ایجاد چکدمها چه سودی را برای عامه مردم در پی دارد؟
به گفتهی مسوولین کانالننگرهار ،سیالب ها و آب های موسمی جدی ترین تهدید
برای کانال و قریه های همجوار آن بحساب می آید .در گذشته این دو عوامل
طبیعی قسماُ باعث تخریب کانال میشد و سیستم آب رسانی را برای مدت های
زیاد مختل میکرد.
مسوولین برای پایان بخشیدن به این تهدیدات طبیعی ،پشتیها یا چکدمهای
مستحکمی را در مسیر راه آب های موسمی و سیالبها ایجاد کردهاند .این چکدمها؛
عالوهی بر حفظ و نگهداری کانال عمومی از خطرات سیالب ها و آب های موسمی،
زندگی و زمین های زراعتی قریههای همجوار کانال را نیز مصؤن کرده است .به
گفتهی باشنده گان محل :هرساله آب های موسمی و سیالبها بخش های از زمین
های زراعتی ما را تخریب می کرد .در بعضی موارد حتا احتمال تخریب شدن منازل
مسکونی نیز می رفت .اما این چکدمها عالوهی بر هدایت و کنترول این آب ها
بسوی کانال اصلی ،نگرانی باشندگان محل را نیز بر طرف کرده است.
در حاشیه یکی از این چکدم ها ،با یک مردی میان سال رو برو میشویم .مرد میان
سال یک دهقان پیشه است و روزگار نابسان بر چهرهی او اثر ماندگار گذاشته است.
این مرد ظفر خان نام دارد .ظفرخان که باشنده اصلی قریه ظلم آباد و الیتننگرهار
میباشد ،خاطرات ترسناک از این سیالب ها در حافظه دارد .وی در صحبتهایاش
میگوید« :یک سال سیلی بسیار خطرناک آمد .عالوهی بر تخریب زمینها و
باغچهها ،احتمال می رفت که خانه ها هم تخریب شود .چهار طرف قریه را سیل
گرفته بود .راه بیرون رفت وجود نداشت .هر لحظه نگرانی ما از بابت تخریب منازل

و تلفات احتمالی بیشتر میشد .ما بیشتر نگران کودکان و زنان بودیم .اما با همکاری دولت ،ما توسط چرخبالها از این محاصره
طبیعی نجات یافتیم .حاال ایجاد این پشتیها/چکدمها کامالُ نگرانیها را برطرف کرده و ما به زندگی عادی خویش ادامه میدهیم».
و به همین شکل در چندین قریهی دیگر ،چکدم ها عالوهی بر حفظ و مصؤنیت کانال ،منازل مسکونی ،زمین های زراعتی را نیز از
خطرات سیالب ها و آب های موسمی مصؤن کرده است.

