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 1۲/۰۶/۲۰۲۰      لیکوال: عبدالرشید نایل د کابل پوهنتون استاد او څېړونکی

 

 د افغانستان اوبه او د ګاونډیانو اندېښنې
 مه برخهڅلور

 د ايران اندېښنې

 :هامون وچېدل: په ايران کې د اوبو کمښت او د الف

کلونو کې مخینه نه  5۰په ټوله کې ایران هم د وچکالۍ ځپلو هېوادونو په کتار کې دی او اوسنۍ وچکالي یې په تېرو 

لري. له افغانستان سره د اوبو په مسئله کې د ایران تر ټولو ستره اندېښه د هامون د وچېدو له کبله په دغه هېواد کې 

هامون ستر ډنډ د ایران په سیستان او بلوچستان والیت کې پروت دی او له دریو کوچنیو راټوکېدونکې ستونزې دي. د 

ډنډونو یا تاالبونو جوړ دی )پوزک، سابوري او هلمند هامونونه(. د هلمند سیند اوبه لومړی پوزک هامون ته تویېږي، 

ران ان پر پوله پراته سابوري او ورپسې د ایافغانست-چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ دی او بیا په ترتیب سره د ایران

په خاوره کې پراته هلمند هامون ته ځي. د اوبو د زیاتوالي پر مهال درې واړه سره یو ځای کېږي او د افغانستان او 

یې د ایران  38۲۰کیلومتره مربع مساحت لري، چې  5۶۶۰ایران ترمنځ د هامون ګډ تاالب جوړوي. د ډکېدو پر مهال 

مرغاب سیندونو ترڅنګ، په -په دې توګه افغانستان او ایران د هلمند او هریرود 1پاتې د افغانستان اړوند دی. اړوند او

 سیستان حوزه )هامونونو( کې هم شریک دي.

هامون ته ډېره برخه اوبه له هلمند سیند څخه ورځي، چې له کبله یې د وچکالۍ په کلونو کې تل د افغانستان او ایران د 

پر سر شخړې موجودې وې او اوس هم چې هامون د اوبو له کمښت سره مخ دی، ایران پر افغانستان د  ګډو اوبو

کال راوروسته د اوبو د کمښت له بحران سره مخ شو، ان تر دې چې په  199۰فشارونو واردولو هڅې کوي. هامون له 

مهال هم هامون و. په ټولیز ډول اوسکال کې یې سطحي اوبه تر ډېره ختمې شوې او دغه بحران نور هم جدي ش ۲۰۰4

ته د هلمند سیند اوبه ورځي او په ځینو برخو کې یې اوبه شته دي؛ خو ایرانی لوری یې په دغو اوبو کې له خپل حق 

 ۲څخه کمې ښیي.

ې د ک د ایران د سیستان او بلوچستان والیت د چاپېلاير ساتنې ادارې د چارواکو په وینا، اوسمهال هلمند سیند په ایران

کال په اوږدو کې وچ وي او یوازې له فبروري تر اپرېل پورې یوه اندازه اوبه پکې بهېږي. د ساینس مجلې د یوې 

بند څخه لیدنه کوله، په سیند کې یو  3کال په اکتوبر کې کله چې د مجلې څېړونکي له جریکه ۲۰17څېړنې له مخې، د 

د سیستان او  4ونه او په غاړو یې د ونو وچې تنې والړې وې.څاڅکی اوبه هم نه وې؛ د سیند په منځ کې ژېړ رېګ

بلوچستان والیت د چارواکو په وینا، د دغه والیت په دوو ښارونو زابل او زهک کې د څښاک پاکې اوبه له فرامرزي 

                                                           
1  
2 Khabaronline, The latest status of Hamoon International Wetland (Persian), 17 April 2017, see:  
https://www.khabaronline.ir/detail/652895/society/environment  

لسيزه کې د پسرلنيو سېالبونو د مهارولو لپاره  1960هغه ځای چې هلمند سيند ايران ته ننوځي او دا ځای په  3

 جوړ شو.
4 Richard Stone, Can Iran and Afghanistan cooperate to bring an oasis back from the dead?, 21 Feb 2018, see: 
http://www.sciencemag.org/news/2018/02/can-iran-and-afghanistan-cooperate-bring-oasis-back-dead  
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هم خورا  او د هامون د وچېدو له کبله اوسمهال په دغو ښارونو کې د څښاک د پاکو اوبو ستونزه اوبو څخه ترالسه کېږي

 5جدي ده.

خلک  هم وچ شي، ټول "ګاننیمه څاه"د سیستان او بلوچستان د چاپېلاير ساتنې یوه چارواکې نیره پورموالیي وایي، که 

زره سیستانیانو د معاش سرچینه بنده شوې او  4۰۰به ګډوالۍ ته اړ شي. څېړنې ښیي، چې د هامون د وچېدو له کبله د 

وزلي، قاچاق او ناامني او د ایران شمال ته د زرګونو سیستانیانو پراخه کډوالي یې له ځان کاري، بېپه دې سیمه کې بې

زره سیستانیانو د کډوالۍ المل شوی او دا د ایران  13۰چارواکو په وینا د هامون وضعیت د سره لرلې ده. د ایراني 

کال پورې د اوبو د ناسم مدیریت، د نفوس زیاتوالی  ۲۰۲5داسې اټکل کېږي، چې ایران به تر  6ملي امنیت ته ګواښ دی.

 او وچکالۍ له کبله د اوبو له جدي کمښت سره مخ شي.

وچېدل په هغه څه پورې تړي، چې د دغه سیند په لوړه برخه )افغانستان( کې ترسره کېږي. د  ایرانی لوری د هامون

کلونو کې د اوبو لګونې د کانالونو  199۰مو کلونو کې د کجکي بند جوړېدل او په 195۰بېلګې په توګه، المل یې په 

المل د کوکنارو د کروندو لپاره د هلمند  ایستل بولي او ترڅنګ یې ادعا لري، چې اوسمهال د هامون د وچېدو یو بنسټیز

کلونو راهیسې په  4۰ردوي او ټینګار کوي، چې عمال له تېرو  سیند د اوبو ګرځول دي؛ کوم څه چې افغان لوری

  7سرحدي سیمو کې هېڅ ډول پراختیایي کار نه دی شوی.

کې د ورښتونو له کمېدو او وچکالۍ لسیزې په وروستیو کلونو  199۰د افغان لوري نظر بیا دا دی، چې که څه هم د 

سره هامون ته د هلمند سیند ورتلونکې اوبه کمې شوې؛ خو بیا هم ایران ته له تړون سره سمې اوبه ورکړل شوې او د 

خوا د اوبو ناسم مدیریت، په سوېلي خراسان او رضوي خراسان هامون د ډېرو برخو د وچېدو اساسي الملونه د ایران له

بېالبېلو بندونو جوړول، د لولې له الرې د سیستان او بلوچستان والیت مرکز زاهدان ښار او نورو ښارونو والیتونو کې د 

ګانو )سترو ډنډونو( کې د اوبو زېرمه کول او په زابل کې د کرنیزو موخو لپاره د هامون ، د زابل په څاه8ته د اوبو لېږد

  9د اوبو کارول دي.

ان ته د اوبو د حق نه ورکولو له کبله هامون وچ شوی او المل یې د ورښتونو د کچې دا چې افغان لوری ردوي، چې ایر

ولي؛ خوا د اوبو ناسم مدیریت بمخینې کمېدل، د تودوخې زیاتوالی، اقلیمي بدلونونه، د اوبو زیاته کارونه او د ایران لهبې

ق ټینګار لري، چې افغانستان د هلمند سیند د اوبو حپسې او په بل اړخ کې ایرانی اړخ بیا پړه پر افغانستان اچوي او پرله

نه ورکوي؛ ځکه نو د هامون د وچېدو الملونه هم د څېړنو پر ځای د تورونو په کچه کې دي. که څه هم ایران او 

افغانستان د دغو الملونو د بشپړ څېړلو هوډ هم کړی، چې د هریرود سیند قضیه به هم پکې شامله وي، مګر تراوسه 

 1۰ا کار نه دی شوی او دواړه لوري پر تورونو، ګواښونو او سیاسي فشارونو تکیه کوي.عمال د

الرې وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د د هامون د وچېدو ستونزې د هواري لپاره ځینې نړیوالې ادارې هم خپلې حل

مون ته د اوبو ورکولو خوا هاد طرحې له مخې، د دواړو هېوادونو له «واپس کولو»( د UNDPپراختیایي ادارې )

لپاره، که د هلمند له اوبو د کرنیزو موخو لپاره لږ اوبه ولېږدول شي او له بلې خوا د کال په وچو میاشتو کې د )نیمه 

                                                           
5 Aman, Fatemeh. More Bad News For Iran As Afghan Water Dispute Heats Up. Aug 16, 2018. See online:  
https://lobelog.com/more-bad-news-for-iran-as-afghan-water-dispute-heats-up/  
6 Fatemeh Aman, Iran-Afghan Differences over Helmand River Threaten Both Countries, 17 March 2016, see:  
http://www.atlanticcouncil.org/blogs//iransource/iran-afghan-differences-over-helmand-river-threaten-both-
countries  
7 Ibid. 

د څښلو د پاکو اوبو د زېرمه  کلونو کې 2000-1990ګانو( ته په څلورو خوندي سيمو )نيمه څاهدا اوبه تر ډېره  8

 .کېدېکولو لپاره لېږدول 
9 Richard Stone, Can Iran and Afghanistan cooperate to bring an oasis back from the dead?, 21 Feb 2018, see: 
http://www.sciencemag.org/news/2018/02/can-iran-and-afghanistan-cooperate-bring-oasis-back-dead 
10 Tehran Times, Iran-Afghanistan Agree on Transboundary Waters, June 27 2018, see online: 
https://www.tehrantimes.com/news/424839/Iran-Afghanistan-agree-on-transboundary-waters-says-
ambassador 
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اي اوبو لګونې کار ګانو( له زېرمو څخه هامون ته یو څه اوبه ولېږدول شي او ترڅنګ یې دواړه هېوادونه له قطرهڅاه

والتو کرلو ته خلک وهڅوي، چې کمې اوبه غواړي، ښایي د هامون د وچېدو ستونزه هواره شي. واخلي او د هغو محص

افغان لوری په دې تړاو وایي، چې شوي تړون سره سم له ایران سره ګډ کار ته چمتو دی؛ خو په دې اړه تراوسه عملي 

 11ګامونه نه دي اوچت شوي.

  : په ايران کې د هامون وچه شوې برخه3-تصوير

 

 

 

 :: چاپېريالي او اقتصادي ستونزېب

په ټولیز ډول ایران له افغانستانه د ورتلونکو اوبو کمېدل او په ځانګړې توګه د هامونونو وچېدل په دې سیمه کې د 

اقتصادي پراختیا او پرمختیا لپاره جدي ګواښ بولي او دغه هېواد یې اندېښمن کړی دی؛ خو د اقتصادي اغېزو ترڅنګ، 

هامون د وچېدو له کبله د پراخو بیابانونو رامنځته کېدو چاپېریالي ستونزې هم راټوکولې دي. د هامون  په دې سیمه کې د

مخینې ډول لوړه کړې ده؛ زره تنه یې شاوخوا ژوند کوي، په دې سیمه کې د تودوخې درجه هم په بې 4۰۰وچېدو، چې 

ورځې موسمي بادونو د تودوخې کچه  1۲۰ې سیمه کې ځکه تر دې مخکې به پر اوبو لګېدونکو بادونو، په تېره بیا په د

 1۲راټیټوله. خو اوس دا بادونه د ایران په سوېل ختریزه برخه کې د ګرد او رېګونو د طوفانونو المل شوي دي.

له مې تر سپټمبر میاشتې په دغو سیمو کې سخت بادونه لګېږي او زهرجن ګرد له ځان سره لېږدوي. د روغتیا د نړیوال 

کال کې د ایران زابل ښار د هر بل ښار په پرتله زیات ګرد او غبار لرلی دی.  ۲۰1۶د معلوماتو له مخې، په سازمان 

د زابل په لوېدیځ کې، د یوه مخکېني سیند په غاړه یو پرېښودل شوی )متروک( کلی یې ښه مثال دی، چې کورونه یې 

 13.اوسمهال تر نیمایي پورې په ریګونو کې پټ دي

                                                           
11Richard Stone, Can Iran and Afghanistan cooperate to bring an oasis back from the dead?, 21 Feb 2018, see: 
http://www.sciencemag.org/news/2018/02/can-iran-and-afghanistan-cooperate-bring-oasis-back-dead  
12 Corinne Segal, Life after water on the Iran-Afghanistan border, 13 Jan 2016, see:  
https://www.pbs.org/newshour/arts/iran-water-crisis-photography  
13 Richard Stone, Can Iran and Afghanistan cooperate to bring an oasis back from the dead?, 21 Feb 2018, see: 
http://www.sciencemag.org/news/2018/02/can-iran-and-afghanistan-cooperate-bring-oasis-back-dead 
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 :تان کې د اوبو مديريت او بندونه: په افغانسج

په تېرو څلور نیمو لسیزو کې په افغانستان کې د سیاسي او امنیتي ګډوډیو له کبله ایران ته له افغانستانه د ورغلو اوبو 

دقیقه کلنۍ کچه معلومه نه ده؛ خو بیا هم د افغان چارواکو څرګندونو او ځینو څېړنو ته په کتلو سره، چې مخکې یې 

شوه، ایران په دې موده کې له افغانستان سره له ګډو اوبو تر خپل سهم زیاتې اوبه ترالسه کړې دي او اوس یې یادونه و

هم د تېر په څېر تمه لري؛ خو دا چې له یوې خوا وچکالۍ ټوله سیمه ځپلې او له بلې خوا په افغانستان کې د ملي یووالي 

د مدیریت په برخه کې ځینې ګامونه پورته شول، د ایران اندېښنې حکومت له راتګ سره د تېرو دورو په پرتله د اوبو 

یې له ځان سره لرلې او ایران وېره لري، چې د هلمند سیند اوبه به د وچکالیو او دغسې پروژو د تطبیق له کبله نورې 

بندونو په اړه  4۰ هم کمې شي. د اوبو او انرژۍ وزارت د معلوماتو له مخې، افغانستان اوسمهال د ټول هېواد په کچه د

د څېړنو او جوړولو عملي کار تر الس الندې لري، چې یوازې څلور هغه یې له ایران سره پر ګډو اوبو جوړېږي. دا 

بندونه  ۶۰۰په داسې حال کې ده، چې د اوبو او انرژۍ د پخواني وزیر په وینا، ایران له افغانستان سره پر ګډو اوبو بیا 

 14جوړ کړي دي.

حکومت د بېالبېلو الملونو له کبله، چې یوه یې هم د اوبو قضیه ده، د کرزي د دورې په پرتله له ایران  د ملي یووالي

سره تتې اړیکې لري. د ولسمشر کرزي په دوره کې له ایران سره پر ګډو اوبو د بندونو جوړولو یا ترمیم چارو ډېر 

رزي په دواړو دورو کې د ایران د خوشحالولو لپاره پرمختګ نه درلود او له همدې کبله داسې تورونه هم شته چې د ک

دا کار وشو، ان تر دې چې له ایران څخه د تورو پیسو د راتګ خبره افشا شوه. ځینې راپورونه دا هم وایي، چې په 

 خوا په پټه ځینو چارواکو ته مالي امتیازونه ورکول کېدل.هلمند، هرات او ورڅېرمه والیتونو کې د ایران له

ملیون متره  ۶4۰نیمه لسیزه کې سلما بند یوازېنۍ بېلګه ده، چې پروژه یې بشپړه شوې ده. دا بند د ه څه باندې یوهپه تېر

میګاواټه  4۲زره هکتاره ځمکه خړوبولی شي او ترڅنګ یې د  8۰کلیو کې نژدې  ۶4۰مکعب اوبو زېرمه لري او په 

خو دا پروژه هم له سختو ننګونو سره مخ  15ړتیا هم لري.زره کورونه روښانه کولی شي، د تولید و ۲5۰برېښنا، چې 

خو په  16کال کې یې عملي بڼه واخیسته، 1988کال کې وړاندې شوه او په  197۶وه. د دغه بند طرحه لومړی ځل په 

ه کارۍ له کبله بشپړافغانستان کې د اوږدو جګړو له کبله پاتې وه او د حامد کرزي په دوره کې هم د حکومت د محافظه

 نه شوه او باالخره د ملي یووالي حکومت پر مهال بشپړه شوه.

کال کې پیل شوه؛ خو تر  199۶ایران د سلما بند ترڅنګ، د کمال خان بند د جوړېدو مخالفت کوي. د دغه بند پروژه په 

ایران تورن کال کې  ۲۰1۲کال پورې د امنیتي ستونزو له کبله کار پرې ونه شو. له همدې کبله افغانستان په  ۲۰11

والو په مالتړ کولو سره د دغې پروژې د سبوتاژ کولو هڅه کوي. کمال خان بند د هلمند سیند ییزو وسلهکړ، چې د سیمه

پر اوبو د نیمروز په چهاربرجک ولسوالۍ کې جوړېږي او افغان چارواکي وایي، دغه بند داسې طراحي شوی، چې د 

کېږي. افغان چارواکي دا هم وایي، چې د دغه بند اوبه به د ایران د پولې په هلمند سیند د اوبو د ضایع کېدو المل نه 

 17ګیري هم کړي او ایران ته به پوره اوبه رسېږي.کیلومترۍ کې اندازه 1۰۰

کلونو کې جوړ  195۰د کجکي بند، چې ایران یې تل د هلمند سیند د اوبو د کمښت یو مهم المل بولي، که څه هم په 

 18یووالي حکومت پر مهال د دغه بند د دویم فاز جوړېدو د قرارداد السلیک کېدو هم ایران اندېښمن کړ.شوی، خو د ملي 

                                                           
14 BBC Persian, Ali Ahmad Osmani’s remarks in Wolesi Jirga, 17 July 2017, see: 
http://www.bbc.com/persian/afghanistan-40629533  
15 Debnath Shaw, Why the Salma Dam in Afghanistan matters to India, 6 Jun 2016, see: 
https://www.dailyo.in/politics/salma-dam-afghanistan-narendra-modi-ashraf-ghani-taliban-
terrorism/story/1/11035.html  
16 Ibid. 
17  
18  
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 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

 

آباد بند د جوړولو په چارو کې تخنیکي صف ننګ په وینا، ایران د فراه والیت د بخشآدغه راز د فراه د پخواني والي 

بخش اباد بند، چې د هلمند  19چارې نه دې بشپړې شوې. السوهنې کوي، چې له کبله یې په تېرو څو کلونو کې د دغه بند

زره  ۲۶مګاواټه برېښنا د تولید او  ۲7رود شاخه د فراه والیت په باال بلوک ولسوالۍ کې جوړېږي، د د حوزې په فراه

 ۲۰.هوبلل هکتاره ځمکې د خړوبولو وړتیا لري. همدا المل هم و، چې د افغانستان دفاع وزیر هم د فراه جګړه د اوبو جګړه

 :تهران اړيکو د اوبو د مسئلې اغېزې-پر کابل

اړخیزې د اوبو موضوع یې دوه هند په څېر د سیمو پر سر شخړې نه لري؛ خو-پاکستان-ایران او افغانستان، د افغانستان

کوم څه چې د ایران د بهرنیو  ۲1اړیکې ګواښي او اوسمهال د اوبه مسئله په دغو اړیکو کې یو مهم فکټور بلل کېږي.

 چارو وزیر جواد ظریف هم په خپله وروستۍ مرکه کې اشاره ورته وکړه.

له بده مرغه د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو پر مسئله اختالفات یوه نوي پړاو ته د ننوتلو په حال کې دي او د ګډو 

ده. په ایران کې د چاپېلاير ساتنې په اړه نړیوال کنفرانس اوبو قضیه په دواړو هېوادونو کې خورا زیاته سیاسي شوې 

( کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني وینا او په افغانستان کې د بندونو پر جوړولو نیوکو، په ۲۰17مه 3)جوالی 

لو پافغانستان کې پراخ غبرګونونه راوپارول. د موضوع حساسیت ته په کتلو سره که څه هم اړتیا وه چې روحاني په خ

؛ خو په ټولیز ډول ۲3د کلمو انتخاب په ځیرکۍ سره وکړي او تر یوه بریده یې خبرې ناسمې هم تعبیر شوې ۲۲خبرو کې

نوموړي د افغانستان د بندونو موضوع په صراحت سره مطرح کړه، چې د افغان چارواکو، د ملي شورا یو شمېر غړو 

رګون سره مخ شوه، ان په ځینو ښارونو کې د ایران پر ضد الریونونه او په ټولنیزو رسنیو کې د عامو افغانانو له پراخ غب

 ۲4.هم وشول

ژورو سره سره، نژدې اړیکې لرلې دي. -اړخیزو اړیکو کې له ځینو لوړوپه ټولیز ډول ایران او افغانستان په خپلو دوه

حکومت  والیتونو کې ایران د افغانخو په وروستیو کلونو کې د بېالبېلو راپورونو له مخې په لوېدیزو او سوېل لوېدیزو 

اړخیزو اړیکو یې سیوری غوړولی او یو المل یې د مخالفینو په مالتړ او مرستو تورن شوی، کوم څه چې پر دغو دوه

 ۲5هم د اوبو قضیه بلل کېږي.

 بیانور 

 

  مرکز مطالعات ستراتژیک و منطقوی

  برخه مهیدر ېد افغانستان اوبه او د ګاونډیانو اندېښن

 :اوبو د شخړې هواری له ايران سره د

                                                           
19 Afghan Water Portal, see: http://bit.ly/2RB2JQ3  
20 TOLOnews, Farah's War Is Over Water: Defense Minister, 19 May 2018, see: 
https://www.tolonews.com/afghanistan/farah%E2%80%99s-war-over-water-defense-minister  
21 Fatemeh Aman, Atlantic Council, Water Dispute Escalating between Iran and Afghanistan, 7 Sep 2016, see: 
http://www.atlanticcouncil.org/publications/issue-briefs/water-dispute-escalating-between-iran-and-
afghanistan  
22 Official Website of the President of Iran, President Hassan Rouhani’s Speech (Persian), 3 July, 2017, see 
online: 
http://www.president.ir/fa/99653 
23 Afghan Irca, Iranian Ambassador’s Interview (Persian), 8 July 2017, see: 
http://afghanirca.com/newsIn.php?id=59556  
24 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/ 
25 Ibid. 
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