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 د افغانستان اوبه او د ګاونډیانو اندېښنې
 مه برخهپنځ

 د ايران اندېښنې

 :اوبو د شخړې هواری له ايران سره د

څه هم افغان لوری له ایران سره د اوبو مسئله حل شوې بولي او د دواړو هېوادونو ترمنځ د اوبو د تړون پر پلي که 

کېدو ټینګار لري او له همدې کبله افغان حکومت په دې تړاو ډېر کم ګامونه هم اوچت کړي؛ خو دا چې له یوې خوا 

یران ته د بهېدونکو اوبو د دقیقې کچې معلومولو او معلوماتو دواړو لورو د دغه تړون د پلي کېدو او په ځانګړې توګه ا

تبادله کولو په برخه کې اغېزناک ګامونه نه دي اخیستي او دواړو لورو په تورونو او ادعاوو اکتفا کړې او له بلې خوا 

ترو او دا مسئله د خبرو اایران د اوبو د مسئلې له کبله له بېالبېلو الرو په افغانستان فشارونه هم راوړي، له همدې کبله 

عملي ګامونو له الرې هوارولو ته اړتیا لري. دواړه هېوادونه د تېر په څېر اوسنی اختالفات هم د خبرو اترو له الرې 

هوارولی شي؛ خو د دواړو هېوادونو دښمني بیا نه یوازې دواړو هېوادونو ته، بلکې د سیمې په کچه ګواښ بلل کېږي. 

ې د اختالف پر مهال د ستونزو د هواري الرې چارې هم ښودل شوې دي او باید اړوند اختالفات کال په تړون ک 197۳د 

افغانستان د اوبو تړون یو معتبر سند دی، له -دا چې د ایران 1ییزو او دوستانه الرو حل شي.له تړون سره سم، له سوله

 همدې کبله د تړون د پلي کېدو لپاره د هلو ځلو پر ځای سیاسي فشارونه د اوبو د نړیوالو قوانینو خالف بلل کېږي.

نډ وخت د ل کال کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال او د سختې وچکالۍ له کبله د کجکي بند له بشپړ تړلو سره 1994په 

خو اوس افغان لوری ټینګار کوي، چې نه یوازې دا چې د اوبو له تړونه یې سرغړونه  ۲لپاره په ایران اوبه وتړل شوې.

نه ده کړې، بلکې په تېرو کلونو کې ایران ته له خپل حق زیاتې اوبه ورکړل شوې دي. افغان لوري چمتووالی ښودلی، 

په ایراني اړخ کې  ۳څېړنه وکړي؛ خو عملي ګامونه یې نه دي پورته شوي.چې د متخصصینو یو کمیسیون په دې اړه 

کال کې د افغانستان له مشورې پرته ګډ بند جوړول او ګڼ شمېر نورې  ۲۰۰5بیا د بېلګې په توګه له ترکمنستان سره په 

ون د روښانتیا په اړه د کال کنوانسیون له موادو سرغړونه بلل کېږي. له بلې خوا د تړ 199۲پرژې له دغه تړونه او د 

اوبو او انرژۍ وزارت نظر دا دی، چې ایران باید د هلمند سیند له دریو نقطو څخه اوبه واخلي؛ خو ایران اوس د دغه 

متر مکعب په هره ثانیه کې  15۰ځایونو اوبه اخلي او سیند یې ټوټې کړی دی. د دغو ټولو نهرونو ظرفیت  1۳سیند له 

 تخمینېږي. 

                                                           
1 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 
2 Afghan Water Portal, Afghan Waters; Why is Ruhani Worried?: http://bit.ly/AFIReW  
3 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 
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ه د اوبو د مسئلې یو شمېر افغان څېړونکي بیا د ایران دا هڅې د زیاتو اوبو ترالسه کولو لپاره بولي. دکتور له ایران سر

فاروق اعظم په دې اند دی، چې ایران په پخواني تړون کې افغانستان ته ویلي وو، چې چمتو دی اضافي اوبه له افغانستان 

کبله اوس وړیا ورځي. د ده په نظر، ایران ځکه هڅه کوي، چې څخه په بیه واخلي، کومې چې د مدیریت د نشتون له 

 ۲۶په دغه تړون بیا کتنه وشي، ترڅو په افغانستان کې له خپل اغېز څخه په ګټې اخیستنې سره په نوي تړون کې له 

ه پ متر مکعب څخه زیاتې اوبه خپلې کړي، په داسې حال کې چې د اوبو کچه اوسمهال کمه شوې هم ده او وچکالۍ کال

 4کال مخ په زیاتېدو دي.

له همدې کبله افغان لوری په ایران پړه اچوي، چې ایران د ستونزې د هواري لپاره د تړون د پلي کېدو په اړه خبرو 

اترو پر ځای ګواښونو او د پردې تر شا فعالیتونو ته لومړیتوب ورکوي او هڅه کوي، چې له دې الرې افغانستان تر 

تېر په څېر له خپل حق زیاتې اوبه ترالسه کړي. ایران د ناامنیو، دوه تر درې ملیونه افغان  فشار الندې ونیسي او د

کډوالو او ترانزیټي او اقتصادي قضایاوو له الرې پر افغانستان فشار راوړي؛ کوم څه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر 

ه که څه هم ایران ظاهرا د تړون پر پلي په دې توګ 5جواد ظریف په خپله وروستۍ مرکه کې اعتراف هم پرې وکړ.

کېدو ټینګار لري او افغان لوری هم همدا غواړي او په تېره ولسمشر غني څو ځله ټینګار کړی، چې له ایران سره د 

 6خوا عملي ګامونه نه دي اوچت شوي.اوبو د ستونزې هواری د تړون عملي کېدل دي؛ خو په دې تړاو د دواړو لورو له

ادونه د هلمند اوبو د اوسنیو اختالفاتو هواری وغواړي، دا به ډېر ساده او اسانه وي؛ ځکه له دغه هېواد که دواړه هېو

سره د اوبو د وېش هراړخیز تړون موجود دی او د هر ډول وضعیت لپاره وړاندوینې لري. د هلمند سیند د اوبو د وېش 

بو په تړاو د دواړو هېوادونو توافق هم خورا اسانولی مرغاب حوزې د او-تړون بله مهمه ګټه دا هم ده، چې د هریرود

 شي.

 درېيم څپرکی

 له پاکستان سره د اوبو د وېش ستونزې

کیلومتره اوږده پوله او د کابل سیند په حوزه  ۲4۳۰پاکستان هم د افغانستان هغه ګاونډی دی، چې په سوېل ختیځ کې 

ا چې په افغانستان او پاکستان دواړو هېوادونو کې د اوبو د کې، د اوبو د وېش له کوم تړون پرته، ګډې اوبه لري. د

کمښت ستونزه په پراخېدو ده، د ګډو اوبو د وېش قضیې اهمیت او له کبله یې راټوکېدونکې ستونزې هم زیاتې شوې 

 دي.

 په پاکستان کې د اوبو د کمښت ستونزه

اهمیت لري؛ ځکه دغه هېواد له ډېر وخت راهیسې د د کابل سیند حوزه د افغانستان په څېر پاکستان ته هم خورا زیات 

اوبو د کمښت له فشار سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د نړیوالو اوبو د پراختیا د راپور له مخې، په پاکستان کې د اوبو 

 ۲۰۰۰سرچینې یوازې په پینځو کلونو کې نژدې نیمایي کمې شوې دي. د دغه راپور له مخې، دا کچه د هر کس لپاره په 

 7متر مکعب ته راټیټه شوې ده. 14۲۰کال کې  ۲۰۰5متر مکعب څخه، په  ۲9۶1میالدي کال کې 

پاکستان د هغو هېوادنو په کتار کې هم دی، چې د کرنیزو موخو لپاره ترځمکې الندې اوبو څخه تر ټولو ډېره استفاده 

مو د خړوبولو لپاره تر ځمکې الندې اوبه سلنه سی 75کوي. د یوې سروې له مخې، په پاکستان، نیپال او بنګلدېش کې د 

کلونو کې د  ۶یا  5کال پورې په  ۲۰15کارول کېږي او له همدې کبله د یوې څېړنې له مخې، په پنجاب ایالت کې تر 

                                                           
4 Afghan Water Portal, Afghan Waters; Why is Ruhani Worried?: http://bit.ly/AFIReW  
5 BBC Persian, Report of Zarif’s Interview with 3TV of Iran, 27 Aug 2018, see:  
http://www.bbc.com/persian/iran-45322752  
6  
7 Malyar Idrees. (Oct 2017) A Review of Current and Possible Future Relations in Kabul River Basin, Kabul, 
Duran Research & Analysis, Page 1۶-17. 
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همدا راز د بلوچستان ایالت په ځینو برخو کې په تېره یوه  8متره پورې ښکته تللې وه. ۶تر  5ځمکې الندې اوبو کچه 

مترو پورې اوبه ښکته تللې دي او اصلي المل یې هم په دغه هېواد کې د اوبو افراطي کارونه  ۳تر  ۲هر کال لسیزه کې 

 9ده.

 پاکستان ته بهېدونکې اوبه

دا چې په کابل سیند حوزه کې هم د اوبو د اندازه کولو فعال او د دواړو هېوادونو ترمنځ همغږی شوی سیستم او کره 

ه د بهېدونکو اوبو د کچې ارقام هم له یو بل سره توپیر لري. د ځینو تخمینونو له مخې، له مواد نشته دي، پاکستان ت

کیلومتر مکعب یې له کابل سیند  15.5کیلومتر مکعب دی او له دې جملې  ۲1.5افغانستانه پاکستان ته د اوبو جریان 

تر مکعب یې هم د دغې حوزې له نورو کیلوم ۶کیلومتر مکعب یې له پاکستانه سرچینه اخلي( او  1۰)په دې کې بیا 

 1۰شاخو لکه پنجشېر، ګومل، مارګو شمال او کرم سیندونو څخه دي.

 17تر  1۶د پاکستان د اوبو او برېښنا د پراختیا ادراې د معلوماتو له مخې، افغانستان د کابل سیند له الرې د پاکستان 

ه په ډکه سټېشن کې د دغه سیند د تخلییې اوسط کچه د پاکستان له پولې سره څېرمخو  11.برابرويسلنه پورې اوبه 

 ۲۰کیلومتر مکعب یا  19.۲متر مکعب په هره ثانیه کې ده. دغې کچې ته په کتلو سره کابل سیند د سند حوزې  ۶۰8.4

  1۲سلنه کلنۍ اوبه برابروي.

سته نو له یو ځای کېدو ورودغه راز د پاکستاني څېړونکو موندنې ښیي، چې له کابل سیند سره د سوات او جېندي سیندو

په نوشېره سټېشن کې د پنځو کلونو په جریان کې ثبت شوي مواد ښیي، چې له جوالی څخه تر اګست میاشتې پورې 

 1۳متر مکعب څخه زیات دی. 1۰۰۰دغلته د اوبو جریان په هره ثانیه کې له 

 د پاکستان اندېښنې

پورې  1۰تر  8و برېښنا د تولید وړتیا لري. په دې حوزه کې د د کابل سیند حوزه په پراخه کچه د اوبو زېرمه کولو ا

پاکستان اندېښنه  14داسې بندونو جوړولو وړتیا شته، چې په لوړه کچه د اوبو زېرمه کولو او برېښنا د تولید وړتیا ولري.

لري، چې د کابل سیند پر حوزه پراختیایي او زېربنایي کارونه به د پاکستان په اړخ کې د دې حوزې پر اړوندو سیمو 

په ټوله کې خیبر پښتونخوا ایالت او په ځانګړې توګه د خیبر پښتونخوا ایالت درې سیمې )پېښور،  15منفي اغېزې وښندي.

 16د اوبو کمېدو له کبله اغېزمنېږي. )پېښور، نوشېره، چارسده( د کابل سیند

                                                           
8 Saeed, Aamir, (June 10, 2015), Rapid groundwater depletion threatens Pakistan food security – officials, 
Reuters. available at: https://in.reuters.com/article/pakistan-water-food-idINKBN0OQ16920150610  
9 Malyar Idrees. (Oct 2017) A Review of Current and Possible Future Relations in Kabul River Basin, Kabul, 
Duran Research & Analysis, Page 19. 
10 FOA, Afghanistan Water Recourses, available at: 
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/Profile_segments/AFG-WR_eng.stm  
11 The Express Tribune. (June 22, 2011). Ministry suggests water treaty with Kabul to avoid dispute. Available 
at: 
https://tribune.com.pk/story/193655/ministry-suggests-water-treaty-with-kabul-to-avoid-dispute/ 
12 Malyar Idrees. (Oct 2017) A Review of Current and Possible Future Relations in Kabul River Basin, Kabul, 
Duran Research & Analysis, Page 1۶. 
13 Nafees Mohammad et al. Construction of Dams on Kabul River and its Socio-Economic Implicatoin for 
Khayber Pukhtunkhwa, Pakistan. ResearchGate. Feb 2016. 
14 Malyar Idrees. (Oct 2017) A Review of Current and Possible Future Relations in Kabul River Basin, Kabul, 
Duran Research & Analysis. Page 19. 
15 Ahmadzai. S & F. Shroder. John. (2017), Water Security in Kabul River Basin, Journal of Afghanistan Water 
Studies, Duran Research & Analysis, Page 112. 
16 Nafees Mohammad et al. Construction of Dams on Kabul River and its Socio-Economic Implicatoin for 
Khayber Pukhtunkhwa, Pakistan. ResearchGate. Feb 2016. 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

پاکستانی لوری اټکل کوي چې پر کابل سیند د پالن شوو بندونو له جوړېدلو سره به، د دغې حوزې د الندېنۍ سیمې په 

سلنه راټیټه شي او دا هغه څه دي، چې په طبیعي ډول په افغانستان کې د  17توګه پاکستان ته د ورتلونکو اوبو کچه 

بشپړېدلو په تړاو د پاکستان اندېښنې له ځان سره لري. دا کمښت به داسې مهال وي، چې په تېرو څو دغو پروژو د 

لسیزو کې د اوبو د عمومي کچې د کمښت له کبله هم پاکستان ته د بهېدونکو اوبو کچه کال په کال کمه شوې ده او 

د الندې جوړېدلو سره به په پاکستان کې تر کابل سینپاکستانی لوری اندېښمن دی، چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو له 

سیمې د اوبو د کمښت له بحران سره مخ شي، کوم څه ته چې پاکستان چمتووالی نه لري. پاکستاني څېړونکي په دې اند 

 17.دي، چې دا وضعیت به له کابل سره د اسالم اباد پر اړیکو ژورې اغېزې ولري

ه وخت کې د پاکستان په اړخ کې د اوبو افراطي کارېدنه یوه مهمه اندېښنه ده. په له لویه سره د اوبو کمښت او په ورت

دې حوزه کې د اقلیمي بدلونونو او د هوا د ګرمېدو له کبله د واورو او یخچالونو کچه کمېږي، چې له کبله یې د واورې 

کمه وي. څېړنې ښیي، چې په تېرو ورښت په بارانونو بدلېږي او ډېرې اوبه په هغو وختونو کې بهېږي، چې اړتیا یې 

 18سلنه کمه شوې ده. ۳۰کلونو کې د پامیر او هندوکش غرونو کې د طبیعي یخچالونو کچه  5۰

بندونو جوړول په  1۲بندونه جوړ شوي او د  7ثباتیو وړاندې د کابل سیند پر حوزه په افغانستان کې له جګړو او بې

 19مېګاواټه برېښنا تولید کړای شي. 1891ی. دا بندونه به په ټولیز ډول پالن کې دي، چې پر دوو یې عمال کار روان د

کال کې  ۲۰14د همدې حوزې پر اوبو جوړ شوي دي. پاکستان په  ۲۰په پاکستان کې بیا دوه بندونه )ورسک او ګولن(

 نړیوال بانکپه خیبر پښتونخوا سیمه کې د داسو بند طرحه هم نړیوال بانک ته د تمویل په موخه ورکړې وه، چې د 

 خوا له افغان دولت سره له شریکولو وروسته د افغانستان له مخالفت سره مخ شوه.له

ثباتیو له کبله د اوبو په ګډون د ډېرو سکتورونو د پراختیا او پرمختیا فرصت نه دا چې افغانستان د اوږدو جګړو او بې

اوبو د حوزې د الندینیو هېوادونو اندېښنې راپاروي  دی موندلی، اوسمهال کله چې په دې برخه کې ګام پورته کېږي، د

او هغوی د تېر په څېر د ورتلونکو اوبو تمه لري. افغانستان د خپلو نورو ګاونډیانو په پرتله لږ پرمختللی هېواد دی او د 

ترالسه  ر کې داوبو په برخه کې انکشافي کارونو ته جدي اړتیا لري. له بلې خوا دا باور چې هر هېواد کړلی شي، په تې

کلونو  1997او  199۲کړو اوبو تمه په راتلونکي کې هم ولري، په نړیوالو قوانینو کې رد شوی دی. په دې تړاو د 

الرې وړاندې کوي، لکه له ګډو اوبو منصفانه او معقوله ګټه اخیستنه او داسې نور. د دې ترڅنګ، دا کنوانسیونونه حل

یي کارونه تر ډېره د برېښنا د تولید لپاره دي او د ځمکو خړوبولو وړتیا پکې کمه چې د کابل سیند په حوزه کې پراختیا

 ده، پر الندېنۍ برخه یې اغېزې هم کمې دي. 

 د افغانستان او پاکستان د اوبو د وېش مسئله

ې لري. په دله بده مرغه افغانستان او پاکستان تراوسه د کابل حوزې د اوبو په تړاو هېڅ ډول هوکړه یا کوم تړون نه 

کال کې د افغانستان او برېتانیا ترمنځ دی، چې اوبو ته ډېره کمه اشاره پکې شوې  19۲1لیک په تړاو یوازېنی هوکړه

ده. په دې معاهده کې برېتانیا هوکړه کړې، چې افغانستان کولی شي د تورخم د اوسېدونکو لپاره د یوې لولې له الرې 

ان هوکړه کړې، چې برېتانیایي مامورین او له ډیورنډ کرښې هاخوا قبایل کولی شي اوبه واخلي او په مقابل کې افغانست

 ۲1له کابل سیند څخه د کښتۍ چلولو او اوبو لګونې لپاره کار واخلي.

کال راوروسته که څه هم افغانستان او پاکستان د اوبو په تړاو د تړون السلیک کولو هڅه کړې؛ خو تراوسه  ۲۰۰1له 

کسیزې ګډې تخنیکي کمېټې هڅې  9کال کې د اوبو د وېش تړون لپاره د یوې  ۲۰۰۳په دې کار بریالي شوي نه دي. په 

                                                           
17 Pervaz, Iffat & Sheharyar Khan. Brewing Conflict over Kabul River; Policy Options for Legal Framework. 
Institute for Strategic Studies, Research and Analysis (ISSRA). 2014. 
18 Malyar Idrees. (Oct 2017) A Review of Current and Possible Future Relations in Kabul River Basin, Kabul, 
Duran Research & Analysis, Page 22. 
19 Ibid. Pages 20-21. 

ومترۍ کې جوړ شوی او ګولن بند بيا د خيبر پښتونخوا په کيل 20ورسک بند د پښور ښار د شمال لوېديځ په  20
 چترال سيمه کې جوړ شوی، چې اوس يې هم کار روان دی.

21 Ibid. Page 22. 
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 5تر 5 له :شمیره د پاڼو

 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

 

کال کې نړیوال  ۲۰۰۶نشتون له کبله له ماتې سره مخ شوې. په  باوریو او اوسني وضعیت په اړه دقیقو معلوماتو دد بې

کال کې کله چې پخواني  ۲۰1۳بانک هم یو ځل بیا د دواړو هېوادونو د هڅولو هڅه وکړه، خو پایله یې نه لرله. په 

و او یولسمشر حامد کرزي او لومړي وزیر نوازشریف د برېښنا د تولید لپاره د کونړ سیند د پراختیا د هڅو په تړ

لیک السلیک کړ، تر یوه بریده په دې برخه کې پرمختګ ولیدل شو؛ خو د دغه توافق جزئیات هم پټ پاتې هوکړه

 ۲۲شول.

 نوریا

 

 د اوبو په تړاو د خبرو اترو پر وړاندې خنډونه

 

  مرکز مطالعات ستراتژیک و منطقوی

 د افغانستان اوبه او د ګاونډیانو اندېښنې, څلورمه برخه

 

                                                           
22 Tolo News. (9 June 2015). Abdullah Urges Regional Cooperation at High Level Water Conference. Available 
at:  
https://www.tolonews.com/afghanistan/abdullah-urges-regional-cooperation-high-level-water-conference  
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