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لیکواالن :ډاکټر محمد حسین پاپلي یزدي
او ډاکټر فاطمه وثوقي
پښتو ژباړه :ع .ا  .نجات

لویه تلوسه
پنځه لسمه برخه
د اوبو بین المللی قوانین
دوهمه برخه
دویم فصل
د ارس رود حوضه

ترکیه هم لکه افغانستان هغه ګاونډی دَی چې مونږ ته اوبه راکوي .خو له ایران څخه کوم مهم رود د هغوی پر لور
نه بهیږي .د ترکېې اوبه له دوو الرو ایران ته او د ایران پولو ته واردیږي :
 ۱مستقیم :هغه اوبه دي چې مخامخ ترکېې څخه ایران ته ننوزي .دغه اوبه لویدیز آذرباییجان له الرې د کوشنیو
رودونو په وسیله ایران ته ننوزي .همدغه کوشني رودونه د لویدیز آذرباییجان د یوې برخې د آبا َدی المل دي .که د
رودونو همدغه سرښاخونه د ترکانو له خوا کنټرول شي د لویدیز آذرباییجان د اوبو د اړتیاو یوه برخه له ستونځو سره
مخامخ کیږي او د ارومېې بحیری د ستونځو کچه به د تېر پر تله نوره هم لوړه شي .ستونځه به هغه مهال ال ډېره شي
چې د لودیزو سیمو له دوړو او خاورو سره د ارومېې بحیری مالګه هم اضافه شي .کوشني ډېر سیندګي ترکېې څخه
سرچینه اخلي او بیا د لویدیز آذرباییجان د پولو له الرې ایران خاورې ته داخلیږي .مونږ د ساری سو سیندګي لپاره
کړی دی .هره ثانیه کې د ایران اوببرخه  ۸/۱مترمکعب ده .د قطور رود هم د لویدیز
 ۱۹۵۷کې یو قرارداد منعقد َ
آذرباییجان په محدوده کې ایران خاورې ته ننوځي.
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 ۲نامستقیم:
 هغه رودونه چې دجلې او فرات او د هغوی د څانګو له الرې اروند رود ته رسیږي. د ارس ټول سرښاخونه په ترکیه کې دي او مونږ پدې تړاو هم ترکانو سره کوم تړون نلرو.څوک تضمینولَی شي چې ترکیه او ارمنستان چې د اوبو سر (پاسني) کې واقع دي د ارس پر سرښاخونو او حتی پخپله
پر ارس ډېر نوره بندونه جوړ نکړي او د رود د بهییدو (د اوبو د نورمال بهییر) مخه و نه نیسي؟ نو اوسنَی جوړښت
د ارس په اړه بسنه نه کوي او یوې څلور اړخیزې معاهدې ته اړتیا لیدل کیږي.
له نیکه مرغه د شوروي په وخت کې د ارس د رود په تړاو معاهده تنظیم شوې ده .د اوبو ونډه ،د اوبو ترالسه کولو
(اخېستو) توګه ،بند جوړول د بند کنټرول او د ارس د مخزني بند په رود او بحیرو کې او د میل او مغان انحرافی
بندونو پولیزې کرښې او نورې چارې مشخص شوي دي .د آذرباییجان جمهوریت هم چې د شوروي جماهیرو د اتحاد
میراثخور َدی هغه قرارداد مني خو د شوروي اتحاد له ړنګیدلو وروسته د ارس په چارو کې د ارمنستان او ترکېې
السونه هم را اوږده شوي دي
 - ۱د ګلستان قرارداد د  ۱۸۱۳د اکتوبر په  ۱۲مه او د ترکمن چای قرارداد د  ۱۸۳۸د فبروی په  ۱۰مه،
ارس رود د ایران پوله ټاکلې ده.
 – ۲د دوستی د ژمنلیک مبادلې د اجازې قانون ،چې د ایران او شوروي جمهوریتونو د دولتونو ترمنځ منعقد
شوی دی ،موجود َدی.
شوې او د  ۱۳۰۰لمریز د لین َدی په  ۲۳مه تصویب َ
 - ۳د ایران او شوروي جمهوریتونو دولتونو تر منځ د پولی او د ملي مسئلو هوارولو هوکړه لیک د مبادلې د
شوی ،هم موجود دی.
اجازی قانون چې  ۱۳۳۳د کب په  ۵مه تصویب َ
 – ۴د ایران او شوروي د پولو د انتظاماتو او په  ۱۹۵۷( ۲۴/۲/۱۳۳۶دمی  )۱۴د پېښو او اختالفونو
سپینولو(چاڼولو) د ترتیب په تړاو د ایران دولت او د سوسیالیستي شوروي د جمهوریتونو اتحاد دولت ترمنځ
په قرارداد د الحاقي پروتوکول قانون او د ارس مخزني بند ترشا بحیره کی او د میل او مغان په انحرافی بند
کې ،پولې سره اړوند د ملي شورا د مجلس تصویب  - ۱۹۷۳( ۲۸/۱۲/۱۳۵۲ -چې یوه مقدمه او  ۷مادی

د پاڼو شمیره :له  2تر4
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

-

-

لري د  ۱۳۵۲د زمری (مرداد) په  ۱۶مه نیټه په مسکو کې د دوو دولتونو د مختارو استازو ترمنځ السلیک
شو.
 – ۵د ایران او شوروی ترمنځ نورګڼ ( بیال بیل) پروتوکولونه لدې ډلې:
 ۱۳۳۵ - ۱-۵لمریز د تلې(میزان) ۲۳مه نیټه(  ۱۹۵۶میالدي د اکتوبر  )۱۵د ایران ،ترکې او شوروي
جماهیرو د پولو یوځای کیدو ناحېې د شرحه کولو پروتوکول،
 -۲-۵د ارس مخزني بند او د میل او مغان انحرافی بند تر شا په بحیره کې – د ۱۹۷۰میالدی د می  ۷مه
( ۱۳۴۹لمریز د غوایی  -ثور) – ایران او شوروي اتحاد ترمنځ د نوې پولې ټاکلو او تثبیتولو په تړاو؛ د
ایران او شوروي اتحاد تر منځ د پولیزو او مالي مسئلو د هوارولو له هوکړه لیک سره د الحاقیدو پروتوکول.
 -۳-۵د پولی د نښو( عالمو) درولو پروتوکولونه چې د ارس بند او د میل او مغان بند په سیمه کې نصب
شوې دي .د  ۱۹۷ ۰میالدی کال د  ۱۳۴۹د لېندی (قوس)  ۱۴مه.
د ملګرو ملتونو سازمان دفتر هم ،د کورا سیند پرمخ د منځپولې دګډو همکاریو رامنځ ته کیدو لپاره چې د
ارس رود د ښي لوري یوه څانګه (ښاخ) َده  ،د  ۵۷۳۸۸شمیری الندی د ایران ،ترکېې ،ارمنستان ،نخجوان
او آذرباییجان ترمنځ یوه مطالعاتي پروژه عملي کړې ده.
پاسنی هیوادونه به دحقوقي او سازماني چوکاټ په یوه ګډه همکاری کې د ارس – کورا حوضې د طبیعي
زیرمو مدیریت په ګډه توګه په غاړه واخلي .داسې ښکارې چې د ارس په تړاو اوسني قراردادونه بسنه نه
کوي .ارس په اړه په یوې فعاله ډېپلماسۍ کې بایده دي:
د ایران د آذرباییجان  ،ارمنستان او ترکېې او حتی د نخجوان استازي حضور ولري.
الزمه ده چې د ورېځو بډاینې مسئله او د کار اجراکولو محدوده او په ګاونډیو سیمو د هغه اغیزمنتیا او په پام
وړ حوضه کې د ورښت په راکمولو د هغوی اغیز وڅېړل شي او الزمه ده چې هغه لپاره یو تړون( قراداد)
ولرو .که ترکیه کومه ورځ وغواړي په پراخه توګه د ورېځو غوړولو (بډایه کولو) لپاره ګام پورته کړي او د
دغه اقدام له امله د ایران په خاوره کې په هغو حوضو کې چې زمونږ د ملي ګټې ستنې پر هغوی والړې
دي(لکه ارس) د ورښت په اورېدو کې ک َمی رامنځ ته شي کوم قرارداد د دغه کار مخه نېولَی شي؟
د ارس رود اوبو یو مهمه پوښتنه (مسئله) د هغه ککړتیا ده .ارمنستان د ارس رود په غاړه له ډېرو اوږدو
کلونو راهیسي د پرتو مسو په راوېستلو الس پورې کړی َدی .کانیز فعالیتونه په ارس سیمه کې ستندرد نه دي.
شوی دی .پردې سربیره د مسو د پاتې شونو کوټه
ارس پر غاړه د مسو استخراجول د رود د ککړتیا المل َ
کولو(خره یا انبارولو) پخپله د څو لسیزو په اوږدو کې نامعیاري بندونه ( َب ْندکي) رامنځ ته کړي دي .که
چیرې دغه بندونه ونړیږي (مات شي) لوېې ستونځې به رامنځ ته شي .د ارس کنوانسیونه باید د ژوند چاپېلایر
ربړې هم په پام کې ونیسي.

وړاندیز کوو:
د ملګرو ملتونو تر څار الندې دې د ترکېې ،ارمنستان ،آذرباییجان او ایران د څلورو هېوادونو په ګډون د
ارس حوضې هیوادونو د اتحادیی په نوم یوه اتحادیه رامنځ ته شي( نخجوان هم کوالی شي د ناظر په توګه یا
په بل هر نوم چې آذرباییجان ېې ومني حضور ولري) .البته نخجوان همدا اوس هم په ځینو کمیسیونونو کې
حضور لري .دغه اتحادیه باید هغو قراردادونو او کنوانسیونونو ته ورسیږي چې په ملګرو ملتونو سازمان
کې راجستر شي.

په یوه پراخ لیدلوري کې ښایي وتوانیږو د ارس ،فرات او دجلې حوضې هېوادونو یو ځایي اتحادیه ولرو .که
څه هم د دوو حوضو طبییعي ،هیډرولوژیکي او د هوا مسئلې یوبل سره بیخي توپیر لري ،خو ګومان دا َدی
چې کوالی شو داسې اتحادیه جوړه کړو چې د دواړو حوضو هیوادونه پکې راټول شوي وي .د ترکېې هیواد
به چې د خاورې یوه برخه ېې په عملی توګه په دواړو حوضو کې واقع شوې ده په یوه کلیدي هیواد بدل شي.
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خو د ارمنستان او آذرباییجان حضور کوالی شي د دوو عربي هیوادونو سورېې ،عراق او د دجلی فرات
حوضې د عربی ذی مدخل هیوادونو په وړاندې انډولوونکي پرتلنه (تناسب)رامنځ ته کړي.
ملګرو ملتونو سازمان
\
د ارس حوضې هیوادونو اتحاد
\---------\-----------\-----------------\---------------------\-----------نخجوان
ایران
آذرباییجان
ارمنستان
ترکیه

لکه څنګه جې مخکې ېې یادونه وشوه دغه کتاب یوازي هغه اندونه او نظرېې وړاندې کوي او یا هغه نظرېې
چې موجودې دي یو بل ترڅنګ ېې ږدي .جوړښتونو ته رسیدنه په بشپړ توګه یوه حقوقي ،فني او سیاسي
مسئله دی چي د ایران دیپلماسي ېې باید وټاکي .د کتاب اصلي موخه دا َدی چې اوبو په برخه کې د ایران
ډېپلماسي باید له هغه څه ال ډېره فعاله او ال زیاته سیستماتیکه وي کومه چې موجوده ده .مونږ په بهرنیو
چارو وزارت کې او په سفارتونو کې ماهرو او ځواکمنو ډېبلماتانو ته اړتیا لرو .انرژی وزارت کې هم د
اوبو ماهرو دېپلماتو ته اړتیا لرو.
لنډېز:
د ارس رود په تړاو د ګلستان او ترکمنچای له لوظنامې(تړون) تر دې مهاله بیالبیل تړونلیکونه (مقاوله
لیکونه)  ،تفاهم لیکونه او قوانین د ارس رود په اړه موجود دي.
خو په بین المللي ټولنو کې یو راجستر شوي قانوني جوړښت چې حوضه کې شامل وي او د ارس
حوضې د هراړخیز مدیریت طرحه تنظیم او تصویب کړي او په اجراآتو نظارت ولري شتون نلري.
مونږ د خپلو ګټو ساتنې او د ابو ،انرژی ،د ژوند چاپېلایر ،د اوبو کیفیت ،روغتیا او  . .لپاره باید د دی
جوړښت په رامنځ ته کولو کې مخکښ واوسو څو د سیمې سیاسي ،پراختیایي موخې او په تېره بیا سوله
او امنیت وساتو.

نور بیا
د هیواد په شمال ختیځ کې د اوبو وضعیت:
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