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 جنوری 24 لمان،ا                                                                                داکتر عبدالحنان روستايی
٢٠٠٨  

  
  

 سرنوشت زار پروژۀ زراعت و آبياری نيمروز
  
 

  ار ذمد غلزايی، عالم اقتصاد و بنيانگ به دوست عزيزم زنده ياد گل محءاھدا
  توطئه   دوران مقاومت ضد روسی، ضمن يکجبھۀ نيمروز که در

  به وسيله عمال خود فروختۀ  »ب.گ.ک«و » آی.اس.آی« مشترک 
 !)روحش شاد( بومی آنھا ربوده شد و به شھادت رسيد 

  
  

  
  

  زرين آفتاب ۀريگستان ھای نيمروز در اشع
  

  
 : ارجمند ۀدرد دلی با خوانند ١

او  .ديدن دوستی رفته بودم که تازه از وطن بر گشته بود م بود که روزی به ٢٠٠١خزان و برگ ريزان سال 
نيمروز به ايران آمده بود در مسير راه خود از نقاط مختلف کشور از جمله از مرکز واليت  که از طريق

 از فقر و ويژهاين فلم به حق از زندگانی مردم ب. نيمروز يعنی از شھر زرنج و نواحی آن فلمی تھيه کرده بود
مان از خشکسالی ھای بی پايان و از ريگ و ريگزار فراوان، از صفير باد بی امان و از طوفان مسکنت آن سا

 آن ديار ھمه را از نزديک به در سفری  نيزخاک و از بيچارگی و دربدری مردم حکايت داشت که اينجانب
 ). م٢٠٠٢، زرنج، تابستان ۴ تا ١تصاوير (چنين ديدم 

  



وفان خاک و ريگ که روز را شب می ط  :٢تصوير 

 .سازد

 . جدال روزمره مردم با ريگ :١تصوير 

  

  

  

  

  

  

  

وفان فقر و در ط چشمان منتظر مردم در  :۴تصوير  
  وفانط

 .ريگ                

  کيلو متر از۵١ نھر لشکری که در طول  :٣تصوير 
 .ر اثر آن زراعت و آبياری از بين رفتهبريگ پر شده و 

  

 سينه به تپش انداخت و مرا واداشت تا راھی جويم که ۀثر عميقی گذاشته و دل را در پنجرديدن آن فلم در من ا
در آن نجات از باد، صيانت از خاک، آسايش مردم و منزل مراد مضمر باشد تا مگر گرھی از مشکل خلق 

ھمان بود که سری به کتابخانه پوھنتون ھانوور زده و در جست و جوی آثاری شدم که در شرح . دگشوده گرد
چند نوشتۀ گرانبھا رخ به " جوينده يابنده است"به مصداق آنکه . طبيعت و حال مردم نيمروز نوشته شده بودند

 م بدانجا سفر ١٩٧۴ال که در س] ١[روی من باز کردند، به خصوص نتايج کار تحقيقی يک دانشمند آلمانی 
 که کرده و در مورد بھسازی و دگر سازی طبيعی و اجتماعی آن منطقه سفارشاتی از خود به جا مانده بود

ھای شديد تابستانی گاھی در نيمروز باد«:  جمله افتيد که در نوشتۀ او نظرم به اين. توجه مرا به خود جلب کرد
نگيز تمدن کھن سيستان را از زير خاک بيرون ميکنند تا مگر  حيرت اۀينجا و زمانی آنجا آثار تخريب شدا

نويسنده ادامه ميدھد » .افغانھا متوجه اين مدنيت ھای از دست رفته شوند و کمر ھمت به اعمار مجدد آن ببندند
  ».عامل اين تخريبات مدھش طبيعت نبوده بلکه انسان است«: که 

م جان تازه می يافت و مرا به چاره جويی آن ت و اميدواريف فزونی می گر امبا خواندن اين اثرعالقه مندی
آورده و در تحرير ۀافکارم را جمع کرده، آنرا به رشتدر نتيجه بعد از چندی . مشکل بيشتر از پيش وامی داشت

در پی طرح پروژه ای برای رفع مشکل مردم، به خصوص جھت رفع مشکل آب و کاھش طوفان خاک 
ن دوام داشت که بعد از سرنگونی رژيم طالبان جلسه ای در مورد مسايل باز ھنوز جست و جوی م. گرديدم

از قضای نيک که از .  از طرف مقامات دولت آلمان در برلين داير گرديد٢٠٠٢سازی افغانستان در فبروری 
که در آن جلسه از اشتراک کنندگان خواھش شد . اينجانب نيز دعوت به عمل آمده بود تا در آن اشتراک نمايم

 ۀاينجانب به صورت فوری پروژ. اينددر مشاوره با آلمان ھا در مورد پروژه ھای باز سازی ابراز نظر نم
 طرح اين رونوشتبعد از چند روزی . زراعت و آبياری نيمروز را مطرح کردم که به گرمی استقبال شد

 در له را با منأ آلمان دو مسبجان. پروژه را به مقامات دولت آلمان فرستادم که مورد پشتيبانی قرار گرفت
 مطالعه شوند و در ه آلمان بايد اين پروژه ھا در ساحسی از فيصله ھای دولتأيکی اينکه به ت: ميان گذاشت 

دوم اينکه طرح پروژه ھا به صورت رسمی از جانب دولت . ھمکاری و ھمنوايی با مردم محل طرح گردند



ته اين ھردو مورد ھم منطقی بودند و ھم با تعامالت رسمی در الب. افغانستان به دولت آلمان فرستاده شوند
  .مول را بر آورده خواھد کردأ مقامات وعده سپرد که اين ھردو مبنا برآن نگارنده به آن. انطباق قرار داشتند

چون حجم کار زياد و وقت محدود .  به نيمروز آماده سازم را مسافرتۀان بود که در صدد برآمدم تا زمينھم
 م در افغانستان کار کرده بود و ١٩۶٠ از دو دوست آلمانی که يکی متخصص امور سروی است و در دھۀ بود

آن ديگری که ھمکار اينجانب و کار شناس امور زمينشناسی و آب و خاک است، خواھش کردم که مرا 
 شان را اينجانب  بر آنکه مصارف سفر اين دو آشنای آلمانی خواھش مرا قبول کردند مشروط. ھمراھی نمايند

 مملکت را خوب بلد است تقاضا کردم که ما را ھمراھی ۀين از يک دوست افغان که چھار گوشھمچن. بپردازد
 با سامان آالتی که دوستان آلمانی ٢٠٠٢سر انجام ما چھار نفر در جون . کند که او ھم لطف نموده قبول کرد
 . تدارک ديده بودند راھی وطن شديم

داکتر محمد امين (سازی مراجعه کرده با شخص وزير صاحب يديم قبل از ھمه به وزارت بازوقتی به کابل رس
طرح آن پروژه را در ميان گذاشته و يک نقل ابتدايی را در قيد يک رسالۀ ده صفحه يی به او تقديم ) فرھنگ
 اساس تقاضای ما  ھر نوع کمک را به ما داد و راستی ھم بهۀاز اين پروژه استقبال کرده و وعداو . کرديم

مکتوبی به رياست کارتوگرافی فرستاد که به اساس آن نقشه ھای توپوگرافی منطقه را در اختيار ما گذاشتند 
ھای ساحه نگ طوری بود که بعد از انجام کارقرار ما با آقای فرھ). اين اولين و آخرين کمک اين وزير بود(

سر انجام ھی . و تطبيق آن پروژه را با ايشان در ميان بگذاريمدوباره با ايشان مالقات نماييم و امکانات تمويل 
کار ھای سروی مقدماتی آن پروژه در مدت پانزده روز تحت اوضاع و . ميدان و طی ميدان وارد نيمروز شديم

 درجه سانتی گراد باال می رفت در ۵٠ گرمی جانفرسا که گاھی بيشتر از خصوصاحوال بسيار مشکل، ب
چون در آن زمان در مناطق دور دست ھنوز طالبان از بين نرفته . باد و خاک به پايان رسيدطوفان ھای شديد 

 دريور در اسارت طالبان افتيديم ۀھر چھار ما به اضاف» غورغوری «ۀند، در بازگشت از نيمروز در منطقبود
تفصيل زياد می ورنه اين نوشته طول و  ، يات سفر صرف نظر ميکنمئه از چگونگی اين قضيه و نوشتن جزک

  .يابد
جالب توجه . پس از برگشت به کابل طبق وعده بار ديگر به حضور وزير صاحب باز سازی مراجعه کرديم

 نقلی آنگاه.  پروژه را نيز گم کرده بودندۀ ھمه چيز را فراموش کرده و رسال ايشان در مدت چند روزاست که
تقديم کرده خواھش کرديم که از ضرورت اين پروژه  معلومات جديد خدمت شان ۀاز اوراق گمشده را به اضاف

. شخص خود شان تصديق نمايند تا جانب آلمان و يا اتحاديۀ اروپايی در مورد تمويل پروژه ايرادی نگيرند
جناب وزير صاحب خواھش ما را قبول کرده در ضمن ياد آور شد که برای او يک ھفته وقت داده شود، زيرا 

از جانب ديگر ما جھت مطالعات .  عام المنفعه را با آقای کرزی در ميان بگذاردۀروژپاو بھتر می داند که اين 
ضور در باز گشت از شمال باز ھم قرار وعده به ح. مقدماتی يک پروژۀ ديگر راھی سمت شمال کشور بوديم

را سفانه تا اين زمان جناب وزير صاحب بار ديگر قضيه أمت. شديم! !!وزير صاحب باز سازی شرفياب 
ھان، پروژه شما «:احب گفت آنگاه وزير ص. فرامش و اوراق پروژه را برای بار دوم گم کرده بود

احيای مجدد ساختار ھای « ما ۀگ وی را متوجه ساختيم که نه پروژبی درن» .ش نمک کلفگان بودـموضوع
ھيچ ياداشتی قابل تذکر است که جناب وزير صاحب در جريان صحبت ھا . است» زراعت و آبياری نيمروز

برخورد او بيشتر به . نميگرفت و يا سکرتری را نميخواست تا صحبت، نتيجه و يا فيصله ای را قيد دفتر کند
وقتی ما . اختالط در ديره می ماند تا بحث روی يک پروژه در يک وزارت، آنھم در وزارت بازسازی قصه و

. زير بی کفايت سودی نداشته، ضياع وقت استاين حالت را ديديم، متوجه شديم که جر و بحث با چنين يک و
آقای فرھنگ کفايتی ندارد و : "به گفته آقای مسعود استاد پوھنتون کابل که از تلويزيون آريانا صحبت ميکرد 

به ھمين دليل برای آقای فرھنگ گفتيم که يگانه کمکی که ما به ." تا حال سه وزارت را از پا بر انداخته است
نست که شخص خود شان تصديق نمايند که دولت و مردم افغانستان به اين پروژه نيازمند آن نياز داريم اي

برای . با صدور چنين مکتوبی راه تمويل و مطالعات نھايی و سرانجام تطبيق اين پروژه باز ميگرديد. ھستند
را به نحوی حصول چنان نامه ای چھار بار ديگر به آن وزارت مراجعه کرديم که ھر باری اين کار کوچک 

سر انجام نامۀ بی محتوايی صادر گرديد ولی نه به امضای وزير باز سازی، بلکه به . به تعويق می انداختند
زشی نداشت و ھيچگاھی به درد امضای يک تن از مامورين پايين رتبۀ آن وزارت که در مجامع بين المللی ار

ف ھدف ما؛ که خدمت به مردم افغانستان گذشت زمان به وضاحت نشان داد که خال . نيمروز نخوردۀپروژ
بعد از اين با آنھم . تطبيق اھداف دراز مدت اشغالگران بود و حفظ منافع استعمار! بود؛ ھدف وزير صاحب 

ھمه نا اميدی در افغانستان به آلمان بر گشته پروژه را به اساسات علمی و به استاندرد اروپايی با تشريحات، 
 تحرير ۀد صد صفحه به زبان آلمانی به رشت کار و ھمه ملزومات آن در قيمحاسبات، نقشه ھا، صورت

مطالعات علمى و تخنيكى در بارۀ امكانات احياى مجدد ساختارھاى زراعتى و "آورده و به دری زير عنوان در
 از دورنماى پر"ترجمه کرده و شعار "  واليت نيمروزۀآب آشاميدنى براى دھات تخريب شدتامين  آبيارى و

ناگفته نماند که . را در زير تصويری از نھر لشکری به آن افزوديم"  با شكوهۀاميد، تراوشى از يك گذشت



 پروژه از آلمانی به دری به کوشش دپلوم انجنير عارف ناطقی، انجنير ناھيد ناطقی و استاد ۀترجمه رسال
  .تشينوار ميرزايی صورت گرفت که نگارنده از اين دوستان صميمانه متشکر اس

 ۀ، منابع آب و محيط زيست در کابيندر اين ميان روزی آقای داکتر احمد يوسف نورستانی وزير سابق آبياری
انتقالی که مردم نيمروز از او خواھش اجرای آن پروژه را کرده بودند، به دفتر اينجانب تلفون نموده و خواھش 

ھای کمک کننده ارائه و از آن طرح دفاع شور به کابل بياوريم و آنرا به ککرد که ھر چه زود تر پروژه را
چون مصارف تحقيقات مقدماتی پروژه را تا اين زمان ما دو نفر افغان پرداخته بوديم، برای ما سفر . نماييم

دومی گران تمام می شد، بنا بر آن از آقای نورستانی خواھش کردم که مصارف سفر دو نفر را از بودجۀ آن 
» .اکنون شما چاره نماييد، وقتی به کابل آمديد باز گپ می زنيم«:ر جواب گفتند که ايشان د. وزارت بپردازند

ناچار اينجانب با يک دوست آلمانی راھی کابل شديم مگر وزير صاحب در مورد مصارف سفر ما ھرگز 
کتر  وزارتخانه ھا برای ما معلوم بود، بار ھا جناب وزير صاحب، آقای دانا بسامانچون اوضاع . حرفی نزد

احمد يوسف نورستانی را از قبل تأکيد کرديم که در روز موعود نمايندگان وزارتخانه ھای ذيعالقه و نمايندگان 
ا به حضور ھمه آنھا بانک ھای تمويل کننده و مامورين ذيربط را دعوت نمايند تا باشد که ما آن پروژه ر

  .االت شان پاسخ ارائه نماييم ؤمعرفی و به س
جناب وزير صاحب . اق کنفرانس آن وزارت جمع شدندترسيد و مدعوين در ا موعود فرا به ھر حال، روز

آقای داکتر احمد يوسف نورستانی بعد از يک بغل کشی صميمانه و مانده نباشی با ما به عوض آنکه در آن 
 انی که درآقای داکتر نورست(ديديم ديد و ما او را تا امروز ديگر نمجلس اشتراک می کرد، از نظر غايب گر

در   به اصطالح انتقالی وزير آبياری، منابع آب و محيط زيست وۀانشناسی درس خوانده اند در کابين روۀرشت
 به اصطالح انتخابی معين وزارت دفاع افغانستان ميباشند و اين چه عجب است که رشته ھای ۀکابين

راک و معين ھمان وزارت در مجلس اشتبه عوض ا!). و دفاع ملی چه قدر نزديک شده اندروانشناسی، آبياری 
االت مدعوين پاسخ ارائه نموده به مراجع افغانی يک يک ؤيات آن بيان کرده به سئما پروژه را با تمام جز. کرد

پروژه مورد دلچسپی جوانب افغانی و . نقل دری و به مراجع خارجی نقل ھای آلمانی پروژه را تقديم کرديم
يک نقل پروژه از طريق وزارت آبياری، منابع آب و . ويل آن ممکن دانسته شدمنابع خارجی قرار گرفته و تم

گذشته از اين، اشتراک کنندگان خارجی . محيط زيست در فردای کنفرانس به سفارت آلمان در کابل تقديم شد
. ئه گرددخواھش کردند که ھر چه زود تر متن آلمانی يا دری آن به انگليسی ترجمه و به منابع تمويل کننده ارا

متأسفانه وزارت آبياری، منابع آب و محيط زيست نتوانست يک مشت پول آماده نمايد تا متن تحقيقات مقدماتی 
ما در ظرف دو ماه .  ما انداخته شدۀعھده ا بر آن اين کار ھم ببن. پروژه در کابل به زبان انگليسی ترجمه گردد

 خدمتی به تشنگان و گرسنگان  تطبيق آننيده و به اميد آنکهمتن تحقيقات مقدماتی پروژه را به انگليسی برگردا
  . را در قبال نداشتعکس العملیيربط فرستاديم که ھيچ نوع ذنيمروز شده باشد، آنرا به وزارت ھای 

 م جھت تداوی به ٢٠٠٢ سابق که در پايان خزان ۀيسور اشرف غنی احمد زی وزير ماليچندی بعد آقای پروف
 نيمروز از اينجانب خواھش کردند که ايشان ۀطی صحبت تلفونی در رابطه با پروژبودند، آلمان تشريف آورده 

صحبت حضوری من با ايشان در . االت شان پاسخ دھمؤ نيمروز به سۀ و در مورد پروژ کردهرا مالقات
 ٣٣پول اعمار پروژه در حدود .  مورد توجه ايشان قرار گرفتهوع شش ساعت به درازا کشيد و پروژمجم

قرار اظھارات آقای احمد زی اين مقدار . ميليون دالر برآورد شده بود که در طی چند مرحله قابل تطبيق بود
پول در يک نوبت منظور شده نمی تواند به ويژه که جھت رشد متوازن مملکت برای ھر واليت کشور بايد 

لذا آقای اشرف . قابل پذيرش بوداين نظر درست و . پروژه ھای عمرانی که ھمه مستلزم پول اند، طرح گردند
بنا بر آن از اينجانب خواست تا يک . غنی احمد زی اطمينان دادند که تمويل اين پروژه به تفاريق ممکن است

 م انجام داده اميد ٢٠٠٣ مکتوبی در جنوری ۀسی خدمت شان بفرستم که آنرا ضميمنقل پروژه را به زبان انگلي
ولی از آن مکتوب و از آن پروژه احوالی نيامده شايع گرديد . شکل پيدا گرددوار بودم که راھی برای رفع آن م

که آقای احمد زی از آن وزارت کنار رفته و در عوض او آقای داکتر احدی به آن کرسی نزول اجالس فرموده 
بسيار از قضای روزگار چندی بعد در کنفرانسی در ھالند يکی از دوستان احدی را که نسبت به من شفقت . اند

من که . اين دوست تا يک ھفته ديگر جھت اجرای مھمی راھی کابل و ديدار با داکتر احدی بود. دارند، ديدم
ھنوز در سودای آن پروژه غرق بودم، نقلی از آن را به آن دوست داده خواھش کردم که جھت اجرای آن 

 حال گرسنگان و تشنگان نيمروز پروژه از وزير صاحب جديد محترم ماليه خواھش نمايند تا نيم نگاھی بر
دوست من، آقای احدی را آنقدر به تنگ کرده بود که سر انجام آقای احدی ناگزير شد که با وزير . بيندازند

سرحدات که در سابق والی نيمروز بود و از موضوع آگاھی کامل داشت و وزير انرژی و آب در مورد به 
ير به اين نتيجه رسيدند که چون تخصيص وجود ندارد حاال کدام در پايان مشاوره، اين سه وز. مفاھمه نشيند

  . کاری از دست شان ساخته نيست
روژه ھا اين پباد رفته بود، به خصوص که ما بار نيمروز بر ۀ نيمی از اميد من در ارتباط پروژالبته تا اين جا

راوانی را در مورد آن بر انگيخته و ھای علمی آلمانی ارائه کرده و خوشبينی ھای فرا در مجامع افغانھا و نھاد
  .بخش ھای علمی آنرا نيز به نشر رسانيده بوديم



 م مريضی مھلکی به سراغ نگارنده آمد چنانکه گاھی در شفاخانه و گاھی در خانه ٢٠٠۵به ھر حال، در سال 
مر وزير آن زمان تازه يکی دو روزی را در خانه نگذشتانده بودم که آقای حنيف ات. با آن دست و گريبان بودم

. وزارت انکشاف دھات به آلمان تشريف آورده و به خاطر ھمکاری در پروژه ھای انکشافی سراغ مرا گرفتند
جانب با آن وزارت و در خصوص ايشان لطف نموده مرا به ھامبورگ دعوت کرده و در مورد ھمکاری اين

 بد بود چنانکه در شھر ھامبورگ به با آنکه وضع صحی من خيلی.  نيمروز طالب معلومات گرديدندۀپروژ
ولی با آنھم آقای اتمر لطف کرده منتظر ماندند تا من بعد از چند . صورت عاجل باز ھم ساکن شفاخانه شدم

 پروژه ھای بازسازی به ۀال طی چھار ساعت ھر آنچه در رابطبه ھر ح. ساعتی از شفاخانه خارج شدم
ھات به عرض م می آمد خدمت وزير صاحب انکشاف د زراعت و آبياری نيمروز به نظرۀخصوص پروژ

 نيمروز در ۀ اتمر گفتند که امکان تمويل پروژدر پايان آقای.  فراوان شان قرار گرفتۀرسانيدم که مورد عالق
عالوه بر اين جناب شان . وزارت انکشاف دھات ممکن است" ھمبستگی ملی" عمومی عمرانی ۀچوکات برنام

 رسمی ميفرستند تا من وارد کابل شوم و با ۀ ديگر برای من دعوتنامۀد که تا دو ھفتينه وعده سپردنبه اين کم
ولی از آن اجراآتی که وعده سپرده شده بود احوالی نيامد و آن دعوتنامه . ايشان در حل آن مشکل مفاھمه نمايم

 از جانب ديگر ايشان .که قول داده شده بود تا حال که از آن بيشتر از دو سال می گذرد، مواصلت نکرده است
ورنه معلوم نبود که چه بالی بدی بر سر مردم ، وليت وزارت معارف را متقبل می شدند ؤھم بايد مس

در اين عصر الکترونيک و الکتروتخنيک و ! درک نيازمندی ھای مبرم افغانستان می آمد، زيرا ايشان با
 از طالبان بربايند مسيرموفقيت را در اين  مدرسه دينی تأسيس کنند و گوی ٣٠٠٠انقالب صنعت می خواھند 

  !و اگر نه کشور ما چقدر ديگر به عقب ميرفت
ھا و شب ھا در چين و شکن زمان نا پديد ميگشت و اوضاع وطن تار و تيره تر می شد و بدين ترتيب روز

اميد به اين شرح . دشدت باد و حدت طوفانھای ريگ در دشت ھای جنوب غرب کشور بيداد بيشتر می نمو
 زراعت و آبياری نيمروز به تدريج از بين رفته می رفت و ھمه روزه خاکھای خوب زراعتی ۀتطبيق پروژ

تا اينکه در ، بيشتر زير ريگ نا پديد می شد ولی سودای آن پروژه از کنج دل من ھرگز بيرون نمی رفت
در ھالند داير " الی افغانستانکنفرانس بين المللی در مورد اوضاع امنيتی و عدالت انتق "٢٠٠۶دسمبر سال 

 اقتصادی انکشاف ۀ کردند تا در مورد امکانات بالقوين قلم خواھشصاحب ا گردانندگان کنفرانس از. گرديد
سرحد است، چون واليت نيمروز ھم با پاکستان ھم . واليات ھم سرحد با پاکستان در کنفرانس سخنرانی نمايم

از قضای روز گار که در آن کنفرانس دو نفر از . ی چند برفت نيمروز ھم سخنۀبنا بر آن در حول پروژ
خانم جويا که دولت . وکالی ولسی جرگه خانم ماللی جويا و محترمه شکريه بارکزی ھم اشتراک داشتند

افغانستان را بحق دولت مزدور و دستنشانده می دانست، اميدی به تحقق آن پروژه را از طريق ولسی جرگه 
و بحث ھا خانم شکريه بارکزی وعده سپرد که چون  ايان سخنرانی ھا و در جريان جرولی در پ. نمی ديد

 که یايشان عضو کمسيون پروژه ھای انکشافی ولسی جرگه ھستند، بنا برآن به اساس مکلفيت ھای رسمي
ل از اين وعده ھم اينک يک سال و دو ماه ميگذرد ولی تا حا. دست می گيرند  نيمروز را رویۀدارند، پروژ

  .کدام اقدامی در زمينه صورت نگرفته است
 ساختار ھای زير بنايی کشور به حساب می آيد، به ۀ نيمروز که از جملۀبدين شرح روشن گرديد که به پروژ

کر مردم نبوده،  التفاتی نکرده و ثابت شد که دولت و حکومت افغانستان در ف اندکاصطالح دولت افغانستان
آخور بيگانه دارند، به  گو که سر درصدرنشينان دروغ. اجنبی ھا نيستند در دست  بی جانیۀچيزی بيشتر از آل

 جيب ھای  به خود کامگی خويش آغشته بوده وجای سيرکردن شکم ھای خالی مليون ھا انسان اين سرزمين،
يی به  مستعمراتی و غارتگران خارجی باند ھای مافياۀداره ماران داخلی در ادار. سازندپر خود را پرتر می 

وجود آورده و فقط در فکر زراندوزی و چپاول دارايی ھای عامه و پروژه ھای نمايشی از پول ھای باز 
 ھای اقتصادی کشور ھيچگونه توجھی صورت نگرفته و در رأس وزارت ھای کليدی بنابه زير. سازی اند

ی با استعمار در ھاله و در مملکت آدم ھای غير مسلکی، خاينان و جنگساالران گماشته شده اند که در ھمکار
زاد اگر به اصطالح دولت افغانستان از قيد اسارت اجانب آ. غوغای ديموکراسی به تباھی کشور مصروف اند

 نيمروز تطبيق می گرديد، امروز نه تنھا ده ھا ھزار جريب زمين از ۀو يک دولت ملی می بود و پروژ
 نيمروز صاحب کار نيز شده و سطح ۀران نفر در پروژی ماند، بلکه ھزاتعرض باد و تجاوز ريگ در امان م
 ملل متحد ھمين اکنون در ۀکه قرار معلومات مؤسس توجه به اينبا . توليد مواد غدايی تا جايی باال ميرفت

 خارجی ھاميھنان ما گرسنگی می کشند و در انتظار کمک   م حدود شش ميليون نفر از ھم٢٠٠٨زمستان 
ق اين پروژه می توانست دست کم مشکالت مردم محل را از بابت مواد ارتزاقی روز شماری می کنند، تطبي

ه صورت جبری رد مرز می که از ايران به نيمروز ب عالوه بر اين به عده ای ازھزاران تن مھاجری. حل کند
  .  کار را مساعد گرداندۀشوند زمين

 به بی اعتنايی و بی تفاوتی ده شده بود که به صورت علمی سنجي زراعت و آبياری نيمروزۀبه ھر حال، پروژ
کسی بر آن پرتوی از مسؤلين دستگاه حکومت روبرو گرديده و سر انجامم در نسيانکدۀ دولت جاگير شده و 

 رشته ھای اميد مرا در آن مورد اين واقعيت.  نا شنيده ماند رابه گوش زمانه آن ترانه التفات نينداخت و



.  داشت تا برخی از مطالب آنرا جھت آگاھی وطنداران ارجمند به نشر برسانمباريکتر ساخته رفت و مرا بر آن
از اينکه نشر ھمه مطالب پروژه ضرور و تا جايی برای عده ای قابل فھم نيست، الزم دانستم مختصری از آن 

  و اضافات کوتاھی بسياربخش نتايج اين تحقيقات را که شامل عموميات اين پروژه ميگردد با اختصارات
البته اين کار باعث گسستگی رابطه منطقی و بھم پيوسته مطالب پروژه . خدمت وطنداران ارجمندم قرار دھم

  .اميد وارم که اين گسستگی فھم آن مطالب را مشکل نگرداند. ميگردد
از اينرو در بخش اول به معرفی واليت نيمروز به حيث منطقه ای از سيستان افغانستان پرداخته و در بخش 

ھای زراعت وده و در خصوص احيای مجدد ساختار دوم و سوم به مشکالت اقتصادی اين واليت مکث نمھای
در پايان بخش سوم جا دارد سر گذشت جالبی را . و آبياری آن سامان به صورت فشرده مطالبی ارائه ميگردد

  .که در جريان کار در ساحه اتفاق افتيده خدمت خوانندگان گرامی ارائه نمايم
  
  

  
  يمروز سرزمينی در سيستانن

  
  )اولبخش (

  
 :اوضاع طبيعی سيستان  ١

ی ساخته شده که در حصار کوھساران ھندوکش در ا فرو افتاده ۀ جنوب غرب افغانستان از يک ساحۀحوز
). ١نقشه (غرب قرار دارد  سليمان در جنوب و سلسله کوه ھای کرمان ايران در یاھشمال و شرق، کوھستان

در اثر فرو رفتن طبقات زمين در امتداد کوھساران ھمجوارش به وجود آمده شامل دشت  وسيع که ۀاين حوز
ھای غرب و جنوب غرب کشور بوده، به صورت عمومی از شمال و شرق به طرف جنوب و غرب مايل 

در جنوب و جنوب شرق و ) ريگستان( جنوب غرب کشور شامل دشت ھای ريگی ۀ اين حوزه در منطق.است
، می ادامه دارددر شمال غرب و امتداد دشت ھای سنگی سيستان که از ايران ) دشت مارگو(دشت ھای سنگی 

ديم سيستان باستان که در ق. "دشت ھای ريگستان و مارگو توسط دريای ھلمند از ھمديگر جدا ميشوند. باشد
ی ايران امروز از جنوب غربی افغانستان و قسمتی از حاشيه شرقای شد، حصه زره و پسانتر زرنج ناميده مي

 وسيعتر را در بر ميگرفت که شامل مناطق ھلمند وسطی و عالقه ھای ۀا احتوا ميکند و در گذشته يک ساحر
 سيستان يعنی در نواحی غرب سيستان ۀفتدر پايينترين نقاط حوزۀ فرور). ٩سه، ص " (قندھار نيز ميگرديد

 خيلی پايين افتيده است، ی ھلمنددريااز سطح که )  کيلو متر مربع١٣۵٠حدود : وسعت ( زره ١آبريزھای گود
 سابوری که آنرا ھامون ھلمند نيز مينامند و ٣، ھامون)  کيلو متر مربع۵٠٠٠حدود : وسعت ( عام ٢اشکين

کابل : مقايسه (است  متر ۵٠٠ارتفاع اراضی از سطح بحر در اين نواحی کمتر از . ھامون پوزک قرار دارند
ساحه آبگير دريای . که باعث جريان آب ھلمند بدانسو گرديده است) ع دارد از سطح بحر ارتفا متر1760

ر از يک سوم افغانستان را در تھلمند با معاونين آن که شامل خاشرود، فراه رود و ادرسکن نيز می شود، بيش
 را به  بستهۀ که حوز٤ ھامون ھلمندۀور نيز به اين فرورفتگيھا در حوزآبھای رودخانه ھای مذک. بر می گيرد

نقشه (می سازد و از جنوب به شمال ادامه می يابد ، می ريزند ] ۵٠، ص ۵[ کيلو متر ٢٠٠طول مجموعی 
٢ .(  
  

                                                 
  1 .ی به مفھوم جھيل يا آب ايستاده آمدهي گود به زبان اويستا

).٢٧سه، ص ( حواشی ھامون را که به صورت موقت زير آب می رود اشکين می نامد  2  
.فرھنگ عميد. ت و يا زمين ھموار را ھامون يا ھامن گويند دش 3 

.ھامون پوزک را نيز ھامون ھلمند می خوانند.  شامل حوزه ھای فرو افتاده ای ميگردد که آب ھلمند در آنھا ميريزد 4  



 
  .نقشه از نگارنده.  آبگير ھلمند با کول نمکسارۀحوز : ٢ نقشه   ].٢[ فرو افتاده جنوبغرب افغانستان ۀ حوز :١نقشه 

  
در باقی ايام . اخير خزان و آغاز بھار درياھای ادرسکن، فراه رود و خاشرود آب ميداشته باشنددر ماه ھای 

سلسله کوه ھای دورادور حوزۀ سيستان مانع دخول .  خشک ميشوندمسير جريانسال به صورت اکثر در 
ر دوره ھای اين حوزه د. جبھات بارانی بداخل حوزه ميگردند که در نتيجۀ آن اقليم منطقه خشک می باشد

در دوره ھای بعدی، اين ترسبات . گذشته جيولوجيکی زير آب قرار داشت که در آن ترسبات بحری بوجود آمده
ست، فرسوده شده و باعث به وجود آمدن خاک ھای خوب  امواد عضوی بحری که دارای مواد آھکی و

ی به وجود آمده اند که ئ خاکھاتنھا بين دالرام و زرنج در بعضی مناطق. زراعتی و حاصل خيز گرديده است
ھمچنين آبھای عظيم زيزمينی که از . اين خاکھا در دشت مارگو ھم ساخته شده اند. دارای مقدار معين گچ اند

 بزرگدانه  اتقال يافتۀدامنه ھای ھندوکش که از احجار. ھندوکش منبع می گيرند در ھمين سمت در حرکت اند
اخته، مانع جريان روی زمينی آب گرديده و از ضياع آن جلوگيری می ساخته شده اند، نفوذ آب را مساعد س

. عالوه بر اين چون نباتات در اين مناطق کمتر وجود دارد، تبخير آب از اين طريق ھم صورت نمی گيرد. کنند
 عرض دارد،  جنوب غرب کشور که چندين صد کيلو متر طول وۀفتاداز ھمينروست که اين حوزه وسيع فرو ا

حتا در بعضی مناطق اين آبھای زير زمينی به .  آبدار که کيفيت خوب دارند، غنی استۀات به ھم پيوستاز طبق
. خاطر نشيب کافی که از ھندوکش آغاز ميگردد زير فشار قرار داشته به قوت خود به بيرون فوران ميکنند

 دوره ساسانيھا سکه ھای. ارند متر قرار د١٢ تا ١٠سطح اين آبھای زير زمينی در سيستان افغانستان در عمق 
ن ده، زيارت اميران صاحب و چخانسور يافت شده، نشان می دھند که آبھای زير زمينی ايکه از چاه ھای ک

  ].١[ قديم مورد استفاده قرار می گرفتند ۀحوزه برای آشاميدن از ازمن
ھم داده و نقش ھای مثبت و در حوزه فرو افتاده جنوب غرب افغانستان چند عامل اساسی طبيعی دست به دست 

  .منفی اقتصادی را در ساختار ھای طبيعی بازی کرده اند که اين يکی آب و آن ديگری باد است
  

رودخانه ھزار "دريای ھلمند که در اوستا بنام تومانت يا ايتامند ياد گرديده و به قول عرب : دريای ھلمند 
 کيلو متر طول داشته و از چشمه تا ١۴٠٠ تقريبی است که دراز ترين دريای کشور بوده، به صورت" شاخه

.  کيلو متر مرز مشترک ايران و افغانستان را می سازد۵٠دھانه به خاکھای افغانی متعلق می باشد و حدود 
 ۴٠ريزند که به صورت تقريبی  می گيرند، به ھلمند ميآبھای نواحی جنوب ھندوکش که از مناطق برفگير منبع

ھلمند . با آب شدن برفھا در تابستان دريای ھلمند طوفانی ميگردد. نستان را احتوا می کنددر صد منابع آب افغا
داشته پيوسته تر  در بخش بااليی خود آب کمتر، بستر باريکتر، دل تنگتر و شر و شور و غريو و غوغای بلند

سد، پھن و پھنتر در حاليکه در بستر وسطی و پايانی خود ھمينکه به واديھای وسيع می ر. در خروش است
، دلش فراخ و فراختر گرديده، با آنکه مقدار آبش پيوسته بيشتر می گردد، شر و شور و )۵تصوير (شده 

در بعض جاھا تا يک (در جاھاييکه بستر ھلمند بزرگ می شود .  وغوغايش خاموشتر شده می رودخروش
با اينکه ھلمند مناطق وسيعی را در دو جناح از کرم . ون بزرگان خاموشی اختيار می کند، چ)کيلو متر

خويشتن سبز می گرداند، ھزاران گرسنه را سير و تشنه لبان بی شماری را سيراب می کند، در خود فرو می 
که گاھی حجم آن ھلمند با آب فراوان . ش ريا پنداشته نشودسخاوت فريادی سر نمی دھد تا فيضرود و از اين 



می رسد، در مسير طوالنی خويش ) ١۵يک ص ( متر مکعب در يک ثانيه ٢٠٠٠٠ چھار برجک تا ۀ منطقدر
ده، به ھمديگر ساييده و از ماحصل آن ترسبات پر فيض و يشاات زمين را با گذشت مليونھا سال خرطبق

لمند را سرزنش کرده و بسترش را از در خشکسالی ھا باد ھای توفنده حتا ھ. باريکدانه ای بوجود آورده است
  ).۶تصوير( ريگ می پوشانند 

  

  
  ر دريای ھلمند در خشکسالی ھا ريگ در بست :۶تصوير   . م٢٠٠۵آبخيزی، تابستان   دريای ھلمند در اوقات :۵تصوير 

  .٢٠٠٢زرنج، تابستان . ميخوابد               
 

قبل از .  کيلو متر مربع وسعت دارد، می ريزد٢۵٠٠٠ود دريای ھلمند در ساحۀ سيستان افغانستان که حد
تر مربع  کيلو م٢۵اعمار بند کجکی رود ھلمند در يک سال آنقدر مواد رسوبی را انتقال می داد که يک ساحۀ 

رود ھلمند بعد از ھر چند ھزار سال مسير ). ٢٨سه، ص ( سانتی متر بپوشاند ٣٠ را می توانست با ضخامت
ه باعث دگرگونی اشکال جھيل ھا و به وجود آمدن ترسبات خوب دلتايی گرديده، بھترين ر داديخود را تغي

 ۀزمين خاکھای زراعتی را که آگنده از مواد عضويست به وجود می آورد که ساحات وسيعی را در بر گرفته و
ر دلتای  در صد مردمان مصر د٨٠از فيض ترسبات دلتايی حدود : مقايسه (زندگانی را مساعد ساخته است 

 ).دلتا ھای نيجر و ميکانگ نيز مناطق پر برکت و پر نفوس اند. نيل زندگی می کنند
يک عامل اين خشکی .  سيستان خشک استۀسب به اوضاع جغرافيايی اقليم حوزمتنا :  بادییاھفرسايش

ۀ ھا درج در تابستان. وزند وزش باد ھای گرم و قوی است که به صورت عمده از جانب شمال غرب می
 گرديده در نتيجه ھوای سرد را از ی گرمگراد باال ميرود که باعث صعود ھوا  درجۀ سانتی۶٠حرارت تا 

اين بادھا که . ميگردد" بيست روزه و باد ھای صد "وزيدنمناطق ترکستان به حرکت می اندازد که باعث 
ترسبات گرانبھای رسد،  کيلو متر در ساعت می ١١٠ کيلو متر و سرعت شان تا ١٢٠ شان تا ساحۀ فراگير

از برکت باد ھای موضعی که از ھندوکش می خيزند و در . ھلمند را به دور ترين نقاط اين حوزه می رساند
زمان ديگری از سمت مخالف باد ھای صد و بيست روزه می وزند، اين خاک ھای باد آورده به صورت 

اتر ھلمند به اين بازيھای طبيعی قوت بيشتر حرارت بلند منطقه و آب خيزی ھای متو. جالبی مخلوط می شوند
از جانب ديگر در جاھاييکه زراعت صورت نگيرد و نباتات وجود . بخشيده و ماحصل آنرا افزايش ميدھند

 به نداشته باشد و خشکسالی ھم آمده باشد، باد ھای شديد خشک کننده باعث به وجود آمدن تپه ھای ريگی
 شان مدام تغيير خورده می رود و زمين ھای زراعتی را  و حجمه شکل و ريگ روان گرديده کاشکال مختلف
به گونه مثال مناطق وسيع در دشت ھای ريگستان و ساحات کالن در نواحی جنوبی انحنای . می پوشانند

تپه ھای ريگی گاھی به صورت کتله يی و گاھی ھم جدا از يک ديگر به وجود ). چھا برجک(دريای ھلمند 
بسياری مناطق سيستان ريگ  در.  ھم چندين کيلومتر عرض و کيلومتر ھا طول پيدا می کنندمی آيند، زمانی

  ).٧تصوير ( اشغال ميکند  راھای روان زمين ھای زراعتی
گذشته از اين در اثر وزش باد و حرارت زياد، رطوبت طبقات پايينی خاکھايی که حاوی نمکيات باشند، به 

در نتيجه در قسمت ھای سطح زمين در بعضی جاھا طبقات باريک آھک . طرف باال آمده و تبخير می شوند
عالوه بر اين .  اين خاکھا را کاھش می دھدزراعتیکه اھميت ) ٧تصوير ( به وجود می آيد  و نمکدار

 ملی متر در سال می رسانند و اين در حاليست ۵٠٠٠حرارت بلند و باد ھای توفنده، تبخير را شدت بخشيده تا 
در اثر تبخيرغلظت نمکيات در آب ازدياد .  ملی متر می باشد١٠٠ی در اين نواحی ساالنه حدود که بارندگ

  . يافته، اکثر آب غدير ھا و جھيل ھای سيستان نمکی گرديده اند
يکی اينکه در اثر وزش باد ھا و انتقال ريگ و : در اينجا الزم است از دو بازی ديگر طبيعی نيز ياد گردد 

 چون خاکھای مسيری. اشی بستر دريای ھلمند در بعض جاھا از اصل بستر عميقتر ميشوندخاک گاھگاھی حو
 بلند تر می مانند و در اين ، نميتواندانتقال داده از اينرو باد آنرا  وکه آب در آن جريان دارد تر يا مرطوب است

که يک يگر طبيعی بازی د. صورت آب در سطح باالتر از اراضی در جريان می باشد و اين غير عاديست



 طبيعی می داند، اينست که آبھای ھامون پوزک و ھامون سابوری با وجود تبخير ۀآنرا معجز] ٣[محقق آلمانی 
دليل اين معجزه طبيعی اينست . بسيار زياد، شيرين اند و حتا تصور چنين پديده ای در چنين منطقه ای نمی رود

که در سرحد افغانستان و  زمين به سوی دلدلزار ھايیکه اصل آب ھامون پوزک و ھامون سابوری در زير 
در نتيجه جای آنھا را آب ھای زيرزمينی شيرين که از ھندوکش تا . ايران قرار دارند و عميقتر اند جريان دارند

از اين سبب يک کتله آب شيرين که مقدار نمکيات آنھا . اينجا فاصله ھای طوالنی را طی کرده اند، ميگيرند
 حيات را در آنجا بيشتر تقويت ۀباالی آب نمکی قرار گرفته و زمينک ملی گرام فی ليتر است، در کمتر از ي
  .کرده است

  

 تپه ھای ريگ روان که در جنوب چخانسور خاک ھا را می  :٧تصوير
  .پوشانند

  .                م٢٠٠٢               تابستان
  

ای محيط پرورش نباتی و حيوانی منجمله برای توالد و تناسل و آبھای ھامون ھلمند با دلدلزار ھای آن بر
] ۵٠، ص ۵[قرار تحقيقات کارمندان ملل متحد . مھاجرت پرندگان، محيط بس مھم و جالبی را تشکيل می دھد

 نوع می شدند زندگی می ١۵٠ م حدود نيم مليون پرندگان آبی که شامل ١٩٧٠تنھا در ھامون پوزک در سال 
 نوع پرندگان کمياب از قبيل قو، ٨گذشته از اين . دگان کوچی نيز شامل اين انواع می باشندکردند که پرن

بر عالوه در اين ھامون . ، فالمينکو و غيره در آنجا بود و باش می کردند)مرغ سقا، فرھنگ عارف(پيليکان 
  ].۵٠، ص ۵[ده بود  حيات پرندگان، حيوانات و انسانھا را مھيا کرۀ نوع ماھی پيدا می شد که زمين١۴٠

اين مصيبتی است که کشور ھای صنعتی آفريده و ضربتش بيشتر ( زمين ۀ حرارت کرۀدر اثر بلند رفتن درج
ھای پيھم را موجب گرديده، مقدار آب ھلمند به شدت کم شده  که خشکسالی) به کشور ھای فقير وارد می گردد

، ۵ [٢٠٠١\٢٠٠٠ مليون متر مکعب در سال ۴٨ به ١٩٩٢\١٩٩١ مليون متر مکعب در سال ٢٢١٢از (بود 
 در صد کاھش ٩٨ م آب ھلمند در مقايسه با مقدار متوسط آب ساالنه اش، ٢٠٠١چنانکه در سال ]. ۵١ص 

 در نتيجه آبريز ھای ھلمند .توسط ساالنه اش جريان داشت و بس در صد آب م٢يافت يعنی اينکه در ھلمند فقط 
  ).٩و  ٨تصاوير ( در صد خشک شدند ٩٩تا 
  

قايق ھای ھامون خشکيده ھلمند، تابستان:  ٩    تصوير    م٢٠٠٢نيزار ھای ھامون خشکيده ھلمند در سال :  ٨تصوير 



  ].۵٢، ص ۵              [
  

  . م٢٠٠٢

 احوال تاريخی سيستان ٢
مان به صورت در رابطه با تاريخ سيستان در اينجا تنھا از سيستم ھای پيشرفته و حيرت انگيز آبياری آن سا

کسانيکه به تاريخ سيستان عالقمند باشند می توانند به آثار  (فشرده و بسيار مختصر يادآوری می گردد
چنانکه در باال توضيح گرديد، سه . )سيستانی مراجعه نمايند اکادميسين اعظم کانديدایتاريخنويس شھير کشور 

ت بلند منطقه زمينه حيات و رشد مدنيت ھای عامل اساسی يعنی خاک ھای خوب زراعتی، آب فراوان و حرار
 سيستان مھد تمدن قديم ۀز ھمين روست که وادی ھلمند و حوزا. کھن را در حوزۀ سيستان مساعد گردانيده بود

زندگی قبل التاريخ بشر :"تاريخ نويس شھير کشور زنده ياد احمد علی کھزاد می نويسد که . اين خطه شده اند
در . نی و شکار دورۀ استقرار در اراضی، اھلی ساختن حيوانات و آغاز زراعت می آيدبعد از دورۀ مغاره نشي

خاک ھای افغانستان ساحه ئی که برای زندگانی بعد از مغاره نشينی و شکار مساعد باشد و انسان در مجاورت 
احۀ بزرگ مسير رودخانه ھا از آب و ھوا و خاک مساعد استفاده بتواند چندين جای است که اھم آن سه س

در صفحات باختر آمو . يکی سيستان، دوم حوزۀ ھريرود و سوم صفحات باختر در شمال ھندوکش. ميباشد
 ھيرمند و معاونين آن می ۀ ھريرود و در سيستان رودخانۀاونين آن، در حوزۀ ھريرود رودخاندريا و مع

ت در سيستان که ساکستانا يا قدمت سکون] ١[بنا بر آن قرار اظھارات محقق آلمانی ). ۶دو، ص " (گذرند
.  سال می رسد۵٠٠٠زاکستان ھم ناميده ميشود و عرب آنرا سجستان و يونانيھا درانگيانا خوانده اند، تا 

ھمچنانيکه مدنيت ھای کھن گيتی در سواحل نيل در مصر، دجله و فرات در بين النھرين، سيحون و جيحون 
خاشرود افتند، به ھمان گونه مدنيت قديم سيستان از فيض ھلمند، در آسيای ميانه، گنگا و جمنا در ھند پرورش ي

 اين فرھنگ کھن ايجاد سيستم ھای عالی آبياری، مزارع، بند و نھر، ۀ عمدۀمشخص. و فراه رود رشد کرد
زراعت و مالداری، صنعت و پيشه وری بود که باعث ايجاد ثروت ھای بزرگ و مجد و شکوه عظيم در 

 ۀيای ھلمند ساخته شده بود که زميندر قرن اول م در باالی در) بند خوش( اولين بند چنانکه. منطقه گرديد
  ].١[توسعه مزيد آن مدنيت کھن را بيشتر مساعد گردانيد 

 ۶ متر با عمق تھدابی ١٠ متر و بلندی ٧بود که از سنگ و سنگ آھک به عرض ) بند ھاونگ( دومين بند 
 م امکانات آبياری مناطق حوضدار و پايتخت ھای قديم ۶ تا ٣رن متر ساخته شده بود که اندکی قبل از ق

 ثلث آب ١٩در قرن " انگليسھا ئۀدر اثر توط]. (١[سيستان يعنی مناطق شھرستان و زرنج را تامين می کرد 
که )) ٢٣سه، ص ") (بيشتر از ثلث اراضی سيستان از پيکر افغانستان جدا و به ايران متعلق گرديد ھلمند و
شھرستان پايتخت قديم سيستان به خاطر يک آب خيزی . اطق شھرستان و حوضدار نيز می گرددشامل من

 اين آب خيزی مسير ھلمند ۀدر نتيج]. ١[ين رفت، تخريب گرديدمدھش در ھلمند که در آثر آن بند ھاونگ از ب
حادثه آھسته آھسته بعد از اين . ر کرده و پايتخت از شھرستان به زرنج انتقال پيدا کرديبه طرف شمال تغي

 م قابل استفاده بود و پيوسته توسعه می يافت و بسيار شھرت داشت ؛ بنا ١٢که تا قرن ) بند رستم(سومين بند 
 و شرق شد، که سيستم آبياری را ساده تر و طول نھر ھا را کوتاه تر ساخت که از فيض آن مناطق شمال

 ماه در سال ٩ ھايی که از بند رستم منبع می گرفتند نھر]. ١[ شگوفا گرديد کشيسيستان مرکزی تا نواحی ن
 ماه آب خيزی آب اضافی ھلمند از نزديکی ھای بند از طريق رود ٣در جريان . از آب پر نگه داشته می شدند

نقشۀ ( بيابان و شيله به حوزه ھای پايين افتاده غرب دريای ھلمند به ھامون ھلمند و گود زره ھدايت می شدند
٣( .  



  
نگارنده آبريزھا و عده ای از ]. ١[ سيستان، دريای ھلمند و کانالھای بزرگ آبياری ۀ افتادۀ فروزحو : ٣نقشه 

  .انھار بزرگ سيستان را به رنگ آبی و محل بند کمال خان را به رنگ سرخ نشانی کرده 
  

 در دفع نقش اصلی آن. ان چندان نقش نداردستدر آبياری و زراعت سي) ٣نقشۀ (حوزۀ فرو افتادۀ گود زره 
خطر آبخيزی ھلمند برازنده ميگردد، زيرا آب اضافی ھلمند درآن جمع می شود که اين آب تا زمستانھا زخيره 

 بندر کمال ۀ قبل احداث بند کمال خان در منطق سال۴٠در اخير حدود . ميماند و خطر آبخيزی دفع ميگردد
 سرخ ۀنقط( يک جای واحد ساخته شده اند ھمۀ اين بند ھا در. سفانه به انجام نرسيد شروع شده بود که متأ٥خان

، به خاطر آنکه در آن محل اراضی دارای يک نشيب طبيعی می باشد که به کرم دريای ھلمند و )٣در نقشه 
ده ميرود  چھار برجک به طرف شمال آھسته آھسته کم شۀ به وجود آمده که ميل آن از منطقترسبات دلتايی آن

  ).٣نقشه ( کيلومتر ممکن گردانيده است ١٢٠و آبياری عرصۀ ھای بين ھلمند و خاشرود را در طول حدود 
پايان بودن سطح وادی ھلمند و خاشرود و حاصل خيز بودن زمينھای آن، زمينه را برای نھر کشی و ايجاد 

اشت و ده ھا نھر ديگری که نظر به  کيلو متر طول د٧٠سيستم آبياری مھيا ساخته است، مثل نھر طعام که 
نھر طعام که بين رودبار و چھار . وضعيت اراضی اين جا و آنجا گاھی حتا از باالی ھمديگر می گذشتند

چون از طريق اين نھر بيشتر (برجک حفر گرديده بود قابل کشتی رانی بوده يکی از مھمترين اين نھرھاست 
 از نھر طعام دو نھر بزرگ). نام مسمی گرديده يعنی نھر غذا رسانيافت، لذا به اين مواد غذايی انتقال می 
و ) پرداخت پول نقد کنده شده مزد ونھری که دربرابر  (»زرکن«ديگر بنام ھای يک ٌديگر تقريبا به موازات

قلعه «ۀ اين ھردو نھر از ناحي .تغذيه می شدند )يعنی نھری که با کار بيگار وبدون مزد کنده شده (»زورکن«
ناحيه چگينی بسوی شرق دور  در آغاز ميشوند و به استقامت شمال جريان داشته و )نزديک قلعه فتح(» وکگا

اين  (قلعه کده  تا پوست گاو و بسوی شمالشرق بعد  و رخ نموده)اميرمعن(  دشت اميران صاحبمتخورده بس
 به .می رسند) روف بودمع» نيشک« قلعه در وسط منطقه يی قراردارد که در قرون وسطی به نام واليت 

نی، پوست گاو، ديوال خدايداد، گول سفيد يگاطق کوردو، زيارت اميران صاحب، چگونۀ مثال نھر زرکن به من
 ۀ شرق امتداد می يافتند و در منطقاين سيستم نھرھا پيوسته به طرف شمال و). ٣نقشه ( آب می رساند کشيو ن
 کيلو متر فاصله دارد، وصل ١٢٠بيشتر از ) ار برجکمنطقه چھ( به دريای خاشرود که از ھلمند يشکن

اين سيستم نھر کشی چنان ماھرانه و دقيق آباد گرديده بود که ھم آب ھلمند و ھم آب خاشرود در آن . ميگرديدند
 می رسيد يشک نۀ از خاشرود منبع می گرفت تا منطقده نھر بزرگ ديگری که کۀاز منطق. افتند يجريان می

                                                 
.سمی گرديده اين حصه در گذشته يک مرکز مبادله اموال تجارتی و  توقفگاه کاروان ھا بود که بنام بندر کمال خان م 5  



طول مجموعی نھر . ندی متعددی تغذيه می شدند و تا نواحی چخانسور را زير آب می کردکه از آن جوی ھا
  ).٣نقشه ( کيلومتر می رسيد از نھر ھای متوسط به صد ھا  کيلومتر و١۵٠ھای بزرگ به 

 ١٠۵٠در نيز در مورد سيستم آبياری سيستان  صاحب کتاب صورت االرض  وتاريخ شناس عربابن حوقل 
 ھجری در مورد شرايط آبادانی سيستان ۴۴۵و اما مؤلف نا معلومی  قبل از او در سنه . است نوشته سال قبل

شرايط آبادانی سيستان بر سه بند بستن  ":درگذشته مردم سيستان مثلی داشتند که ميگفتند: "چنين آورده است 
د اندر سيستان بسته باشد، اندر ھرگاه که اين سه بن. نھاده اند؛ بستن بند آب، بستن بند ريگ، و بستن بند مفسدان

 ".ھمه عالم ھيچ شھری به نعمت و خوشی سيستان نباشد و تا ھمی بستند چنين بود و چون ببندند چنين باشد
  .)٢١ستان، چاپ بھار، ص يستاريخ (

بر عالوه . باعث پيشرفت و ترقی فرھنگی، به خصوص در قسمت شمال و شرق سيستان شده است طعام نھر
سط اين نھر به طرف شمال شرق ھدايت گرديده باالخره به خاشرود متصل شده و مقداری از آن تا آب ھلمند تو

سيستم ارتباطی اين نھر حتی زمينه را برای بھبود وضع زندگی مردم شمال دريای .  می رسيديشکمناطق ن
ود ھلمند و باال بردن اين سيستم انھار برای آبياری و تھيۀ آب آشاميدنی از ر. خاشرود نيز مساعد نموده بود

زمينھای حاصلخيز و گرمی ھوا زمينه را برای . سطح آبھای زير زمينی درين منطقه کمک شايانی نمود
سيستم ماھرانۀ آبياری و تقسيم آب نقش عمده را در شگوفايی متداوم . برداشت چندين فصل ميسر می ساخت

ن سيستان به نگھداری ھمين اام توجه ساکناز اينروست که تم. تاقتصاد و فرھنگ سيستان بازی کرده اس
دستگاه ھای آبياری در سراسر سيستان معطوف بود، به خصوص در برابر متجاوزين عرب در بين سالھای 

وری ت م که امپرا١۴٩۵ و٨۶٧ م و در سراسرعصر زمامداری صفاريان در سيستان بين سالھای ٨۶۴ تا ۶۵١
. ان و خراسان نيز می گرديدتبرسطان، بلخ، نيشاپور، کرمان، تخارستصفاريان شامل زابلستان، کابلستان، 
ھای سيستان، به خصوص در مقابل اعراب و در عصر سامانيان، ه مردم سيستان حين اشغال و محاصر

يره، قبل از ھمه امنيت اين سيستم ھای آبياری را که حيثيت ـغزنويان، غوريان، سلجوقيان، تيموريان و غ
  .  را داشت، تامين می کردندشريان اقتصادی سيستان

قرار معلوماتی که در مورد تاريخ سيستان نوشته شده، به صورت عنعنه يی درين منطقه مواد غذايی نباتی و 
از جمله . حيوانی و ھمچنان پنبه به وفرت توليد می شد که قسمت اعظم آن به ديگر نواحی صادر می گرديد

از ميوه ھا خربوزه ،  درنگ، مرچ دولمه، کنجد، ارزن، ماش، ومواد غذائی نباتی گندم، جواری، لوبيا، با
، زيتون، انجير، پسته، بادام، توت، خرما، ليمو و ديگر ميوه ھای  تربوز، انگور، چکوتره، سيب، شفتالو
به صورت عمده از ) گوشت و لبنيات(تھيه و توليدات مواد پروتينی . مناطق گرم مثل نارنج زرع ميگرديد

بيش در  کنار آن پرورش پرندگان نيز کم و اری حيواناتی مانند بز، گوسفند، گاو به دست آمده درتربيه و نگھد
 و قاطر به غرض مسافرت و خراسپ، .  گوشت مورد ضرورت از اھميت خاص خود برخوردار بودۀتھي

پنبه .  يافتگله ھای سيار بز و گوسفند در کنار ناحيه ھای زراعتی سيستان پرورش می. باربری تربيه می شد
در زمينھای تحت آبياری زرع می گرديد و ھم درختھای مثمر و غير مثمر در باغھا و حويلی ھا و ھم در کنار 

از . س ميشدکاريز ھای آب جھت استفاده برای چوب سوخت و ھم نيازمنديھای تعميراتی غر رود ھا و
سند گی و بافند گی برای توليد پشم و  ھای کوچک مانند ريهگاه ھای خانگی و دستگاحاصالت زراعتی در کار

  .پنبه و ھمچنان قالين بافی استفاده صورت می گرفت
 مثال مھاجمين عرب وقتی ۀبه گون. ريخی درک کردآبادانی و ثروت عظيم سيستان را می توان از حوادث تا

رت می افتيدند رسيدند، از شادابی آن در حي ان به مناطق سبز و خرم سيستان میاز سرزمين لم يزرع عربست
 بنا بر آن با گرفتن رشوه از آن دست بر. و گاھی ھم حيف می دانستند آنھمه طراوت و برکت را نابود کنند

  " :افغانستان در مسير تاريخ"داشتند، اينک يک مثال از کتاب مي
ه مصالح» ايران بن رستم«ربيع سردار مھاجم عرب بعد از زد و خورد مختصری با امير محلی سيستان «

 ۀربيع که دارای قامت بلند، جرد. دمجلس معاھده در سه ميلی شھر زرنج و در ميدان جنگ منعقد گردي. نمود
 از ه ایبا موبدان وعد» ايرا ن«. ار داشتبر و دندانھای بزرگ بود ــ روی نعش کشتگان قرتسوخته، لبھای س

يع حارثی را با چنان قيافت بديد به ھمينکه رب» ايران«. نزديک مجلس پياده شد اعيان شھر سواره رسيد و
." گويند در روز اھريمن به چشم اندر نيايد ولی اينک ـ اشاره به ربيع کرد ـ به چشم آيد: "ھمراھان خود گفت 

يک را ترجمه کرد ولی سردار عرب تنھا خنده کرد و قيمت مصالحه را دادن » ايرا ن«ترجمان ربيع سخنان 
»  پذيرفت و راه عرب را به ساير عالقه ھا باز گذاشت»ايرا ن«. تعيين نمود ھزار برده  و يکھزار جام طال

راويان اخبار آورده اند که اين يک ھزار جام طال فقط از يک محل در سيستان ). ۶٩ و ۶٨چھار، ص (
  . پرداخت شده است

 خالف حوزه ھای تمدن سيستان که به موازات مدنيت ھای قديم گيتی چون بين النھرين و بابل رشد کرده بود،
رات اقليم و غيره بی اثر نبود، بيشتر به دست انسان نابود ينابودی آنھا آفات طبيعی چون تغي اخيرالذکر که در

 م آغاز گرديده بود باالخره در سال ١٢٢١و آن اينکه در پی حمالت پی در پی مغل که در سال ]. ١[گرديد 
 گورگانی ند ھزار سالۀ اين منطقه توسط امير تيمور کلتوری چۀ م به روند ترقی اقتصادی و توسع١٣٨٣



تيمور لنگ قبل از آنکه به قتل عام مردم بپردازد، اول بند رستم .  پايان گذاشته شدۀمشھور به تيمور لنگ نقط
و سيستم آبياری سيستان را که با مشقات و مصارف فراوان در طول قرنھا آباد گرديده و توسعه يافته بود 

غلھا شھر سيستان را با م. " نتيجه انسان و حيوان دچار تشنگی و گرسنگی شده ھالک گرديدنددر. ويران کرد
رد و بزرگ جمله مسلمانان سيستان از زن و مرد و خ. و نفوس شھر را بکشتندکرده  آن منھدم ۀبرج و بار

در پی قتل و . )٢٢١چھار، ص " (جنگ کردند با کارد و تيغ تا ھمه کشته شدند و عورات ھمه شھادت يافتند
خرابی ھای تيمور تعداد انسان در منطقه آنقدر کاھش يافت که توان سد کردن ھلمند و اعمار مجدد دستگاه ھای 

که از ھالکت نجات يافته بودند فقط در ساحات محدود فروافتاده که آب  زندگی آن عده ای. آبياری نمانده بود
ھای زيبا و قصبات آباد تخريب ر گرديد و باقی شھرمی رسيد؛ منحصھلمند به آنجا ھا به صورت طبيعی 

ه دست باد افتاده در زير ش به با دستگاه ھای پيشرفته آبياريآنگاه خرابه ھای آن تمدن عالی و با شکو. گرديدند
با ] ١[ سانتی متر ١٢٠ تا ۶٠عالوه بر اين، باد آن خاک ھای پر برکت را تا ضخامت ھای بين .  شدخاک دفن
تخريب زراعت و . ول نابودی مدنيت با شکوه سيستان انسان است نه طبيعتؤه اين ترتيب مسب. خود ببرد

راقليم در منطقه شد که اين خود تخريب و نمکی شدن آب و خاک را در قبال داشت و يسيستم آبياری باعث تغي
 عاليم شگوفايی تمدن بازيگری باد تنھا اين نبود، اينک باد آن آثار و. انتقال خاک را توسط باد موجب گرديد

ھا و خرابه ھا از زير ريگ عريان کرده، آن الی سيستان را با سيستم نھرھا، برج و باره ھا و بقايای شھرع
 از الف تا ٧تصوير (عظمت گذشته را نمايان ساخته و بر حرمانھای آن زخم ھای کھن پيوسته نمک می پاشد 

  ).ج
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  . م٢٠٠٢انه ھای مدنيت قديم سيستان در سمت جنوب چخانسور، تابستان  وير: الف تا ج ٧تصوير 

  
با آنھم بعد از اين ويرانی خانمانسوز و خانه بر انداز، قسمتھای بسيار کمی ازين سيستم آبياری دوباره توسط 

 از آنجاييکه اسکان. داختندمردم آن مناطق احيا شد که در ساحۀ بسيار کوچک به کارھای زراعتی می پر
ی ئ مردم، به زمينھای زراعتی که دارای آب بود، ارتباط مستقيم می گرفت، لذا رجوع مردم در قسمتھاۀدوبار

در اثر اتفاقات . ھا به وقوع پيوستيان داشت، به خصوص در امتداد نھرکه نھر ھا دوباره احيا شده و آب جر
ند  دانشمۀبه گفت.  فرو رفتگ در دل رينيز به خرابه تبديل شدهبعدی تاريخی بار ديگر اين آباديھای کوچک 

سيستان زمان به عقب بر  اينک در.  نيم قاره از بين برفت و به دشت تبديل شدۀدر نتيجه گدام غل] "١[آلمانی 
خرابه ھای ." می گردد، حال تراوشی از گذشته دور است و اين گذشته بزرگ رويا يی از آينده می باشد

ومتر توسط باد از زير ريگ قد بر افراخته و ما را به ياد شگوفايی سيستان سيستان به طول و عرض ده ھا کيل
در نيمروز باد ھای شديد تابستانی  «که در باال ھم از آن تذکری رفت  چنان] ١[به قول اين محقق . ندازدمی ا

ی کنند تا  حيرت انگيز تمدن کھن سيستان را از زير خاک بيرون مۀينجا و زمانی آنجا آثار تخريب شدگاھی ا
 ولی ما کجا و ».مگر افغانھا متوجه اين مدنيت ھای از دست رفته شوند و کمر ھمت به اعمار مجدد آن ببندند

 ۵١د در منطقۀ زرنج نھری به نام نھر لشکری به طول واگر چه در زمان زمامداری محمد داو! ھمت کجا
ری امکانات زراعت و آبياری را تا حدودی کيلومتر کشيده شد که با وجود اشتباھات بزرگ تخنيکی و پالنگذا

ولی با تجاوز روس ھا و خيانت و اختناق بيدريغی که خلقيھا و پرچميھا و اسالم سياسی . مساعد گردانيده بود
 حيات بود بار ديگر به ۀدر نتيجه آن نھر که چشم. جر شدندبر مردمان آن محل روا داشتند، آنھا به ايران مھا



و آن سرزمين شاداب و خرم و سرسبز يک بار ديگر به ) ٣تصوير ( از ريگ پر گرديد دست باد سپرده شده و
  .خارزار و خرابه تبديل شد

 کوچکی از ۀتباھات قبلی ھمين نھر بود که گوشتقالی نگارنده و ھمکاران او برای احيای مجدد و اصالح اش
ی برای آبادانی تمامی سيستان سرزمين بزرگ سيستان را حيات دوباره دھد، تا باشد اين پروژه سرمشق

وفان فقر و گرسنگی طوفان ريگ و از ط سرزمين، ولو در مقياس کوچک، از افغانستان گردد و مردم آن
 اجنبی در افغانستان و جنگ ساالری که در وزرات انرژی و ۀ ولی متاسفانه که دولت دست نشاند.نجات يابند

و اين تنھا نبود، متجاوزين امريکايی و ناتو از چندين سال . دآب گماشته شده توجھی به آن داعيه نکرد که نکر
 افغانستان، پاکستان و ايران و نيروی سياه طالبان جنگ خانه ۀه اين طرف با کمک دولت دست نشاندب

 حاصل ۀاين مناطق که از جمل. تش زده اندبراندازی را به خصوص در وادی ھلمند و بخش ھايی از سيستان آ
 بخش زياد نفوس افغانستان را دارند که متاسفانه به ۀ، امکانات تغذي کشور به حساب می آيندخيز ترين مناطق
 و توسعه داده شوند، در حالی چنين ظالمانه تخريب می شوند و يا به مزارع کوکنار تبديل ءعوض آنکه احيا

اع بد و احوال ناپسند که با وجود اين اوض. دنکششھيد افغانستان پيوسته گرسنگی ميمی گردند، که مردم ھردم 
 احيای مجدد ۀبخش سوم اين نوشته امکانات بالقودر وطن در جريان است و پيوسته نا اميدی می آفريند، در 

و " در جويی که آب رفته باز آب رود"به اميد آنکه روزی به قول مردم . سيستان افغانستان ارزيابی می گردد
قبل از آن در بخش دوم اين نوشته در مورد . فرازد و توسعه يابدآن تمدن کھن بار ديگر در سيستان قد بر ا

 .واليت نيمروز صحبت صورت گرفته، چگونگی و احيای نھر لشکری توضيح ميگردد
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