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

لویه تلوسه
نون سمه برخه
د اوبو بین المللی قوانین
دوهمه برخه
دویم فصل
د هلمند اوبو بډایه ساتل(ځواکمنول) او زیاتول
په هلمند کې د اوبو د مصرفولو او غوښتنې سیاست باید د هلمند د اوسنیو اوبو پر اساس د اړتیا وړ اوبو د تامینولو پر
بنیاد وي .خو کېدی شي د جمعیت د زیاتوالي او د هلمند په ټوله حوضه کې د پراختیا او د وچکالی او د ژوند چاپیلایر د
ستونځو له امله د دې اړتیا رامنځ ته شي چې دغې حوضې ته د هلمند حوضې د باندې اوبو څخه ورزیاتې شي .د ایران
او افغانستان دواړو هیوادونو همکاري باید دغه مسئله هم په پام کې ونیسي .امکانات وځیري .د آمو دریا سرڅانګو
(سرچ ینو) څخه د اوبو انتقالولو امکان ،د پنجاب له سرڅانګو(سرشاخونو) او کابل حوضې څخه د اوبو لېږدونه ،د
کاریزونو اوبو اخېستلو او ځمک الندې اوبو کارول ،د اوبو او مصرف شویو او بو بیرته راګرځول (بیاځلي یا څوځلي چاڼ
شوې اوبه) او داسې نور مطالعه شي .باید د ایران او افغانستان دواړه هیوادونه هلمند ته له نږدې حوزو څخه د اوبو د
لېږدونې سیاست د کار په اېجنډا کې ونیسي.
له نورو حوضو څخه د اوبو د لېږدونې مطالعات ،له دې ډلې د کابل حوضې اوبه چې پاکستان او سند پر لور بهیږي،
باید چارپوهانو له خوا ترسره شي .د سیمې پراختیا لپاره نشو کوالی چې امنیت ته په تمه او انتظار کې پاتي شو .سوله
او امنیت د پراختیا په ناشتون کې نشي راتالی .دواړه باید جوخت او یوځایي پر مخ والړ شي .ښکاره د ه هغه څه چ ې
دلته راځي د ایران او افغانستان له رسمي سیاستونو سره کومې اړیکې نلري او د کتاب یوازینی وړاندیز دا دی چې کولی
شي هوکړو لپار ه د اوږدو مذاکرو ستن او بنسټتومنه جوړ ه شي .د مذاکرو په بهییر کې به له لومړنیو وړاندیزونو سر ه
به توپیر کې الرې چارې ومو ندل شي خو د اندنې او تفکر اساس به ثابت وي .د حقابی له مذاکرو څخه مخ ته تللو
تفکر او ګډې با ثباته سیمه ییزې پراختیا او د دواړو هیوادونو د پراختیا مذاکرو ته ورګډېدل .کومه نهایی موخه چې بایده
ده تر  ۲۰۳۶(1۴1۵م ) پورې تحقق ومومي د سیاسي پولو له منځه تلل او د دواړو هیوادونو اتحاد دی لکه هغه څه
چې په اروپا کې پېښ شوي دي .د ایران او افغانستان دوو ملتونو هیڅکله د آلم ان او فرانسې د دواړو ملتونو یو سلمه
ستونز ې هم ندې درلودلي.آلمان او فرانسې څو ځلې یو بل په ضد سختې ورانوونکې جګړې کړي دي چئ مهمې هغه
ېې دوې نړیوالی جګړې دي()۲۲
خو اوسمهال د اروپایي ټولنې دوه اصلي غړي دي او خپلې سیاسي پولي ېې له منځه وړي دي ،که څه هم فرهنګي پولي
ېې ال هم په خپل ځای دي .باید د ایران او افغانستان د مذاکرو روح په هغه لوری وي چې تر ۲۰۳۶ ( 1۴1۵
.میالدی) پوری سیاسي پوله ونلرو .په لنډمهال کې د دې وړاندیز اساس دا دی چې حقابی ته رسېدنه باید د دواړو
هېوادونو د سیندونو په حوزو کې او هریرود لپاره په دریواړه هېوادنو کې د سیمه ییز مشارکت د ټیکاومنی او باثباته
پراختیا له الری وي .سیاستونه بایده دي پر ایجابی اصولو او مواردو بنا وي نه پر سلبی .که څه هم سلبی سیاستونه په
خپله په ځینو مواردو کې ایجابي سیاستونو او الرو چارو ته السرسی لپاره یو ډول مالتړ دی.

د پاڼو شمیره :له  1تر4
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

 -۲۲آلمان او فرانسه همژبي ندي دوی دواړه له بیالبیلو فرهنګونو او ژبو برخمن دي.د لومړی او دوهمې جګړې او
له هغوی وړاندې حتی د  ۷۵۰کلونو شخړو او جګړو مخینه لري.خو خبرو اترو او په سړه سینه (ځغم) او ګټلو -ګټلو
سیاست ته په پاملرنې سره ېې نن ورځ سیاسي پولي اېسته کړي دي  .دوه مسلمان ملتونه چې ګډ فرهنګ ،تاریخ ،او
تمدن لري او یو د بل په ژبه پوهیږي ،ولې خپل منځ کې کانکرېټي دیوالونه ودروي! امان د ګټلو – بایللو له سیاستونو
څځه!
زه دلته د اسالمي یووالي او فارسي ژبو هیوادونو د اتحاد چغه اوچتوم .هغه فریاد چې دوه سوه کاله کیږي غږ ېې پورته
شوئ .د اسالمي اتحاد او اسالمي هېوادونو د اتحاد ستونځه پدې کې وه چې ټولو غوښتي په سر کې سیاسی پلوه سره یو
شي.دغه کار کېدونکۍ نه ده  .باید لومړی ېې د اسالمي نړۍ سراسري اوسپنالرې ،هوایي اړیکو  ،د سوداګرۍ او
ګرځندوی او...د پراخولو له الرې پیل کړو .اسالمي نړۍ اړتیا لري چې ګینې خلیج څخه د غنا په څېر هیوادونو څخه
یوه اوسپنالره (ریل پټلۍ) پېل شي او د سنېګال پالزمینې ډاکار ته وغځول شي او له هغه ځایه مراکش ،الجزایر ،تونس،
لیبیا ،اردن ،عراق ،ایران ،افغانستان ،پاکستان ،او هند ته ورسیی ږي .مالی او سوډان په څېر مسلمانو افریقایي هیوادونو
اوسپنلیکې ورسره وتړل شي .له یمن ،عربستان ،دمشق ،انقری،آذرباییجان څخه دغه الرو سره ریل پټلۍ وتړل شي او
ریلالره مالیزیا او اندونیزیا ته ورسیږي .ایا کېدی شي یوه ورځ کوم مسلمان د اسالمي نړۍ له سراسري ریل الری له
غنا جاګارتا ته سفر وکړي هرو مرو به هغه ورځ راورسیږي .اروپایی اتحادیه هم په پیل کې د بنولوکس هیوادونو له
یوالی او هغه هم د فوالدو او سکرو په سر ،پېل شوه  .اتحاد باید اقتصاد او اقتصادی ګټو څخه پېل شي او بیا سیاسي
اتحاد ته ورسیږي (د ډاکټر محمد حس ین پاپلي یزدي نظریه) اتحاد باید له دواو لوریو له ښکته پورته خوا پرلور(د امام
موسی صدر نظریه) او له پورته ښکته پر لور (د سیدجمال الدین سعد آبادی [افغانی] نظریه) وي .یانې اسالمي اتحاد
باید د دواړو پاسنیو نظریو تلفیق  +د ټول اسالم د اوسپنې پټلۍ په څیر یوه بیلګه ییزه پراختیایي همکاري وي.
د دې کتاب په نظر یوازې د سیمه ییز مشارکت غښتلې پایښتمنه پراختیا او افغانستان او ایران په خاوره کې
هلمند حوضې څخه د متناسبې او منطقي ګټې اخېستل دي چې له اوسنې مخته ډب اوتړلي وضعیت څخه د وتلو
موجب ګرځي .یوازې د اوبو برخې ترالسه کولو لپاره مذاکرې هماغه پایلې ته رسیږي چې له سلو کلونو وروسته
رسیدلي یو.

د پاڼو شمیره :له  ۲تر4
افغان جرمن آنالین په درن ښت 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

د ا فغانستان او ایران د هلمند حوضې پراختیا موډل
د امنیت ټینګول
د چاپېریالي ژوند د شرایطو ښه والۍ

د زدکړې پر اخونه

د بیخ بناو پراختیا

د روغتایي چارو
پراخوالۍ

لوېې الرې -د اوسپنې پټلی
د دولتي پانګو جذبول
د صنعتي کرکېلې او مالداری پراختیا
او د اوبو لګښت راښکته کول
د ګرځندوی پراختیا

د بین المللی پانګو جذبول

د سیمې له تجدیدیدونکې
انرجی څخه ګټه اخېستنه

هغو صنایعو پراخول چې
لږې اوبه مصرفوي

د سیستان سیمې هلمند حوضې
پراختیا
(هلمند – ارغنداب )

د تعاونی ،خیر ښیګڼې او وقف
پانګی راجذبول

ټولنیزو مناسبې زمینې
رامنځ ته کول
د خصوصي برخې د پانګو
جذبول

د سوداګری پراخول
-------------------------------------------------------------------------------------------------د سولی او امنیت ټینګول

د هریرود سیند (رودخانه)
هریرود له افغانستان سرچینه اخلي او د ایران افغانستان او ایران ترکمنستان ګډه اوبیزه پوله جوړوي او بیا سرخس کې
ترکمنستان خاورې ته ننوځي .دغه رود چې کله کله بیخې وچیږي ،ایران او ترکمنستان ترمنځ د ګډو اوبو تر ټولو لوی
سیند دی.
په م شترکو هیوادونو کې هریرود تر اوبو الندي مساحت(کیلو متر مربع)۲۳
مشترک هیوادونه
افغانستان
ایران
ترکمنستان
ټولټال
اخڅ :په افغانستان کې د فاو مطالعات

مساحت

۳۸۳۰۰
۲۹۴۵۰
1۶۶۳۷
۸۴۳۸۷

سلنه
۴۵
۳۵
۲۰
1۰۰

د ایران او شوروي ترمنځ د 1۹۲1د فبروری د  ۲۶نېټې قرارداد له مخې له دې سیند څخه د ایران برخه سلو کې دیرش
او د شوروی  ۷۰سلنه وه )۲۴(.د شوروي له ړنګیدو وروسته د مذاکرو او د ایران او ترکمنست ان ترمنځ د دوستی بند
د جوړولو پر مهال د ایران د اوبو ونډه  ۵۰سلنی ته لوړه شوې ده .دا د اوبو په برخه کې یوه ډېپلماتیکه کامیابی د ه.
په اصولي توګه د دوستۍ بند جوړول ،ترکمنستاني لوري له ټولو ستونځو سره چې په مشارکت کې ېې درلودې پخپله
په اوبو برخه کې یو دیپلماتیک بریالیتوب دی.

د پاڼو شمیره :له  ۳تر4
افغان جرمن آنالین په درن ښت 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

شوی َدی  .د رضوي خراسان سیمې د اوبو شرکت
( - ۲۳په بیالبیلو مطالعاتو کې د هیوادونو د ونډې نسبت متفاوت یاد َ
د افغانستان ،ایران او ترکمنستان ونډه په ترتیب سره  ۳۸ ،۴۲او  ۲۰سلنه او د صنعتي شریف پوهنتون دغه سلنه په
ترتیب سره  ۳۲،۳۸او  ۳۰اعالم کړې ده  .خو د ترسره شویو مطالعاتو مطابق فاوو له خوا اعالم شوی نسبتونه حقیقت
ته نږدې دي حتی د حوزی مساحت متفاوت یاد شوی دَی .هریرود ېې په زیاتو مطالعاتو کې د هغو کو شنیو رودونو له
حوضې سره چې شمالی خراسان څخه سرچینه اخلي ګډې او یو ځای نېولي دی  .پر دې سربیره د ترکمنستان د
ریګستانونود مساحت یو ه برخه چې شاید هر سلو کلونو کې کوم وار ېې هریرود ته اوبه ورکړي وي د حوضې په
مساحت کې ور زیات کړي دي ،پدې ترتیب د حوضې مساحت  11۷زره کیلو مترمربع کیږي).
( )۲۴ـ د 1۹۲1د فبروری  ۲۶قرارداد لومړی ماده :د سرحد په اوږدو کې پل خاتون په نوم نومول شوي پل څخه د
هریرود (تجن) د سیند ټولې اوبه په هغه لوری کې چې اوبه ج ریان مومي د متعاهدینو خواو ترمنځ په لسو برابرو برخو
ویشل کیږي چې درې برخې ېې ایران او اوه نورې برخې به ېې د شوروي جماهیرو اتحاد ګټې اخیستو لپاره وي.

په لنډ وخت کې (له وړاندویینه شوې مهال په کمه موده کې د  ۶۰په ځای په  ۴۸میاشتو کې) په مشارکتي توګه او په
مش ارکتی مدیریت او د ایران د اوبو ونډې په  ۲۰٪زیاتوالي د  1 / ۲ملیارد مترمکعب اوبو په ظرفیت بند جوړونه چې
د لوی خراسان او د هیواد د ټول ختیځ تر ټولو لوی بند دی پخپله یو دیپلماتیک بریالیتوب َدی.
سمه ده چې د بند په جوړونه کې زیاتې ستونځې موجودی وې چې ترکمن انو له خوا د اعتبار پخپل وخت نه ادا کول او
هم د ستندردونو ،معیارونو او د دواړو هیوادونو فنی ـ تخنیکی ضوابطو نه یوشانېتوب ،ایران سره د ترکمنانو د ټېکنالوجی
او محاسباتی اړخ نه همډولتوب ېې مهمې برخې ګڼل کېدې ،خو دې ټولو سره سره بند جوړ شو .په هریرود کې د
ایران او ترکمنستان دوه اړخیزه ډېپلماسي یو بریالیتوب ؤ خو په دې ډېپلماسی کې د افغانستان ځای تش دی .د دوستی
شوی دَی .یانې هغه حکومت چې د ایران او ترکمنستان په
بند په افغانستان باندې د طالبانو حکومت په وخت کې جوړ َ
شوی.
ګډون د نړی د مطلق اکثریت هیوادونو له خوا په رسمیت نه ؤ پېژندل َ
د هریرود د اوبو ډېپلماسي هغه مهال بشپړ بریالیتوب ترالسه کوالي شي چې افغانستان سره ایران او ترکمنستان معاهدی
همکاری یوه بیلګه
او هوکړې ته ورسیږي .لدې امله په هریرود د پاسه د دوستی بند چې د ایران او ترکمنستان د ګډې
َ
ده باید له ډېپلماټیک نظره د ایران ،ترکمنستان او افغانستان د درې اړخیزې همکاری په یوې بیلګې بدله شي.
کړی د ا وبو په برخه کې زمونږ لومړنَی
د ایران اسالمی جمهوریت افغانستان ا.ج .د هریرود په سر کوم تړون نه دی َ
ډېپلماټیکه هڅه په ځانګړي توګه د هېواد په ختیځ لوري کې باید افغانستان سره یوې هوکړې ته رسیدل وي.

نور بیا
ګډ ګټو هیوادونو ترمنځ د هریرود اوبډنډیزه حوضه

د پاڼو شمیره :له  4تر4
افغان جرمن آنالین په درن ښت 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

