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Trong LTAHCC số 99 tôi có hứa là sẻ nói 
thêm về những nạn mà Trái ðất ñang lâm phải. 
Vậy nay tôi trân trọng trình bài nạn tiếp theo là 
nạn thiếu nước: 

Theo ONU, hồi năm 2000 ñã có 31 xứ bị 
nạn thiếu nước ngọt. Hơn 1 tỷ người không 
ñược cung cấp nước uống, lẻ di nhiên là phải 
uống nước thiếu vệ sinh, và có 3 tỷ người 
không có nhà vệ sinh ñàng hoàn. ðến năm 
2025 tức 25 năm sau, dân số sẻ tăng 2,6 tỷ 
người, sẻ có thêm 1,8 tỷ người thiếu nước ngọt 
trầm trọng, và sẻ có thêm 800 triệu ngưới 
không có nước trong lành ñể dùng trong nhà. 
Nhu cầu về nước sẻ cao hơn nước dự trử có sẳn 
trên Trại ðất là 56%. 

Lấy ñâu ra số nước thiếu hụt nầy? Chắc là 
phải khử muối nước biển. Lấy ñâu ra năng 
lượng to tác ñể làm việc nầy, vì khử nước biển 
tốn năng lượng nhiều lắm. Nạn chết khát sẻ 
hoành hành. Chờ xem ư? 

Con người trên khắp thế giới ñang dùng 
nước sông, nước suối, nước hồ, rồi ñến nước 
ngầm dưới ñất, ngầm thật sâu, sâu cả cây số, và 
rất ít nước khử từ nước biển, ñể có nước uống, 
nước tưới cây, và nước làm kỹ nghệ. 

Ngoài xứ Trung Hoa, Ấn ðộ, Phi Châu mà 
ai cũng nghe nói ñến, bây giờ lại tới xứ Mỹ 
cũng ñang bị nạn thiếu nước, theo như các 

chuyên viên nông nghiệp cho biết. Như mạch 
nước ngầm Ogallala ở Midwest, Mỹ quốc, bị 
cạn dần, các nông trại trong vùng bị khô cạn, 
và các giếng nước không còn ra nước nữa. Ở 
Mỹ những ñất trồng trọt trở thành vô dụng 
nhiều ñến nổi mổi năm số ñất nông nghiệp 
không còn trồng trọt ñược nữa trị giá ñến gần 
400 tỷ Mỹ kim. Nước ngầm Ogallala có khối 
lượng lớn nhất ở Mỹ mà thế giới ñều biết. Nó 
có chiều rộng trên 1/2 triệu cây số vuông (trong 
lúc xứ VN chỉ có 330 ngàn cây số vuông mà 
thôi ) ñi từ Texas ñến South Dakota và chứa 
ñựng lối 4000 tỷ m3 nước ngọt tức 20% nhiều 
hơn hồ nước Huron. Nguồn nước Ogallala 
ñược máy bôm rút tỉa bởi 200000 giếng sâu (tôi 
nói hai trăm ngàn) ñể cung cấp nước cho 3.3 
triệu hectares ñất nông nghiệp, tức 1/5 của tất 
cả ñất ñược tưới nước của Mỹ. Với mức ñộ 
bôm nước là 50 triệu lít mổi phút, nước dự trử 
Ogallala bị hao cạn 14 lần nhanh hơn là mức 
ñược tái cung cấp, tức sẻ cạn khô trong thời 
gian gần ñây, nếu không ai lo cứu chửa kịp 
thời. 

Nạn thiếu nước còn trầm trọng hơn ở Trung 
Quốc, Ấn ðộ, Phi Châu và vài chục nước khác 
rải rác cùng khắp thế giới. Như ở Trung Quốc 
vì thiếu nước trồng trọt, nông dân sản xuất kém 
năng xuất, ñi ra thành thị ñể kiếm ñược nhiều 
tiền hơn. Người Trung Quốc biết là làm kỷ 
nghệ thì năng xuất cao gắp nhiều lần làm nông 
nghiệp, nên dân ra thành thị ở rất ñông khiến 
Nhà Nước phải bôm nước từ nông thôn ra 
thành thị, khiến nước ở nông thôn càng thiếu 
hụt thêm, khiến người dân bỏ nông thôn tăng 
thêm, khiến số thực phẩm ñược sản xuất sẻ 
giảm kinh khủng, khiến Trung Quốc phải nhập 
cảng lúa gạo từ Mỹ chẳng hạn. Việc nhập cảng 
nầy Trung Quốc chưa lo, vì tiền Dollars Mỹ mà 
Trung Quốc tích trử khá nhiều, và vì giá lúa 
gạo của Mỹ bán quá rẻ nên Trung Quốc thừa 
sức nhập cảng nông phẩm dài dài. Hơn nữa dân 
ra thành phố sản xuất công nghiệp bán ra ngoại 
quốc thu hoạch khá cao, khiến dollars dự trử 
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gia tăng dầu phải nhập cảng lúa gạo, dầu giá 
lúa gạo có gia tăng cũng ñủ sức gánh chịu (tôi 
nghĩ như vậy ). 

Có ñiều là khi ta dùng nước sông, hồ thì ta 
kịp thấy thiếu nước khi sông hồ cạn dần, còn 
khi ta dùng nước giếng, nhất là giếng sâu phải 
dùng máy bôm ñặt ngầm dưới ñáy giếng, thì ít 
ai biết ñược mạch nước ngầm còn bao nhiêu, 
nhiều hay ít, hay gần hết rồi. ðến ngày nào ñó 
máy bôm không bôm ñược nước nữa mới chịu 
thua thì làm sao trở tay cho kịp, nếu có ñến 
200000 máy bôm ngưng cùng một lúc, hay 
trong vài tháng? Chừng ñó thay vì giảm lần lần 
số lúa gạo xuất cảng, lại giảm tức khắc vì năm 
ñó bị thất mùa cùng khắp một vùng trên 3 triệu 
hectares chẳng hạn. Như nước Nga năm vừa 
qua ra lệnh ngưng xuất cảng nông nghiệp, 
khiến nhiều xứ chịu ảnh hưởng. Nhưng ñến 
phiên Mỹ cũng làm như vậy thì thế giới sẻ ra 
sao, nếu không nói là chết ñói cùng khắp các 
nước sống nhờ nhập cảng lúa gạo . 

Các chuyên gia nông nghiệp nói rằng nếu  
ruộng lúa ở nhiệt ñộ 10 ñộ C cần 1 lít nước thì 
ở nhiệt ñộ 18 ñộ C cần gắp ñôi (2 lit) và cứ 
tăng 8 ñộ thì tăng gắp ñôi, như vậy 26 ñộ C cần 
4 lit, 34 ñộ C cần 8 lit. Vì thế mà các nước gần 
ñường xít ñạo thiếu nước trồng trọt hay bị thất 
mùa triền miên, nên nghèo khó cả mấy chục thế 
hệ. Xin xem các nước nghèo trên họa ñồ, toàn 
là những nước gần ñường xích ñạo không hà. 
Những nước ở nhiệt ñộ trung bình cở 10 ñộ C 
thì phần lớn là giàu có. Theo các kinh tế gia : 
nông nghiệp phát triển tốt rồi sanh ra kỷ nghệ 
sớm, tiến bộ nhanh. 

Có lẻ là các nhà bác học phải tìm cho ra 
loại lúa trồng với nước biển ñể thay thế lúa loại 
hiện nay, mới mong cứu vản ñược nạn chết ñói 
trong tương lai không xa. VN ta cần loại lúa 
nầy lắm, vì ruộng lúa ở ðồng bằng sông Cửu 
Long sẻ bị nước biển xâm nhập khiến cho tổng 
sản lượng lúa bị giảm lối 1 triệu tấn mổi năm, 
theo tin trên Vô Tuyến truyền hình (TV) mới 
ñây. 

Vì nước ngọt quan trọng như vậy nên 2 ông 
Maude Barlow và Tony Clarke viết sách nêu ra 
10 ñiều phải tôn trọng sau ñây: 

1-Nước phải thuộc của Trái ðất và của tất 
cả mọi sinh vật. 

2-Trong trường họp có thể ñược, nước phải 
ñể nguyên chổ của nó. 

3-Nước phải ñể giành cho thế hệ mai sau. 
4-Nước bị nhiểm ñộc (nhiểm trùng, nhiểm 

hóa chất có hại) phải ñược khử sạch trở lại.. 
5-Nước sẻ ñược bảo vệ tốt hơn nếu nó ñược 

ở trong lòng ñất sâu, chổ tự nhiên của nó. 
6-Nước là của cải công cộng mà chánh phủ 

phải bảo vệ... 
7-Quyền có nước trong lành là quyền căn 

bản của con người. 
8-Người dân và xả hội là những thành bảo 

vệ nguồn nước. 
9-Dân phải ñược tham gia bình ñẳng với 

Nhà Nước trong việc bảo vệ nguồn nước. 
10-Chánh sách về thế giới hoá kinh tế có 

hại cho sự bảo tồn nguồn nước. 
Tôi nghĩ là nên thêm ñiều sau ñây: 
11-ONU hay một tổ chức quốc tế nào khác 

cần có thẩm quyền ngăn chận các nước mạnh ở 
thượng nguồn làm ñập chận nước gây nạn thiếu 
nước ở các xứ yếu ở hạ nguồn.  

ðể kết luận về 2 nạn của Trái ðất (nạn 
nhân mản và nạn thiếu nước) tôi nghĩ là: thấy 
sớm, lo sớm thì tốt hơn. Lo bằng cách nào là do 
chúng ta cùng nhau suy nghĩ kỹ rồi hành ñộng 
càng sớm càng tốt. 

ðường ñi khó không vì ngăn sông cách núi 
mà vì lòng người ngại núi e sông. Việc ngăn 

ngừa sanh ñẻ không khó mà vì cần cả tỷ người 
ñàn bà, ñàn ông ñồng ý áp dụng. Việc bảo vệ 
nguồn nước hay dùng nước biển ñể trồng lúa 
cũng cần nhiều người chăm lo.  

Mong ñược sự góp ý xây dựng của quý vị...  
Kính lời 
Montreal 22 Dec. 2013 
Trung  
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