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 د افغانستان اوبه او د ګاونډیانو اندېښنې
 مه برخهشپږ

 

 د اوبو په تړاو د خبرو اترو پر وړاندې خنډونه

باورۍ د اوبو په تړاو د همکاریو په الره کې یو اساسي خنډ دی. هېوادونو ترمنځ خرابې اړیکې او اوږدې بېد دواړو 

باورۍ له څلورو مشخصو ډګرونو خړوبېږي )له هند سره د افغانستان اړیکې، د ډیورنډ قضیه، د پښتونستان قضیه، دا بې

 له طالبانو د مالتړ قضیه(.

دې اند دي، چې د اوبو په تړاو خبرو اترو او له ګاونډیو هېوادونو سره د یوه منصفانه تړون د اوبو نړیوال څېړونکي په 

د السلیک کولو لپاره په اړوندو افغان ارګانونو کې وړتیا کمه ده، چې یو اساسي المل یې د اوبو د قضیې او په تېره بیا 

هې کموالی دی. د دې ترڅنګ د یوې سروې له مخې، له نورو هېوادونو سره د ګډو اوبو د مسائلو په تړاو د تخنیکي پو

ه کړو او تجربو له مخې. که څد افغانستان د اوبو په سکتور کې ډېری کسان د اړیکو پر بنسټ ګومارل شوي، نه د زده

کال په مې میاشت کې بین الوزارتي کمیسیون هم جوړ  ۲۰1۶هم له نورو هېوادونو سره د ګډو اوبو د قضیې لپاره د 

و تراوسه یې هېڅ کومه رسمي غونډه نه ده لرلې. خو په بل اړخ کې پاکستان بیا د اوبو په سکتور کې د تخنیکي شو، خ

کال کې د سند سترې حوزې د اوبو په  19۶۰پاکستان له هند سره په  1پوهانو او کدرونو له پلوه یو بډای هېواد دی.

  ۲لیک السلیک کړی او د ګډو اوبو د وېش په برخه کې ښه وړتیا او تجربه لري.تړاو یو هوکړه

د اوبو په برخه کې د څېړنو جدي کمښت او له نورو هېوادونو سره د ګډو اوبو په تړاو د کافي معلوماتو نشتون هم هغه 

نزه ده، چې په دې تړاو یې خبرې اترې له ننګونو سره مخ کړې دي. په ځینو مواردو کې د اوبو او انرژۍ او کرنې ستو

سلنه متفاوت دي. له  5۰وزارتونو او د چاپېلاير ساتنې د ملي ادارې عین معلومات یا خو تناقض لري او یا هم نژدې 

پاکستان سره د اوبو په اړه د خبرو اترو لپاره خورا زیات اهمیت همدې کبله دقیق او د کارېدنې وړ معتبر معلومات، له 

اړخیزو همکاریو د لري. په بل اړخ کې پاکستان که څه هم د کابل سیند حوزې په اړه کافي معلومات لري؛ خو د دوه

 3کمزوري وضعیت له کبله یې له افغان لوري سره نه شریکوي.

و اوبو د مسئلې په اړه عامه پوهاوی هم په نشت حساب دی. عام ذهنیت د دې ترڅنګ له ګاونډیو هېوادونو سره د ګډ

اوسمهال دا دی، چې په افغانستان کې یا له افغانستان بهر ته بهېدونکې هر څاڅکی اوبه د افغانستان ملکیت دی. په دې 

ړتیا لري، کوم څه چې د خوا د تصمیم نیولو لپاره د عامو خلکو مالتړ ته اتړاو عامه پوهاوی په ملي کچه د حکومت له

                                                           
1 Gareth Price. Et al. (June 2014) Attitudes to Water in South Asia. Chatham House Report. Pages 30-33. 
Available at: 
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/field/field_document/20140627WaterSouthAsia.pdf  
2 World Bank. The Indus Waters Treaty 1960. Available at: 
https://siteresources.worldbank.org/INTSOUTHASIA/Resources/223497-
1105737253588/IndusWatersTreaty1960.pdf  
3 Malyar Idrees. (Oct 2017) A Review of Current and Possible Future Relations in Kabul River Basin, Kabul, 
Duran Research & Analysis, Page 25. 
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دا ستونزه هومره جدي ده، چې پخوانی لومړی وزیر  4عامه پوهاوي په نشتون کې په سم ډول نه شي ترالسه کېدای.

محمد موسی شفیق د هلمند سیند د اوبو په تړاو د تړون له السلیک کولو کابو یو کال وروسته لومړی ونیول شو او بیا 

 5تر نوم الندې په څرخي پله زندان کې ترور شو. «اوبه خرڅوونکي»ه لوري د یو کال وروسته د کمونیستانو ل

په لنډو ټکو کې د دواړو هېوادونو د ګډو اوبو په تړاو د افغان لوري داخلي ننګونې، په افغانستان کې د متخصص کدر 

ه د عامه انینو یا ګډو اوبو په اړباوره معلومات، امنیتي ستونزې، د اوبو د نړیوالو قونشتون، ناکافي سازماني ظرفیت، بې

پوهاوي نشتون، بودیجوي ستونزې، د سطحي او تر ځمکې الندې اوبو د کیفیت ستونزه )په تېره بیا په کابل کې(، د اوبو 

په سکتور کې د ښې حکومتولی نشتون دي. همدا راز د کابل حوزې د اوبو په تړاو بهرنۍ ننګونې، د پاکستان او 

باوري او د همکاریو نشتون، د نفوس زیاتوالی )په تېره بیا ښارونو کې(، اقلیمي بدلونونه او داسې افغانستان ترمنځ بې

 نور دي.

 پر ګډو اوبو د خبرو اترو او هوکړې لپاره شته فرصتونه

د پورتنیو ستونزو او خنډونو ترڅنګ، ځینې داسې فرصتونه هم شته چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د اوبو د ستونزې له 

 واري سره مرسته کوي:ه

د ګډو اوبو پر قضیه د کار لپاره د افغانستان د حکومت اوسنۍ سیاسي اراده او ژمنه د دواړو هېوادونو لپاره، لومړی: 

 په تېره بیا د خبرو اترو د پیل او یوه توافق ته د رسېدو لپاره، ښه فرصت ګڼل کېږي.

توګه نړیوال بانک د کابل حوزې په تړاو د افغانستان او پاکستان  د نړیوالې ټولنې توجه او لېوالتیا، په ځانګړېدويم: 

 ترمنځ د همکارۍ او خبرو اترو سره د مرستې لېوالتیا ښودلې او په دې حوزه کې یې ځینې څېړنې هم کړې دي.

 وي،غیر رسمي څېړنې هم هغه فرصت دی، چې په دې تړاو د معلوماتو او عامه پوهې له زیاتوالي سره مرسته کدريم: 

 هغه هم داسې مهال چې په دې برخه کې د معلوماتو کمښت په تېره بیا افغان لوري کې یوه مهمه ستونزه بلل کېږي.

د نړیوال بانک د څېړنې له مخې، د کابل سیند حوزې په لوړه برخه )افغانستان( کې پانګونه او پراختیایي کارونه  څلورم:

به پر پاکستان ډېرې لږ اغېزې ولري؛ ځکه په دې حوزه کې د اوبو لګونې د سیمو د پراختیا لپاره محدوده وړتیا شته ده 

ه تر ډېره د برېښنا د تولید په موخه دي. له همدې کبله د دې حوزې او په دې حوزه کې جوړېدونکي او پالن شوي بندون

د اوبو مسئله د شخړو پر ځای پر همکاریو بدلېدای شي؛ ځکه د برېښنا د تولید پروژې به د دواړو هېوادونو د برېښنا 

پلې  تونزو سره سرهاړتیاوې پوره کړي. دغه ټکي ته په کتلو سره، دا ډول پروژې د دواړو هېوادونو ترمنځ له سیاسي س

( پروژه ده، چې له ټولو 1۰۰۰-کېدای شي. ښه بېلګه یې له مرکزي اسیا څخه سوېلي اسیا ته د برېښنا د لېږد )کاسا

 6ستونزو سره سره د پلي کېدو په حال کې ده.

ار لپاره کپه لنډو ټکو کې شته فرصتونه، د دې حوزې د اوبو په تړاو د شته ستونزو په هواري کې مرسته کوي. د ګډ 

په افغان اړخ کې د سیاسي ارادې او ژمنې شتون، د نړیوالو تمویلوونکو شتون او توجه، د مخ پر ودې غیررسمي 

فعالیتونو شتون لکه ګډې څېړنې او پر پاکستان د افغانستان په خاوره کې د اوبو د زېربناوو کمې اغېزې، هغه فرصتونه 

 کېدای شي او په ټوله کې بیا دا همکارۍ د سیمې له ثبات سره مرسته کوي.دي چې د اوبو په برخه کې د همکاریو المل 

 آباد د اوبو تړون د نشتون اغېزېاسالم-د کابل

امنیتي ستونزې او په تېره بیا د اوبو د بندونو جوړولو په تړاو د ګاونډیو هېوادونو السوهنې، تر ټولو جدي ستونزه ده، 

و په مدیریت او اغېزناک ډول کارولو او د دغه سکتور د پراختیا په چارو کې له چې له کبله یې افغانستان د خپلو اوب

                                                           
4 Ibid. Page 26. 
5 TolAfghanistan Website. Muhammad Musa Shafiq. See it online: http://bit.ly/2MMosaSh  
6 Malyar Idrees. (Oct 2017) A Review of Current and Possible Future Relations in Kabul River Basin, Kabul, 
Duran Research & Analysis, Pages 30-33. 
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ننګونو سره مخ کېږي. ډېر ځله ګاونډي هېوادونه د دغه ډول پروژو پر سبوتاژ کولو تورن شوي دي. د بېلګې په توګه 

و ونه یادولی شو، چې ایران اپه هرات کې د سلما بند د کارکوونکو وژل کېدل او د کونړ سیند د بند په سیمو کې برید

 7پاکستان پکې پر الس لرلو تورن دي.

د ایران په څېر له پاکستان سره د اوبو مسئله هم خورا سیاسي بڼه لري او په ټولیز ډول د اوبو د مدیریت قضیه په 

 ده. کوم څه چېتخنیکي ارګانونو لکه له اوبو او انرژۍ وزارت څخه د ملي امنیت شورا او ولسمشرۍ ماڼۍ ته رسېدلې 

په نورو هېوادونو کې هم شته او د ګډو اوبو اهمیت ته په کتلو سره ښایي مثبتې اغېزې هم ولري؛ خو کله چې په دې 

 تړاو هېڅ تړون موجود نه وي او د خبرو اترو لومړي پړاوونه وي، ښایي اغېزې یې منفي وي.

ستان په دې حوزه کې د بندونو جوړولو پالن لري او یا د تړون نشتون دا قضیه نوره هم پېچلې کوي. له یوې خوا افغان

یې کار روان دی، چې پر پاکستان به هم اغېزې ولري او له بلې خوا پاکستان هم له افغان لوري سره له مشورې پرته 

 8پر کابل سیند د اوبو زېرمه کولو پروژې پلې کوي.

ګډو اوبو په تړاو همکاري او خبرې اترې ډېرې عملي  په اوسني وخت کې که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د

نه ښکاري؛ خو دا هغه قضیه ده چې کال په کال یې اړتیا زیاتېږي، ځکه په دواړو اړخونو کې د اوبو تقاضا د بېالبېلو 

ې تړاو ه دپ الملونو له کبله لوړېږي او په دې منځ کې د یوه تړون نشتون پر سیاسي اړیکو ال زیاتې منفي اغېزې ښندي.

الره دا ده، چې د ملګرو ملتونو یا نړیوال بانک تر سرپرستۍ الندې د ګډو اوبو پر سر د خبرو اترو لپاره یو ښه حل

 کمیسیون وټاکل شي او له سیاسي اغېزو لرې په دې تړاو هڅې وکړي.

 څلورم څپرکی

 د منځنۍ اسيا جمهوريتونه

کیلومتره(  744کیلومتره( او ترکمنستان ) 137کیلومتره(، ازبکستان ) 1۲۰۶د منځنۍ اسیا درې جمهوریتونه تاجکستان )

له افغانستان سره ګډه پوله لري او د افغانستان هغه ګاونډیان دي، چې د آمو سیند په حوزه کې له افغانستان سره ګډې 

 9اوبه هم لري.

او په اړه یې د خبرو اترو چاره هم دا چې په آمو سیند حوزه کې څو هېوادونه شریک دي، د دغې حوزې د اوبو د وېش 

یو څه ستونزمنه ده. له یوې خوا په بېالبېلو وختونو کې د ګډو اوبو اړوند مسائل د دغو هېوادونو ترمنځ د سیاسي النجو 

المل هم شوي او له بلې خوا، سره له دې چې په آمو حوزه کې په پراخه کچه د ځمکو د خړوبولو او برېښنا د تولید 

ته ده، خو افغانستان د پراختیایي او زېربنایي چارو په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. له همدې کبله د دې وړتیا هم ش

حوزې د اوبو وېش په تېره بیا د افغانستان او منځنۍ اسیا د جمهوریتونو ترمنځ، د افغانستان د اوبو د مدیریت په برخه 

 کې خورا اړین ګام دی.

 سره تړونونه د منځنۍ اسيا له جمهوريتونو

کال  1987، په آمو حوزه کې د کلنیو اوبو د وېش حدود د اړوندو هېوادونو ترمنځ د 1۰د پخواني شوروي اتحاد حکومت

شمېره پروتوکول له الرې د آمو سیند له حوزې څخه د منځنۍ  5۶۶په سپټمبر کې مشخص کړل او په همدغه کال د 

وه. د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته د منځنۍ اسیا پنځو هېوادونو، اسیا د جمهوریتونو د استفادې کچه هم مشخصه ش

                                                           
7 Gareth Price. Et al. (June 2014) Attitudes to Water in South Asia. Chatham House Report. Available at: 
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/field/field_document/20140627WaterSouthAsia.pdf 
8 Ibid. 
9 Duran Research & Analysis. (2015) Afghanistan’s Trans-Boundary Waters: An Overview, Duran Research & 
Analysis, Page 30. 

ادارې  د شوروي اتحاد د حکومت پر مهال د منځنۍ اسيا هېوادونو د اوبو سرچينې په مسکو کې د يوې مرکزي 10

 .خوا اداره کېدېله
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پرتوکول مواد  5۶۶لیک السلیک کړ او هماغه د کال په سپټمبر کې د الماتا هوکړه 199۲د اوبو د مدیریت په اړه د 

خه، د افغانستان ملیارد متر مکعب تخمین شوو اوبو څ 7۰.۲5پکې ځای شول. په دغه پروتوکول کې د آمو سیند له ټولو 

ملیارد متر مکعب ټاکل شوې ده. خو په دغو هوکړو کې افغانستان ګډون نه درلود  ۲.1خوا د کارولو کلنۍ ونډه یوازې له

او په دې برخه کې د افغانستان رول له پامه وغورځول شو او له بده مرغه د منځنۍ اسیا هېوادونو له خپلواکۍ اخیستلو 

 11دوام ورکړ.وروسته هم همدغه چلند ته 

افغانستان هغه مهال د شوروي جمهوریتونو له اتحاد سره څو سرحدي معاهدې السلیک کړې دي، چې د اوبو قضیې ته 

هم اشارې پکې شوې دي؛ مګر د آمو حوزې د ګډو اوبو د سرچینو او وېش په اړه یوه معاهده هم مشخصه هوکړه نه 

اړو هېوادونو ترمنځ د پولو پر ټاکلو راڅرخي او د آمو سیند د وسط کال قرارداد د دو 194۶لري. د بېلګې په توګه، د 

کال قرارداد بیا د ګډ سیند پولې د کښتۍ  1958عرضي کرښه پکې د دواړو هېوادونو ترمنځ پوله ټاکل شوې ده. د 

اصطالح  «ګډو اوبو»مه ماده کې د 7چلولو، کب روزنې او کرنې د موخو لپاره توضیح کړې دي. د دغه قرارداد په 

مه فقره کې وایي، چې دا قرارداد پر داخلي اوبو د پلي کېدو وړ نه دی. خو د دغه قرارداد د 3هم تعریف شوې او په 

د سرحدي اوبو کارونه د سرحد تر کرښې پورې له هر ډول قید او شرط پرته » مې مادې لومړۍ فقره بیا وایي، چې:8

خو دا ماده هم د پاتې فقرو په مرسته تفسیرېږي، چې تر ډېره یې د . «خوا کارول کېدای شيد معاهدې د هر اړخ له

مه ماده کې وایي، 1۶کښتۍ چلولو او داسې نورو موضوعاتو ته اشاره کړې، نه له سیند څخه د اوبو ایستلو ته. ځکه په 

 1۲ې تنظیمېږي.لیکونو له الرچې له سرحدي اوبو څخه د کار اخیستنې مسائل د دواړو لورو ترمنځ، د ځانګړو هوکړه

پر سرحدي اوبو د پولونو، بندونو او نورو زېربناوو جوړول چې د کښتۍ چلولو مانع کېږي او »د دغه تړون له مخې، 

. د دغه «یا د اوبو پر وضعیت اغېزې ولري، یوازې هغه مهال جوړېدای شي، چې دواړه لوري پرې موافقه وکړي

د افغانستان له خوښې پرته د آمو سیند پر سواحلو د زېربناوو  مې مادې بیا په صراحت سره ښکاري، چې19تړون له 

 جوړښت د قرارداد خالف دي.

د جون میاشتې قراداد د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ سرحدي نقطه کې د اوبو  1958له دغه قرارداد وروسته، د 

څېړنو او نورو اړینو کارونو  کارونې د زېربناوو د ګډې پراختیا موضوع تشرېح کړې، چې وایي، له ګډو تخنیکي

 13وروسته به د پنج او آمو سیندونو له اوبو څخه د ال غوره ګټې اخیستنې لپاره هوکړه کېږي.

د شوري اتحاد له پاشل کېدو وروسته اوس افغانستان له څو هېوادونو )تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان( سره ګډه 

کال قرارداد له مخې، په  1958جال هېوادونو سره مخ دی. هغه مهال د  پوله لري او د اوبو په قضیه کې هم له دریو

سیند کې د کښتۍ چلولو پر وړاندې د خنډ جوړوونکو زېربناوو جوړولو د دواړو لورو هوکړې ته اړتیا لرله؛ خو دا 

ینو له مخې، قرارداد اوس ان په دې برخه کې هم پوره وضاحت او صراحت نه شي لرلی. له بلې خوا، د نړیوالو قوان

کله چې یو دولت د بل دولت ځایناستی کېږي، د مخکېني دولت د ټولو مسؤولیتونو او توافقاتو د پلي کولو الزامیت هم نه 

د پورتني المل له مخې، یو نظر دا دی  14کال د ویانا کنوانسیون قضیه واضح کړې ده. 1978لري، چې په اړه یې د 

سره په جال جال ډول اړوند حکمونه پلي کړي. د بېلګې په توګه که افغانستان او چې افغانستان له درې واړو هېوادونو 

تاجکستان پر آمو سیند د برېښنا د کوم بند جوړولو هوکړه کوي، باید تر دغو اوبو الندې هېوادونو سره هم خبره شریکه 

                                                           
11 Sediqa Hassani. )Oct 2017), A Review of Current and Possible Future Relations in Amu River Basin, Kabul: 
Duran Research & Analysis. Page 23 and 37. 
12 Ibid. Page 24-25. 
13 FOA. Protocol between the USSR and Afghanistan in 1958. Available at: http://faolex.fao.org/docs/texts/bi-
54537E.doc   
14 UN Treaty Collection. Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties. Available at: 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXIII-2&chapter=23&clang=_en  
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ارداد اغېزې ال زیاتې څېړنې ته کال د قر 1958کړي. له همدې کبله، د آمو سیند په حوزه کې د پراختیاوو په اړه د 

  15اړتیا لري.

 د اوبو د تړون اړتياد آمو حوزې 

کلونو د قراردادونو په شمول، څو قراردادونه شته دي، خو  1958او  194۶که څه هم له پخواني شوروي اتحاد سره د 

اړوند څېړونکي په دې حوزه  یو یې هم په مشخص ډول د اوبو د وېش په تړاو څه نه لري او ال هم دا تشه موجوده ده.

کې د پراختیایي کارونو یوازېنی خنډ د منځنۍ اسیا له هېوادونو سره د ګډو توافقاتو نشتون بولي. د اوبو د برخې څېړونکي 

په دې اند دي، چې پر ګډو اوبو د هوکړې له شتون پرته ستونزمنه ده چې افغانستان د اوبو پر پروژو د پانګونې لپاره د 

کال وروسته نړیوالو تمویلوونکو د اوبو د زېرمه  ۲۰۰1الي مالتړ جلب کړای شي. همدا المل دی، چې له نړیوالو م

کولو د سترو تاسیساتو په جوړولو کې لېوالتیا لرله، خو د ګډو اوبو د ستونزو له رابرسېره کېدو سره دا لېوالتیا کمه شوه 

 16نګونې ته زړه نه ښه کوي.او اوس هم له دا ډول تړونونو پرته، په دې برخه کې پا

لیکونه هوکړه 7کال پورې د معلوماتو د تبادلې په موخه  ۲۰1۰کال څخه تر  ۲۰۰5د منځنۍ اسیا له هېوادونو سره له 

السلیک شوي، چې ډېر یې له تاجکستان سره دي؛ خو د دغو اوبو د سهم او وېش په اړه له دغو درې واړو هېوادونو 

کوم تړون نشته دی او دا چې افغانستان په شمال کې د کرنې او اوبو لګونې لوړ پوتنشیل سره د اوبو د وېش په تړاو 

 لري، له دغو هېوادونو سره د ګډو اوبو د وېش تړونونه هم خورا زیات اهمیت لري.

افغانستان په تېرو کلونو کې له دغو درې واړو هېوادونو سره ښې سیاسي او اقتصادي اړیکې لرلې دي. په دې برخه 

کې، د رېل پټلۍ جوړېدل او له ترکمنستانه افغانستان ته په ټیټ نرخ د برېښنا ورکول، د تاجکستان له الرې د نړیوالو 

آمو سیند د امریکا په مالي مالتړ د یوه پول جوړېدل، د -ځواکونو اکماالتي توکو ته ترانزیټي الره ورکول، په پنج

-افغانستان-ژبو د یووالي اقتصادي شورا جوړېدل او دغه راز ترکمنستانتاجکستان، افغانستان او ایران ترمنځ د فارسي 

 ( د ګازو نللیکې پروژه یادولی شو.TAPIهند )-پاکستان

د منځنۍ اسیا له جمهوریتونو سره د افغانستان له ښو سیاسي او اقتصادي اړیکو سره سره، د ګډو اوبو په تړاو د خبرو 

پخواني شوروي اتحاد پر مهال د منځنۍ اسیا د هېوادونو ترمنځ د ګډو اوبو په  اترو لپاره ګام نه دی اوچت شوی، چې د

ۍ ییزې حکومتولتړاو شوو تړونونو کې د افغانستان له غیاب څخه دا تشه ال ډېره ښکاره ده. په دې برخه کې د سیمه

( USSRه جمهوریتونو )کال پروتوکول دی، چې د افغانستان او پخواني شوروي اتحاد ل 1958یوازېنی میکانېزم، د 

سره د یو شمېر ګډو کارونو لپاره السلیک شوی دی. په دغو کارونو کې، د اوبو له ککړوالي مخنیوی، د معلوماتو او 

 17موادو تبادله، د سېالبونو د خبرداري سیستم جوړول او د سرحدي سیندونو د الرو له بدلولو مخنیوی پکې راځي.

 نوربیا

 اندېښنې، خنډونه او فرصتونه

 

  مرکز مطالعات ستراتژیک و منطقوی

 پنځمه برخه ید افغانستان اوبه او د ګاونډیانو اندېښن

 

                                                           
15 Sediqa Hassani. )Oct 2017), A Review of Current and Possible Future Relations in Amu River Basin, Kabul: 
Duran Research & Analysis. Page 37. 
16 Ibid. 
17Afghanistan’s Trans-Boundary Waters: An Overview, Duran Research & Analysis, Page 31. 
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