
AFGHAN GERMAN 

ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 مسؤولیت محتوی، استعمال کلمات و جمالت درین نوشته بدوش  نویسندۀ مطلب میباشد
 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 ۲۱۰۲نوامبر،  ۲۹                   ماللی موسی نظامیسنده و ناشر:نو

 

 معضلۀ نافرجام استفادۀ آب از دریاهای افغانستان
 

مضمون تحقیقی و آموزندۀ معضلۀ تاریخی استفادۀ ناقص ازآبهای سرشار وخدا داد افغانستان عزیز، اثر محترم 
در  «اعظم سیستانی»را که اخیراً درین پورتال منتشر گردیده است، به تأسی از نظر محترم آقای « حامد نوید»

« حامد نوید»م، چنانچه که نوشتۀ آقای قسمت تبصره بر مضامین نشر شده، بسیار دلچسپ و آموزنده یافته ا
بصورت جامع گوشه هایی از معضلۀ نافرجام استفاده از آبهای وافر سرزمین مارا در دوره های مختلفه با تأثیرات 
رویداد های سیاسی و اجتماعی داخلی و اقدامات همسایگان ذینفع، کامالً هویدا میسازد. مطالعه و انتشار این 

 لومات عموم هموطنان، محترمانه توصیه میگردد.برای مع جامع مضمون
افغانستان که بصورت عنعنوی در طول اعصار یک مملکت زراعتی محسوب گردیده است، موجودیت آب برای 
اهالی زراعت پیشه و دهقانان شریف آن ارزش کامالً حیاتی را دارا می باشد. متأسفانه همانطور که مشاهده می 

همه انجنیران کار دان و متخصصین ورزیدۀ افغان، دست های عمال وطنی ایکه از آستین نماییم، حتی امروز با این
ناپاک همسایگان غدار ما بیرون شده اند، حتی با موجودیت شان در زمرۀ اراکین بلند پایۀ دولتی، مانع بزرگی 

 عت و صنایع و ایجادرا در راه تشکیل یک زیر بنای سالم اقتصادی، اعمار بند و انهار جهت تقویۀ سکتور زرا
 برق آبی در مملکت، تشکیل میدهند. 

آن با استفاده از آبهای سرشار دریاهای افغانستان، با نهایت « تولید»برق به عوض  «تورید»معضلۀ بزرگ 
سال اخیر با موجودیت سیل کمک  ۰۱درجه تأسف و تأثر، کامالً جنبۀ سیاسی و مافیایی دارد، در حالیکه درین 

های ند فعال گردیده و ب «نغلو و سروبی»میتوانست منابع برقی سابقه مانند بند های  ،پرسونل فنی و های خارجی
و حتی به همسایگانی که ضرورت داشتند، امکانات صدور  آبگردان جدیدی بر روی دریاهای وطن اعمار شود

 برق  آبی موجود می گردید!
د، مختصری در زمینه تحریر برگزار میش« آب»که روز بین المللی  ۲۱۱۹این جانب هم در ماه مارچ سال 

 ت:خدمت تان تقدیم اسدیای افغانی منتشر گردید که ذیالً نمودم که در پورتال افغان جرمن آنالین و قسمتی از می
 

 ۲۱۱۹مارچ،  ۲۲                                              ماللی موسی نظام                                               
 

 

 - Waterآب
 به مناسبت روز جهانی آب

 فكر نان باش كه خربوزه آب است
 

ملی یا بین المللی مطرح  ۀهر روز در جهان مشكالت اجتماعی ایكه جوامع متعدد به آن برخورد مینمایند، به سوی
میگردد. چنانچه در پهلوی مشكالت عارضی ای منطقوی یا جهانی از قبیل قیمت تیل ومواد سوخت وکمبود مواد 
غذایی تا موضوع خشونت برزنان كه متاسفانه تمام پرنسیپ های حقوق بشری را زیر سوال میبرد، مشكالت 

نی های محیطی خاص آنان ظهورمی نماید كه یكی هم بخصوص وفی مابین بعضی ممالك هم درزمرۀ نابساما
 .است «آب»همین موضوع 

در زندگی حال و آیندۀ جهان، كنفرانسی دراستكهلم پایخت سویدن  «آب»سال گذشته درما ه آگست درزمینۀ اهمیت 
ت، روسبرگزارگردید. درین جلسه گفته شد كه علی الرغم اهمیت كمبود مواد غذائی و انرژی كه بشر به آن روب

كمبود آب به نظر متخصصین با نظر داشت گرم شدن كرۀ زمین و نتیجتاً آب شدن یخچالهای قطبی، اهمیت 
 .دارا میباشد ۀ بشربیشتری را درزندگی آیند
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میالدی، یك میلیارد و هشت  ۲۱۲۰تا سال « آب»متخصص درزمینۀ مشكل جهانی ۲۰۱۱نظربه برسی و تحقیق 
 زندگی میكنند. گرصد ملیون نفر در مناطق كم آب درین جهان بز

 

كه حاوی مضامین و مخصوصا عكس های  به نشر رسیده است «آب»یا  Waterدر اروپا بنام « ۰»اخیراً  كتابی
« كوفی انان»ۀ بروی کرۀ ارض است. این اثرگویا با مقدم« آب»واقعی ای  ۀجالب و عریانی در مورد معضل

 میباشد، چنین آغاز میگردد : «Prix Picte»سابق سرمنشی ملل متحد كه رئیس افتخاری گروپی بنام 

بلیون بدون حفظ  ۲.۰بلیون مردم جهان به عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم دچار بوده و ۰.۰امروزنزدیك به 
با  وخیمی را به ارتباط رانیاست كه ما تصویر وی «آب»الصحۀ ابتدائی میباشند. باید گفت كه توسط معضلۀ 

 اوضاع جوی! فاحش تغیربینیم :  كالن ترین خطری كه دنیا با آن روبرو میگردد، بزودی می
 

و حفظ و مراقبت سالم از  «آب»متاسفانه رسیدن به یك توافق سیاسی میان ممالك جهان در مورد معضلۀ كمبود 
 اری و همكاریزر از امكان به نظر میخورد.دانشمندان معتقد اند كه با سرمایه گمنابع آن درشرائط فعلی كامالً دو

 بین ممالك مختلفه درین زمینه، میتوان ازمصارف سرسام آور صحی و معالجوی جلوگیری نمود.
باید افزود كه كمبود آب یكی از دالئل مرگ و میر و مریضی های مهلكی است كه در روی جهان به مناسبت 

و نتیجتا عدم وجود وسائل حفظ الصحۀ محیطی رونما میگردد. نظر به احصائیه ای كه در دست  «بآ»نبودن 
 است، ساالنه یك ملیون و چهارصد هزار طفل به همین مناسبت تلف میگردند.

 

مملكت كه با قلت آب دست به  ۰۱در جهان و موجودیت  «آب»ملل متحد با در نظر داشت مشكالت ناشی از
مارچ را به  ۲۲متوجه ساخته و روز « ۲»كوشش مینماید كه جهان را به این معضلۀ مهم حیاتی گریبان هستند،

اعالم نموده است تاممالك مختلفه را وادار به استفادۀ  مثبت و درست از آبهایكه در داخل  «آب»حیث روز جهانی 
 سرحدات آنها جریان دارد بنمایند.  

ان به مناسبت موجودیت كوهای بلند و یخچالهای طبعی و خدا داد، یكی باری با تاسف باید گفت كه گرچه افغانست
از پر آب ترین ممالك در منطقه محسوب میگردد، ولی به نسبت عدم توانمندی و استفادۀ مثبت ازآن در امور 

ای هزراعتی نه تنها كمتر از سی فیصد از آبهای جاری در مملكت را مورد استفاده قرار میدهد، بلكه نبودن بند 
آب و اساسات قابل اعتبار استفاده و مراقبت ازانهار، سیالب های فصلی با تخریب بستر دریاها و منازل و اراضی 

 زراعتی، خطرات غیر قابل جبرانی راهم متحمل میگردد.
فیصد آن ، با  ۲۱میلیارد مكعب آب ساالنه در داخل مملكت، با از دست دادن بیشتر از  ۰۲افغانستان با داشتن 

 شك سالی های مزمن كه عواقب وخیمی را سبب میگردد، روبروست.خ
پروژۀ زراعتی مربوط به استفادۀ  ۲۱۱۱عا دارد كه در هفت سال گذشته بیشتر از وزارت آب و برق افغانستان اد

 چسالم از آب را در سرتاسر افغانستان تكمیل نموده است، ولی مردم افغانستان كه اكثراً زراعت پیشه هستند، هی
نوع عقیدۀ مثبتی برین ادعا ندارند و مشكالتشان در مورد خشك سالی، خطرات سیالب ها و استفادۀ غیر عملی 
از آبهای جاری ازهمیشه بیشتر میباشد. شاید پروژه های آب و استفاده ازآن توسط دهقانان هــم مانند پـــروژۀ 

غیر مسئوالنه « اسمعیل خان»امی باشد كه جناب جزء رویاهای طویل المدت و نا تم« برق كابل»هـیشه ناكــام 
 بعد وعـده میدهد!»!« و چند روز« ۱»چپ و راست، به چـند ماه بــــعد 

 

باید تأکید نمود که در مجموع بیشترین استفاده را از آبهای افغانستان در طول قرون متمادی، همسایگان آن نموده  
و فیض برده اند كه هرگز ازین  استفادۀ اعظمی رضایتمندی و قناعتی هم ندارند، بلکه ادعا های حق تلفانۀ آنان 

ای اعمار منابع آبرسانی و زراعت گردیده است. پروژۀ در پهلوی کارشکنی ها و حتی تخریبات بند و انهار  بر
که اخیرا به کمک کشور هندوستان باید به پایۀ اکمال برسد، با دسیسه های  «سلما»طویل المدت بند آبگردان 

عمال ایران که در تار و پود اولیای امور افغانستان جا گرفته است، با حمالت دهشت افگنی و متوقف ساختن کار 
 همیشه سر دچار است.   تعمیر آن

در کشور ما بر عالوۀ دریاهای متوسط و نسبتا كوچكتر كه از منابع كوهستانی در سر تاسر مملكت جریان دارند، 
دریاهای پر بار افغانستان منجمله رود هیرمند، آمودریا، دریای كابل و معاونین آن، دریای کنر بیشترین آبرا در 

شوروی سابق یا سرزمین های آسیای مركزی و پاكستان سرازیر مینمایند كه خاک ممالك همسایه، یعنی ایران، 
با استفادۀ اکثراً غیر فنی، اندک و کامالً ابتدایی زارعین و مردم ما به تناسب بهره برداری اعظمی ای همسایگان، 

 هرگز قابل مقایسه نمی باشد.
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ی در ممالكی مثل افغانستان كه منابع آبی ول فكر نان باش كه خربوزه آب است. مثلیست معروف كه میگوید :
سرشار آن ازنعمات خداوندی شمرده میشود، عـدم پالن گزاری های اقتصادی سالم، ضیاع وقت گرانبها و نصب 

ل كه حتی شهركاب «اسمعیل خان»اشخاص غیر مسلكی و بی تجربه مانند همین وزیر آب و برق بی كفایتی چون
 ایتخت جهان نگهداشته است، اگر آب نباشد، كجا نان میتواند بدست آید؟!راهنوز هم به حیث تاریك ترین پ

افغانستان كه همیشه مهر یك مملكت زراعتی را به صورت عنعنوی و اجباری بر پیشانی دارد، مردم زحمت کش 
باد  آن در طی اعصار و قرون زراعت پیشه بوده اند. بنابران اقالً اگر در همین هفت سال اخیر با سرمایه های

آورده وجلب متخصصین خارجی وداخلی چند پروژۀ اساسی و مهم بر روی دریاهای بزرگ مملكت عیار و 
اعمار میگردید، برعالوۀ  تقویۀ اقتصاد، جلب كارگر و تولید قوۀ كار، اراضی زیادی هم به نفع دهقان و پیشبرد 

و احتیاجات غـله و اثرات خشك سالی امور زراعتی، هرگوشۀ از وطن عادالنه و بصورت اساسی سیراب گردیده 
 ها را تاحدود زیادی مرفوع میساخت. 

هردو باحب وطن، صداقت، مسئولین كاردان و « نان»و  «آب»خداوند روزو روزگاری را نصیب گرداند كه  
آگاه و با وجدان، متخصصین مجرب و دلسوز با امكاناتی كه در دست است، با همكاری مردم هر منطقه، نه 

 پاكستانی و ایرانی، برای كافه ملت افغان میسر گردد. آمین! كارگر
 

 نوت :
 

منتشر گردیده و برای معلومات و خرید آن لطفا به وبسایت  Te Neuesتوسط انتشارات   Waterـ كتاب  ۰

www.pictet.com            مراجعه فرمائید 
 معلومات احصایوی و خبری از سایت بی بی سی گرفته شده است.  -۲
ـ به ارتباط به وعده های سر خرمن زیادی كه از جانب وزیر آب و برق افغانستان در زمینۀ تكمیل پروژۀ برق  ۱

سال داده شد، یكی هم وعدۀ جدی بود كه ختم معضلۀ تاریكی پایتخت و آغاز جریان برق متداوم  ۰شهر كابل درین 
 ماند! و ناکام  میداد که البته باز بی نتیجه و سرتاسری را در شهر كابل تا ختم ماه جدی سال گذشته نوید 

 این خبردر جرائد و تلوزیون ها منجمله تلوزیون آریانای آقای بیات در افغانستان منتشر گردیده است. 
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