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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٨ می ٢٠

  
  ! کنيمی قربانحق نداريم خود را برای شما

  

اين تصور وقتی .  خواھد دادجنگی رخ بدھد، به خاطر نفت رخروز اين بود که در شرق ميانه اگر تصور معمول تا ام

ًامال درست است،  در نظر بگيريم ک، مواجه نيستندکمبود آببا ً را که فعال ھای بزرگ صنعتی جھانکشورمبرم  احتياج

 اين تصور رحال حاض يا بحران آب در اين منطقه از کرۀ زمين در)tenseness (اما با پيدايش بحران جديد به نام تنش

د، بيشتر ي گردطقۀ شرق ميانه خواھد نموده است، که آنچه در آينده سبب جنگ در منجايش را به اين نگرانی خالی

 خود کشور ھای منطقه، که خواھی نخواھی پای قدرت ھای بزرگ را برای  و در ميانھمه کمبود آب خواھد بوداز

  ...فروش سالح و حفظ منافع شان به اينجا خواھد کشاند

 در اين اواخر نه تنھا در کشور ھای ،آب که يکی از اھم ضروريات بشری و سائر موجودات زنده و نباتات می باشد 

   . روی زمين به دالئل مختلف رو به کاھش استبلکه در کشور ھا و مناطق مختلفشرق ميانه، 

 تصور، اگراين . د يا خشک شدنی نخواھند بو،در گذشته ھا مردم چنين تصور می کردند که منابع آبی ھيچ وقت کم

در را  يا مردم مصارف شان  باقی می ماند،،بودًدر گذشته ــ مثال در صد سال پيش ــ جمعيت به ھمان پيمانه ھائی که 

 چه در ھند  با تأسف،معيتاما، ج.  مقرون به حقيقت باشدست می توانه می داشتند،انگھای واقعی و به اندازه ز سطح نيا

  .  پيوسته رو به فزونی می رود جھان در سائر نقاط و چهو چين

 کم و ه ـ ـ بعد از ھفت يا ھشت ماحدود ھفت ميليارد نفر اعالم شده بود، اينک در٢٠١٧يت جھان که در اواخر سال جمع

   . صد ميليون نفر رسيده استبه ھفت ميليارد و ھشتبيش 

  نوشت که،، طی راپوری که به ارتباط کمبود جدی آب تھيه و ارائه نموده بودملل متحدمربوطات ، يکی از "فائو"دفتر 

رو به رو  آب ود جدی با کمبھا و مناطق مختلف کرۀ زمين در کشورميليارد انسان يک مميز نه حدود در٢٠٢۵تا سال 

   !نه مميز يک ميليارد نفر با کمبود آب مواجه خواھند بود؛ خود جمعيت به چند ميليارد خواھد رسيد؟ (دخواھند ش

،  ما قرار دارد بالفاصلۀھمسايگیايران نيز، که در.  آب مواجه استھائی است که با کمبود شديدشورھند يکی از ک

ً، مثال تجديد نظر ای مناسبجای پيدا کردن راه ھه  بآب مواجه است، کهشديد حران  و ب، تنشسال ھای اخير با کمبوددر

 يافتن طرق بھتر برای کشت نباتاتی که به آب کمتر نياز  يا توزيع جغرافيائی جمعيت،رشدجلوگيری سياست ھای  در

ستان که خود با مشکالت می خواھد افغان... و رفع مشکالت خويش، از جمله مشکل آب خود با مديريت درست دارند و
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 دست به گريبان است از منابع آبی خود استفاده نکرده آن را برای راحتی و خوشی ايران به ايران ھديه  و متعددمختلف

  . کند

 راه انداخته شده است، يکی از حربه  مورد حمايت ايران به در واليت فراه، که به وسيلۀ طالبان اخيرجنگ ھای شديد

کشور ما وارد نموده و ھای ديگر بر  است که اين کشورعالوه بر فشار)خائنانۀ طالبکار ھای و  (ران نامردانۀ ايھای

  . می نمايدوارد 

 بر طبق آخرين پيمان منعقده  ايرانقسمت توزيع حقابۀ افغانستان ھيچ وقت در  ملتفت است کهايران به اين حقيقت خوب

 اگر چنين گفته ای نادرست باشد، .جريان آن به ايران نشده استھيچ وقت مانع  تعلل نورزيده است وميان دو کشور

  . ايران می تواند آن را از طريق نھاد ھای ذی صالح بين المللی پی گيری کند

ھمان  در قرارداد منعقده  و تعيين شده مطابق به قوانين بين المللیۀ اين کار را نمی کند؟ چون می داند که حقاب ايرانچرا

   .د باشد و اگر به اين کار دست بزند، با سرافگندگی رو به رو خواھد شدحدی است که باي

 از اين واليت می گذرد و به آبريز )فراه رود، خاش رود و ادرسکن (و چرا فراه؟ چون می دانند که آب حداقل سه دريا

 صد و شصت ميليون ک ھزار و سه با ذخيره ای به ظرفيت يفراه" بخش آباد" ھلمند می ريزد و کار بند برق ھامون

 ھلمند می ريخت و ن کدام مانع به آبريزھامونو که بدمکعب آب به زودی به پايۀ اکمال می رسد و آب اين سه دريامتر

   !ً، بعد از اين تماما مورد استفادۀ ايران قرار نخوھد گرفتايران از آن استفاده می نمود

ن، به عنوان کشوری که اقتصادش متکی به زراعت است و زراعت به آب ايران اين را به خوبی می داند که افغانستا

 به ھمسايگانش ھديه کند و با ً، در صورتی که خود به آن شديدا احتياج دارد،نياز دارد، نمی تواند آب مورد نياز خود را

ينی ھای طالئی  ھا تھيه گردد و برايش در س آسمان به آسمان بنشيند که آب و نانش درلب خشک دست به قضا رو

  . فرستاده شود

 رشد سياستمداران ايرانی بعد از انقالب جوانب سودمند. يکی ازعوامل کمبود آب رشد بی رويه و سريع جمعيت است

جمله باال رفتن ديدند، اما اثرات منفی آن را در سائر زمينه ھا، از ) بخش توليد و اقتصاد و نيروی دفاعیدر(جمعيت را 

باشد، و نياز به آب کافی دارد، و متعادل  و باغداری، که بايد با رشد جمعيت ھمپا داری و زراعتمصارف توليدات مال

ًمخصوصا وقتی روش ھای صرفه جوئی در آب به کار گرفته نشود، پيش بينی نکردند و برای جلو گيری از پی آمد 

 اين اعتقاد که  باش بينی آن را نداشتند و يا يا توان پي بزرگی که آخوند ھا اشتباه؛ھای منفی آن ھيچ تدبيری نسنجيدند

 و جلوگيری از رشد بی رويۀ ، از يک طرف مثمر، مانع آن شد که دست به کار"خدا که داد روزی اش را ھم می دھد"

   . بزنند از طرف ديگرجمعيت

  :عوامل کمبود آب زياد ھستند؛ از آن ميان

 رشد سريع جمعيت. 

 مديريت آبءوس . 

  و تأملمصرف بدون انديشه. 

 مالداری  وزراعت  باغداری و که، گوشت و سبزيجات و ميوه حبوبات وافزايش متداوم مصرف غذائی، مانند 

 . و ھمه به آب نياز دارنديگانه راه توليد آن است؛

 توزيع جغرافيائی نادرست جمعيت و آب.  
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ما به کار آن ھا کار نداريم؛ اما . تچرا؟ کار خود شان اس.  قرار نگرفتء ھيچ کدام از اين امور مورد اعتناندر ايرا

 و مشکالت ما را درک  و به کار ما کاری نداشته باشنداين است، که آن ھا ھم ما را آرام بگذارند خواھش ما از آن ھا

   .کنند

 و توسعه اف يافته نياز به صلح و نياز به کارش کمتر انکت که افغانستان به عنوان يک کشورايران به خوبی واقف اس

داند که کشوری که اتکای عمده اش به زراعت است و  و اين را ھم می. ب و زراعت دارد نياز به آارد؛ کما اين کهد

 و  کشور ديگری به نشانۀ محبت و به عنوان سوغات تحفه بدھدبرای زراعت نياز به آب دارد، نمی تواند آب خود را به

  .خود را برای ديگری قربانی کند

 اين کشور را،  و ناخلففرزندان ناباب. دکه دست از اخالل در کار ما بر دارنخوند ھا اين است ًبناء خواھش ما از آ

رام ساختن و آبرای نآ  ظھور کنند و محقق ھا و گلبدين ھات طالب ھاأت پدرام ھا ظاھر شوند يا خواه در ھيأ ھيخواه در

  .حمايت و تشويق و ترغيب نکننددر کشور ما ايجاد تشنج 

 کشوری است که بيشترين آيا ايران آخوندی گاھی به اين فکر افتاده است که.  خوبی نيستمسايه ھا کاردشمنی با ھ

 در تمام شرق ميانه  دارد؟ چه سودی در آخر کار از اين ھمه دشمن تراشی ھا حاصل شما خواھد شد؟ راجھاندشمن در 

با افغانستان شما . آذربايجان شما مشکل داريدبا .  با ترکيه شما مشکل داريد،کمی اين طرف تر. يک دوست نداريد

 ... با امريکا و اروپا شما مشکل داريد و.با مردم سوريه شما مشکل داريد. با پاکستان شما مشکل داريد. مشکل داريد

  چرا؟ آيا ممکن است که بگوئيم ھمۀ اين کشور ھا بد و ناباب ھستند و تنھا شما خوب ھستيد؟

 پيش روی تان بگذاريد و خوب فکر کنيد که چرا اين ھمه  منصف عنوان قاضی به راه تان يک بار کالمی خواھيم فقط

  . کشور با شما مشکل دارند

 با  که متوجه شويداميدوارم بعد از آن متوجه شويد که نارسای ھائی ـ آنھم بسيار جدی ـ در کار شما وجود داشته است و

د و به زور يا از راه توطئه و تفتين ھم در آخر کار چيزی به دست سختی و درشتی و خشونت ھيچ کاری پيش نمی رو

   .نمی آيد

 در گذر است و ھيچ چيزی به يک حال باقی نمی  با شتاب چون دنيا؛سر عقل بيائيدھر چه سريع تر است پس بھتر 

  !!ماند
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