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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 

 البر والبحر يظهرالفساد ف»د  هځمکګردۍ ځمکغونډارۍ/څخه ګڼل کیږي او په راتلونکې کې به هم وګڼل شي. ټوله 

آیه( مبارکې آیت مصداق ګرځیدلی  ۴۱)سوره روم، « یرجعونبما کسبت ایدی الناس لیذیقیهم بعض الذی عملوالعلم 

 َدی.

باید دغه سازمان  تولیدي واحدونه او خدمات او... رانغاړي. ،ټول خلکدندې  د هیواد د ژوند چاپېلایر سازمان نظارتي

دولت باید الزم ، زیات ماهرین او وړ مدیران ولري. مقام او غوره پوخ ،ښتجوړ ۍلو په برخه کې غځیدلئمسد د اوبو 

وي .  يهغه مالتړ ( باید دNGOسازمانونه ) پالاو د ژوند چاپېلایر ولس او ملت امکانات د هغوی په واک کې ورکړي

 انرژی وزارت او، د چارو وزارت وي چې د بهرنیو هد ایران د اوبو او د ژوند چاپېلایر ډېپلوماسي باید هومره ځواکمن

ټولو خبرواترو کې حضور  په د ذینفع هیوادونو ترمنځ دجلی او فرات سره اړوند د ژوند چاپېلایر د ساتنې سازمان

 ولري.

 ،ورېې، سد ترکېې شاوخوامحور په  د او په نتیجه کې د اروندرود)سط العرب( باید د دجلې او فرات د دوو سیندونو

باید د دجلې او فرات حوضې یپلماسی ډبنسټ کېښودل شي. د ایران  یهمکارَ  ېیوې څلور اړخیزد  عراق او ایران

باید ددغو سیندونو د اوبو د سرچینو او د ژوند چاپېلایر  کړي. پدې اتحادیه کې د کار اساس هیوادونو اتحادیه رامنځ ته

څخه رامنځ ته وچېدو  باتالقونو ته څېرمه څنډو د دغو دوو سیندونو ،په وروستیو کلونو کې په محور وي.د مدیریت 

له راڅرګندیدو  کیچونوپراخو کړد ایران په لویدیځ او مرکز کې د ژوند چاپېلایر د له امله خاورو او دوړو شویو

له  نورو ښکیلو هیوادونو ن اود ایران د ژوند چاپېلایر سازمان او د هوا پېژندنې سازما ځانګړې توګهپه وروسته، 

تر دې مهاله دغه ناستې  ترسره شوي دي خوګډې ناستې خوا ه ل ترکېېد هم  یو څهعراق او د په ځانګړې توګه  لورې

   . يده نشوي  الملد کومې اتحادېې د رامنځ ته کېدو  ،ایران هم د هغه برخه وي چې ،د دجلې او فرات حوضې
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او باتالقونو د  ,وډنډونسیندونو د غاړو د  دوو د دغو نهلګوبې ډبه اوبو  بی ترتیبه بندجوړونې او یا د دجلې او فرات 

په یوه برخه ېې ډکې پایلې لري. هغه ستونځې چې  هاو تاوان له زیاند ژوند چاپېلایر کار  اد وچېدو موجب شوي دي.

ې زیانونه ېې له دوړې چ او هغه لړېرامنځ ته شوي دي.  بڼهاو دوړو په  لړود ( ۱۳۸۵ - ۸۹وروستیو کلونو کې)

 ننوتلود دوړو او ګردونو د ته صنعتی دستګاو چې  هناو تاوانو ناروغۍ، يکمکار، ځنډېدنېکارهغه  ،محاسبې وتلي دي

بندونو یی د سورېې او عراق په خاوره کې د ننه  چې د ترکېې، ،. لدې امله سنتي ډېپلماسيکیږي رامنځ تهپه پایله کې 

باید هیواد ته اوس  بی توپیره عمل کړی، څپڅپانده اوېې فعالیتونو په وړاندې رو نوند اړو خاورې - واوب د جوړولو او

د اوبو د ټولې حوضې په تړاو چې د ایران  د ایران ډېپلماسي وي. هشاهداوړېدو زیانونو د ملیارډونو ډالرو د رسیدلو 

اوسي. د دغو حوضو د اوبو و هفعالباید  ،یا منفي اغیزې لري ېمثبت ګټو يمل رپپه جغرافیه یی فضا کې زمونږ 

او فعاله ډېپلوماسي  ديعبارت  څخه البومط بیله ډولله لې ئچاپېلایر مس د له ده خو د هغوې د ژوندئیوه مس موضوع

لې ئدغه مسي باید لرولیت ئو مسلڅېړنې او سیاست رغو اړوند بدلون سره یاقلیم هېواد کېپه . هغه کسان چې غواړي

 کېلو ئدغو مس په ډېر هم ال هبهرنیو چارو وزارت له تېر مهالد لورلید له مخې وڅېړي. او لوی یز او نړیوال دسیمه ی

 (15)ښکیل کړي.را

 لېږدونې د مطالعاتو وړاندیز اوبود ننه په تېره بیا د فارس خلیج ساحلي سیمو ته د اروند رود  د کیهیواد  ـ ۳

د پولې  ،هم عراق سره مهال او عثمانی ترکېې پر هم د ،قراردادونه زپولی د ایراند شط العرب یا د اروند رود پر سر 

دغو قراردادونو)تړونونو( ه څرنګوالي په اړه وو، پ ونېچلد اوبوالره )اوبالره( کې د بیړی  ېد حدودو د ټاکلو او پد

خوا نورو ه ل ایران له او یا عراق یائاوبو مدیریت مسد سیندونو د د ننه کې د ترکېې عراق او سورېې په خاوره کې 

کې په حال  کېدوچې د ایران په جنوب کې اجرا له مخېلویو صنعتي طرحو  د.نده ته د اوبو لیږدونه مطرح شوې سیمو

د فارس خلیج په غاړو کې د جمعیت ډېرېدنه او د خوږو اوبو ورځ تربله زیاتیدونکې  دي او راتلونکې کې به اجرا شي

 خوزستان بیابانونود کاسو )زیرمو( د کچې راټېټېدنه او د اقلیم بدلون )له امله( اوبو د تنه او د ځمکې الندي ښغو

 ېلېژدون د واوب ېبرخ ېیود د اروندرود  آخواور ان له هغه همبوشهر او  پر لور او له هغه ځایه تر و(ډاګون)

 ده. وړاندویینه شوې

زیات مقدار اوبو لګول څخه په  له اوبو، د خپلې محدودې هېوادونه دریواړههر  ا، عراق یکه چیرې ترکیه، سوریه

 به ولویږي . کچه و اوبوتوییدونک ته دیوه برخه دریم هیواد ته ورکړي شط العرب ېې ولري او یا 

 څنګه سیاست ولرو؟کوم/ بایدپه تړاو  اوبو د اروند رود د خوږومونږ 

 وي؟ /څنګهباید څه کې پدې برخهزمونږ دېپلماسی 

هیوادونو ترنامه الندې یوه  د دجلې او فرات حوضېلې پر سر ئد دغې مس للکه څنګه چې وویل شو يداسښکاري 

 ده . هڅلورو هیوادونو ترمنځ الزمد عراق او ایران  ،سورېې ،کم له کمه د ترکېېهمکاري،  نړیواله

دغه سیند له اوبو  شي. د ېبرخمن هاهمیتله ډېر لوړ  کې د نن پر تلهد اروند رود اوبه به په نه چندان لیرې راتلونکې 

 ېپه نه چندان لرمونږ  د فارس خلیج په څنډو کې خپلو جنوبي سواحلو لپاره شي. همشخص څخه زمونږ ونډه باید

. د اروند رود په برخه اړتیا لروسخته د اروند رود اوبو ته کال)ه. ق( پورې  ۱۴۱۰ حد اکثر تربلکې راتلونکې کې 

اروند رود چې یو . شي هکې زمونږ ونډه مشخصسیمه اروند رود په وي چې  ه هغه ترتیبباید پ اسيکې زمونږ دیپلم

په  او حتی د وچیدو له ګواښ او کمښت . همدا مهال د اوبوپوله وه اوبیزه هوخت زمونږ د بیړی چلونې وړ ډېره مهم

 د بی ترتیبه لګښت او نورو هیوادونو ته د اوبو له او حتی زمونږ پخپلو سرښاخونو کې د اوبو سورېه، عراق ترکېه،

 .ده  ګواښ سره مخامخله لیږدونې 

ستیال او لومړی د نړیوالې هوا پېژندنې سازمان د دویم مرپه کلونوکلونو د استازی د حضور په دلیل ایران  (15))

کې اساسی رول درلودلی َدی. البته  ه په ځانګړي ډول د اقلیم بدلون په برخهکچپه نړیواله  ایران ؛مرستیال په عنوان

پدې  پدې برخه کې د ایران حضور تر ډېره بریده د وخت د هوا پېژندنې سازمان د ریس د شخصي وړتیا په علت ؤ.

توګه چې د هغه کس له متقاعد کیدو وروسته د هواپېژندنې په سازمان کې د ایران د حضور رنګ تت شو او د 

لومړی مرستیالی پست مو له السه ورکړ. نو بایده ده چې هغه جوړښتونه رامنځ ته شي  نړیوالې هوا پېژندنې سازمان د
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چې په فرد تکیه ونلري او په جوړښتیزه توګه د ایران مقام مشخص شي. یا که چیرې زمونږ حضور د افرادو له 

 له کاره وزګار نکړو(. وړتیاو سره تړلئ وي هغه افراد یو واري او د ځواکمن ځای ناستي له روزنې بغیر متقاعد او

 

یا د فاضالبو په رود  ویالېدغه سیند په یوه کوشنې به باور لرو چې په راتلونکو لسیزو کې  په څهتړون یا کوم مونږ 

ورباندې واکمني  نږد تاریخ په اوږدو کې موچې کې  سیند؟ په هغه وند رود څخه زمونږ ونډه څومره ده. اربدل نشي؟

ې . پدمالومه ندهونډه  د اوبو زمونږ ؤپېړیو کې د اختالفونو المل تېرو په نننیو ګاونډیانو سره مو له زمونږ او  لرلې

 نرژی وزارتاد  ابی شي. برخې ونډه مشخصهه دغې رودخانې څخه د ایران د اوبل بایدلومړی تر هر کار دمخه  اساس

 تاناروندرود او د خوزس مطالعاتي طرحې د برخې لپاره پالن ولري. د اوبو او انرژی وزارت باید خپلېد دغې اوب

 لور بشپړ کړي. وشهر والیت او د هرمزګان والیت پرد ب ونې په برخه کېاوبو د لیږد رودونو

د اوبو  دېالندشتو د ځمکد اوبه دومره ککړې وي چې د څښاک لګښت ونلري د ایران جنوبی حتی که د اروند رو

د  به اروند اوبو څخه د ګټې اخیستو لګښتد  چېي داسښکاري  لېږدونه اړینه وي.به د اوبو  ځواکمنولو لپاره زیرمو

 اوبه که څه هم ه لږ وي.تښله لګ) پاکولو پروسې ( پاکوونکو د اوبه کې په هر صورتډېرو سیمو لپاره  جنوب

 .ګرځووته راپاکوونکو خبرې  به د اوبو. په خپل ځای کې فعال عمل وکړي ډېرپاکوونکې باید 

ولګوو یا سورییان  بی ترتیبهکه ترکیه، سروریه عراق او حتی مونږ پخپله په ایران کې د دجلې په سرښاخونو کې اوبه 

و هیوادونو ته اوبه ولیږدوي چې اروند رود ته اوبه ونرسیږي د عراق او ایران په جنوب یډاو عراقییان وغواړي ګاون

 کې به اکولوژیکي ناورین رامنځ ته شي .

څخه د ساتنې ګټه اخیستنه اوبیزو سرچینو او د اکولوجیکي سیستم له یوه فعاله ډېپلماسی کوالی شي د ګډې پولي 

پدې سربیره مونږ کوالی شو د اروند رود حوضې په وروستی برخه کې هغه اوبه چې فارس خلیج ته  تضمین کړي.

د اروند  رسوو. په راتلونکې کې به اړ شوه مونږ د دز اوبه یزد ته ن ایا مګر .ولګووي په کورني مصرف کې ېږتوې

د  او خوزستان حوضې د وروستنی برخې ډاډمن اوسی چې یوه ورځ به د بین النهرین رود اوبه بل ځای ته ولیږدوو.

و ته اوبه نورو سیم هشاید یو وخت دغ ورسوو. هرمزګان والیت ته فارس جنوب اواوبو یوه برخه بوشهر او د 

د څخه مشخصه ونډه او اوبه برخه او اروند رو ،و ذی مدخل هیوادونو سره تفاهملیکوریږي. که چیری مونږ ذی نفع ا

پلوري او وعربستان  ي، سعوداردن ،وبه په کویتا يې اضافبه د فرات او دجلیان او عراقییان ایریوس ،ترکان ونلرو

 هم تر سره کیږي. اوسهمدا په یو ډول  کوم څه چې ایران ته راونرسیږي.اوبه به 

و چې اوس شاهد و دې نه چندان لېرې وخت کې دپه  شاید و نه لروډېپلماسی فعاله د اوبو په دې برخه کې زمونږ که 

 لیرې نده. زیاتهاروند رود لپاره اوبه ندي پرې ایښي. هغه ورځ  پاسنیو هیوادونو

شفافه او هر اړخیزه  ،همکاریو په بنیادونو روښانه ضه کې د ګډوبین االنهرین په ټوله حود باید 
اروند رود اوبه او اوبالرې بیا د اړودوړ او جګړو پلمه جوړه  درامنځ ته کړو. څو ډېپلماسي ټینګه او 
 و.لرو هبرخاوب ې، دوستی او ټیکامنی پراختیا وسیله شي. او مونږ هم ټاکلېنشي، بلکی د سول

 

د اروند  پوری عباس بندر تر سواحلو ختیځې خوا ته حتی د او د فارس خلیج بوشهر، چې خوزستان وړاندیز کیږي

ټولنیزې او د ژوند  –اقتصادي  ډول ډولترسره شي. د اروند رود اوبو لیږدونه به لیږدونې مطالعات  د رود اوبو

  راوړي. چاپیلایر او سیاسي اغیزې

 باصالحیته او دکتاب وړاندیز باید د  ېښې دي. د د، وړاندیزويېې پروژې چې  هغه ټولې چې دا ندهکتاب ادعا د  

نه وي د هغوی مطالعه او یا هم که دغه پروژي دامهال د پلې کیدو وړ  ان. خوا مطالعه شيه لرپوهانو اپوهې خاوند چ

 له پر سر برخېد اوبه  کلیات چید دېپلماسي اړوند . خو د دې کتاب له نظرهکینیو مطالعاتو بیاکتنه اړینه دهد مخ

  . وړ دي د تایید ،تړاو لري سره پانګونې اوبیزو تاسیساتو کې په اوتصرف او پېرودلو  د اوبو زیرمومذاکرې 
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 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

 ي:ولې پېښې شئنه چندان لیرې راتلونکې کې الندې مس پهچې  کړیوفرض  

 ،اسراییلو لکه د اوبو یوه برخهیوبل سره هوکړه وکړي د فرات  دریواړه هېوادونه دېیا ترکیه سوریه  ،عراق ،– ۱

  راښکته کېږي.حجم د اوبورود  دد ارون هرو مرو به دریم هیواد وپلوري. په اردن، عربستان یا کویټ په څېر

و سیمو ته ېې اوبه مهار کړي او د ترکېې نور یوه برخه د فرات یا د دجلې د سرشاخونو ه خئپله خاوره کېپ ترکیه ۲

 په حال کې َدی. ېدوپېښ د دغه کار ويلیږدو

یانو دغه کار ترسره اېسوری بیاباني برخې ته ولیږدوي. ېسوریه یا عراق د دجلې او فرات د اوبو مهمه برخه خپل ۳

هکتاره  ۶۵۰۰۰د کرکیلی ایراني سالکار مهندس شرکت  د بین الملل سایبر ه ېې هم ترسره کړي.کړی َدی او بیا ب

 فعال  لپاره لیږدونې تونل او کانال ونکيته د اوبو رسو د حلب جنوبی دشتوفرات څخه  اوبو تامینولو پهه خاطر ځمکې

ملیارده مترمکعب  ۱/۵ کابو له مترمکعب په کال کې ۵۰په ثانیه کې  ،ته د اوبو لیږدونې حجماو تونل کانال  ېَدی . د

   لږیږي. به سره به د اروند رود اوبه لږې نشي؟ هرومرو اخېستلودومره اوبو  پهمعادل دي. ایا سره 

 جوړ کړي دي.بندونه  ۳۲د پاسه ترکېې او عراق په دجلی او فرات  

رسونې د پروژو اجرا  شرکتونو لخوا د اوبو يترکیه کې د اسراییلپه او  بحث لاوبو پلور دد ترکېې اسراییلو  په ـ ۴

ه للو خبرې ترالسه کود ابو فرات سیند څخه له  دې ډلېه ل ،خوږو اوبو څخهد ترکېې له خوا ه اسراییلو لاو  کول

 ي.واغیزمن ( د اروندرود اوبه) برداشت لهر ډول اوبه اخیستڅخه . فرات اوبو يمطرح شوې د الک ۲۰۰۲

. ده لیترالسه کولو سره تړ له فرات سیند څخه د زیاتو اوبود سورېې سوله هم اسراییلو سره د کې  پدې منځ – ۵

د او  ومني اسراییلو سره سوله ،شرطپه ترالسه کولو  د له فرات څخه د زیاتو اوبو،  ترکیه اندیښمن َدی چې سوریه

سیند  د فراتشي، په اسراییلو کې د اوبو ځینې کارپوهان وایي ترکیه الزمه ده سورېې ته  تېر څځهارتفاعاتو له جوالن 

ېې ته ورشي. س هکمراه سرارتفاعاتو  له جوالن)مجبوریت( د  سورېې ښکیلتیاد کړي څو  ېزیاتی اوبه برابر له الرې

 دا دواړه راییلو د سولې په پایله کېاس سره داو د سوریی  د ورکولو په صورت کې د زیاتو اوبو ېفرات له الر

د امریکا سولې لپاره  سوریې سره. ترکېه اندیشمن َدی چې له اوبو څخه ګټه واخليپه ګډه د جوالن به هیوادونه 

اسراییلي دېپلماتان د اوبو په معامله  اوبو څخه د سورېې ونډه زیاته کړي.له فرات د مجبور شي سره اسراییلو په فشار 

له لفظي شخړه د فرات د اوبو په سر خپکله ناکله ه سوریه او ترکیعملی توګه . خو نه منيکې د اسراییلو السوهنه 

ورکَړی. د  ه دیمثبت جواب ن کوم تر اوسه خو ترکېې ي.ړک نهزیاتې ونډې غوښتَ د سوریه فرات اوبو څخه . تعقیبوي

 بند . سوریه په ترکیه کېی َدید ترکېې او سورېې اختالف توند شوَ د اتاتورک بند جوړولو له وخته پر سر  فرات اوبو

ورودي د هیواد ته دې  ،بند جوړولو سرهله  باندېفرات سیند په او باور لري چې  ؤ،جوړولو سره هیڅکله موافق نه 

به سر  د اسراییلو سوله پیل شي د اوبو پرنظرخاوندان باور لري که سورېې سره د ځینې .شوي دي اوبو حجم کم

 (  (۱۶) پیل شي.د سورېې شخړه ترکېې سره 

د پیسو یا نورو اقداماتو په مقابل  یوه برخهاوبو  د د دجلې فرات یا حتی شط العرب ،عربستان یا کویت ته :عراق – ۶

 هغه څه چې دا مهال ېې کوي نور هم زیات کړي. یا تر .يدوولیږ کې

 یو حلالرونلومړ له لېئ، پخپله د مسنههڅود ګاتونډیو ه الحاق لپاره کنوانسیون سره پیوستون او هغه سر ۱۹۹۷ښایي

او  باید د ملګرو ملتونو سازمان تر نظارت الندې د زیاتو اوږدو ېبشپړ حلالر ی اوخو وروست یوه حلالره وي.

 شي. عمليدېپلماتیکو خبرو اترو له الرې د یوې یا دوو لسیزو په اوږدو کې 

(۱۶( )Christian Science Monitor 1996. Vol Issue30.pI 

لسیزې په  ۱۳۸۰دد بند جوړونې د هیواد په لویدیز کې د دجلې په سرښاخونو باندی مونږ پخپله په هر صورت 

. ونږ پخپله د اوبو په سرښاخونو کېم َدی. لرلید اروند رود د ټولیزې کچې په راښکته کولو کې نقش اقداماتو سره 

ایران  دد اوبو په وړاندې لویدیځ کې  د هیوادالس ګریوان شو. ستونځو سره له برخو کې  وڅو په کوزنیتراوبه اخلو 

   :زمینه کی الندې په زمونږ حق او حقوق څو يو ډېپلماسي هنطراو پراخ  هفعالخورا  باید ډېپلماسي
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 . نشي کړکیچنه اوالمل د اندیښنې  د بیړی چلونې حق هلتهاو  ېلئمس ېزپولېد  اروند رودد  - ۱

ېې چې مخکې  ،رپوټونو ته UNEP باید د البتهاو د سیند ککړتیا کنټرول شي. لېئمس په ټوله سیمه کې د ژوند چاپیلایر

پاملرنه شوې  کې په خپل وخت ی ؤ،وچېدو لپاره خبر ورکړَ  د البونوایران او عراق ترمنځ د تا د لسیزه کې ۲۰۰۰په 

 .ول یو خبردارۍ رامنځ ته شویو زیانونو په اړهد بین النهرین حوضي تاالبونو وچیدو څخه د  . هغه رپوټ چېوای

 .السرسي څرګند وي هغو ته او اوبه اخیستل( لګښت)د  اروند رود اوبود  – ۲

پاسنیو وړاندویینه  له په پیل کې به ېیان .وۍ سره به مخامخ شدیپلماس يکه پدې برخه کې فعاله دیپلماسی ونلرو، انفعال

د چې  او وروسته به بیا مونږ مجبور شو چې په شور او ځوږ اعتراض وکړو شویو کارونو یو یا څو مورده پېښ شي

د  ناوړهټولو  تر او ،اردن،کویت او عربستانپه ګډه په ولې ترکېې او سورېې  هاوبد فرات یوه برخه  ،بیلګې په توګه

ژوند چاپېلایر د وضې اوبو لګولو څخه بین النهرین ح د کې لړپدې  .يد يلپلورپه یوه دریم هیواد  ،اسراییلو په څیر

یانونه ېې مال ماتوونکي شوي دي زدو پیل َدی پېښې د ستونځو دهمدا اوس چې  نباید هیرې کړو. لېئمس رامنځ ته شوي

) ودروي زیانمن او په ټپهفعالیتونه تهران انساني د لویدیز او د چې لړې او دوړي د هیواد ده له هغې ورځې وېره 

له د دوړو او ګرد لویه برخه  .ېرامنځ ته شووله وچیدسیمې باتالقونو  برخه د هګرد او دوړو یود ي چې ږیادونه کی

 ( هڅخه رامنځ ته شوي د (هوا او اوبه )اقلیم يسوډان

ې تر نظر حقونو دفتر عمومی ادار نړیوالوپه بهرنیو چارو وزارت کې د کال کې  ۱۳۹۰په اوبو سره اړوند کارونه 

د پولې اداره  مواردو له مخې کاريترسره کیدل.  ،ده ېتر څار الند مرستیالید  حقوقو نړیوالود  بیا، چې هغه الندې

و کارونو لپاره یزاوبلویو   خو اوسني جوړښتونه (پروژهGEF د) یږيشاملدفتر هم په چارو کې  ياقتصاد نړیوالاو 

 .بسنه نکوي

 وړاندیز کیږي:
 په نوم یو ، اوبه هوا او د ژوند چاپېلایربهرنیو چارو وزارت کې د اوبو

ژوند چاپېلایر  د باید د انرژی وزارت،ت یدغه معاون ت رامنځ ته شي.یمعاون
 هوا پېژندنې سازمان سره همغږه وي. سازمان او د ټول هیواد

د  هیوادونو کې چې د اوبو سرچینې لري( وهغ په په سفارتونو کې )کم له کمه
د فرهنګی او  )لکهاوبو یو اتشه چې د انرژی وزارت لخوا معرفی کیږي 

. د دغه اتشه ولري هم حضورد ژوند چاپېلایر یو اتشه په څېر(  نظامي اتشی
 مهمې دندې:

 د اوبیزو فعالیتونو څارل. کې هیوادپه د ماموریت ځای  – ۱
 ورودته  مذاکراتویا څو اړخیز کنوانسیون ته رسیدو لپاره اړخیز دوه  یوه – ۲

چې پر مونږ  ساتنهڅخه لو ئد ژوند چاپېلایر مس او اوبو برخې (زمونږ) چې
 ي.کړ اغیز پرېباسي او زمونږ ملي ګټې تامین

د دندی ترسره کولو  ایران پانګونه )دولتی، خصوصی او بانکي برخې( د – ۳
 کړي.تسهیل اوبو بورس)بازار( ته د ورود زمینه د هیواد په اوبو چارو کې 

 

 بیانور 

 دجلې او اروند رود حوضې ډېپلماسی لپاره وړاندیز کیږي: ـفرات د 
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