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 د اوبو بین المللی قوانین

 دوهمه برخه
 دویم فصل

 
 :د هیواد په شمال ختیځ کې د اوبو وضعیت

. امخ ديه مخو ستونځو سرشدید د اوبو له سختو او راته والیتونهپ څېرمه هسر، په تېره بیا پولې هېواد ختیځ د

 ي.ېږپاملرنه ک یاتهزپدې برخه کې  لې تهېدې مسهمدي امله 

د زابل، زاهدانو او مشهد  . همدا اوساوبو له سخت کموالی سره مخامخ دي مرکزي او ختیځ د ایید ایران نیم

 ښتالختیځو اوبو په سمبد رود د ایران ستان پورې تړلي دي. هلمند او هریافغان پلوه پهد اوبو سمبالښت  ښارونه

تان ، سیسرضوي خراسان، سهیلي خراسان ،. د ګلستان، شمالی خراسانلري رولزیاتیدونکی ورځ تربله  کې

او بلوچستان او سمنان په والیتونو کې زرګونه کلي او لسګونه ښارونه د اوبو له سخت کموالي سره مخامخ 

سره مخامخ ندي. اصفهان والیت  ښارونه او کلي د اوبو له کمښتدي. دا پدې مانا نده چې په نورو ځایونو کې 

 دتنه ) لدې ډلې ښوالیت د استازو یوه غودولت څخه د دغه  کمښت سره الس ګریوان دَی.له سخت د اوبو 

 حمل میاشت کې اصفهان ته د دولت د پالوي په مسافرت کې( د دغه والیت د اوبو د کموالی -کال ورې 1۳۸۸

د دز رود له اوبو پرته د لرغونو او څو زرکلنو ښارونو ژوند  اردکان، میبد ،د یزدربړې له منځه وړل دي. 

سختو ګواښونو او له  ځایه دغو ښارونو پر لور پمپیږي ود ته راځي او له هغهکوهرنګ الری زاینده رله چې 

 محدودیتونو سره مخامخ دی.

د   زیاتیالبه والیتونو ځینې برخې  او په راتلونکې کې د کرمان او قم یبرخ ځینی نوواو یزد والیتد اصفهان 

دز او کارون له سرښاخونو څخه د اوبو لګښت . دا هم د پام وړ ده چې د پورې وتړل شيلویدیزو اوبو  هیواد په

 او د ژوند د چاپېلایر ستونځې پخپله دغې حوضې لپاره او په ځانګړې توګه خوزستان لپاره د اوبو د لږوالي

د کارون او د هیواد داخلي حوضو ته چې ې د ېېهومره لو ېستونځ هدغ رامنځ ته کړي دي. ستونځيسختې 

  یږي.لیدل کتر پوښتنې الندې راتلو احتمال  وپروژ نوېود  لیږدولو د زیاتو اوبونورو دز له سرښاخونو څخه د 

چې په طبیعې توګه ) د الر، شاهرود او طالقانو رودونه(.هغو اوبو سره هم  د تهران د اوبو یوه برخهدا مهال، 

 تړلې ده  ،د مازندران سمندر ته توییږې

هیواد د لویدیځو اوبو رالیږدونه،  د د هیواد د لویدیځو اوبو یوه برخه د هیواد ختیځ ته را ولیږدوو؟ کوالی شو آیا

 ستونځې لري: يي اساسرد ،ې تهبرخ ېپولېزبیرجند او قوچان  ،والیتګلستان  د او ، زاهدان، زابلمشهد

دغو سیمو ته راولېږدول شي.  ه ېېوبذاتي توګه د هیواد لویدیخ هومره اضافي اوبه نلري چې اپه  ـ 1

د سیمې یانې  پر سر)ترمنځ( پرتېالرې  د وي صورت کې که اضافي اوبه هم دې سربېره په هغهرپ

او لېرې اړتیله پرتو سیمو  سر)منځ( رپالرې نشو کوالی اوبو ته اړتیا لري او  چې مرکزي سیمو والیتونه

ه ه نختیځو سیمو ت اوبه په عملي توګه کېپدې صورت  .ولیږدوواوبه د هیواد ختیځو سیمو ته  پرتهکولو 

  رسیږي.

 ،له، پمپاژ او داسې نورو له کبټیکنالوجی ، دیمو ته د اوبو لېږدونهـ د هیواد لویدیزو سیمو څخه ختیځو س ۲

 ډېر پېچلی کار دَی.
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په و ن ډېر لوړ دينامعقوله او لګښت ېې د هېواد لویدیز څخه ختیځ ته د اوبو لېږدونه اقتصادي پلوه  ـ ۳

اوبو څخه د هیواد د ختیځو برخو د اوبو سمبالښت یو ناشونی  پاسهد ځمکې  کې د ننه ند ایراعملي توګه 

 کار دَی. 

 

 :الندې اوبهځمککې ځ ختی پهد هېواد  

 د ېختیځې دشت نیمهد هیواد ټولې  له کبله بی ډبه لګښت د اوبه زیرمو الندېځمکد لسیزې څخه رادیخوا 1۳۵۰ 

 دد ځمکې  اوله ستونځې  ټیټیدو ېزیات ډېرې د د سطحې زیرمیالندې اوبو ځمک داو  جدې کسرله اوبزیرمو) مخزن( 

دې  هده چې د هیواد لویدیز والیتونه له نا ن. البته دا پدې مايد شويګواښ سره مخامخ ستر له کته لویدنې تدریجې ښ

 .یالندې اوبو له کموالي سره مخامخ دځمکد  هم والیت همدان .يستونځې په امن کې د

 رتیا پپراخ او ټیکاومنېژوند  يچاپېریال او ژيسم سیاست او سترات بنا شوی ملي ګټوپر  مو څخه يلسیز 1۳۴۰له که

یم ن ، باید د هیواد پهدرلودالی اقتصاد لورلید سم سیاست او اوږدمهاله لوی بنسټ، پراقتصاد  لوې د اوږدمهاله اوبنیاد 

غوره  هاخېستنې الر کار د ځمکې الندې اوبو څخهپه بڼه له  ختیځه کې مو د کر کېلې اوبو لپاره د ژورو کویانو)څاګانو(

  ..نه وای ېکړ

مهمې پایلې  . ډېرېدی نن سر را پورته کړی وه کولو پایلبی ترتیبه او غیرستنډرډ ګټې اخېستنې غورد ژورو څاګانو  له

 دي:  الندېدا ېې په 

 )ښکېلتیا( زیاته تړلتیاډېره د افغانستان اوبو سره د هیواد د ختیځ  – 1

ې د سطحې ټیټیدل او د ځمک )اوبډنډونو( ځمکالندې اوبو د اوبزیرموپېلایر ستونځو سر را پورته کول دوند د چاژد  – ۲

 . لکېناست

 . نهګواښ وونو ملیارده تومانګد زرپانګې  برخې کرنیزې د کې ډاګونو په بحراني ـ ۳

 .لد لسګونو زرو بوختیاو )شغل( ګواښبرخه کې په  کرکېلې د  ـ ۴

دغه ناسم سیاست الهم دوام  ضد او ملي ګټو ضد په ډېرې خواشینَی چې پراختیا

 ،جوازه څاګانو لپاره بې د اسالمی شورا په مجلس کېنېټې  1۳۸۹/1/1۷د لري. 
و ملي ګټد پراختیا ضد،  دپه عملي توګه  ولاړوند قانون تصویبصادرولو  جوازد

تېرې تېروتنې د دَی چې  پراخول یوه قانون د ژوندچاپېلایر ضدهېواد کې ضد او 
 الرې ته دوام ورکوي.

 

کرل  سره فاضالبو کشف رود کې د ننهاو په ،  چې د ارومېې بحیرې ،تونځهد ژوند چاپېلایر تر ټولو لویه س د هېواد

د ځمکالندې اوبو د سطحې  ،ډېره مهمه ده له ستونځې وچېدلو تاالونو دفارس والیت  د شینلو ) سبزي( او وککړ ویشو

، ملي زمونږ ملي ګټې )ټیټېدل( هغه ناورین دَی چې الندې اوبو لوېدلکېناستل دي. د ځمک او ډاګونو او د دشتو نهټیټېد

ومه کلې لپاره ئساتنې سازمان دغې اساسي مس خې تمدن ګواښي. د ژوند چاپېلایرد یوې بر خاورید  امنیت، او زمونږ

 -و)راغون داسې چوپتیا غوره کړې ده چې ګواکې د دشتو ې ستونځې په وړاندېغسازمان د ېلري. ده ګړي برنامه نځان

د ژوند چاپېلایر ی وزارت دَی خو ژدنده د انر هغه سازمان له دندو سره هیڅ تړاو ونلري. البته اجرایيد وچېدنه  ډاګونو(

 پرځای کَړی.ده ه نولیت سم ئخپله دنده او مسهم دې تړاو ه سازمان پ ېد دَی.)پازمن( ول ئد څارنې مسساتنې سازمان 

ه متر څخه د یوسد دوستی  د پرانېستو پر مهال)نل( لیکې دد ته د اوبو لېږدونې کال کې دوستی بند څخه مشه 1۳۸۷په 

 دوستَی بندمشهد ته د په یوه ثانیه کې لایر ؤ.  ۵۵۰۰شاوخواسبسایډي سره  لېږدونې لګښت د انرژی له د مکعب اوبو
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اړتیا سره  له ښار د برېښنا کسیزه 11۰۰۰۰برېښنا کچه د قوچان د  بو پمپولو لپاره د اړتیا وړمترمکعب او ۶د څخه 

 معادل دی.

له الرې د هیواد د ختیځ  ولوپورې که چېرې د جمعیت او کډوالی کنټرول هلسیز 1۴۴۰یانې  - سو کلونوتر راتلونکو پنځو

اخلي سرچینو له د اړتیا وړ څښاک اوبه د حتې پاتې جمعیتد  جمعیت راټیټولو سیاستونه تعقیب کړو بیا هم نشو کوالید 

چې دا مهال پخپله ژوند چاپېلایر لپاره په ده ډېره لرې مسئله په هغو دشتو کې د ځمکالندې اوبو تعادل خو  .تامین کړو

ې د نورې دشتپه لسګونه خراسان  سترتربت جام او د  شیروان، نیشاپور، فاروج، . د مشهد،یوه ناورین بدلی شوي دي

مل شي ال د دې څښاک اوبو اړتیا دبه  کاري داسي چې د هیواد په ختیځ کېښژوند چاپېلایر د ناورین بشپړ بیلګې دي. 

پیل کړی مو ې مخکهغه کار چې کلونه  ،د کرکېلې اوبه د څښاک، صنعت او خدماتو لپاره ولګووورو ورو  مونږ چې

دغه دستور لسګونه چې امر کړی دَی کشکې یو والي  خراسان د هغه وخت ثور میاشت کې د رضوي په 1۳۹۰ دَی.

د  څاګانو اوبود د کرهڼې  يې کول یوازاوبو ځانګړ د دَی چې صنعت ته شَوی وای. دستور دا لکاله مخکې ورکړ

چې یو ېې د اوبو  ،مکانیزم کومه کاري توګه یالپاره  عملي کېدو همدې دستور چیرې که. رودلو له الرې کیدونکی دَیپې

ه هر ښ یږي. باید دک سره مخامخستونځې  لهپدې والیت کې  د صنعت ودهجوړ نشي  ،بورس رامنځ ته کول ديبازار 

 ،يل شوې وېې کت لو اړخونهئاقتصادي، بوختیا او د فني مس -چې ټولنیز ،هم مناسبې اجرایی طرحېلپاره، ور دست

 کړو. ترتیب او اجرا  ،مطالعه

 کروندګرو سره دله  د الندنیو اوبو د کارده او طُرق بندونو، ییزو اوبو شرکت سیمهد د خراسان  کال راهیسې 1۳۸۲ له

هد د مشد عوضي اوبو په توګه ېې او  هد څښاک اوبو ته ځانګړې کړهشمبرخه د اوب ، د هغویه ترڅ کېیوه قرارداد پد 

د رجنود بخراسان کې  يترڅ کې په شمالپه و ناستو ګڼاوبه هغوی ته ورکړي. د  کارول شوې ) ککړی یا پاتې شونې(

ه راښکته شوه څو د تر مکعب تم ۷۵۰۰څخه  ۹۵۰۰ له هکتار کېهر رخې ونډه په الندنی اوببب دبند درې د شیرین 

 خې ونډهد اوبو بر هم د کروندګروراتلونکې کې به بیا  په. څښاک اوبه تامین شي دپرتو سیمو  بجنورد ښار او څنګ ته

 اوبورو کروندګد برخې  نیېالندد  شیروان بندد اوبو په ګټه،  د د څښاک او صنعت ،خراسان کې يپه شمال شي. هکتښرا

د خراسان رضوي والیت له پنځوسو څخه د زیاتو څاګانو د طرق مشهد په بیلګېزه کرونده کې، . همخ په کمېدو د ونډه

و څ د مشهد اوبو شرکت ته ورکول کیږي شونو اوبو په بدل کې د پاتې قدس رضوي والیت پوری تړاو لري چې ،اوبه

  .وموميدوام ظاهري توګه  به په دغه بهیر .ړيوت ېېیا  او يش مصرف لپاره اوبو د څښاک

)پڼولو( د ېلګون د اوبو په کرهڼه کې سمه ده چې. د بوختیا راټیټېدنهپدې برخه کې یانې برخو راټیټیدنه د کرنې د اوب

او د څلورمې  ېماد 1۰۷ د ډېرول او د دریمې برنامې پایلی د اوبوکې  محصولهر کیلو په اصالح او  الرو چارو

 مادو د موخو اجرا کول باید په جدي توګه تعقیب شي. 1۴۲ -1۴1 -1۴۰او د پنځمې برنامې ېماد 1۷ د برنامې

د ه تومان ۵۵۰متر مکعب ېې په بند اوبه چې  ۍې کسان وړاندیز لري چې د دوستځیندا دی چې حیرانتیا ټکی د خو 

یو .  شي ) ډکې(اوبو زیرمې بډایهمکالندې ځته راوړل کیږي په کرهڼه کې ولګوو څو د  مشهد مټ پرانرژی سبسایډی 

و د ، هلته بیا نېتزریق کړور اوبه ځمکې ته  قیمت، د ګازو په بیه( تشه کړه بیا مو د نفتو په  مو زیرمه )سُفره وار

اوبو مهمه برخه په مشهد ښار  ود هغ .ایي چارې په ټوله کې همداسي ديپراختیمالنصرالدین کیسو ته خاندو. زمونږ 

 اوند د ب په خاطراوبو  څښاک لګیږي. مونږ د مشهد )پرېوللو(د تشنابو په مېنځنه او انګړونو ،کورونو ،موټرو پهکې 

انرژی او  پهپانګه لګوو. هرکال په ملیاردونو تومانه  رده تومانهملیا ۴۰۰ شاوخوا یوازی جوړولو لپارهشبکې 

 ولګوو. هفرهنګ جوړونپه ېې برخه زرمه  هلګوو، حاضر نه یو )پمپاژ(لووپمپ

د څښاک او کرهڼې اوبو غوښتنې او  ېېیو  غټو کمیوله سیاست  د هېواد د اوبو
 ده! مسئلهرهنګ جوړونې سیاست د محدودوالي لپاره د ف راټیټولو لګښت

 

هیڅ  کېکولو  اجرا په غوښتنې راټیټولود او په اصالح  الګود  د اوبو لګښتپه عادي حالت کې، بهرنیو چارو وزارت 

دې واررا  باید اوبه له بهر څخه ی نشيلمکو شرایطو کې که چیرې دغه مواد ع. خو اوسنیو او راتلونیا دنده نلري رول

ونکو هم پام شَوی دَی ړوجدولت او قانون د  به ده چېل. جاولري رول. او پدې صورت کې به بهرنیو چارو وزارت شي

، مادې په پنځمه فقره )بند( کې 1۴۰د پنځمې برنامې قانون  چارچې اوبه باید له بهر څخه واردې کړو ، لدې کبله دغه 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 
 5تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

م ه ی. دولت او قانون جوړوونکرګو کیږيتترسالندې  سرلیکتروارداتو او صادراتو  د سیمې هیوادونو سره د اوبو

ه وند رود څخوکړای شو د کارون یوه برخه یا ار کېدی شيیوازی  صادراتو لپاره چندانې اوبه نلرو.مونږ پوهیږي چې 

. په راتلونکې کې به وړاندې راغلې دهصادراتو د وارداتو کلمه له  ځکه د قانون په متن کې نو. صادره کړو ونډهخپله 

هم ورسره ښکیل دی. نوکله چې پام کې  اوس. که څه هم همدا ښکېل شيکې ه لئمسپه د اوبو  هم بهرنیو چارو وزارت

سوداګری وزارت د د  دغه رازاردې کړو نه یوازی به بهرنیو چارو وزارت وي او وټاکل شي چې اوبه له بهر څخه و

الن وئاو امنیتي مس ، د ټول هیواد سرحدي ساتونکي، کورنیو چارو وزارت، اطالعاتو وزارتونهاقتصاد او مالېې وزرت

 ي.یږته وارد  ډګر کولو په جبری توګه د اوبو هراړخیز مدیریت

 :ختیځ کې د اوبو ډېپلماسيال مشهیواد په ختیخ او  د

. ي، هلمند او هریرود دواقع ده )افغانستان(هېواده د باندې له چې سرچینه یي (ونهدروسیندونه )د هیواد د ختیځ ډېر ستر 

ده  مخ په کمېدو )راتلو کچه(ورکړه سیندونود دغو  ایران ته یملت حق دَ  هېواد د چې د هغهسره د افغانستان په پراختیا 

دونو څخه ینسافغانستان کې له دغو دوو  پهد پراختیا په دلیل  ره هم راښکته شي. اوس که چیرېاو په راتلونکي کې به نو

ه سرچینو سر غوده ل کې افغانستان په ان ،بدلون بشپړ کړو پهد وچکالی او د اقلیم نه اوبو لګو زیاتي )اضافي برداشت( د

ی یو کې د اوبو د ډېپلماسدې اساس په ایران رپ .راتلونکې لپاره تت او پیکه ښکاري هملیدلوری تړلو ښارونو د اوبو د 

و په رفع کولد اړتیاو  د سمبالتیا او د اوبوپه اوبو د  )ځښاک(د شربنیمایۍ کې  هختیځپه د هیواد باید  اساسی اصل

 ویشل کیږي: توګوو لیدواو یا د خوبردغه دېپلماسي په دوو  .دېپلماسي متکي وي

یانې هغو هیوادونو سره چې مونږ هغوی سره  او پاکستان سره ډېپلماسي رکمنستان، تاونډیو هیوادونو افغانستانـ ګ 1

 )حقابه( لرو.اوببرخه توګه ياو قانون يعرف –او په سنتی  ونه لرودسین زپولیګډ

. ن کړياوبه تامیځ لپاره ید هیواد ختپه راتلونکې کې چې کوالی شي  يې پراخې جغرافیوي حوضې سره ډېپلماسیو ۲ 

 غهونو پورې . یانی هسینددغه حوضه ډېره پراخه وي له ولګا تر لُنا له آمودریا تر سند حتی د هندوستان تر کېدای شي 

 هم نلرو.  برخه اوبه مونږ هغوی سره ګډه پوله نلرو او چې سیندونه

 

 :افغانستان سره د اوبو ډېپلماسي

او د  زمونږ ېسیند نه یواز ې. د لري هم ېې او درلودلیي او بنسټیز رول اساس د هیرمند سیند سیستان په آبادی کېد 

 ی دی.اغیزمن کړَ  ېېاو تاریخ  فرهنګ ۍاره توګه د ختیځې نړ په اوبلکې  ژوند تان د خلکوافغاس

و په ته شوي ارامنځ  يدښارونه او سلګونه آباد له برکته په لسګونه سین. د دغه ید سیندیوه تمدن رغونکې هریرود هم 

ږي. ېکټوورا ،ناشتون کېپه  د دې سیند ،کوالی ل نشو تمدن نتجاو ، هرات، سرخس د غوریانو .دي يتاریځ کې ځلیدل

 ( .1۳۷۴جاللی  -پاپلی یزدي )

 سره تړاو لري. بهیرله  ادَی د دغه دوو رودونو اوبوآبموجودې حوضو کې تمدن رغونکې په دوو د هلمند او هریرود 

 لري. (هابي اوبه برخه )حقي او قانونعرف ،يسنت ،تاریخي لیزهاژوند چاپیری -طبیعی کېسیندونو دغو دوو په نننی ایران 

د  ستونځو له امله پریکړه وکړه د اوبو کمښت د زاهدان او مشهد ښارونواتیایمې( لسیزې د  ) 1۳۸۰لهایران دولت 

پمپاژ  او د .حوضې څخه د باندې ولیږدوي یوه برخه اوببرخېد خپلې په موافقی  وړونکو) اخیستونکو(اوببرخه ایراني 

نوي ډول ګټې  له دې څخهاوبو ملیونونو وګړو څښلو لپاره  حوضې څخه بهر، دغو ښارونو ته ورسوي.ېې په بڼه 

که څه هم د کرهنې اوبو په نسبت د څښلو اوبو  .ئکَړی د برابره څود دغو دوو رودونو اهمیت ایران لپاره  ،اخېستلو

ل د اوبو لیږدو ته څخه بهر لېږدوي خو حوضېاوبه ونډې ې له حقابخپلې  ددغو ښارونو ته ه ده او ایران ټیټه رونډه ډې

یطو کې دوست هیواد افغانستان سره د ایران پداسی شرا د اندېښنې المل شي. ،یانی افغانستان ،د مقابل لوري کیدی شي

 کوي. اهمیت پیدا برابرهڅو  د اوبو دیپلماسي

 :افغانستان او اوبه
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