های بسيار پراهميت 
انکشاف وتوسعه کشاورزی بخاطرعمران مجدد منطقه و ايجادکاربرای  دهقانان دربدر و آواره و فقيرآن واليت 

 روی دست گرفته ميشد ويا روی دست گرفته بشود، هزاران کارگر زمين صاحب وسايرواليات کشور است  که اگر
کار وهزاران هکتار زمين زيرآبياری قرارميگيرد واحتياجات مردم اين واليت را به گندم ومواد اوليه بکلی مرفوع 

  .ميسازد
جی افغانستان به پاکستان   دالرام توسط کمک های دولت هند به منظور رفع محتيا–اکنون که پخته کاری جاده زرنج 

روی دست است و با وجود سنگ اندازيهای پاکستان وايجاد مشکالت برای انجنيران هندی در نيمروز، عنقريب 
اکمال خواهد شد وامکانات  انتقال کاالهای تجارتی  افغانستان را از طريق بندرعباس ويا بندرچاه بهاردر بلوچستان 

ابريشم در نزديکی زرنج  بسيار سهل و ساده خواهدساخت،واين روند تحول عميقی ايران به افغانستان از روی  پل 
در حيات ساکنان منطقه ووضعيت اقتصادی نيمروز  رونما خواهدکرد، اجرای پروژه احيا نهرلشکری نيمروز 

غانستان اوليای امور اف. وپروژه اعمار مجدد بندکمال خان درچهاربرجک آن واليت بيش از پيش کسب اهميت ميکند
برای رفع احتياج مردم خود به غله  گندم وجذب ده ها هزاردهقان بی کار به کارهای زراعتی  واسکان مردم بی 
زمين ومستحق در واليت نيمروز می بايستی اجرای اين پروژه وپروژه اعمارمجدد بند کمالخان رادر اولويت های 

د بيايد و با اجرای اين پروژه ها درنيمروز ساکنين آنرا من اميدوارم دولت افغانستان  بخو. کاری خود قراربدهد
از تمام انسانهای بادرک وبادرد وطن متمنی ام در جهت سودمندی اجرای .ازدربدری وآوارگی تاريخی نجات ببخشد

پروژه های ابياری وزراعتی نيمروز تمام تجربه وخرد خود را بکار اندازند وبردولت وارگانهای زيربط فشار وارد 
  .ايند تا اين منطقه زرخيز را ازياد نبرند وبه هرشکل ممکن به احياء مجدد آن بپردازندنم

به نظرمن اگر اين پروژه که روی آن آقای روستائی خيلی زحمت کشيده و ازحيات خود مايه گذاشته اند، بطورمستقل 
برای کسانی که به عمران وطن  چاپ گردد، کار سودمند وقابل ستايشی خواهد بود وبدون ترديد يک منبع فيض علمی 

پيروزی وسرفرازی آقای روستائی را در راه خدمت به مردم وطن وهمه .وبه خوشبختی مردم خود می انديشند،ميباشد
  . انسانهای نيازمند آرزومی کنم

  
  پايان

  
****************  

  
 مترمکعب ٢٢دهد،عبارت است از اين معاهده مقدار ابی که افغانستان به ايران تحويل مي١٠برطبق جدول شماره -١

متر مکعب اب در ثانيه بر ۴به اضافۀ ١٩۵٠در ثانيه حقابه براساس نظر کميسيون بيطرف مصب رود هلمند در 
  .اساس حسن نيت وبرادری از طرف محمدظاهر پادشاه وقت افغانستان به ايران داده شده وهنوزهم داده ميشود

مترمکعب ١٢۶١۴۴٠٠٠ تا کنون ، افغانستان ساالنه به ميزان ١٣۵١ سال با اندک محاسبه ای ميتوان دريافت که از
 سال محاسبه کنيم ٣۵اب به سايقۀ حسن همجواری برادرانه به جانب ايران تحويل داده است واگر اين رقم را در مدت 

   .، مقدارآن به ميلياردها مترمکعب اب ميرسدکه  افغانستان بصورت مجانی به جانب  ايران داده است
اين درحالی است که حيات وممات تخمين دوميليون جمعيت سيستان باکشتزارها و باغات آن بسته به آب رودخانه 

عالوتاً دولت ايران جهت کاهش زيانهاى ناشى از شرايط خشکسالی ،با . وازاين رودخانه آبياری ميگردد.هلمند است
هزاردر ١٠باعمق تخمين پنج متر ومساحت کم وبيش(های زابل هريک "چاه نيمه "احداث چهارگودال مصنوعی بنام 

را دراين چاه نيمه ها ذخيره کند تا از آنها در مواقع ) هلمند(توانسته صدها ميليون مترمکعب آب هيرمند)  هزارمتر١٠



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
   ٥از  ٥ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نم
 maqalat@afghan-german.de 

 

شمسی دولت ايران چهارمين چاه نيمه را با صرف هشتاد ميليون دالردر پهلوی ١٣٨٣درسال . کمبود آب استفاده نمايد
  .ه نيمه های قبلی احداث نمود که هشتصد ميليون مترمکعب آب ظرفيت دارد چا
 ايران با کشيدن يک لولۀ ابرسانی چهل انچه بطول دوصد وبيست وپنج کيلومتری  از رود خانه هلمند تاشهر -٢

 آنکه  به ساکنان زاهدان ميرساند بدون) ميليون مترمکعب آب٣٧(زاهدان مرکز استان بلوچستان ساالنه مقدار 
  .هيچگونه موافقت کتبی يا شفاهی دولت افغانستان را بدست آورده باشد

  
 


