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 ۳۱/۱۲/۲۰۲۱       لیکواالن: ډاکټر محمد حسین پاپلي یزدي

 او ډاکټر فاطمه وثوقي
 پښتو ژباړه: ع. ا . نجات

 

 لویه تلوسه
 برخه تمهیوویش

 

 د اوبو بین المللی قوانین
 دوهمه برخه
 دویم فصل

 

 د هرات دشتې د پراختیا لنډمهاله برنامه:
پانګه، انرژي، ، لکه (کمبودونهتشې )د هرات د دشتې د ایران اسالمي جمهوري دولت د یوه قرارداد له مخې ـ  ۱

  شبکې بنسټونه او.... رفع کړي.، ماشین آالت  د الرو او ارتباطاتو متخصص ځواک
 دولت د هریرود بستر د تخریب کنټرولو او تثبیت  لپاره اقدام وکړي. نـ د ایران دولت او د افغانستا ۲
لې مهمې برخې باید ځمکالندې د کرکی راټیټیدو لپاره د هرات دشتې نېـ ککړو اوبو او د دغو اوبو د کچې لوړید ۳

لوجي او دولت باید د نیمه ژورو څاګانو کېندنې پانګه، ټیکنا تکیه ولري. پدې صورت کې د ایران باندې اوبو
 امکانات د افغانستان دولت په واک کې ورکړي.

چغندر او ... ژمن وي. پدې صورت  لکه ،ي کرل شویو محصوالتو لیږدونې تهتوافق د ایران تهـ افغانستان هم  ۴
 په پراختیا . بهد مجازو اوبو په واردولو الس پورې کوي او افغانستان  ایران دولتپه عملي توګه د کې 

د ه له هریرود  اټکل کیږي  سره هریرود څخه د ایران د حقابی تړون باید په همدغه دوره کې تنظیم شي.افغانستان 
ملیارده مترمکعب معادل  ۱/۳تر  ۱/۲ کې د برخه، په کالریالیزه اوبسنتي، عرفي او ژوند چاپېایران او ترکمنستان 

پدې توګه لکه څنګه چې  پام کې نېولې ده. و همدومره کچهد اوب م ایران او ترکمنستان ته څه ناڅهه  FAOوي.
او په  ې توسعې یو قرارداد ويحقابی والړ وي باید د هراړخیز مشارکتي پایښتمن پر ېوویل شول قرارداد نباید یواز

هغې کې د ایران او ترکمنستان د اوبو برخه هم لحاظ شوي وي. باید د هریرود حوضې پراختیا عملي توګه په 
 بشپړ بیلګه وي. هاړخیزې پراختیا د همکاریو یور د ه اسالمي نړی کې

 
 د هرات دشتې د پراختیا منځمهاله برنامه

پورونو په  نړېوالود دې  رخه او تعاوني برخهبانکي ب  فغانستان کې دولت او خصوصي برخه،ایران او ا په ـ  ۱
په کارخونو  تولیدولو ب)تماټر( او ...ر   د ینګړوټشکرې د سرو بلکه د په هرات دشته کې، ترالسه کولو سره باید 

 و پانګونه وکړي او  بشپړ شوي محصول بازار ته وړاندې کړي.کارخونو په تاسیسول دیلی څیر د تبد
لپاره  فني تخنیکي حوضه کې د اوبو د لګښت او غوښتنې  د راټیټولو  او و ترالسه کولو ځمکالندې اوب ه دهباید  ـ ۲

 هرو مرو اجرا شي.اوبو لګونه د  په فشار او  پراخونه کرکیلېد نو ود ګلخ ترسره شي.اقدامات او الزمې پانګې، 
 ،د حوزی د صنعتي کولو الزم اقدامات هرات دشته کېپه  په ځانګړې توګه کې ـ په لنډ مهاله او منځمهاله برنامه ۳

 په همدې موده کې د حقابی تړون هم باید السلیک شي. ترسره شي.
 

 پراختیا اوږدمهاله برنامهد هرات دشتې د 
 شي. ترسره برنامه کې باید دوه اساسی کارونه  اوږدمهاله په
 د کومکي اوبو لیږدونه.ته  هریرود حوزېنورو حوزو څخه  له ـ  ۱
 ـ د هریرود حوضې صنعتي کېدو ته پاملرنه. ۲
سیمه کې هغه په و. باید اوس د بیخبناو په لټه کې و له لومړی یا لنډمهاله برنامې څخهالبته صنعتي کیدو لپاره  باید  

 د هرات د سمنټو کارخونی د بیا رغونې  په څېر طرحې له ته وسپارو چې اوبو ته لږه اړتیا ولري. ګټېصنایع 
نو طرحې عملي ي.. باید پدې برخه کې په سلګوکې دجریان په کال څخه د ایران د خصوصي برخې لخوا  ۱۳۸۹

 هافغانستان  او ان په ټوله آسیا کې د کرنې، صنعت، امنیت او پراختیا یوپه هرات دشته د  چېشي.  پداسې توګه 
 شي.  هبیلګ
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د ایران او ترکمنستان د اوبو ونډه او په ایران او ترکمنستان کې د حوضې هممهاله  اقداماتو کېپراختیایي په ټولو 
ه دې ډلې د مشهد ښار چې د کشف اوبو تامینول ل اکڅښ رونو دې د ښاد حوز ي.ونیول شپام کې په باید پراختیا هم 
سیمه ییزه پراختیا  ؛ولي لحاظصا په .واقع شوې ده باید د عمل معیار ويهري رود په لویه حوضه کې  رود او 

، چاپیریالیز ژوند اوبو، روغتیایي اکد څښې دشتهرات  د لوریو اړتیاوې رفع شي. هماغسې چېیانی همدا چې د 
د ښکاري داسې چې  .د هر واحد اوبه مشخصې شيباید رداد کې نباید له یاده ووځي او په قرا ا برخه،شنې فضد او 

د نړیوالو سازمانونو په مرسته  منظور او موخه .يیو داساس سیاست او  يدیپلماسد هلمند او هریرود دواړو لپاره 
، مکاني او الزمه ده د سیمو جغرافیایي خو .هد يهمکار هې اړخیزاو در هدوه اړخیزسیمې ټیکاومنې پراختیا لپاره 

 د رود يهلمند او هرد  ؛عملي توګه په ي.ول شموډل په خوښون کې په پام کې ونید  شرایط هم د پراختیا يانسان
 ، امکانات او ګواښونه او محدودیتونه یو دي. هدواړو حوضو فرصتون

او  ه د ایران او افغانستان سیستانځانګړي توګ پهحوضې پراختیا هیلمند ددواړ خواو کې په پولې  باید هڅه وکړو د
ان کې د هلمند او افغانستان او ایر پهې یواز. یوځایي ترسره شيراختیا لې په دواړو خواوو کې د هریرود پد پو هم

و ساتونکې او د ایران ا او ملي ګټو  هریرود حوضې دوه اړخیزه پراختیا ده چې د دواړو هیوادونو د سولې
هلمند او هریرود د اوبو کمښت  که د صورت کېي. حتی په هغه ورسره تړلی د ولترکمنستان د عادالنه حقابی تثبیت

 مقدار اوبه هریرود ته انتقال کړو. افغانستان دولت په مرسته له نورو حوضو څخه یو مونږ باید د سره مخامخ شي
یوه الره ې یا د اوبو رالیږدوناوبو څخه ګټه واخلي، ایران ته د آمو در له آمودریا د که چېرې ایران وغواړي

 ي.وبونقش ول رود کوالی شي د ترانزیټي اوبالرېدې امله هریه . لهریرود له الرې ده
  -کندهار –فراه  -شینډنډ  -، د افغانستان ځینی برخې بحیرهدې ډلې آرال ه لژغورنه د منځنی اسیا د لویو برخو 

 یوه برخهترکمن صحرا د دشتې  او د ایران د قره قوم ترکمنستان کې  په او ښارونه،مشهد او د زاهدان  - زابل
ې لوېې شبکې غد د .يد يتړل پورې لېږدولورا په اوبو سایبریاد  پر لور او ایران او افغانستان  مرکزي آسیا،

 هغه حتې اجرا شوې ده بایده تعقیب شي.، چې یوه برخه ېې د شورویانو لخوا وړاندویینه او ي او جوړولحطرا
د  ه د سایبریا د دریابونو شبکوسرآسیا  يمرکزله باید   ،د آمو دریا اوبه ورسويایران ته طرحې چې غواړي 

خصوصي او نیمه خصوصي  لهد ایران، افغانستان او ترکمنستان   وي. برخه لوېې  طرحې عمومي  د  نښلولو
  مالتړ وشي.د دې طرحې اجرا کولو په برخه کې هم باید څخه برخې 

 

 

 

 

 

 

د  او حقابېاو د اوبو  سیمود  کړي او د  لږو اوبو او ډکو اوبوه الس پورې ن سیمي هیوادونه په رغنده معادالتوکه د 

د به اوبه  کېمنځنۍ آسیا  منځني ختیځ اوپه  ،کړيه فعاله ډېپلماسي غوره ن بنا شوې پراختیا هټیکاومن رپوېش عادالنه 

 کودتاګانو او خرابیو منشا شي. ،خونړیو جګړو

  ډېر مهم کولو رامنځ تهد لپاره د سیمه ییزو جوړښتونو  وسیمه کې د اوبو د سرچینو پر سر اساسي هوکړو ته رسیدپه 

سیحون  له ، ولګا اود ا بد سیمې هېوادونه د شلو کلونو په لړ کې که  .يولسیزې  ۲۰۳۰تر څخه   ۲۰۱۰  به وخت

په ټیکاومنې پراختیا د په ټوله سیمه کې   ،پوریګنګ سیندونو  تر اوتر ارس حتی تر براهما پوترا  تر نیل او له سند

رګې په الره  باید زیاتو ستونځو ته ست. رسیږيه ونته  (سندهوکړې ) ېګټې اخېستو یود سرچینو څخه له  د اوبو  تړاو

حال  ورتهپه چې کیدی شي هر ډول کوشنی هوکړه  شيون مسئلو ته پاملرنه  سترومنځ هیوادونو ترکه چیری  .و اوسو

د آمو دریا  ې سریواز په النجه جوړه کړي. ساري په توګه که تاجکستانچې ی شي یدکپه خپله وي، واقع ګټوره کې 

حق تاجکستان یو دوه اړخیز تړون دی خو آیا په یوازي توګه دا  ي توګهپه ظاهر ،یوه برخه اوبه ایران ته ورکړي

او روسیه  ګټې لرې کې غهستان ترکمنستان او قزاقستان په ه، ازبکد هغه دریا اوبه چې افغانستان، قرغیزستان ري،ل

چیری ایران له  بل هیواد ته وسپاري. بیا هم که ، هغهاو کوالی شي وېې لري هغه کې رول لري ډول هم په یو

میالدی۲۰۱۱پېړی له وروستیو تر دې مهاله)  ۱۹د  نفت،باید په پام کې ونیسو چې 

-۱۳۹۰،مسئلوډېرودکېختیځمنځنیپهبیاتېرهپهاوکېنړیپه،)لمریز.ه

انقالبونو،استبداد،کودتاو،جګړو،سیالیو،نښتو،ستونځوسلوپهخو.وهسرچینه

کې په ځانګړي توګه په منځني ختیځ، مرکزي آسیا او نړۍ به په  راتلونکوکلونوکې

 واړوو.افغانستان کې اوبه همدغه نقش ولوبوي. باید تهدیدونه په فرصتونو 
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 لکهړې هوک ځینېکله ي؟ ولیږدته  نمنلو وړ نه وي اوبه څنګه ایرا ري او دغه معامله د ګاونډیانو دتاجکستان اوبه وپې

  .ول ديټکاوبه  په هاون کې

 هریرود حوضې مشارکتي پراختیا لپاره موازی اقداماتد 

اوسنیو دي ، د هریرود حوضې د مشارکتي پراختیا هوکړې ته رسیدنې لپاره  له مذاکراتو سره موازي  کوالی شو 

   :الندې اقدامات سر ته ورسوو يچې د ایران او افغانستان دواړو هیوادونو تر منځ موجود هوکړو ته په پاملرنې سره

هوکړه  ۱۰کال د سنبلی  ۱۳۸۶دې ډلې د ه د هوکړه لیکونو په استناد لترمنځ ی نن او افغانستان د هوا پېژندراد ای ـ ۱

  ېشنونه په تېره بیا په افغانستان کې بشپړ شي.ټ، د هریرود حوضی د هوا پېژندنې سلیک

ي  د افغانستان د هوا د ایران د هوا پېژندنې سازمان کوالی ش سمادو پر اسا ۵، ۴، ۳، ۲ـ د همدغه هوکړه لیک د  ۲

کال څخه مخکې ترسره شوی دی او بایده ال هم دوام  ۱۳۸۰. دغه کار پېژندنې چارپوهانو زدکړه په غاړه واخلي

 ومومي.

د  کم له کمه  بشپړیدنه، تجهیزیدنه او جوړیدنه )د سیند په اوږدوکېهوا پېژندنې د ستېشنونو د د هرات د سینوپټیک  

د هوا  چارو پېژندنی له نظره دپه الزمه اندازه   َسر کې او  پاسني د هرات پهاو یوه دستګاه  سټېشنونه ( هدو سینوپټیک

 سازمان دی يمخ تللپر رې ډېایران د هوا پېژندنې سازمان چ ددې برخه کې ه پ تمځایونه رامنځ ته شي. پېژندنې

 زدکړې او ،یزولوه، تجډلبنديد  ، د مالوماتوپېژندنې سازمان د ایران د هوا دغه دنده پرغاړه واخلي. کوالی شي

د ي. دغه کار ش ځانبسیاپه بیخې کلونو په ترڅ کې  ۵د . پدې توګه چې  افغاني کارپیژندونکي په غاړه واخلي ونهترتیب

  . دغه زدکړه باید دوام ومومي. ه ترسره شوي ديلپارکارپېژندونکو  يافغان د بنسټونو له خوا يځینو بین الملل

 وړ وي.  السرسی د ( او ترتیب شوي بڼه آنالین)ېشنۍ  مپه هد هوا پپېژندنې اطالعات باید  -

 د کرهڼې هواپېژندنې سټېښنونه  هم په کافي اندازه جوړ شي.  -

او  نورو ذی  کروندګرودې  لو زدکړه او دودونه او د هوا پېژندنې اطالعات او مالومات ئد مس د هوا پېزندنې -

 نفعو ته ورکړل شي.

 بند د« ج »د  ېماد ۹همکاریو د ګډ کمیسیون د لومړی اجالس د تفاهم یادښت د  يد اقتصادد ایران او افغانستان  ـ ۳

ایجاد او موجوده د اوبمېَچّونې نوې سټښنونه هریرود حوزه کې په ځانګړې توګه افغانستان کې د ننه په  په استناد

 بشپړ شي. دې سټیشن

رباط  پل پشتون، دولتیار، ا بی، چغچران، شت شریف،چکم له کمه له باید  لومړی فاز کې د سیمه ییزې پراختیا په

د رودخانو په باید  ورپسې فاز کې  په جوړ یا بشپړ شي. د سیند په غاړه اوبمیچ سټېشنونه کېاو تیر پل آخوند تګاو 

  جوړ شي.الزم ستیشنونه یند په څانګو کې سرشاخو او دس

جوړ د آمارو د تنظیم مرکز په هرات کې دې  فني زدکړې پانګونه:  وړاندیز کیږي چې پهولو جوړشبکې  د اوبمیچ  -

 وي.وړ د السرسي  هم ایران کې   پهاطالعات به په) انالین( بڼه ، شي

)آب سنجي(  چیوبمبند د موادو په استناد، د افغانستان د ا« ج»د  کیتفاهم ل یشي د پاسن یوزارت کوال ناېښد بر ــ ۴

 .يړدوام ورک ایاو  يړک لېپ

الس د تفاهم جدوهم ا د همکاریو د ګډ کمیسیون يد برېښنا وزارت کوالی شي د ایران او افغانستان د اقتصاد – ۵

د فني  او وهمکاری يد هریرود په حوزه کې د افغانستان د اوبو او انرژی برخې فنمادې په استناد « و»د یادښت 

 ته دوام ورکړي. پرسونل زدکړې

د دشتې  سره د هرات کتوحاکمې روحیې  ته په کې  شویو دوو تفاهم لیکونو  دیا د برېښنا وزارت کوالی شي په – ۶

او ترسره شویو اقداماتو ته دوام  او د برېښنا رسونې اقدام وکړي. (  هپه هوکړ ) د افغانستانانرژی شبکې په غځولو 

 هغه بشپړ کړي.
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 4تر 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
 

چې هریرود په  تفاهم لیکونه  منعقد شوي دي ګنشمېر  ې د ایران او افغانستان ترمنځلسیزه ک – ۱۳۸۰  - ۹۰په    ـ ۷

لکه  ،ایجادولو کې په بیخ بناو د . د ایران اسالمي جمهوریتوياسانری او ګډې پراختیا زمینه د همکا حوضه کې

او د بریښنا رسونې په پروژو کې فعال   لجوړو ۍڅخه  د ریل ګاډي پټل ایران  ، هرات ته هرات ته د دوغارون جاده

 واخلي.  اکثر ګټهباید دواړه هیوادونه له موجودو فرصتونو او امکاناتو حد کړی َدی. مشارکت

 بنسټیز اقدامات مهم  په هریرود حوضه کې د پراختیا ډېر
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