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 ۳۰/۱۱/۲۰۲۱       لیکواالن: ډاکټر محمد حسین پاپلي یزدي

 او ډاکټر فاطمه وثوقي
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 لویه تلوسه
 برخه مهلسڅوار

 

 د اوبو بین المللی قوانین
 دوهمه برخه
 دویم فصل

 

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

د دجلې او فرات کنوانسیون ته رسېدو لپاره چې دوه جوړښتونه ولري دجلې او فرات کاري ډلې یا نړیوال کمیسیون تر 

 الندې نړیوال جوړښت رامنځ ته کولو په لور حرکت وکړو:نامه 

 ترکېه، سورېه، عراق او ایران اصلي جوړښت د ذینفع هیوادونو په ګډون:ـ  ۱

 ـ فرعي جوړښت د ذی مدخل هیوادونو په شمول: ترکیه ،سوریه،عراق،ایران اردن ،کویټ ،سعودي عربستان .  ۲
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 ایران              عراق              سوریه            ترکیه           
                              .................................\ 

                               .                                                                  د بین النهرین حوزی کارډله                            
.....................                         

 د بین النهرین کنوانسیون 

 د ملګرو ملتونو سازمان
 

 ذی مدخله خواوې   ذینفعه خواوې
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 سعودي عربستان   کویټ   اردن   ایران   عراق   سوریه   ترکیه      
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مه السلیک شَوی  ۲۹د مارچ  ۱۹۴۶شمېره قرارداد د ترکېې او عراق ترمنځ د  ۵۸باید په پام کي ولرو چې د انقرې 

 ۶مه د ملګرو ملتونو سازمان په دفتر کې راجسټر شَوی َدی. د دی قرارداد )تړون( په  ۱۵د سپتامبر په  ۱۹۴۹او د 

ماده ېې په دجلې او فرات پورې تړاو لري. پدې اساس ترکان  ۱ماده ای پروتوکول تعریف شَوی َدی چې  ۶یو  بند کې

او عراقیان نړیوالې دوهمې جګړې او د ملګرو ملتونو سازمان له تشکیلیدو وروسته په لومړیو کلونو کې د دجلې او 

  فرات پر سر یوبل سره قرارداد لري.

( الندې WFDد اوبو مدیریتي چوکاټ )په اروپاېې ټولنه کې د ترکېې د ګډون په صورت کې دغه هیواد د اروپا 

له غړو هیوادونو څخه  (WFDمیالدی کال په ډسامبر کې تصویب شوې دی.. ) ۲۰۰۰راځي، چې ټولنې له لورې د 

غواړي د ټولنې)اتحادېې( د ګډ پولېزی اوبو د سرچینو په مدیریت کې د اتحادېې له ټولو غړو هیوادونو او عالقی وړ 

( هوکړې الندي د دجلې WFDلنډه داچې ترکیه باید پاسنۍ )( SIWI.2004( )۱۷) لوریو سره همکاري وکړي.

د فرات د  اړینه ده چې ترکیه. کم له کمه فرات او سط العرب حوضې یوه قرارداد تړولو لپاره خپلې خبرې پیل کړي.

د عراق او سورېې  پروژه یا جنوب ختیځ اناتولی پروژه( GAP په اجراکولو کې )د پاسه د بند جوړولو پروژو

د عراق بیا رغونې په الره کې مطرح دی. دغه غوښتنه په اوږدمهال کې کرهڼې له  مسئلهرضایت ترالسه کړي. دغه 

بیا رغونې په خاطر د  امریکا به د عراق د کې د اوبو تامینولو لپاره َدی. الرې د عراق اقتصادي پراختیا په پروژو

،څو د دجلې فرات او شط العرب په اوبیزه حوضه کې د ترکېې، سورېې او عراق  اوبو تامینولو لپاره هلي ځلې وکړي

د اوبو ویش یو رسمي هوکړه لیک ولیکل شي. ترکیه به اروپایي ټولنه کې خپل غړیتوب  دریواړو هیوادونو ترمنځ

ي او دغه موخې به لپاره دې ته لېوال وي نړیواله الزمه همکاري او د اوبو کیفی ښه والئ د خپل کار مخې ته کیږد

هغه انګیزه وي څو د یوه څو اړخیز هوکړه لیک په السلیکولو کې سورېې او عراق سره هوکړې ته 

اوبو کیفیت به، د  پروژی په تړاو چې د دجلې او فرات د GAPد  په ترکیه کې (. په تېره بیاSIWI.2004ورسیږي)

 ( . SETA.2008سوریی او عراق د اداعا له مخې، بدلون ومومي.)

۱۷ - (The Stockholm International Water Institute)   

د نا رضایتَی اساس چې د دریو هیوادونو ترمنځ د دجلی او فرات د سیندونو اوبه څنګه ووېشل شي د اوبو  مسئليد دې 

ال قانون کې برابر ترکیه لیوال َدی د اوبو په نویو د ویېش پر سر د یوه درې اړخیز جوړجاړی )تفاهم( نشتوالی َدی.

( ښودلی َدی له دجلی او فرات سیندونو څخه د SETA.2008) ئنپه هماغه ډول چې ګرو وېش اصل ته په کتو سره

 وټاکي:  متود( -دریو هیوادونو تر منځ د اوبو ونډه وېش په الندی طریقی )روش 

پل حاکمیت حق تر هغه ځایه چې د خ ترکیه فرات رود منځ پولیزرود)منځپوله( ګڼي او د فرات سیند پر اوبو د»

سورېې د پولې په اوږدو کې بهیږي په انحصاري توګه محفوظ ګڼي. یوازی له هغه ځایه به چې فرات سیند د عراق په 

کوزنی برخه کې دجلی سیند ته رسیږي او شط العرب جوړوي او د ایران او عراق د پولي په عنوان شمېرل کیږي، 

   «نړیوال سیند و ګڼل شي

له الرې  «موسسې اوبو» د اوبو پر سر اختالفونه د  ترکېه، سوریه او عراق یوې داسې هوکړې ته رسیدلي دي چې

ته تر رسیدو پورې هغه  یوی وروستۍ هوکړې ارپوهان به پکښې ګډون ولري، وپلټې اوکچې د درېواړه هیوادونو 

 یالتي مطالعات، چې د ترکېې تر ټولو لوی بند َدی، دتعقیب کړي. په پام کې ده چې دغه موسسه، د اتاترک بند تسه

نورې پرختیایي طرحې د اغیزمنې او عادالنه ګټې اخېستو لپاره  پولې ګډو اوبو)دپولې ګډو اوبو( سرچینو د پاسه

د دریو هیوادونو ترمنځ د اړیکې دغه نویتوب)تجدید( سبب شَوی چې دجلې رود د پاسه د ایلې بند او  ترسره کړي.

  باندې د آسی بند جوړونه چې لبنان څخه سرچینه اخلي ، اسانه شي. دغه راز په آسي رودهم

کار نَدی. بهرنیو چارو  ترکیه او سوریه هم څو قراردادونه لري په دغو جوړښتونو کې د ایران شاملیدنه څه آسان

او اوبه پېژندونکې ماهرین وګماري. باید زیار وباسو په کنوانسیون کې  قانونپوه وزارت باید دې مسئلی لپاره حقوقپوه،

سره ښکیل لوري څلور اصلي هېوادونه وي او تر ممکنه بریده د نورو هیوادونو یا په اصطالح د ذی مدخل هېوادونو 

رنکړي. سربېره الره و او یا د هغه هیوادونو پښه، چې دجلې او فرات اوبو ته ېې سترګې سرې کړي دي کنواسیون ته

به د ټولګې د عربي  عربستان او کویټ هیوادونو حضور -پر دې د حوضې څلورو اصلي هیوادونو په ډله کې د اردن

 هیوادونو له حده د زیاتې ځواکمنتیا المل شي.او هوکړی ته د رسیدنې کار به له ال ډېرو ستونځو سره مخامخ کړي.
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کال کې،  ۲۰۰۸دوړو او خاورو له خپرېدو )پراخیدو( مخکې، یانې په  ډېپلماټیک نظره په بین النهرین حوضه کې د

ایران له سلو کلونو څخه په اوږده موده کې یوازې د حوضې په ښکتنی برخه یانې په اروند رود یا شط العرب کې 

ه د ښکیلو هیوادونو ایران لوبې ته نه ده راښکلَی. البت ښکېل ؤ او نورو برخو کې ېې څه کار نه درلود، یا

عثماني دولت ؤ او مونږ عثماني دولت او  عثمانې)ترکېې( له ورانیدو مخکې په ټوله حوضه کې د ایران مقابل لوَری،

 بیا عراق سره یوازې په اروند رود کې ښکېل وو. 

 بایده ده چې په رغښتیزه او اصولي توګه د بین النهرین حوضې دڅلورو هیوادونو برخه واوسو. او اجازه ورنکړو چې

ترکان، سورییان او عراقیان زمونږ له شتون پرته د دجلې او فرات اوبو په سر کومو هوکړو ته ورسیږي یا له اوسني 

وضعې په نورو زیاتو هوکړه وکړي او یا عراقیان او سوریایان زمونږ له حضور او اجازی پرته او مونږ ته د اوبو 

او.. پرېږدي.(. او یا ان  انو ته ورکړي )اردن،عربستان او کویټونډېپې په پام کې نېولو پرته، اوبه خپلو عرب ګاونډی

 سنتي محدودې د باندې ولیږدوي. فرات او دجلې څخه کومې اوبه د کرکیلې له

 په هر صورت الندې موارد اړین بلل کېږي:

 اصلي هیوادونو څخه د یوې فعالې کاري ډلې درلودل له څلورو        - ۱

 بند جوړولو سره اړوند مسلې -          -

  د ونډې ټاکل د اوبو ترالسه کول) برداشت( او د هر هیواد د اوببرخې -          -

 ته د پېرودو وړ وي؟( د اوببرخې د کار اخیستو ترتیب )آیا اوبو برخه به بل هېواد -          -

 

هغو ځمکو څخه بهر ته د اوبو لېږدونه چې په سنتي توګه د دغه سیند له اوبو پڼېدلې  - -

  )خړوبیدلې( )ثقلي یا پمپاژ(

 حوضې څخه د باندی د اوبو لېږدونه -          -

 

 د ژوند چاپېلایر اوببرخې ټاکل -       د یوه کنوانسیون - ۲ 
کره  د وچېدنې     د اوبډونډونو)تاالو(، نهایی حد اوحدودو او ډنډونو -     او معاهدې درلودل
 تکلیفونو ټاکنه ده .

ککړتیاوې چی   د ژوند چاپېلایر د نورو مسلو ټاکنه - ه ولېدل شي لکه:چې ټولې چارې هلت
  کرنیزو، صنعتي فعالیتونو

 سره اړوند مسلې  بیَړی چلونې     :  ښاري فاضالبو او... رامنځ ته کیږې او               
 د ورېځو د بډاینې مسله چې په حوضه اغیزه لري      -

 )فرسایش( د رودونو د بستر بدلون، استنادي دیوالونه او تخریب      -

 

 
نه )رودونه( د څنګ د رودونو د خړو پاکول او د دیوالونو ساتنه په هغه ځایونو کې چې سیندو - ۳

 لوړ شوي دي. ته پرتو ځمکو په نسبت

 
 نورې چارې - ۴

 

 

د ایران د مجلس، دولت، د بهرنیو چارو وزارت، د انرژی وزارت، د ژوندچاپیلایر سازمان، د هوا پېژندنې سازمان 

 اروند رود په مسله کې را ښکیل کړي.... دنده لري چې په جدي توګه ځان دجلی او فرات او او

تر اداری الندې د دجلې او فرات سیمې د پولې آخوا اوبو د پراختیا پروګرامونه )پړاوونه(  SIDA د سویډن دولت د

کال تر می میاشتې پورې په دوو پروګرامونو کې ګډون کَړی َدی. پدې  ۲۰۱۱دایر کړي دي. د ایران استازی هم 

عراق او ایران څلورو هیوادونو مشارکت درلود. کله چې سویډنیان د دجلې او فرات  -سورېې –پروګرام کې د ترکېې 
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حوضې د څلورو شریکو هیوادونو پالنونه لري ایا مونږ پخپله څلور هیوادونه الزمه نده چې د مناسب جوړښت رامنځ 

 ه ژر الزم جوړښتونه جوړ کړو.ته کولو فکر ولرو چې د ټولو ګډونوالو د اوبو اړیکې مشخصې کړي ؟ باید هر څومر

 ارس حوضې هیوادونو سره د اوبو دېپلماسي

سیندونو تر ټولو ښه او بشپړ کنوانسیون دا مهال د ارس رودخانې په اړه ولرو. خو همدا کنوانسیون د  شاید د پولیزو 

 -د کورا ینه )مشخصه( شي.خدا آفرین بند په هکله عیبونه لري. آذرباییجان دولت سره باید د خدا آفرین بند مسله سپ

 ۱۸۸۵۰۰ارس رود حوضه یوه نړیواله حوضه ده چې په جنوبی قفقاز کې واقع شوې ده. د حوضې ټوله سطحه 

ترکیه، ایران، ارمنستان، ګرجستان او آذرباییجان هر یو ېې په جال جال د  -کیلومتر مربع مشاحت لري. پنځه هیوادونه 

حوضې کې د دې پنځو هیوادونو سلنه عبارت دي :  ه لري. د اوبو توېېدو بستراوبو بهییر په بستر)آبریز( کې ونډ

 ( . UNDP.2007) ٪۱۴ او ترکیه کابو ٪۲۰،۵ایران  ٪۳۱آذرباییجان  ٪۱۶ارمنستان  ٪۱۸ګرجستان 

ي او د ارس رود سرچینه په ترکیه کې ده. ارس رود په ترکیه کې د ننه مخ په ختیځ لوري کې ارمنستان پولې ته رسیږ

بیاوروسته آذرباییجان ته له رسیدو مخکې د ایران او ارمنستان په خاوره کې بهیږي. د ارس رود اوږدوالی کابو 

(. په ترکیه، CEO.2003مترمکعب ده. ) ۲۱۰تشېدو/ دب منځنی حد  کیلو متره َدی او هره ثانیه کې د رود د ۱۰۷۲

انګې او ښاخونه ارس سره یو ځای کیږي. له دغه ښاخونو ډېر ارمنستان کې او د ارمنستان په خاوره کې د ننه ګڼې څ

مهم ېې کاراهان،آخوریان)ترکي ژبه کې آپراچای( او هرزدان دي. دغو سرښاخونو باندې زیات شمېر بندونه تړل 

هکتاره ځمکه پڼوي. ظرفیت  ۴۰۵۰۰ بشپړ شَوی َدی او۱۹۸۳شوي دي . لدې ډلې ترکانو لخوا آپراچای بند چې په 

کیلومتر مربع مساحت ېې په  ۲۲ هکتاره دی. ۴۲۰۰ملیون مترمکعب او د مخزن مساحت ېې کابو  ۵۲۵بو ېې کا

متره لوړوالی په لرلو سره ډېره ښکلې  ۲۰۲۰ ( بحیره چې سمندر څخه دARPIارمنستان کې وافع شوې د آرپي)

رچینو یوه سرچینه ده. دغه بحیره متره ژوروالی لري او د آخوریان رود د س ۵بحیره دی او په منځنی توګه کابو 

په اپریل کې ملي پارک اعالم شوې ده. د  ۲۰۰۹کال کې د رامسر کنوانسیون په ِلست کې راجستر شوې او د  ۱۹۹۳

 نور بندونه هم موجود دي.  ارس پر سرښاخونو باندی

 نوربیا

 د ارس رود حوضه
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