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دا مهال د نړی په ډېرو سیمو کې د ژوند چاپېلایر ساتنه او د ژوند چاپېلایر کیفي لوړتیا له بشري ډېرو مهمو کارونو
څخه ګڼل کیږي او په راتلونکې کې به هم وګڼل شي .ټوله ځمکغونډارۍ/ګردۍ ځمکه د «ظهرالفساد في البر والبحر
بما کسبت ایدی الناس لیذیقیهم بعض الذی عملوالعلم یرجعون» (سوره روم ۴۱ ،آیه) مبارکې آیت مصداق ګرځیدلی
َدی.
د هیواد د ژوند چاپېلایر سازمان نظارتي دندې ټول خلک ،تولیدي واحدونه او خدمات او ...رانغاړي .دغه سازمان باید
د اوبو د مسئلو په برخه کې غځیدلۍ جوړښت ،پوخ او غوره مقام ،زیات ماهرین او وړ مدیران ولري .دولت باید الزم
امکانات د هغوی په واک کې ورکړي او ملت او د ژوند چاپېلایر ولسپال سازمانونه ( )NGOباید د هغه مالتړي وي .
د ایران د اوبو او د ژوند چاپېلایر ډېپلوماسي باید هومره ځواکمنه وي چې د بهرنیو چارو وزارت ،د انرژی وزارت او
د ژوند چاپېلایر د ساتنې سازمان د ذینفع هیوادونو ترمنځ دجلی او فرات سره اړوند په ټولو خبرواترو کې حضور
ولري.
باید د دجلې او فرات د دوو سیندونو او په نتیجه کې د اروندرود(سط العرب) د محور په شاوخوا د ترکېې ،سورېې،
همکاری بنسټ کېښودل شي .د ایران ډیپلماسی باید د دجلې او فرات حوضې
عراق او ایران د یوې څلور اړخیزې
َ
هیوادونو اتحادیه رامنځ ته کړي .پدې اتحادیه کې د کار اساس باید ددغو سیندونو د اوبو د سرچینو او د ژوند چاپېلایر
د مدیریت په محور وي .په وروستیو کلونو کې ،د دغو دوو سیندونو څنډو ته څېرمه باتالقونو وچېدو څخه رامنځ ته
شویوخاورو او دوړو له امله د ایران په لویدیځ او مرکز کې د ژوند چاپېلایر د پراخو کړکیچونو له راڅرګندیدو
وروسته ،په ځانګړې توګه د ایران د ژوند چاپېلایر سازمان او د هوا پېژندنې سازمان او نورو ښکیلو هیوادونو له
لورې په ځانګړې توګه د عراق او یو څه هم د ترکېې له خوا ګډې ناستې ترسره شوي دي خو دغه ناستې تر دې مهاله
د دجلې او فرات حوضې ،چې ایران هم د هغه برخه وي ،د کومې اتحادېې د رامنځ ته کېدو المل شوي نه دي .

د پاڼو شمیره :له  1تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

بی ترتیبه بندجوړونې او یا د دجلې او فرات اوبو بې ډبه لګونه د دغو دوو سیندونو د غاړو د ډنډونو ,او باتالقونو د
وچېدو موجب شوي دي .دا کار د ژوند چاپېلایر له زیان او تاوانه ډکې پایلې لري .هغه ستونځې چې یوه برخه ېې په
وروستیو کلونو کې( )۱۳۸۵ - ۸۹د لړو او دوړو په بڼه رامنځ ته شوي دي .هغه لړې او دوړې چې زیانونه ېې له
محاسبې وتلي دي ،هغه کارځنډېدنې ،کمکاري ،ناروغۍ او تاوانونه چې صنعتی دستګاو ته د دوړو او ګردونو د ننوتلو
په پایله کې رامنځ ته کیږي .لدې امله سنتي ډېپلماسي ،چې د ترکېې ،سورېې او عراق په خاوره کې د ننه یی د بندونو
جوړولو او د اوبو  -خاورې اړوند نورو فعالیتونو په وړاندې ېې څپڅپانده او بی توپیره عمل کړی ،اوس باید هیواد ته
د رسیدلو ملیارډونو ډالرو د زیانونو اوړېدو شاهده وي .د ایران ډېپلماسي د اوبو د ټولې حوضې په تړاو چې د ایران
په جغرافیه یی فضا کې زمونږ پر ملي ګټو مثبتې یا منفي اغیزې لري ،باید فعاله واوسي .د دغو حوضو د اوبو
موضوع یوه مسئله ده خو د هغوې د ژوند د چاپېلایر مسئلې له بیله ډول مطالبو څخه عبارت دي او فعاله ډېپلوماسي
غواړي .هغه کسان چې په هېواد کې اقلیمی بدلون سره اړوند څېړنې او سیاست رغولو مسئولیت لري باید دغه مسئلې
دسیمه ییز او نړیوال لوی لورلید له مخې وڅېړي .او د بهرنیو چارو وزارت له تېر مهاله هم ال ډېر په دغو مسئلو کې
راښکیل کړي)15(.
 ۳ـ هیواد کی د ننه په تېره بیا د فارس خلیج ساحلي سیمو ته د اروند رود د اوبو لېږدونې د مطالعاتو وړاندیز
د شط العرب یا د اروند رود پر سر د ایران پولیز قراردادونه ،هم د عثمانی ترکېې پر مهال او هم عراق سره ،د پولې
د حدودو د ټاکلو او پدې اوبوالره (اوبالره) کې د بیړی د چلونې څرنګوالي په اړه وو ،په دغو قراردادونو(تړونونو)
کې د ترکېې عراق او سورېې په خاوره کې د ننه د سیندونو د اوبو مدیریت مسئله او یا عراق یا ایران له خوا نورو
سیمو ته د اوبو لیږدونه مطرح شوې نده.د لویو صنعتي طرحو له مخې چې د ایران په جنوب کې اجراکېدو په حال کې
دي او راتلونکې کې به اجرا شي د فارس خلیج په غاړو کې د جمعیت ډېرېدنه او د خوږو اوبو ورځ تربله زیاتیدونکې
غوښتنه او د ځمکې الندي اوبو د کاسو (زیرمو) د کچې راټېټېدنه او د اقلیم بدلون (له امله) د خوزستان بیابانونو
(ډاګونو) پر لور او له هغه ځایه تر بوشهر او ان له هغه هم ورآخوا د اروندرود د یوې برخې اوبو د لېژدونې
وړاندویینه شوې ده.
که چیرې ترکیه ،سوریه ،عراق یا هر دریواړه هېوادونه ،د خپلې محدودې له اوبو څخه په زیات مقدار اوبو لګول
ولري او یا ېې یوه برخه دریم هیواد ته ورکړي شط العرب ته د توییدونکو اوبو کچه به ولویږي .
مونږ د اروند رود د خوږو اوبو په تړاو باید کوم/څنګه سیاست ولرو؟
زمونږ دېپلماسی پدې برخه کې باید څه/څنګه وي؟
ښکاري داسي لکه څنګه چې وویل شول د دغې مسئلې پر سر د دجلې او فرات حوضې هیوادونو ترنامه الندې یوه
نړیواله همکاري ،کم له کمه د ترکېې ،سورېې ،عراق او ایران د څلورو هیوادونو ترمنځ الزمه ده .
د اروند رود اوبه به په نه چندان لیرې راتلونکې کې د نن پر تله له ډېر لوړ اهمیته برخمنې شي .د دغه سیند له اوبو
څخه زمونږ ونډه باید مشخصه شي .د فارس خلیج په څنډو کې خپلو جنوبي سواحلو لپاره مونږ په نه چندان لرې
راتلونکې کې بلکې حد اکثر تر  ۱۴۱۰کال(ه .ق) پورې د اروند رود اوبو ته سخته اړتیا لرو .د اروند رود په برخه
کې زمونږ دیپلماسي باید په هغه ترتیب وي چې په اروند رود سیمه کې زمونږ ونډه مشخصه شي .اروند رود چې یو
وخت زمونږ د بیړی چلونې وړ ډېره مهمه اوبیزه پوله وه .همدا مهال د اوبو کمښت او حتی د وچیدو له ګواښ او په
ترکېه ،سورېه ،عراق او حتی زمونږ پخپلو سرښاخونو کې د اوبو له بی ترتیبه لګښت او نورو هیوادونو ته د اوبو د
لیږدونې له ګواښ سره مخامخ ده .
(( )15د استازی د حضور په دلیل ایران په کلونوکلونو د نړیوالې هوا پېژندنې سازمان د دویم مرستیال او لومړی
مرستیال په عنوان؛ ایران په نړیواله کچه په ځانګړي ډول د اقلیم بدلون په برخه کې اساسی رول درلودلی َدی .البته
پدې برخه کې د ایران حضور تر ډېره بریده د وخت د هوا پېژندنې سازمان د ریس د شخصي وړتیا په علت ؤ .پدې
توګه چې د هغه کس له متقاعد کیدو وروسته د هواپېژندنې په سازمان کې د ایران د حضور رنګ تت شو او د
نړیوالې هوا پېژندنې سازمان د لومړی مرستیالی پست مو له السه ورکړ .نو بایده ده چې هغه جوړښتونه رامنځ ته شي
د پاڼو شمیره :له  2تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

چې په فرد تکیه ونلري او په جوړښتیزه توګه د ایران مقام مشخص شي .یا که چیرې زمونږ حضور د افرادو له
وړتیاو سره تړلئ وي هغه افراد یو واري او د ځواکمن ځای ناستي له روزنې بغیر متقاعد او له کاره وزګار نکړو).

مونږ کوم تړون یا په څه باور لرو چې په راتلونکو لسیزو کې به دغه سیند په یوه کوشنې ویالې یا د فاضالبو په رود
بدل نشي؟ .اروند رود څخه زمونږ ونډه څومره ده؟ په هغه سیند کې چې د تاریخ په اوږدو کې مونږ ورباندې واکمني
لرلې او زمونږ له نننیو ګاونډیانو سره مو په تېرو پېړیو کې د اختالفونو المل ؤ زمونږ د اوبو ونډه مالومه نده .پدې
اساس تر هر کار دمخه لومړی باید له دغې رودخانې څخه د ایران د اوببرخې ونډه مشخصه شي .بیا د انرژی وزارت
د دغې اوببرخې لپاره پالن ولري .د اوبو او انرژی وزارت باید خپلې مطالعاتي طرحې د اروندرود او د خوزستان
رودونو اوبو د لیږدونې په برخه کې د بوشهر والیت او د هرمزګان والیت پر لور بشپړ کړي.
حتی که د اروند رود اوبه دومره ککړې وي چې د څښاک لګښت ونلري د ایران جنوبی دشتو د ځمکالندې د اوبو
زیرمو ځواکمنولو لپاره به د اوبو لېږدونه اړینه وي .ښکاري داسي چې د اروند اوبو څخه د ګټې اخیستو لګښت به د
جنوب ډېرو سیمو لپاره په هر صورت کې د اوبه پاکوونکو( پاکولو پروسې ) له لګښته لږ وي .که څه هم اوبه
پاکوونکې باید ډېر فعال عمل وکړي .په خپل ځای کې به د اوبو پاکوونکو خبرې ته راوګرځو.
که ترکیه ،سروریه عراق او حتی مونږ پخپله په ایران کې د دجلې په سرښاخونو کې اوبه بی ترتیبه ولګوو یا سورییان
او عراقییان وغواړي ګاونډی و هیوادونو ته اوبه ولیږدوي چې اروند رود ته اوبه ونرسیږي د عراق او ایران په جنوب
کې به اکولوژیکي ناورین رامنځ ته شي .
یوه فعاله ډېپلماسی کوالی شي د ګډې پولي له اوبیزو سرچینو او د اکولوجیکي سیستم څخه د ساتنې ګټه اخیستنه
تضمین کړي .پدې سربیره مونږ کوالی شو د اروند رود حوضې په وروستی برخه کې هغه اوبه چې فارس خلیج ته
توېېږي په کورني مصرف کې ولګوو .مګر ایا مونږ د دز اوبه یزد ته نه رسوو .په راتلونکې کې به اړ شو د اروند
رود اوبه بل ځای ته ولیږدوو .ډاډمن اوسی چې یوه ورځ به د بین النهرین او خوزستان حوضې د وروستنی برخې د
اوبو یوه برخه بوشهر او د فارس جنوب او هرمزګان والیت ته ورسوو .شاید یو وخت دغه اوبه نورو سیمو ته
وریږي .که چیری مونږ ذی نفع او ذی مدخل هیوادونو سره تفاهملیک ،او اروند رود څخه مشخصه ونډه او اوبه برخه
ونلرو ترکان ،سوریاییان او عراقییان به د فرات او دجلې اضافي اوبه په کویت ،اردن ،سعودي عربستان وپلوري او
اوبه به ایران ته راونرسیږي .کوم څه چې په یو ډول همدا اوس هم تر سره کیږي.
که زمونږ په دې برخه کې د اوبو فعاله ډېپلماسی و نه لرو شاید په نه چندان لېرې وخت کې د دې شاهد و اوسو چې
پاسنیو هیوادونو اروند رود لپاره اوبه ندي پرې ایښي .هغه ورځ زیاته لیرې نده.
باید د بین االنهرین په ټوله حوضه کې د ګډو همکاریو په بنیادونو روښانه ،شفافه او هر اړخیزه
ډېپلماسي ټینګه او رامنځ ته کړو .څو د اروند رود اوبه او اوبالرې بیا د اړودوړ او جګړو پلمه جوړه
نشي ،بلکی د سولې ،دوستی او ټیکامنی پراختیا وسیله شي .او مونږ هم ټاکلې اوببرخه ولرو.

وړاندیز کیږي چې خوزستان ،بوشهر او د فارس خلیج د سواحلو ختیځې خوا ته حتی تر بندر عباس پوری د اروند
رود اوبو د لیږدونې مطالعات ترسره شي .د اروند رود اوبو لیږدونه به ډول ډول اقتصادي – ټولنیزې او د ژوند
چاپیلایر او سیاسي اغیزې راوړي.
د کتاب ادعا دا نده چې هغه ټولې پروژې چې ېې وړاندیزوي ،ښې دي .د دې کتاب وړاندیز باید د باصالحیته او د
پوهې خاوند چارپوهانو له خوا مطالعه شي .ان که دغه پروژي دامهال د پلې کیدو وړ هم نه وي د هغوی مطالعه او یا
د مخکینیو مطالعاتو بیاکتنه اړینه ده .خو د دې کتاب له نظره د دېپلماسي اړوندکلیات چی د اوبه برخې پر سر له
مذاکرې د اوبو زیرمو تصرف او پېرودلو او په اوبیزو تاسیساتو کې پانګونې سره تړاو لري ،د تایید وړ دي .
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فرض وکړی چې په نه چندان لیرې راتلونکې کې الندې مسئلې پېښې شوي:
 ،– ۱عراق ،سوریه یا ترکیه دریواړه هېوادونه دې یوبل سره هوکړه وکړي د فرات اوبو یوه برخه لکه د اسراییلو،
اردن ،عربستان یا کویټ په څېر په دریم هیواد وپلوري .هرو مرو به د اروند رود د اوبوحجم راښکته کېږي.
 ۲ترکیه په خئپله خاوره کې د فرات یا د دجلې د سرشاخونو یوه برخه اوبه مهار کړي او د ترکېې نورو سیمو ته ېې
ولیږدوي دغه کار د پېښېدو په حال کې َدی.
 ۳سوریه یا عراق د دجلې او فرات د اوبو مهمه برخه خپلې بیاباني برخې ته ولیږدوي .سوریاېیانو دغه کار ترسره
کړی َدی او بیا به ېې هم ترسره کړي .د بین الملل سایبر ایراني سالکار مهندس شرکت د کرکیلی  ۶۵۰۰۰هکتاره
ځمکې اوبو تامینولو پهه خاطر فرات څخه د حلب جنوبی دشتو ته د اوبو رسوونکي تونل او کانال لیږدونې لپاره فعال
َدی  .دې کانال او تونل ته د اوبو لیږدونې حجم ،په ثانیه کې  ۵۰مترمکعب په کال کې له کابو  ۵/۱ملیارده مترمکعب
سره معادل دي .ایا په دومره اوبو اخېستلو سره به د اروند رود اوبه لږې نشي؟ هرومرو به لږیږي.
ترکېې او عراق په دجلی او فرات د پاسه  ۳۲بندونه جوړ کړي دي.
 ۴ـ په اسراییلو د ترکېې د اوبو پلورل بحث او په ترکیه کې د اسراییلي شرکتونو لخوا د اوبو رسونې د پروژو اجرا
کول او اسراییلو له خوا د ترکېې له خوږو اوبو څخه ،له دې ډلې له فرات سیند څخه د ابو ترالسه کولو خبرې له
 ۲۰۰۲کال مطرح شوې دي .فرات اوبو څخه هر ډول اوبه اخیستل ( برداشت) د اروندرود اوبه اغیزمنوي.
 – ۵پدې منځ کې اسراییلو سره د سورېې سوله هم د فرات سیند څخه د زیاتو اوبو له ترالسه کولو سره تړلی ده.
ترکیه اندیښمن َدی چې سوریه  ،له فرات څخه د زیاتو اوبو د ترالسه کولو په شرط ،اسراییلو سره سوله ومني او د
جوالن له ارتفاعاتو څځه تېر شي ،په اسراییلو کې د اوبو ځینې کارپوهان وایي ترکیه الزمه ده سورېې ته د فرات سیند
له الرې زیاتی اوبه برابرې کړي څو د سورېې ښکیلتیا (مجبوریت) د جوالن له ارتفاعاتو سره راکمه شي .سورېې ته
فرات له الرې د زیاتو اوبو د ورکولو په صورت کې او د سوریی سره د اسراییلو د سولې په پایله کې دا دواړه
هیوادونه به په ګډه د جوالن له اوبو څخه ګټه واخلي .ترکېه اندیشمن َدی چې سوریې سره سولې لپاره د امریکا
اسراییلو په فشار سره مجبور شي د فرات له اوبو څخه د سورېې ونډه زیاته کړي .اسراییلي دېپلماتان د اوبو په معامله
کې د اسراییلو السوهنه نه مني .خو عملی توګه سوریه او ترکیه کله ناکله د فرات د اوبو په سر خپله لفظي شخړه
ورکړی .د
تعقیبوي .سوریه فرات اوبو څخه د زیاتې ونډې غوښت َنه کړي .خو ترکېې تر اوسه کوم مثبت جواب نه دی
َ
شوی َدی .سوریه په ترکیه کې بند
فرات اوبو پر سر د اتاتورک بند جوړولو له وخته د ترکېې او سورېې اختالف توند َ
جوړولو سره هیڅکله موافق نه ؤ ،او باور لري چې په فرات سیند باندې له بند جوړولو سره ،دې هیواد ته د ورودي
اوبو حجم کم شوي دي .ځینې دنظرخاوندان باور لري که سورېې سره د اسراییلو سوله پیل شي د اوبو پر سر به
ترکېې سره د سورېې شخړه پیل شي) )۱۶( .
 – ۶عراق :عربستان یا کویت ته ،د دجلې فرات یا حتی شط العرب د اوبو یوه برخه د پیسو یا نورو اقداماتو په مقابل
کې ولیږدوي .یا تر هغه څه چې دا مهال ېې کوي نور هم زیات کړي.
ښایي ۱۹۹۷کنوانسیون سره پیوستون او هغه سره الحاق لپاره د ګاتونډیو هڅونه ،پخپله د مسئلې له لومړنیو حلالرو
یوه حلالره وي .خو وروستی او بشپړ حلالرې باید د ملګرو ملتونو سازمان تر نظارت الندې د زیاتو اوږدو او
دېپلماتیکو خبرو اترو له الرې د یوې یا دوو لسیزو په اوږدو کې عملي شي.
(Christian Science Monitor 1996. Vol Issue30.pI( )۱۶
په هر صورت مونږ پخپله د هیواد په لویدیز کې د دجلې په سرښاخونو باندی د بند جوړونې د ۱۳۸۰لسیزې په
اقداماتو سره د اروند رود د ټولیزې کچې په راښکته کولو کې نقش لرلی َدی .مونږ پخپله د اوبو په سرښاخونو کې.
اوبه اخلو ترڅو په کوزنیو برخو کې له ستونځو سره الس ګریوان شو .د هیواد لویدیځ کې د اوبو په وړاندې د ایران
ډېپلماسي باید خورا فعاله او پراخ نطره ډېپلماسي وي څو زمونږ حق او حقوق په الندې زمینه کی:
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 - ۱د اروند رود د پولېزې مسئلې او هلته د بیړی چلونې حق د اندیښنې المل او کړکیچنه نشي .
په ټوله سیمه کې د ژوند چاپیلایر مسئلې او د سیند ککړتیا کنټرول شي.البته باید د  UNEPرپوټونو ته ،چې مخکې ېې
ورکړی ؤ ،په خپل وخت کې پاملرنه شوې
په  ۲۰۰۰لسیزه کې د ایران او عراق ترمنځ د تاالبونو د وچېدو لپاره خبر
َ
وای .هغه رپوټ چې د بین النهرین حوضي تاالبونو وچیدو څخه د رامنځ ته شویو زیانونو په اړه یو خبردارۍ ول.
 – ۲د اروند رود اوبو د لګښت( اوبه اخیستل) او هغو ته السرسي څرګند وي.
که پدې برخه کې فعاله دیپلماسی ونلرو ،انفعالي دیپلماسۍ سره به مخامخ شو .یانې په پیل کې به له پاسنیو وړاندویینه
شویو کارونو یو یا څو مورده پېښ شي او وروسته به بیا مونږ مجبور شو چې په شور او ځوږ اعتراض وکړو چې د
بیلګې په توګه ،د فرات یوه برخه اوبه ترکېې او سورېې ولې په ګډه په اردن،کویت او عربستان ،او تر ټولو ناوړه د
اسراییلو په څیر ،په یوه دریم هیواد پلورلي دي .پدې لړ کې د بین النهرین حوضې اوبو لګولو څخه د ژوند چاپېلایر
رامنځ ته شوي مسئلې نباید هیرې کړو .همدا اوس چې د ستونځو د پېښېدو پیل َدی زیانونه ېې مال ماتوونکي شوي دي
وېره له هغې ورځې ده چې لړې او دوړي د هیواد د لویدیز او د تهران انساني فعالیتونه زیانمن او په ټپه ودروي(
یادونه کیږي چې د ګرد او دوړو یوه برخه د سیمې باتالقونو له وچیدورامنځ ته شوې .د دوړو او ګرد لویه برخه له
سوډاني اقلیم( اوبه او هوا) څخه رامنځ ته شوي ده )
اوبو سره اړوند کارونه په  ۱۳۹۰کال کې په بهرنیو چارو وزارت کې د نړیوالو حقونو دفتر عمومی ادارې تر نظر
الندې ،چې هغه بیا د نړیوالو حقوقو د مرستیالی تر څار الندې ده ،ترسره کیدل .کاري مواردو له مخې د پولې اداره
او نړیوال اقتصادي دفتر هم په چارو کې شاملیږي (د GEFپروژه) خو اوسني جوړښتونه لویو اوبیزو کارونو لپاره
بسنه نکوي.
وړاندیز کیږي:
بهرنیو چارو وزارت کې د اوبو ،اوبه هوا او د ژوند چاپېلایر په نوم یو
معاونیت رامنځ ته شي .دغه معاونیت باید د انرژی وزارت ،د ژوند چاپېلایر
سازمان او د ټول هیواد هوا پېژندنې سازمان سره همغږه وي.
په سفارتونو کې (کم له کمه په هغو هیوادونو کې چې د اوبو سرچینې لري) د
اوبو یو اتشه چې د انرژی وزارت لخوا معرفی کیږي (لکه د فرهنګی او
نظامي اتشی په څېر) د ژوند چاپېلایر یو اتشه حضور هم ولري .د دغه اتشه
مهمې دندې:
 – ۱د ماموریت ځای په هیواد کې د اوبیزو فعالیتونو څارل.
 – ۲یوه دوه اړخیز یا څو اړخیز کنوانسیون ته رسیدو لپاره مذاکراتو ته ورود
چې (زمونږ) اوبو برخې او د ژوند چاپېلایر مسئلو څخه ساتنه چې پر مونږ
اغیز پرېباسي او زمونږ ملي ګټې تامین کړي.
 – ۳د ایران پانګونه (دولتی ،خصوصی او بانکي برخې) د دندی ترسره کولو
هیواد په اوبو چارو کې د اوبو بورس(بازار) ته د ورود زمینه تسهیل کړي.

نور بیا
د فرات ـ دجلې او اروند رود حوضې ډېپلماسی لپاره وړاندیز کیږي:
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