
  
  
  

   آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

  د تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـش کشور نباچو
  ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

  
  

  
 Scientific  علمی

  
  

 ٢١ المان،                داکتر عبدالحنان روستايی 
  ٢٠٠٨فبروری 

  
   زراعت و آبياری نيمروزۀژسرنوشت زار پرو

 
  )دومبخش (

  

  ھاطوفان سرزميننيمروز 
  

  مان را برھمه جا بپاشيم فرياد بايد می گذاشتند خاکستر
 )املوش( .وفانيمگبش شاخه ھای انگشت عشقی بزرگتر را برمان بايد می گذاشتند غنچۀ قلب

  

  : اوضاع طبيعی و اجتماعیــ ١
طرف جنوب به   توسط سطوح مرتفع غربی افغانستان و شرق ايران احاطه شده است که از نيمروزواليت

. غرب به ايران، از شمال به واليت فراه و از شرق به واليت ھلمند محدود است ، از)بلوچستان(پاکستان 
 .دندھ  و دشت ھای مارگو و خاش تشکيل میون ھلمند ھامیقسمت اعظم اين منطقه را فرورفتگی ھا

 کيلو متر ١٧۵٠٠٠آبگيرش به  ۀ ساح کهدريای ھلمند .دارای اقليم خشک و صحرايی است واليت نيمروز
 ھامون ھلمند  واليت نيمروز دردر، بستانھا آب فراوان می داشته باشددر تامربع تخمين زده می شود و 

باشند   پر از آب می اوقات سالی خشک اند، بعضدر تابستانھا که اه رود و فر خاشروددريا ھای .ميريزد
  ).١ شۀ نق (سندر به ھامون ھلمند میآنھا ھم  از اين منطقه گذشته، که



  
  ].١[ نقشه از نگارنده.  با جھيل ھا و دريای ھلمند و خاشرودموقعيت جغرافيايی واليت نيمروز : ١ ۀنقش

  
 ۀحوز. تقسيم شده است) و لسوالی(به چھار حوزه  باستانی زرنج اليت شھر مرکز وبه عالوۀنيمروز واليت 

 چخانسور در ورام در شمال غرب، خاشرود و دال چھار برجک در جنوب، کنگ با عالقه داری کرکی در
 ١  نفر نفوس٢٠٣٨٠٠  کيلومتر مربع بوده و دارای ۴١٠٠٠مساحت اين منطقه در حدود ). ١ شۀنق(  وسط
دھند   را تشکيل مییئثر شان از اقوام بلوچ و پشتون ھستند، تاجکھا و فارسی زبانھا اقليت ھاباشد که اک می

 جۀصورت عمده به زبانھای دری با لھه کنند و ب که با ساير اقوام در باھمی و برادری زندگی می
 يک معلومات مفصل در مورد اوضاع  شمارهخذمأ (زنند مخصوص ايرانی، پشتو و بلوچی سخن می

بی در صورت تقريه  ب م٢٠٠٢ در سال مرکز واليت نيمروز شھر زرنج است که. )تماعی نيمروز دارداج
  . کيلومتر از کابل فاصله دارد١٢٠٠ و   نفر نفوس داشت٣٨٠٠٠حدود 
که در بخش اول اين نوشته تذکار يافت، واليت نيمروز از نظر تاريخی و جغرافيايی در متن تمدن چنان

اساسی را در  آبياری و تقسيم آب نقش ۀسيستم ماھران  وخيز بودن خاک حاصلاشت که سيستان قديم قرار د
پائين بودن سطح اراضی وادی ھلمند از دريای ھلمند . آن بازی کرده است ی متداوم اقتصاد و کلتورشگوفاي

ھای تا گذشته ن بنا برآ .شوند تصادی اين منطقه پنداشته میق اانکشافو خاشرود نيز عامل مثبت در 
 بخش ھای وسيع مواد ارتزاقی برای يۀ را در تھ"گدام غله"نزديک اين ناحيه مدت چندين قرن حيثيت 

 تا قبل از آغاز جنگنيمروز  به صورت عموم .افغانستان و تا جايی برای کشور ھای ھمسايه داشته است
ليکه بعد از جنگ در حا.  دارای توليدات مواد غذايی بيشتر از حد ضرورت خويش بودمتجاوزان روسی

بلکه حتی کمبود ی مورد ضرورت آنجا بايد از خارج وارد گردد، ينه تنھا کليه مواد غذاآن عکس 
 ھای ھمجوار گرديده ر باعث فرار باشندگان اين منطقه به مناطق و يا کشو و جنگ زندگینيازمنديھای اولی

بياری، زراعت و مالداری واليت زيرا در اثر جنگ که باعث مھاجرت مردم گرديد، سيستم ھای آ .است
مينی که ز سر يعنی نيمروزکه بدينگونه . و توليد به رکود مواجه شدنيمروز مثل ساير واليات تخريب گرديد

  و دستخوش طوفانھای باد، بودشگوفايیدر آن علم و ھنر زراعت و آبياری و صنعت و پيشه وری در 
 سامان کرده ايشان را در  اھالی آنو مسکنت رو بهدر نتيجه طوفان فقر . آب گرديدنھای غياطريگ و 

  . ساکن ساخت منجالب گرسنگی
 باورمند به آرمان مبارزين نيمروز توسط ھۀجبم  ١٩٧٩بعد از اشغال افغانستان توسط روسھا در سال 

 اين ۀنمايند.  زياد دھقانان از آن پشتيبانی کردنددو تعداديده ر گ تأسيسآزادی، دموکراسی وعدالت اجتماعی
ئه کرد که اينک قسمتی از ا معلومات مفصل ار م٢٠٠٢ در تابستان  راجع به گذشته و حال نيمروزھهجب

ومت سمت جنوب غرب در صورت يکی از جبھات مقاه  نيمروز بھهجب"  :گردد وی درينجا ذکر ميسخنان

                                                 
  . بخاطر تعداد زياد مھاجرين که از ايران و ديگر واليات به نيمروز آمده اند دقيقأ معلوم نيستاکنون   1



 تحوالت کلتوری و گران روس تبارز کرد که فعاليت ھای مؤثر نظامی را موازی با انکشاف وبرابر اشغال
 نيمروز در آنست که از بدو تأسيس آن تعداد زيادی ھه جبۀيکی از خصوصيات عمد. داد عنعنوی انجام می

نام مجاھدين برای آزادی نيمروز ناميده ه روشنفکران و دمکراتھا در آن نقش و فعاليت داشتند که آنھا ب از
تعصب و فرق و بدون ی بدون تبعيض نژادی و قومپھای وعالوه بر آن افراد از تمام قبيله ھا و گر. شدند می
ی به صورت تکلتوری، سياسی و تربي در کميته ھای مختلف نظامی،. کردند ی در آن نمايند گی میه يمنطق

توان   میتهبرای اثبات اين گف. نوز ھم ھستند منطقه از ھر قشر جامعه فعال بودند و ھدسته جمعی در سطح
.  سال گذشته آزاد مانده بودند٢٣نگ واليت نيمروز نام برد که در ظرف از شھر ھای چاربرجک و ک

 رھبران آن ی از مقاومت در طول سالھای جنگ باعث شھادت تعداد زيادھه گرفتن فعال اين جبصهح
 تجاوزگران دی و دموکراسی در جنگ در مقابلاخاطر آزه  جانھای عزيز خود را بءاين شھدا. گرديد
خود ه نيمروز از اول تا آخر جنگ، غير وابسته و متکی ب ھهجب. نان از دست دادندآ  طالبان و اسالفروس،
برد و اين مقاومت بی سابقه را در مقابل ظلم و فشار  اين جبھه مقاومت آزادی طلبانه را شجاعانه پيش. بود

  سياست قبلی،، در ادامه ھمانمروز بعد از شھادت بنياد گذار آن نيھهجب. بر مردم افغانستنان نشان داد
فضای اتحاد  . توسط شخص با دانش و محترمی رھبری شده و از پشتيبانی مردم آن منطقه برخوردار است

در .  چون نظامی، سياسی، علمی و فکری بر قرار استز روز اول تا کنون در تمام بخشھاو ھمبستگی ا
وپھای قومی جنگی در گرفته وقت اتفاق نيفتاده که بين سازمانھا و گر طول مدت جنگ در نيمروز ھيچ

 نيمروز به صورت نسبی از خرابی جنگ در واليت بنا برآن در مقايسه با ديگر شھر ھای افغانستان .باشد
لقاعده از نيمروز، قت در افغانستان و بيرون کشيدن طالبان و اوبعد از انتقال قدرت به دولت م .امان ماند

گی  و از بين بردن جھل و عقب افتاد آزادی و دموکراسی نيمروز به رويکار آوردن اساسھهمسؤولين جب
با وجود نبودن امکانات توانستند در قسمت تعليم و تربيه، . که طی دو دھه حکمفرما بود آغاز نمودند

واليت نيمروز يکی از دور افتاده ترين و .  شوندموفقفرھنگ و سياست با در نظرداشت اوضاع اجتماعی 
به علت اقليم بسيار گرم و قلت آب آشاميدنی و آبياری، زراعت .  افغانستان استھایامش شده ترين واليترف

ن بدون  با وجود حضور مؤسسه ھای کمکی ملل متحد، داکتراستمردم اين منطقه با مشکالت مواجه ا
ھای پی در پی باد و ھم خشکسالی طوفانھمچنان . گذرانند زندگی بسيار فقيرانه را میمردم  ، و غيرهسرحد

  ".کند  مشکالت آنھا اضافه میبه
 
   :نھر لشکری ــ ٢

قرار معلومات پالن ھفت .  گرديد آغاز در منطقه زرنج در واليت نيمروز١٣۵١ در سالکار حفر اين نھر 
 ھزار ھکتار ١٨,۴دف اين پروژه در مرحله نھايی بھبود وضع آبياری در ساحه ھ )١٩۴دو، ص (ساله 

الن در نظر بود که سربند کانال اعمار گردد و ساختمان کانال آبياری به  پ ايندر.  بودزمين منطقه نيمروز
 کيلو متر ١۵ھمچنان در نظر بود که کانال فرعی چپ به طول . دست گرفته شود  کيلو متر روی٢۴طول 

 کيلو متر به منظور آبياری ساحه زرنج و دشت ٢٠جھت آبياری مناطق خوابگاه و کانال راست به طول 
بر .  و مراقبت شوند احداث گردند و سرک ھابر ھاھ شده بود که زاپالناين  گذشته از.  گردداميران آباد

قرار بود مجموع کار . عالوه ساختمانھای ھايدروتخنيک در مسير کانال آباد گردند و اراضی تسطيح شوند
 به طولر لشکری  نھ،رات پالنيدر اثر تغي.  به انجام برسند١٣۶١ ـ ١٣۵۵ھای اين پروژه در بين سالھای 

 و در  متر٨ متر، در قسمت ھای وسطی ١۵,۵ دھانه  آن در قسمت ھایعرض که  کيلو متر۵١ تقريبی
 ولی سر بند کانال ساخته نشد و باقی کار پالن در ، کشيده شدد متر می رس٢ تا کمتر ازقسمت ھای پايانی 

شمال و  به سمت دريای ھلمند را آبز قسمتی الشکرینھر . اثر تجاوز روسھا به افغانستان تطبيق نگرديد
  .)٢نقشه  ( رساند  تا شھر زرنج و اطراف آن میشمال شرق

  



  
  . بدون نھر ھای جانبی نھر لشکری در جنوب شھر زرنج :٢نقشه 

  . را نشان می دھدرنگ زرد ريگ روان. ]١ [ نقشه از نگارنده
  . م٢٠٠٢ تابستان 

   
گرديد و زراعت و آبياری رونق يافته بود و تعداد زياد  ين نھر ھزاران جريب زمين آبياری میاز برکت ا

  .  درج گرديده است١مشخصات نھر در جدول . مردم درين رابطه صاحب مشغله و کاری شده بودند
  

  نھر لشکریمشخصات  : ١جدول 
 زمان اقدامات و معلومات ارقام

  الکترووات و)ھندوستان( يکا شرکت واپ توسط ريزیپالنطرح و  
 )سويس(

١٩٧۴ 

 ١٩٧۵ غاز کار ساختمانیآ 
 ١٩٧٩ )مطابق به پالن( یيکنترول نھا/ ختم کار 
 ١٩٧٩ توقف کار 

  )قرار پالن(طول کانال   کيلو متر۵١,٣
  )تمام شده( طول کانال  کيلو متر۴,۴٩
 ٢٠٠٠ ) ناتمامکار( توسط طالبان تمديد غير فنی دھانۀ کانال  کيلو متر٢,٧
در امتداد کانال به تدريج تنگتر ( غازآعرض بستر کانال در   متر١۵,۵

 )ميکردد
 

  عرض بستر در ختم کانال  متر١,٢
  قطع از سطح زمين  متر۵ تا ۵,٣
  )خرآ  تااز دھانه( ميالن  در ھزار٠,٢٣
متر   ميليون١,٨۶۵   حجم



 مکعب
صورت گرفته  (UNDP)سط توتا اندازۀ ترميم ساحات دھانۀ کانال  

 .ولی کار به اتمام نرسيد
١٩٩٢ 

  بآساختمان تنظيم  پايه ١٠
غير قابل استفاده ( متر مکعب در ثانيه ٢,٠٧ی ياستيشن پمپ با توانا  دستگاه٢

 )شده
 

  )در نواحی دھانه(حد اکثر ارتفاع ساحل ھلمند   متر٨ تا ۶
  بياری ممکنآمساحت ساحۀ   ھکتار۵٠٠٠٠

  
  :  بر آن مفردات زير قابل يادآوری اندعالوه

حدود  ی کانالن در انتھاآغاز تا آخرترين قسمت آتفاوت ارتفاع بستر کانال از  •
 معادل که است صددر  ٠,٠٢٣ل باشد، به عبارت ديگر اين مي  متر می١١,٥

 . ميشود متردر ھزارمتر  ٠,٢٣بر 
 .باشد متر مکعب می  ٨٧٠٠٠٠جديد حدود  مجموعۀ ظرفيت حجم آب کانال کھنه و •
 . متر مکعب خاک را بيجا کرده اند ١٨٧٠٠٠٠برای حفر کردن کانال در مجموع  •
 ١٣٠٠٠٠٠از  توان رقم آنرا  فيصد کانال توسط فرسايش باد پر شده که می٨٠ تا ٧٠به صورت تخمينی  •
 . مکعب حدس زدمتر  ١۵٠٠٠٠٠ تا
و مقدار اضافی ريگ  اين جناحين از ھم پاشيده کانال با جناحين بسيار شخ حفر گرديده بود که در نتيجه •

 .شود  می زدهمتر مکعب تخمين  ٣٠٠٠٠٠اين مقدار در حدود .  نموده استرا داخل کانال
 بيجا  ديگرمتر مکعب خاک  ۴٠٠٠٠٠کند که در حدود  ھموارسازی دو طرفه جناحين کانال ايجاب می •

 .گردد
 .بايد بيجا گرددمتر مکعب ريگ   ١۵٠٠٠٠برای اعمار، حفظ و مراقبت سرکھای جانبی حدود  •
نال خواھد ريخت که بايد  به کا راصد ريگ رواندر  ١٠ی مجدد کانال حدود ادر جريان يکسال کار احي •

  .دور شود
  

مناسب را در اين انبار ھا سد نا. ندده اشزباله ھای الی روبی باالی سرکھا به امتداد دو طرفۀ کانال ريخته 
ه باعث آن شده تا کانال درين مقطع مورد ھجوم بيشتر ريگ قرار گرفته و نسبت به سازد ک مقابل باد می

کاری  ن با حفر کردن موقتی بعد از کندناين ھجوم ريگ ھمزما. ديکر قسمت ھا بيشتر پر از ريگ شود
شود که به عوض آنکه رفع اشتباه ساختمانی صورت گيرد، کوشش  چنين معلوم می. وقوع پيوسته استه ب

مل آمده تا به کندن کانال جديد ھمجوار با کانال اصلی، مقطع پر شدۀ کانال را به حالت خودش گذاشته به ع
  .و از نو کانال حفر کنند

 در نھر روزه گرديده و بستر ١٢٠در اثر جنگ و مھاجرت ھا نھر لشکری ھم دستخوش تخريبات باد ھای 
 از ريگ شده و در بعضی از قسمت ھاپر صد در  ١۵٠ تا ١٠ بين به صورت متفاوتدرازنای طول آن 

در شود، دور  کانال  مجدداحيای  جھت که بايدیريگ مقدار تپه ھای ريگی باالی کانال قرار گرفته و
در  ٨٠ تا ٧٠ حدود ططور اوسه ب.  آورده استصد حجم اضافی بوجوددر  ١۵٠بعضی از قسمت ھا تا 

فاصله ھای ه ب( حاسبه تخمينی بخش به بخش  از ريگ شده که اين ممملوصد حجم کانال در مجموع 
  . چندين مرتبه صورت گرفته است)  متر۵٠٠

 طرف شرقی کانال باعث ورود ريگ به کانال گرديده وه باله ھا بزمناسب  ھم انبار نمودن ناه ایتا انداز
  گرفته که باالی سرک ھای جانبی کانال قراریمقدار ريگ. کار پاکسازی کانال را مشکل تر ساخته است

برای تخمين کتلۀ ريگ داخل کانال طوری  . به عين طريق تخمين زده شدهھمچون مقدار ريگ بين کانال،
ف پاک مصار. صد از ريگ پر شده باشددر  ٧۵طور اوسط تا حدود ه محاسبه صورت گرفته که کانال ب

 .شودتخمين زده مي رووي مليون ١٢سازی کانال حدود 
 متواتر نه تنھا به اين تخريبات شدت بيشتر بخشيد، بلکه باعث شور شدن ھای  خشکسالی،اين تنھا نبود

 باعث افزايش بيش ، ھای مزيد به زمين ھای زراعتیرسائيھا و بی توجھینا. ھم گرديدآبھای زير زمينی 
 )دشت شدن( و قسمت زيادی ازين زمين ھا را به دشت مبدل ساخته که اين پروسه شدهاز حد فرسايش بادی 

ھمزمان با آن اقليم منطقه به دليل ازدياد خشکی بد تر شده . باشد ز ھم به شدت در حال توسعه میتا ھنو
 ۀزمينھای قابل استفادباد ھای تندی که حامل ريگ بوده و به سمت جنوب شرق در حرکت اند، . است

   .)۴ تا ١ تصاوير( می برند  از بين نيززراعتی را



  

  . پر شدهريگی ھلمند از باح دردھانه کانال تا سط  :٢ تصوير
 . م٢٠٠٢تابستان 

غرب به کانال انتقال  باد ريگ را از سمت شمال  :١ تصوير
 . م٢٠٠٢تابستان  .ميدھد

 . م٢٠٠٢تابستان  .نهدھا نزديکیکانال در   :٣ تصوير . م٢٠٠٢تابستان .  کانال جديد در نزديک دھانه :۴تصوير 
  

و از در بستر کانال خوابانده و آنرا پر کرده  متداوم  ھایدر طی خشکسالی ريگ راباد عالوه بر اينکه 
تخريب   را نيز اطراف نھر لشکریزمين ھای زراعتیو   منطقهانداخته است، زمين ھای زراعتیاستفاده 

 ( ندبه خود گرفته ا  را ديگریۀ منظر نھر ساحه و موقعيت زمينھای زراعتی خاک با فرسايشده چنانکهنمو
  ) .۶ و ۵وير اتص

  

  به طور،شوند  نباتات در زير ريگ غرق می :۶ تصوير
 . م٢٠٠٢ تابستان .در جنوب شرق زرنج لثام

 خوب زراعتی را یتپه ھای ريگ روان زمينھا :۵ تصوير
  .م ٢٠٠٢تابستان .غرب چخانسور به طور مثال در،ميپوشاند

  
طور دوامدار روز ھا باعث ه  بمی وزند،ماه سپتمبر  روزه که از اواسط ماه می تا ١٢٠بادھای موسمی يا 

 دھد ر میي مسير آبرا در واليت ھلمند تغي ريگانتقال و تراکم. گردد  گرد و خاک می توأم باگردباد ھای
وضعيت فعلی . باشد کلی بدون آب میه ب) ٢٠٠٢تابستان ( دريای ھلمند و کانال مذکور اکنون چنانکه

 آب اين کانال به صورت مستقيم از دريای ھلمند  زيراشود  بخش زراعت میکانال، باعث عدم فعاليت در
 بدين ترتيب .طور معمول با اعمار بند و سد مقابل جريان آب در قسمتی از درياه  نه ب اماگردد، تامين می



ی دخول آب در  ايجاد يک معبر برادر فصل کم آبی .آب کانال وابسته به نوسانات فصلی آب دريا ميباشد
 تا در مواقعی که سطع مينمايد نيز  رادستگاه پمپ آبايجاب نصب  ھمزمان با آن بوده که کانال ضرورنهھد

  .آب توسط پمپ به کانال انتقال داده شود شود، از دھنه کانال می  دريا پايين ترآب
 قرار مديگرصله ھای چندين کيلومتر از ھفاه  آب در امتداد کانال که بۀساختار ھای تنظيم کنندسيستم يا 

در سراسر کانال تسھيالت . دارند ھمه از فعاليت افتاده و امکان استفاده از آن در آينده نيز موجود نيست
د نيست تا بتواند در ھای نباتی برای ممانعت و دفع فرسايش باد موجو سد مانندالزم مانند تأسيسات ضد باد

خاکھا و ) . ٣  تا١تصاوير(اخل کانال را بگيرد شديد درختان و بته ھا جلو جريان ريگ به دی موقع بادھا
خصوص به ه ، بخاطر حفر کانال اعمار گرديدهه  که بیدو طرف سرک در  بيرون آورده شده از کانالالی

 يگ و خاک را بيشتر تقويت میمقابل جريان باد شده که اين خود ترسب ره طرف شرقی کانال، سدی ب
داخل کانال ه  که بیمقدار ريگ. باشد  قسمت آن متفاوت میکانال در ھرداخل ترسب ريگ در . نمايد

 احتمال می رود تا سال  کهشد   ميليون متر مکعب تخمين زده می١,٨ تا حدود  م٢٠٠٢ در تابستان خوابيده
عمل ه  که از مدت زيادی به اينطرف مراقبت و رسيدگی از کانال بآشکار است .باشددو برابر شده  ٢٠٠٨

جالب اينست که در گذشته در .  توجھی را بيشتر ميتوان در ساليان جنگ مشاھده کردنيامده که اين بی
 عوض آنکه اصل به حالش رھا شده،، مسير اصلی کانال  بودترسب کردهريگ زياد ساحاتيکه باالی کانال 

 دريای  اصلی کانال باالینهدر اعمار دھ. کرده اندکانال را پاک کرده باشند در جوار آن کانال جديد حفر 
  قايمه حفر گرديدهيهصورت عمودی دريک زاوه  بنه دھ آنبزرگی صورت گرفته و آن اينکهھلمند اشتباه 

 ٢,٧ حدود  م١٩٩٠ ھۀبھمين دليل در پايان د. گی داخل کانال گرددتواند به ساد  ريگ میکه از اين لحاظ
  به کانال اصلی وصل گرديد حاده از دريای ھلمند حفر ويهتر کانال مستقيم ديگری با يک زاوکيلوم

ھمچنان با اعمار بند ھای کوچک . دش متر اضافه ٢٧٠٠طول اصلی کانال  هبدين ترتيب ب. )۴تصوير (
ھا در موقع آبخيزی از بين ه کانال انتقال داد، ولی اين بندتوان آبرا به نحو بھتر ب  کم آبی میفصلموقتی در 

در بعضی از . له راه حل متداوم نخواھد بودألذا اين مسباشد،  روند و نياز به اعمار مجدد آن می می
  .شوند يده، که باعث ترسبات اضافی ريگ میئقسمتھای کانال درختان و بته ھای وحشی رو

  
   : مردمۀمشکالت عمد ــ ٣

زراعت در واليت نيمروز مورد توجه   سال جنگ، آبياری و٣٠  حدود طیطوريکه در باال تذکر داده شد،
 مورد استفاده در قبلاين امر باعث خشکيدن زمينھای زراعتی گرديد که . ط قرار نگرفتلين مربوومسؤ

 کانال انتقال ريگ ه بادی گرديد، که در نتيجیاھ فرسايشچۀھايت خاک اين اراضی بازيقرار داشت و در ن
اد، د  را در غرب واليت نيمروز آب می قابل مالحظۀ بخش ھایدر گذشتهرا که ) نھر لشکری(آبرسانی 

 مانع تقويت آبھای زيرزمينی گرديده و تبخير متداوم هسالمتمادی چندين ھمچنان خشکسالی . پر نموده است
  .)٣نقشه  (باعث شورشدن اين آبھا شده است

  

  
  .نمکيات در آب چاه ھای زرنج به ملی گرام در ليترمقدار   :٣نقشه 

  . م٢٠٠٢ان  تابست،]٢ [ارندهگنقشه از ن
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حد زياد نيست و  متر ١٢ تا ١٠ تا عمق زرنج پيداست مقدار نمک در آبھای زير زمينی ٣ چنانکه از نقشۀ
 ملی گرام و در ١٠٠٠ تا  گاھیمقدار نمک در آبھای شيرين.  در يک ليتر ميرسدگرام ملی ٣٠اعظم تا 

ی از جانب ديگر شوری آب  ول.ملی گرام در يک ليتر می رسد ٣۶٠٠٠اوقيانوس ھا بطور اوسط تا 
  در چاه ھای زرنج کم است،نروست که با وجود آنکه مقدار نمکھااز ھمي. مربوط به نوع نمک ميباشد

  . آب عده ای از اين چاه ھا قابل آشاميدن نيستالکن
 بادی گرديده و قسمت تخريباتتوجھی به زمينھای زراعتی باعث افزايش بيش از حد  نارسايی و بی

ھمزمان با  .باشد  به شدت در حال توسعه می اين پروسه به دشت مبدل ساخته کهين زمينھا را از ایزياد
مردم منطقه که برگشت مھاجرين از ايران و . ی به دليل ازدياد خشکی بدتر شده استه يآن اقليم منطق

 شرايط زندگی رابطه با در . مشکالت نيستند اينافزايد، به تنھايی قادر به حل پاکستان به نفوس شان می
مردم و الويت اقدامات بازسازی برای حل مشکالت موجوده و در رابطه با امکانات و موانع رشد و 

 صحت عامه و ھمزمان يت نيمروز، آمراليتو به شمول منسوبين یه يبا شورای منطق ،انکشاف واليت
،  از شھر زرنجنفوذ مجدد، يک تعداد اشخاص با  شاروال، رئيس پالن و اعماره،سرطبيب شفاخان

، ول امور زنان و نمايندگان دفاتر واليتؤامنيتی، مس ن اداری وا کانال، آمرۀادار ن آبرسانی وامتخصص
 نمايندگان گذشته از اين با .مذاکره صورت گرفت  انفرادیديگر به صورت  عالقه منداشخاص ھمچنان با

 صحبت ھا روشن  در نتيجۀ.دش صحبت در رابطه با اوضاع منطقه با سازمان زنانو  نيمروز ۀجبھ
باشد،  احيای مجدد ساختار ھای زراعتی در واليت نيمروز از ديدگاه سياسی نيز مھم و الزم میگرديد که 

کند و   توسعۀ فرسايش خاک را بدون کوچکترين مقاومتی مساعد می، زراعتیسيستم درستزيرا نبودن 
که اين خود باعث . ختهسا  نابود میاکه،رخواد مو به دليل کمبود  را اجتماعیبقيه ساختارھای موجود

.  زندم می را بھسياسی  وکاھش جبری نفوس در منطقه گرديده و شيرازۀ نظم تشکيالت حيات اجتماعی
ماند  يگانه ساحۀ کار که برای مردم باقی میبنا بر اين چون ساختار ھای زراعت و آبياری از بين رفته 

 اما اين مصروفيت. خريد و فروش اموال و تقويت اين بخش فعاليت است  ومعامالتھمانا مصروفيت در 
خصوص قاچاق مواد مخدر که در حال توسعه ه ست که قاچاق بي اه و بر چنين زميننيست توليد در پروسۀ

بقيه اھالی را به سوی جنايات خواھد کشانيد و برای جامعه ، باشد، به عنوان مصروفيت پر منفعت می
 محکمی بر حيثيت افغانھا ۀ فساد قاچاق مواد مخدر ضربق خواھد کرد، چنانکه ھم اکنونمشکالت زياد خل
  البته مورد بحثۀ اولين چاره اساسی جھت آبادانی کشور و منطقبنا بر آن.  کرده استو افغانيت وارد

 .اندشده می توی مجدد و ادامۀ انکشاف جامعه ااساسات احيمی باشد که مين آب آشاميدنی و آبياری ات
ذخيرۀ  مين آبياری واکار انداختن ھرچه سريعتر سيستم ته اولين قدم موفقيت آميز و متداوم انکشافی ھمانا ب

از جانب ديگر واقعيت اين است که بازسازی منطقه تنھا به قوت مردم بدون کمک از خارج . باشد آب می
  .يد آ به نظر میمشکل

  
  : به آ حقمسألۀملکيت زمين، تقسيم آب و  ــ ٣

  پسانتراراضی که   ھکتار٣٠٠٠٠ ۀتحت آبياری قرار می گيرد به اضافکه    ھکتار زمينی٢٠٠٠٠حدود 
اراضی تا سالھای قبل  شخصی اين ملکيت. باشد يد شامل ملکيت شخصی و ملکيت دولتی می آآب می زير

صی خملکيت ھای ش بخش وسيع اين . از زمينداران کالن تعلق داشتانگشتنماً ااز جنگ فقط به عدۀ نسبت
 يا به ومسترد شده  به دھقانان محل  واپسدر طی بيست سال اخيرکه به زور از دھقانان غصب شده بود 

 اسناد خريد و فروش اين اراضی از نظر حقوقی ثبت  آيااينکه. سرمايه گذاران غير محل به فروش رسيده
کشور بيرون   که در طی ساليان جنگ از از مالکين اين اراضییتعداد.  معلوم نيستدفاتر دولتی گرديده،

اين اراضی تحت   ازی اگر بخش ھايرود که ل میاحتما. رفته اند، تا حال به واليت نيمروز بر نگشته اند
ضرورت آن .  به فروش رسيده باشند، شايد دوباره مسترد و جبران نقيصه شوندیجبربه صورت فشار 
 حقوقی تقسيم آب و مسألۀشود که  وم اين ھم ديده می ملکيت اراضی روشن گردد، لزمسألۀکه  رود می
  .دشو واضح  تحت قانون ويژه ایبه آحق

مناطق به حساب وقت   وھاتفاھم قريه   متداول و به صورت توافق وهدر گذشته تقسيم آب به اساس عنعن
ن الکنخواھد بود، زيرا بسياری از ماولی اين طريقۀ تقسيم آب، ديگر قابل قبول . گرفت صورت می

 جريان  در کهخصوصه ب. فيصله در غياب ايشان مشکل حقوقی بار می آورد  ندارند و ھرحضور
در صورت غير منصفانه تقسيم شده و در سالھای اخير نھر لشکری ه  آب بم ٢٠٠٠ تا ١٩٩۵سالھای 

ای  از مکلفيت ھبه آکيت اراضی و تقسيم آب و تثبيت حق روشن ساختن ملمسألۀ .اصل آب نداشته است
تواند واليت  درين خصوص دفتر ھماھنگی پروژه می. واليت نيمروز است که بايد به حل آن اقدام کند

ا بر  مکلفيت ھای واليت است، بنۀچون حل اين معضله از جمل.  نمايدرا مشوره داده و ھمکاری نيمروز
ۀ واليت نيمروز اين مصارف به عھد.  مصارف اين معضالت را نمی شود از بودجۀ پروژه تمويل کردآن
  .ماند می



چون . مورد نظر ما نيستد نکن  میه آنرا توجيالمانريفورم اراضی به نوعی که مقامات اداری  اصالح و
حق آبه برای تطبيق پروژه بسيار مھم است، بھتر است که واليت   ملکيت زمين و تقسيم آب ومسألۀحل 

درين خصوص دفتر . شود، به انجام برساند  ريزی میپالن که پروژه یيانيمروز اين کار را در اثن
برای واليت نيمروز بايد  .پالنگذاری با واليت نيمروز به حيث مشاور کمک خواھد کرد ھماھنگی و

  ملکيت اراضی ومسألۀتواند که  ساختمانی زمانی اقدام شده میامور گردد که بستن قرارداد ھای واضح
کار نشود، ه واليت نيمروز درين مورد دست ب اگر. د حل شده باشیرسمبه صورت به  آحق تقسيم آب و

  .ی نھر لشکری به تعويق افتاده و شايد نا ممکن گردداکار احي
 
 
 
 
 
 

  نيمروزاحيای مجدد ساختار ھای زراعت و آبياری
  
  : ــ پس منظر١

سيستم ھای طرف ديگر باعث آن گرديد که  طرف و خشکسالی ھای متواتر چندين ساله از  از يک اخيرسه دھۀجنگ 
توليدات محصوالت زراعتی اين مناطق نيز به علت کم آبی . آبياری واليت نيمروز تخريب شده و از فعاليت باز ماند

در حال حاضر نه تنھا کليه مواد غذايی مورد . و عدم بارندگی و کمبود آب آشاميدنی به کلی نابود گرديده است
 زندگی باعث فرار باشندگان اين منطقه ولی کمبود نيازمندی ھای اضرورت آنجا بايد از خارج وارد گردد، بلکه حتی

 ۀآيند را از دست داده و در ديگر زيربنای اقتصادی خويش اضافه تر از صد ھزار نفر به مناطق ھمجوار گرديده و
بزرگ ھای  ھم به شھرباشندگان منطقهبه گمان اغلب . دباش شانرا ترک خواھند کر نزديک ايشان نيز مناطق بود و

 مردم شھر ھای بزرگ و کشور ھای مثل کابل و قندھار و يا به کشور ھمجوار ايران مھاجر شده و شرايط زندگی
  .دنمو را نيز دشوارتر خواھند ھمسايه

 نيست ی بادی در ساحات زراعتی کار چندان دشوارھای جلوگيری از فرسايش  آب وۀمشکالت کنونی چون تھيحل 
مناطق مرزی ايران با استفاده .  مناطق مسکونی مرزی ايران مشاھده کردۀ را در توسعتوان مصداق اين مدعا و می

 Cha)مه ينچاه   ھایخيره گاهذ در ايران عالوه بر اين در آن طرف سرحد. از آب ھلمند سرسبز و شاداب است
nimeh) شاميدنی مناطق وسيعی يک مليارد متر مکعب آب ھلمند را ذخيره کرده و آب آحدود  را آباد کرده اند که تا

خيزی امکان آن موجود است   آن در مواقع آبرۀ و تنظيم آب و نگھداری و ذخي سالمبا مديريت]. 3[کند  را تامين می
خيزی گرفته شود و آن محيط زيبای  که از يک طرف مشکالت اقتصادی مردم رفع گردد و از جانب ديگر جلو آب

  .زيست در آبريز ھای ھلمند حفظ گردد
  
  :  نيمروز و اجتماعی اقتصادیـ تحولـ٢

سارات عظيم  مليون دالر سنجش شده بود، جزئی از خ٣٠ حدوداحيای مجدد نھر لشکری که به مصارف 
احيای مجدد اين نھر که اھميت اقتصادی .  شوروی بر افغانستان شمرده می شودغير مستقيم جنگ تجاوز

ھمچنان برای محافظت کانال در مقابل حرکت .  استبسزايی دارد به دقت، کوشش و تالش فراوان نيازمند
احيای مجدد .  درخت نياز است که بر خالف جھت وزش باد غرس شوند اصلهريگ، به صد ھا ھزار

ساختار ھای زراعت و آبياری در واليت نيمروز از ديدگاه سياسی نيز مھم و الزم می باشد، زيرا نبودن 
خاک را بدون کوچکترين مقاومتی مساعد می کند و بقيه  زراعتی، راه توسعه فرسايش سيستم درست

ساختار ھای موجوده اجتماعی را به دليل کمبود خوار و بار زندگی نابود می سازد که اين خود باعث 
کاھش جبری نفوس در منطقه گرديده و شيرازه نظم تشکيالت حيات اجتماعی و سياسی را از ھم می 

ر افغان توسط دولت آخوندی ايران از طريق نيمروز به مشکالت رد مرز نمودن ھزاران مھاج. پاشاند
بنابرآن تأمين آب آشاميدنی و آبياری يکی از اساسات . اجتماعی و اقتصادی اين واليت ھنوز می افزايد

يت آميز و متداوم پيشرفت اقتصادی ھمانا به موفقاولين قدم . منطقه می باشد اقتصادی عۀتوس و احيای مجدد
  . آب پنداشته می شودۀريعتر سيستم تأمين آبياری و ذخيرن ھر چه سکار انداخت

 توليد و ه در بار ھنوز ھم آگاھی الزمخوشبختانهبا وجود از بين رفتن توليدات به اثر مھاجرتھای پی درپی 
الکن مشکالت زياد در عدم موجوديت وسايل توليد و ماشين آالت زراعتی نھفته .  کار موجود استهنحو
 ماھی نيز يهکارگاه ھای آماده سازی شير و تربتواند که   زراعتی میه يی پھلوی توليدات عنعندر. است

در آنجا در امتداد . توسعه يابد که شناخت و کار دانی آنرا مھاجرين در ايران کسب کرده و با خود آورده اند
سرحد . موجود است)  ماھیبيهتر( ھای پروژهدريای ھلمند در قسمت ايران نزديک به مرز دو کشور 

سازد که به زودترين فرصت  مشترک با ھمسايه ھای ما ھر يک ايران و پاکستان اين امکانات را ميسر می



برای . ندگردشرطيکه راه ھای ترانسپورتی نيز آماده ه ب.  مبادله شود زراعتیاموال تجارتی و توليدات
ھد که کارگاه ھای دستی و توليدات صنعتی د واليت نيمروز پايين بودن سطح مزد کار، امتيازات آنرا می

عالوه بر تأسيس شفاخانه . وجود آيده ب) پارچه، لباس و قالين (ور مثال در قسمت نساجیمواد خام نيز به ط
توانند  ولی اينھا نمی. و يک پرورشگاه در زرنج ھمچنان عمران مکاتب و ديگر تأسيسات نيز وجود دارد

کمک و پشتيبانی ه چراکه از لحاظ پرسونل فنی و تخنيکی مجھز نبوده و ب. دطور شايد و بايد فعاليت کننه ب
در پھلوی چوکات اداری فعلی بايد بافتھای حقوقی و نھاد ھای دمکراتيک  عالوه بر آن. زياد احتياج دارند

  .ش برده شونديمطالعه و پ) اتحاديه ھای دھقانان، بيوه ھا و سوآد آموزان(مانند 
در مکتب باغداری . ری، زراعت، وترنری و ھم شفاخانه ھا از ضروريات مبرم استاعمار مکاتب باغدا

توسط آبياری . تجربه و برای محافظه و صيانت خاک زرع گردد توان انواع و اقسام مختلف درختھا می
 جلوگيری کرده و ھوا را پاک ھای انتقال دھنده ريگ از وزش باد می توانھمه جانبه و صيانت خاک

 کار ھای مفيد .شود نان با استفاده از دستگاه آبپاش مصرف آب کم شده و ھم ھوا معتدل تر میھمچ. ساخت
و  )پتاسيم ( کاليوم،)سوديم (ناتريممانند  ه انجام داد استحصال نمکيات استطق در منديگری که ميتوان

به . می توانند آمده دسته  بکه از آبھای جھيل ھای منطقه يکمقدار کمی از نمک ھای مگنيزيم ھمچنان
 توليد) کالی ( کيميايیکود  با استفاده از اقليم گرم و خشک ھم می توانعالوه از آبھای نمکی زير زمينی

 ايجاد خطوط .دست آورده انده  کافی در ايران ببهی در ساختن چنين دستگاھی تجرالمان انجنيران .کرد
 مناطق کمال  وصل مثالۀانجام شود به گونمواصالتی عمده ترين کاری ميباشد که بايد به زودترين وقت 

پل ابريشم باالی دريای ھلمند و سرک زرنج . از ضروريات است )زرنج(  به مرکز واليتخان و کنگ
توان از طريق بندرچاه بھار و  توليدات نيمروز را می. گردد  اعمار می و ھندی ھاکمک ايرانيھاه دالرام ب

  .توان اين توليدات را در داخل افغانستان به مصرف رسانيد بندر عباس ايران انتقال داد و ھم می
ه قسمت اعظم آن  موجود است زيرا ک توسعه پيشرفت وشرق واليت نيمروز ھم امکانات در نواحی جنوب

توان  در پھلوی توليدات زراعتی می.  آب آشاميدنی و آبياری وجه مشترک دارنديهمناطق از لحاظ تھ
 ماھی از سالھای متمادی در آبھای يهترب. ت صنعتی ديگر را تقويه نمود توليدادستگاه ھای توليد لبنيات و

توان در قسمت  ھمچنان می. گيرد ايستاده درسرحدات مشترک در امتداد دريای ھلمند در ايران صورت می
شته ھا  را که در گذافغانستان از اين زمينه استفاده نموده و اقسام ماھی ھا مانند شير ماھی، کاپور و غيره

   . تربيه نمودافتند؛يدر آنجا پرورش می 
به جواب . دست بياورنده زنان در زرنج عالقمند ھستند که توسط کار آبرومندانه استقالل اقتصادی خود را ب

جواب  تواند؟  زنان توسط ادارات خريده شده میأ محصوالت توليد کار مورد نظرسوال ما که آيا عجالت
خصوص در ه مبنی بر استقالل اقتصادی زنان مورد پيشتيبانی شان قرار گرفت، بپيشنھاد ما . مثبت دادند
 آن مساعد است که کار ھای اقتصادی مستقالنه را رونق نهای طوالنی کار و بار بازسازی زميطی مدتھ
 موجود ھا کار در آننهنمايند که ھم زمي  را طرح مییھمين اکنون سازمان امور زنان پروژه ھاي. بخشند
زيرا بدون صيانت اطفال از طريق .  مھيا گردد در چوکات کودکستانکودکاند و ھم امکان وارسی از باش

 اين نوع کار به عنوان مثال در نهيک نمو. دی برای زنان ناممکن است دنبال کردن کار اقتصا،کودکستان
  .قابل تصور است خياطی ۀپروژ

 ايجاد شده ميتواند تا عوض تداوم فعاليت کندصورت مه دستگاه خياطی متوسط برای توليد البسه که ب
صورت ه حال اين توليد لباس به تا ب. دکانھای خياطی شخصی نيازمنديھای مؤسسات را مرفوع کنند

 اردو  از شفاخانه ھا عبارت چنين توليداتمشتری ھای عمده. گرفت شخصی در دکان خياطی صورت می
جای کار برای .  نيازمند می باشند يونيفورم واالی کار ساختن ک منسوبين خويش اند که به برایومکاتب

 تا  ايجاد شده می تواند انجمنۀ در محوطه ادار و ديگر وسايل کار برق داشتنبا امکان سۀھمچو مؤس
 که در ميباشد نيست ماشين خياطی  موجود چيزيکه اکنون. دارند جلب گردند آشنايی به امور خياطیيکهزنان

 نيست صورت دوامدار موجوده چراکه حاال برق ب. ضرورت است) ميخانيکی(ی قدم اول ماشينھای دست
 برق شھری ماشينھای خياطی برقی نيز مورد استفاد اعظمی قرار خواھند که شبشدنالبته بعد از فعال 

  .گرفت
 به حيث فابريکه در رقابت با اشخاص ه يی تخنيک کار دستی عنعنمهکارگاه قالين بافی به اداايجاد ـ 
  .فرادی و قالينھای ماشينی نوع ايرانیان

 البتهبلوچی، به شکل ھای مورد نياز و عالقه مردم بخصوص  ريسندگی برای توليد اجناس ـ دست دوزی و
ان زن موازی با اين فعاليت ھا کورسھای سواد آموزی برای توسعه دادن سطح آگاھی .شکل صنعتی آنه ب

فتر داری حتی کورسھای کمپيوتر در دسترس شان قرار داده در زمينه ھای تدبير منزل نظافت و پاکی، د
  .فروش برساننده تا بتوانند محصوالت کار خود را در آينده در بازار نيز ب. شود
 مباحثه و مشاوره با واليت، ما به اين نتيجه رسيديم که بھترين کمک و رسيدن به مشکالت زنان جهدر نتي

ر اوضاع و احوال ضعف اقتصادی زيرا کار سياسی د. ان است حيات اجتماعی آندرپشتيبانی اقتصادی 



اعضای سازمان امور  .کند فقط کمک اقتصادی است  در قبال ندارد، و آنچه مشکل زنان را حل میجۀنتي
تشکيالتی  را روی دست دارند که مطابق آن زنان را نظر به توانايی ھای کاری و توانمنديھای یپالنزنان 

  . کار را برای آنھا ايجاد نمايندنۀزميشان ارزيابی کرده و 
  .نيمروز به صورت جداگانه و به تفصيل بيشتر تذکر داده می شونددر فصل ھای بعدی امکانات توسعۀ 

  
  : بررسی علمی و فنی تخريبات موجودۀ نھر کشیــ ٣
  :د ر ساحه صورت گرفت   کار ھای زير،به دليل کمبود مدارک و نقشه ھای کانال 
 ، متر۵٠٠ توسط فاصله سنج و عالمت گذاری در ھر  کيلو متر۵١طول  به  کانالگيری فاصلهاندازه  ـ ١

  .دھد، اندازه گيری صورت گرفت ر سمت میيدر جاھای مھم مانند نقاطی که کانال تغيه عالوبه 
ين و تعيGPS (Garmin, GPS III) کنترول اندازه ھا به متر توسط دستگاه آخذه تعيين کوردينات ھا و   ـ٢

چون امريکاييھا جھت مقاصد نظامی خويش در افغانستان، ماھواره ھای متعددی در : نگارنده( مسير و ارتفاع کانال 
  ). استالمانفضای خارجی قرار داده اند، تعيين موقعيت نقاط در افغانستان دقيقتر از 

و محاسبه  tachometer-theodolite (WILD RDS) ندازه گيری مقطع کانال توسط دستگاه اندازه گيری ـ ا٣
  ).٧تصوير (عرض وسطی کانال 

-tachometer  قديمی و جديد کانال توسطه دھانۀاندازه گيری سطح ارتفاع بستر دريای ھلمند نسبت ب ـ ۴
theodolite (WILD RDS).  

  .  ـ تخمين حجم ريگ خوابيده در کانال و جست و جوی امکانات جلوگيری از آن۵
  .GPS اندازه گيرنده ميدنی در اطراف کانال توسط دستگاهی آب آشاين موقعيت چاھاي تع ـ۶
حرارت، مقدار آکسيجن، سطح آب ھای  تعداد پارامتر ھای آب مثل تيزابيت، ھدايت برقی، اندازه گيری يک ـ ٧

  .وعمق چاھای آب زيرزمينی
  . مثال تعيين مقدار نمکبه گونۀين مشخصات آبھای زيرزمينی يتع ـ ٨
  . و عوارض توپوگرافیضی تحقيق ارا ـ٩
  . در مطابقت با اراضی نقشه ھای موجود آثار وبررسی ارزيابی و ـ ١٠

 

    
سروی نھر تيم پروژه در حال   :٧تصوير 
  . م٢٠٠٢تابستان . لشکری

  . م٢٠٠٢تابستان .  در کنار نھر لشکریدر حال تقسيم کار تيم پروژه  :٨تصوير 

 
جنوب شرق در حرکت  رو به امل ريگ بوده وحبادھای تند که ، وری گرديدد آه در رابطه با فرسايش باد ياچنانک

خروج ريگ از کانال متناسب با درجۀ دخول ريگ و  .اند، ريگ ھا را در بستر کانال ريخته و آنرا پر کرده است
 . قرار دارنددرجۀ وزش باد در يک تعادله خروج ريگ کانال در وابستگی ب باشد، يعنی دخول و قدرت انتقال باد می

برای .  استتخمينريزد، قابل  زمان معين به کانال می  در يک موقعيت وبه صورت دقيقاينکه چه مقدار ريگ 
  .ريگ داخل کانال دقيق محاسبه شود  کانال کافيست که مقداریمحاسبات جھت احيا

 
  :  واليت نيمروز و آبياریی مجدد ساختار ھای زراعتا برای احيه پيشنھادیپروژــ ۴
در   امکانات توسعه و انکشاف سيستم ھای آبياریند ات فراوانی که مردم با آن مواجهمشکال با وجود 

به خصوص قسمت ھای جنوب غربی شھر زرنج و ولسوالی کنگ واقع در  . موجود استواليت نيمروز
اوم ساختار ی مجدد و متدااحي .اری را دارند آب آشامدنی و آبيۀزرنج ظرفيت و امکانات تھيشمال شھر 
به کمک متداوم از  نياز ،انکشاف در منطقه انس خوبی برای توسعه وچ ۀی اقتصادی به مثابوھای عنعن

اين کمک بايد به کليه موارد ضروری و در يک نظم و ھماھنگی کامل با .  داردمرکز و يا از خارج



ه احيای سيستم ذخيرۀ يکی از شرايط اساسی انکشاف دوامدار منطق .بخشھای مختلف پروژه صورت گيرد
  .زودی تأثير مستقيم در انکشاف متداوم منطقه نخواھد داشته  نھر لشکری بوده که آنھم به تنھائی ببآ

ن در کابل آی در شھر زرنج و يک نمايندگی گکارھای پروژه تأسيس يک دفترھماھنتنظيم  برای ترتيب و
ختمانی بخشھای مختلف مراقبت سا  وباشد که اين دفتر ھمزمان وظايف حفظ ضروری می امر حتمی و
اين دفتر بايد متساويانه . باشد داری برای مسايل انکشافی واليتضمن دفتر ا در عھده داشته وپروژه را ب

رھبری ) ادارۀ واليت(ل پروژه وو حامل و مسؤ) ملل متحد مثل اتحاديۀ اروپا و(از طرف تمويل کنندگان 
 و آرشيف اسناد و مدارک نقش بارز را در انکشاف پروژه ايفا يیماشده و بايد به عنوان مرکز تفاھم، رھن

  .نمايد
تدارک  جمعی يا مرکز تھيه و طور مثال دفتره تواند ھمزمان دفتر ھمکاری بخشھای پروژه ب اين دفتر می

 کار متداوم در زمينۀ رسيدگی به امور مربوط "قويۀ اقتصاددفتر ت"نام ه باشد و با تأسيس يک تشکيل ب
  .  تفويض گرددبومیلين و به مسؤمرحله به مرحلهبا پيشترفت پروژه   ھاتالحيص. ددھ انجام  راژهپرو

علمی و تحقيقات  با مراکز یظف گردد تا تماس ھايوخويش م دفتر ھماھنگی بايد از ھمان آغاز کار
تی االمکان تمام توان ح بدين ترتيب می. ھای افغانی و خارجی و تمويل کنندگان مالی برقرار نمايدپوھنتون

ھمراھی علمی بايد نه تنھا از  ھمکاری و .تحقيق کرد علمی ھمراھی وطوره  پروژه را ببخشھای جداگانۀ
طريق دفتر ھماھنگی تنظيم شود، بلکه دانشمندان بايست از تقويۀ لوژستيکی نيز برخوردار و مستفيد 

  .گردند
 ل مشکالت فوق الذکر طرح و پيشنھاد می برای حپالن تحقيقاتی زير يک عۀدر مجمو نيمروز پروژۀ 

 و رشد مجدد نھر لشکری يکی از مھمترين و مبرمترين گامھای ضروری برای ینمايد که مطابق آن احيا
 آنھاباعث جلوگيری مھاجرت  قداماين ا .شده زميتۀ کار برای باشندگان مھيا گردد پيشرفت منطقه پنداشته

معضالت رفع  برای حلھای ، راه ردمبررسی مشکالت ميقات و  تحق نتيجۀاز. به مناطق ديگر خواھد شد
  . منطقه پيدا می شوندو اجتماعی اقتصادی

 مشکالت و طرق بيرون رفت از آنھا جھت بھبود وضع اقتصادی و اجتماعی در بخش سوم اين نوشته
آنکه از شدت  به اميد . تجديد بنای اقتصادی نيمروز مورد مداقه قرار می گيردو امکانات بالقوۀمردم 

زای نيمروز کاسته طوفانطوفان ھای آب و خاک و باد و گرمی و طوفان ھای فقر و مسکنت در سرزمين 
 .شود
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