
 
 

 

 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

 

 
 11/۰۶/۲۰۲۰      لیکوال: عبدالرشید نایل د کابل پوهنتون استاد او څېړونکی

 

 د افغانستان اوبه او د ګاونډیانو اندېښنې
 یمه برخهرد

 له ګاونډيو هېوادونو سره د اوبو ستونزې

مرغاب( په ترتیب سره له دریو ګاونډیو -اندوس، هلمند، هریرود-اوبو له پنځو حوزو څخه درې یې )کابلد افغانستان د 

هېوادونو )پاکستان، ایران او ترکمنستان( سره شریکې حوزې دي او په څلورمه حوزه )آمو( کې د مرکزي اسیا له دریو 

ال لوري ته ګډه طبیعي پوله جوړوي. له همدې کبله جمهوریتونو )تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان( سره د هېواد شم

. 1ګاونډیو هېوادونو سره شریکې/ګډې اوبه بلل کېږي د افغانستان ډېرې اوبه یا خو ګاونډیو هېوادونو ته بهېږي او یا هم له

وزو په سلنه بهېدونکې اوبه په هغو حوزو کې بهېږي، چې د اوبو د نړیوالو ح 9۰په ټولیز ډول د افغانستان شاوخوا 

له ګاونډیو هېوادونو سره ګډې اوبه، له دغو هېوادونو سره د ګډو اوبو په اړه د شخړو المل هم شوې  ۲کتار کې راځي.

 دي او له نژدې ټولو ګاونډیانو سره په دې تړاو ستونزې شته دي.

 دويم څپرکی

 له ايران سره د ګډو اوبو ستونزې

کې تر ټولو ډېرې ستونزې، هم په تېر کې او هم اوسمهال، له ایران سره له نورو هېوادونو سره د شریکو اوبو په برخه 

د افغانستان د تر ټولو اوږده او ستر سیند )هلمند( د اوبو په تړاو دي او له همدې کبله د اوبو یوازېنی تړون هم له دغه 

ن هم دا ستونزې په بشپړ ډول هېواد سره د هلمند د اوبو د وېش په اړه السلیک شوی دی. له بده مرغه د دغه تړون شتو

له منځه نه دي وړې. له ایران سره د اوبو د وېش د ستونزې ژورتیا ته په کتلو سره، دا موضوع د نورو حوزو په پرتله 

یو څه ژورې کتنې او څېړنې ته اړتیا لري، ترڅو د دواړو هېوادونو ترمنځ د اوبو په تړاو د شخړو اساسي الملونه 

 رته وړاندې شي.الرې وروښانه او حل

مرغاب حوزه هم له ایران سره ګډه حوزه ده، چې په اړه یې تراوسه کوم تړون هم نه -د هلمند د سیند ترڅنګ د هریرود

دی السلیک شوی. هریرود سیند د هېواد په لوېدیځ کې ایران ته له داخلېدو مخکې له هغه هېواد سره د افغانستان پوله 

له وتلو وروسته لومړی ایران او بیا ترکمنستان ته بهېږي؛ خو مرغاب سیند بیا نېغ په  جوړوي او د افغانستان له خاورې

نېغه له افغانستانه د ترکمنستان قرقوم دښتې ته بهېږي او افغانستان له دغه سیند څخه ډېره لږه استفاده کوي؛ له همدې 

 3کبله د ګډو اوبو په تړاو د بحثونو ډېره لږه برخه هم جوړوي.

ال په جنوري کې ایران ته د افغانستان د اجرائیه رئیس ډاکتر عبدهللا عبدهللا د سفر پر مهال له ایراني چارواکو ک ۲۰1۶د 

سره هوکړه وشوه، چې د هریرود سیند د اوبو د وضعیت او وړتیا په تړاو د څېړنو لپاره به ګډه کارډله جوړوي تر څو 

ار اخیستنې ته الره هواره شي. همدا راز د هلمند سیند د اوبو په اړه د نړیوالو قوانینو له مخې له دغو اوبو عادالنه ک

                                                           
1 Ibid Page 3-۲. 
2 Duran Research & Analysis, A Review of Current and Possible Future Relations in Kabul River Basin, Oct 2017, 
Page 4. 
3 Ibid. 
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کال تړون د هر اړخیز پلي کېدو او په دې تړاو د اړوندو مسؤولینو پر منظمو ناستو هوکړه وشوه، خو تراوسه  1973

نشته؛ خو په  د هریرود سیند د راتلونکي وضعیت په تړاو مشخصې وړاندوینې 4په دې تړاو عملي اقدام نه دی شوی.

هرات والیت او د ایران په اړخ کې د اوبو تقاضا مخ په زیاتېدو ده، کوم څه چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د اوبو پر 

لوري جوړ شوي سلما بند د پروژې  ترڅنګ یې په وروستیو کلونو کې پر دغه سیند د هند له 5وړ اغېزې ښندي.اړیکو پام

 منځ د ګډو اوبو موضوع ال ډېره توده کړه.بشپړېدو هم د دواړو هېوادونو تر

 : له ايران سره شريکې اوبه2-تصوير

 

 

 :له ايران سره د اوبو د شخړې مخينه

له ایران سره د هلمند د ګډو اوبو په تړاو ستونزې په نولسمه پېړۍ کې د لویې لوبې مهال ته رسېږي او تر هغه وروسته 

کال کې د برېتانوي افسر جنرال فرېدریک  1871لومړی ځل په څو ځله د دغو اوبو په تړاو هوکړې هم وشوې. 

ګولډزمېډ د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند دلتا په اوږدو کې ګډه پوله وټاکله؛ خو د اوبو د وېش په تړاو یې څه پرېکړه 

واړو زي هنري مکمهن د دکال کې یو ځل بیا بریتانیا په دې قضیه کې مداخله وکړه او د برېتانیا استا 19۰5ونه کړه. په 

کال تازه کړه؛ خو دا ځل یې د اوبو وېش هم وکړ. نوموړي د هلمند سیند له دریو څخه  1871هېوادونو ترمنځ هماغه د 

کال پورې همدا تړون عملي شو؛  193۰دوې برخې اوبه یې افغانستان ته ورکړې او یوه برخه یې ایران ته ورکړه. تر 

کال کې د  1939دا قضیه یو ځل بیا د ایران او افغانستان ترمنځ جنجالي شوه. په  خو کله چې وچکالي زیاته شوه

افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او په کابل کې د ایران د سفیر ترمنځ بیا تړون السلیک شو، چې له مخې یې دواړو لورو 

ندونو جوړولو له کبله د دغه تړون نه باوریو او کانالونو او بپه دواړو اړخونو کې د بې 6ته مساوي اوبه ورکړل شوې.

اړخیزو اړیکو توده موضوع وګرځي، چې کلونو کې بیا د اوبو قضیه د دوه 197۰عملي کېدل د دې المل شول، چې په 

باالخره د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په دوره کې، د افغانستان له لوري لومړي وزیر محمد موسی شفیق او د ایران له 

مه د هلمند د اوبو 13د مارچ په  1973امیر عباس هویدا د اوبو د نړیوالو قوانینو پر بنسټ، د  لوري لومړي وزیر

                                                           
4 Office of the Chief Executive of Afghanistan, Joint Statement of the Islamic Republic of Iran and the Islamic 
Republic of Afghanistan, 06 Jan 2016, see online: http://ceo.gov.af/fa/news/58836  
5 Paula Hanasz, FDI (Future Directions International), The Politics of Water Security between Afghanistan and 
Iran, 1 March 2012, see it online: http://www.futuredirections.org.au/publication/the-politics-of-water-
security-between-afghanistan-and-iran/  
6 Afghanistan’s Trans-Boundary Waters: An Overview, 2015, Helmand River Basin, Pages 27-28. 
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مه د افغانستان په پارلمان کې تصویب هم شو او نور ټول 3۰اړخیز تړون السلیک کړ، چې د همدغه کال د مې په دوه

 7قانوني مراحل یې بشپړ شول.

 اوبو کچه کال تړون او ايران ته د ورتلونکو 1973د 

کال تړون له یوې خوا د دواړو هېوادونو د لومړیو وزیرانو له لوري السلیک شوی او قانوني پړاوونه یې بشپړ  1973د 

شوي او له بلې خوا د دغه تړون د لسمې مادې له مخې، دواړو لورو د یوه دایمي تړون په توګه هم منلی او د هر ډول 

 کبله دا یو معتبر تړون بلل کېږي.وضعیت لپاره وړاندوینې لري؛ له همدې 

متره  ۲۲مادې لري. د تړون د دویمې مادې له مخې، افغانستان په اوسط ډول په یوه ثانیه کې  1۲دا تړون یوه مقدمه او 

متره مکعب اوبه دغه هېواد ته  ۲۶مکعب اوبه ایران ته ورکوي؛ خو په تړون کې افغانستان د ښه ګاونډیتوب په نیت 

متر مکعب اوبه بېرته  4ملیون متر مکعب اوبه کېږي او ان که افغانستان وغواړي  8۲۰ه کلني ډول منلې دي، چې پ

ګرځولی هم شي. د تړون د پینځمې مادې له مخې، افغانستان به ایران د هلمند سیند له اوبو څخه په بشپړ ډول نه 

بو د زیاتو اوبو په تړاو د هېڅ ډول ادعا محروموي؛ خو په ورته وخت کې تړون دا هم وایي چې ایران له ټاکل شوو او

 8حق نه لري او افغانستان چې څه ډول غواړي زیاتې اوبه هغسې کارولی شي.

د افغانستان او ایران ترمنځ شوي تړون د څلورمې مادې له مخې، په کومو کلونو کې چې د وچکالیو له کبله تر عادي 

افغان چارواکي وایي، چې په عادي کلونو کې د ایران ونډه یو  9ېږي.کلونو د سیند اوبه کمې وي، د ایران سهم به هم کم

خو دا چې ایا ایران ته له دغه تړون سره  1۰پر اته ده؛ خو په وچو او غیر نورمالو کلونو کې یو پر دیارلس ته راټیټېږي.

ه. مسئله پېچلې کړې د سمې اوبه رسېږي او کنه؟ هغه پوښتنه ده چې د دقیق ځواب نشتون یې له ایران سره د ګډو اوبو

د دغې پوښتنې د ځواب لپاره مو شته څېړنیز او رسنیز مواد او راپورونه څېړلي او د افغان چارواکو څرګندونو او مرکو 

 ته مو مراجعه کړې ده. له دغې مطالعې مو الندې دوې پایلې ترالسه کړې دي:

کال په تړون کې له مشخص  1973دغه هېواد ته د  په رسنیزه او سیاسي کچه، ایران ادعا لري چې افغانستان لومړی:

او له همدې کبله وخت ناوخت پر افغانستان فشارونه واردوي. ایراني چارواکي  11شوي حق سره سم، اوبه نه ورپرېږدي؛

وایي، په افغانستان کې د ډېرو بندونو جوړول او د اوبو مسیر بدلول د دې المل شوي، چې سیستان ته اوبه ونه رسېږي، 

وم څه چې د هامون د وچېدو المل شوي او په دغه هېواد کې یې اقتصادي او چاپېریالي ستونزې راټوکولې دي؛ خو ک

افغان لوری بیا دا ادعا نه مني او وایي، ایران ته د هلمند سیند د اوبو په ورتګ هېڅ خنډ نشته او افغانستان د اوږدو 

سمه ګټه واخلي. د افغان چارواکو په وینا، افغانستان د دغه تړون له  جګړو له کبله نه دی توانېدلی د دغه سیند له اوبو

السلیک کولو وروسته تراوسه هېڅ داسې بند نه دی جوړ کړی، چې ایران ته د هلمند د اوبو په ورتګ کې کموالی 

مېږي وسیله معلوافغان لوری وایي، د اوبو کچه له کجکي بند سره نژدې د دهراوود اوبو پېژندنې د دستګاه په  1۲راولي.

افغان  13او نورمال او غیرنورمال کلونه تشخیصېږي او ایران هر کال په تړون کې مشخصې شوې اوبه ترالسه کوي.

                                                           
7 International Water Law, The Afghan-Iranian Helmand-River Water Treaty, see online: 
https://www.internationalwaterlaw.org/documents/regionaldocs/1973_Helmand_River_Water_Treaty-
Afghanistan-Iran.pdf 
For Dari: http://afghanwaters.net/wp-content/uploads/2017/10/1973-Helmand-River-Afgh-Iran-Persian.pdf  
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Fars News Agency, Iran-Afghan Dispute over Water, 22 Oct 2017, see online: 
http://af.farsnews.com/economy/news/13960730000588 
11 Water Diplomacy & Hydro-Politic Relation between Iran and Afghanistan )Persian(, 13 January 2018, see 
online:: 
http://www.ana.ir/news/334436  
12 Baztab News, Severe drought and Iran's criticism of Afghanistan due to Helmand's water, 1 Sep 2018, see 
online: https://baztab.news/article/733588  
13The revival of the Iran-Afghanistan agreement is the best option for ending the water crisis (Persian). Fars 
News Agency. 22 Oct 2017, see the link bellow: 
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چارواکي د اوبو د دقیقې کچې له وړاندې کولو پرته ادعا لري، چې ایران په تېرو څلور نیمو لسیزو کې په افغانستان کې 

 14کبله، په تړون کې تر مشخصې شوې کچې څو چنده زیاتې اوبه ترالسه کړې دي. د ګډوډیو او د اوبو د نه مدیریت له

ملیون متره مکعب اوبه ورکړل شوې دي.  18۰۰په دې تړاو د ځینو راپورونو له مخې، ایران ته په کلني ډول لږترلږه 

فغانستان کې له وچکالۍ کال په جوالی کې د یوه اړوند افغان چارواکي له خولې لیکلي، چې په ا ۲۰18حتی رویټرز د 

 15سره سره، په تېر یوه کال کې ایران د هلمند له اوبو درې ملیارد متر مکعب اوبه ترالسه کړې دي.

په بل اړخ کې څېړنې بیا ښیي، چې ایران ته د ورتلونکو اوبو کچه نه اندازه کېږي او د هغو اوبو د کچې معلومولو دويم: 

 197۰ته بهېږي، دا مهال کوم سیستم او د موادو راټولو بهیر نشته دی؛ ځکه په لپاره، چې له هلمند سیند څخه ایران 

 16کلونو کې د امریکا د حکومت له لوري جوړ شوی سیستم د پخواني شوروي د اشغال پر مهال ویجاړ شو.

وړ شو او د مې لسیزې په منځ کلونو کې ج194۰د څېړنیزو موادو له مخې، د هلمند سیند د اوبو اندازه کولو سیستم د 

 1۶۰کال پورې کابو  1978لسیزې تر وروستیو پورې د اوبو اندازه کولو د سایټونو شمېر هم په زیاتېدو و. تر  197۰

کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد له یرغل وروسته د  1979ځایه د اوبو د اندازه کولو شبکه موجوده وه؛ خو په 

کال له سپټمبر راوروسته یې په اړه مواد او معلومات نه دي راټول  198۰د دغو اوبو د اندازه کولو بهیر ودرېد او 

کال کې درې مخکېني سټېشنونه ورغول شول او وروسته هم تر یوه بریده کار پرې وشو؛ خو  ۲۰۰5شوي. یو ځل په 

 17و مواد نشته دي.بیا هم د اوبو د جریان او کچې په اړه دقیق معلومات نه دي راټول شوي او د تېرو نژدې څلورو لسیز

کال پورې د اوبو اندازه کولو څو نورې دستګاوې هم ورغول شوې، خو د ناامنیو له کبله د موادو  ۲۰14که څه هم تر 

راټولولو تر کچې ونه رسېدې. په ځانګړې توګه له ایران سره پر پوله دوه سټېشنونه فعال شول؛ خو دا بیا له ایران سره 

 18یې د راټولو شوو موادو په اړه هم معلومات نشته دي. همغږي شوي نه دي او له الرې

کال وړاندې مواد ښیي، چې ایران په تړون کې له مشخصې شوې کچې زیاتې اوبه ترالسه کړې او له همدې  198۰له 

کال افغان حکومت یو څېړنیز راپور ایراني لوري ته سپارلی، چې له مخې یې له تړون  1984کبله ویل کېږي، چې په 

متر مکعب اوبه  ۶3د ایران سرغړونې په نښه شوې او ښیي، چې ایران ته هر کال په اوسط ډول په هره ثانیه کې څخه 

ورکړل شوې دي؛ خو له دغې نېټې وروسته کره مواد نشته او دواړه لوري د دغو اوبو د کچې په اړه داسې شمېرې 

 وړاندې کوي، چې له یو بل سره خورا زیات توپیر لري.

کال پورې د وچکالیو له کبله د  ۲۰1۲کال څخه تر  194۰کې د ایراني څېړونکو ځینې څېړنې ښیي، چې له  په بل اړخ

موده کې چې وچکالي  ۲۰1۲تر  1983هلمند سیند په کلني جریان کې جدي بدلون نه دی راغلی. د بېلګې په توګه په 

مترمکعب و، حال دا چې نورمال کال په تړون ملیون  5858هم پکې زیاته وه، د دغه سیند د اوبو اوسط کلنی جریان 

                                                           
http://af.farsnews.com/economy/news/13960730000588  
14 Aman, Fatemeh. Water Dispute Escalating between Iran and Afghanistan. Atlantic Council – South Asia 
Center. Aug 2016. P 4. 
http://www.elections.pajhwok.com/dr/node/500017  
And: Afghan Water Portal, Afghan Waters; Why is Ruhani Worried?: http://bit.ly/AFIReW  
15 Jain, Rupam. In parched Afghanistan, drought sharpens water dispute with Iran. July 17, 2018. See online: 
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-iran-water/in-parched-afghanistan-drought-sharpens-water-
dispute-with-iran-idUSKBN1K702H  
16 Fatemeh Aman, LobeLog, Worsening Relations between Iran and Afghanistan?, 11 Aug 2017, see the 

link bellow: 
https://lobelog.com/worsening-relations-between-iran-and-afghanistan/  
17 Tara Williams-Sether. Streamflow Characteristics of Streams in the Helmand Basin, Afghanistan. U.S. Agency 
for International Development - U.S. Geological Survey. See online: 
https://pubs.usgs.gov/ds/333/pdf/ds333_v1.1.pdf  
18 See online: https://www.un.org.ir/images/Documents/The_Helmand_River_Basin.pdf  

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://af.farsnews.com/economy/news/13960730000588
http://www.elections.pajhwok.com/dr/node/500017
http://bit.ly/AFIReW
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-iran-water/in-parched-afghanistan-drought-sharpens-water-dispute-with-iran-idUSKBN1K702H
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-iran-water/in-parched-afghanistan-drought-sharpens-water-dispute-with-iran-idUSKBN1K702H
https://lobelog.com/worsening-relations-between-iran-and-afghanistan/
https://pubs.usgs.gov/ds/333/pdf/ds333_v1.1.pdf
https://www.un.org.ir/images/Documents/The_Helmand_River_Basin.pdf


  

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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

 

په دې توګه افغانستان د وچکالۍ له کبله د اوبو د کمښت ادعا نه شي  19ملیون متر مکعب ښودل شوی دی. 5۶۶1کې 

 کولی.

 198۰په ټولیز ډول دواړه لوري خپلې ادعاوې لري؛ خو موږ داسې کره معلومات ترالسه نه شو کړای، چې وښیي له 

موده کې په کلني ډول ایران ته څومره اوبه ورکړل شوې دي او دا هغه ستونزه ده، چې له ایران سره د  کال وروسته

 ګډو اوبو قضیه یې ال ډېره پېچلې کړې او جنجالي کړې ده.

 بیانور 

  مرکز مطالعات ستراتژیک و منطقوی

 دویمه برخه ,د افغانستان اوبه او د ګاونډیانو اندېښنې

 

 د ايران اندېښنې

 :: په ايران کې د اوبو کمښت او د هامون وچېدلالف

 

 

                                                           
19  Hajihosseini, Hamidreza. Hydrological Assessment of the 1973 Treaty. ResearchGate. 9 May 2016. See 
online: 
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