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  - Waterآب
  به مناسبت روز جهانی آب

  فكر نان باش آه خربوزه آب است
 
 

 ملی يا بين المللی مطرح ۀد مينمايند، به سويهر روز در جهان مشكالت اجتماعی ايكه جوامع متعدد به آن برخور
چنانچه در پهلوی مشكالت عارضی ای منطقوی يا جهانی از قبيل قيمت تيل ومواد سوخت وکمبود مواد غذايی . ميگردد

تا موضوع خشونت برزنان آه متاسفانه تمام پرنسيپ های حقوق بشری را زير سوال ميبرد، مشكالت بخصوص وفی 
» آب « ك هم درزمرۀ نابسامانی های محيطی خاص آنان ظهورمی نمايد آه يكی هم همين موضوع مابين بعضی ممال

 .است
در زندگی حال و آيندۀ جهان، آنفرانسی دراستكهلم پايخت سويدن » آب « سال گذشته درما ه آگست درزمينۀ اهميت 

 انرژی آه بشر به آن روبروست، آمبود درين جلسه گفته شد آه علی الرغم اهميت آمبود مواد غذائی و. برگزارگرديد
آب به نظر متخصصين با نظر داشت گرم شدن آرۀ زمين و نتيجتًا آب شدن يخچالهای قطبی، اهميت بيشتری را 

 . دارا ميباشدۀ بشردرزندگی آيند
   ميالدی، يك ميليارد و هشت ٢٠٢۵تا سال » آب «  متخصص درزمينۀ مشكل جهانی٢۵٠٠نظربه برسی و تحقيق 

  . مليون نفر در مناطق آم آب زندگی ميكنندصد
 

آه حاوی مضامين و مخصوصا عكس های جالب  به نشر رسيده است» آب «   يا Waterدر اروپا بنام » !«اخيرًا  آتابی
سابق سرمنشی » آوفی انان« اين اثرگويا با مقدمۀ . بروی کرۀ ارض است» آب «  واقعی ایۀو عريانی در مورد معضل

  :ميباشد، چنين آغاز ميگردد  » Prix Pictet«  رئيس افتخاری گروپی بنام ملل متحد آه
 بليون بدون حفظ الصحۀ ٢٫۵ بليون مردم جهان به عدم دسترسی به آب آشاميدنی سالم دچار بوده و١٫١امروزنزديك به 
تباط با آالن ترين خطری است آه ما تصوير ويرانی  وخيمی را به ار» آب « بايد گفت آه توسط معضلۀ. ابتدائی ميباشند

 !تغير اوضاع جوی: آه دنيا با آن روبرو ميگردد، بزودی ميبينيم 
 

و حفظ و مراقبت سالم از منابع آن » آب« متاسفانه رسيدن به يك توافق سياسی ميان ممالك جهان در مورد معضلۀ آمبود 
د آه با سرمايه گذاری و همكاری بين ممالك دانشمندان معتقد ان.درشرائط فعلی آامًال دور از امكان به نظر ميخورد

 .مختلفه درين زمينه، ميتوان ازمصارف سرسام آور صحی و معالجوی جلوگيری نمود
« بايد افزود آه آمبود آب يكی از دالئل مرگ و مير و مريضی های مهلكی است آه در روی جهان به مناسبت نبودن 

نظر به احصائيه ای آه در دست است، ساالنه يك .  رونما ميگرددو نتيجتا عدم وجود وسائل حفظالصحۀ محيطی» آب 
 .مليون و چهارصد هزار طفل به همين مناسبت تلف ميگردند

 
 مملكت آه با قلت آب دست به گريبان ٨٠در جهان و موجوديت » آب« ملل متحد با در نظر داشت مشكالت ناشی از

 مارچ را به حيث روز ٢٢متوجه ساخته و روز » ٢«  حياتیهستند، آوشش مينمايد آه جهان را به اين معضلۀ مهم
اعالم نموده است تاممالك مختلفه را وادار به استفادۀ  مثبت و درست از آبهايكه در داخل سرحدات آنها »  آب« جهانی 

 .  جريان دارد  بنمايند
الهای طبعی و خدا داد، يكی از پر باری با تاسف بايد گفت آه گرچه افغانستان به مناسبت موجوديت آوهای بلند و يخچ

آب ترين ممالك در منطقه محسوب ميگردد، ولی به نسبت عدم توانمندی و استفادۀ مثبت ازان در امور زراعتی نه تنها 
آمتر از سی فيصد از آبهای جاری در مملكت را مورد استفاده قرار ميدهد، بلكه نبودن بند های آب و اساسات قا بل 

و مراقبت ازانهار، سيالب های فصلی با تخريب بستر درياها و منازل و اراضی زراعتی، خطرات غير اعتبار استفاده 
 .قابل جبرانی راهم سبب ميگردد

 فيصد آن ، با خشك ٧٠ ميليارد مكعب آب ساالنه در داخل مملكت، با از دست دادن بيشتر از ۵٧افغانستان با داشتن 
 . ميگردد، روبروستسالی های مزمن آه عواقب وخيمی را سبب



  
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

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

 پروژۀ زراعتی مربوط به استفادۀ سالم ٢٠٠٠وزارت آب و برق افغانستان اداعا دارد آه در هفت سال گذشته بيشتر از 
از آب رادر سرتاسر افغانستان تكميل نموده است، ولی مردم افغانستان آه اآثرًا زراعت پيشه هستند، هيچ نوع عقيدۀ 

 ادعا ندارند و مشكالتشان در مورد خشك سالی، خطرات سيالب ها و استفادۀ غير عملی از آبهای جاری مثبتی برين
  شايد پروژه های آب و استفاده ازآن توسط دهقانان هــم مانند پـــروژۀ همــيشه ناآــام. ازهميشه بيشتر ميباشد

  اسمعيل خان چپ و راست به چـند ماه بــــعدهم جزء روياهای طويل المدت و نا تمامی باشد آه جناب » برق آابل«
  !!بعد وعـده ميدهد» !«و چند روز » ٣ «
 

باری در مجموع بيشترين استفاده را از آبهای افغانستان در طول قرون متمادی، همسايگان آن نموده اند آه هرگز ازين 
 آه از منابع آوهستانی در سر تاسر بر عالوۀ درياهای متوسط و نسبتا آوچكتر.جهت رضايتمندی و قناعتی هم ندارند

مملكت جريان دارند،  درياهای پر بار افغانستان منجمله رود هيرمند، آمودريا، دريای آابل و معاونين آن، بيشترين آبرا 
در خاک ممالك همسايه، يعنی ايران، شوروی سابق يا سرزمين های آسيای مرآزی و پاآستان سرازير مينمايند آه 

و کامًال ابتدايی زارعين و مردم ما به تناسب بهره برداری اعظمی ای همسايگان، هرگز قابل مقايسه استفادۀ اندک 
 .نمباشد

 ولی در ممالكی مثل افغانستان آه منابع آبی سرشار آن . فكر نان باش آه خربوزه آب است:مثليست معروف آه ميگويد 
صادی سالم ، ضياع وقت گرانبها و نصب اشخاص غير ازنعمات خداوندی شمرده ميشود، عـدم پالن گذاری های اقت

مسلكی و بی تجربه مانند همين وزير آب و برق بی آفايتی آه حتی آابل راهنوز هم به حيث تاريك ترين پايتخت جهان 
 !نگهداشته است، اگر آب نباشد، آجا نان ميتواند بدست آيد؟

عوی و اجباری بر پيشانی دارد، مردم آن در طی اعصار افغانستان آه هميشه مهر يك مملكت زراعتی را به صورت عن
بنابران اقًال اگر در همين هفت سال اخير با سرمايه های باد آورده وجلب متخصصين . و قرون زراعت پيشه بوده اند

خارجی وداخلی چند پروژۀ اساسی و مهم بر روی درياهای بزرگ مملكت عيار و آارسازی ميگرديد، برعالوۀ جلب 
و توليد قوۀ آار، اراضی زيادی هم به نفع دهقان و زراعت و اقتصاد مملكت بصورت اساسی سيراب ميگرديد و آارگر 

 . احتياجات غـله و اثرات خشك سالی ها را تاحدود زيادی مرفوع ميساخت
آگاه و هردو باحب وطن، صداقت، مسئولين آاردان و » نان « و » آب «  خداوند روزو روزگاری را نصيب گرداند آه 

با وجدان، متخصصين مجرب و دلسوز با امكاناتی آه در دست است، با همكاری مردم هر منطقه،  نه آارگر پاآستانی و 
 !آمين. ايرانی، برای آافه ملت افغان ميسر گردد

  
  

******************************* 
  :نوت 

  
معلومات و خريد آن لطفا به وبسايت  منتشر گرديده و برای te Neues  توسط انتشارات Water ـ آتاب ١

www.pictet.com   مراجعه فرمائيد     
         

  .  معلومات احصايوی و خبری از سايت بی بی سی گرفته شده است-٢
  
 ـ به ارتباط به وعده های سر خرمن زيادی آه از جانب وزير آب و برق افغانستان در زمينۀ تكميل پروژۀ برق شهر ٣

داده شد، يكی هم وعدۀ جدی و آشكارايی بود آه ختم معضلۀ تاريكی پايتخت و آغازجريان برق متداوم  سال ۵آابل درين 
  ! و سرتاسری را در شهر آابل تا ختم ماه جدی سال گذشته را نويد ميداد که البته باز هم بی نتيجه ماند

 . ستان منتشر گرديده استاين خبردر جرائد و تلوزيون ها منجمله تلوزيون آريانای آقای بيات در افغان
 

 


