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

لویه تلوسه
یوویشتمه برخه
د اوبو بین المللی قوانین
دوهمه برخه
دویم فصل
د هرات دشتې د پراختیا لنډمهاله برنامه:
 ۱ـ د یوه قرارداد له مخې د ایران اسالمي جمهوري دولت د هرات د دشتې تشې (کمبودونه) لکه ،پانګه ،انرژي،
متخصص ځواک ،ماشین آالت د الرو او ارتباطاتو شبکې بنسټونه او ....رفع کړي.
 ۲ـ د ایران دولت او د افغانستان دولت د هریرود بستر د تخریب کنټرولو او تثبیت لپاره اقدام وکړي.
 ۳ـ ککړو اوبو او د دغو اوبو د کچې لوړیدنې راټیټیدو لپاره د هرات دشتې د کرکیلې مهمې برخې باید ځمکالندې
اوبو باندې تکیه ولري .پدې صورت کې د ایران دولت باید د نیمه ژورو څاګانو کېندنې پانګه ،ټیکنالوجي او
امکانات د افغانستان دولت په واک کې ورکړي.
 ۴ـ افغانستان هم ایران ته د توافقي کرل شویو محصوالتو لیږدونې ته ،لکه چغندر او  ...ژمن وي .پدې صورت
کې په عملي توګه د ایران دولت د مجازو اوبو په واردولو الس پورې کوي او افغانستان به په پراختیا .
افغانستان سره هریرود څخه د ایران د حقابی تړون باید په همدغه دوره کې تنظیم شي .اټکل کیږي له هریروده د
ایران او ترکمنستان سنتي ،عرفي او ژوند چاپېریالیزه اوببرخه ،په کال کې د  ۲/۱تر  ۳/۱ملیارده مترمکعب معادل
وي FAO .هم ایران او ترکمنستان ته څه ناڅه د اوبو همدومره کچه پام کې نېولې ده .پدې توګه لکه څنګه چې
وویل شول قرارداد نباید یوازې پر حقابی والړ وي باید د هراړخیز مشارکتي پایښتمنې توسعې یو قرارداد وي او په
هغې کې د ایران او ترکمنستان د اوبو برخه هم لحاظ شوي وي .باید د هریرود حوضې پراختیا عملي توګه په
اسالمي نړی کې د هر اړخیزې پراختیا د همکاریو یوه بشپړ بیلګه وي.
د هرات دشتې د پراختیا منځمهاله برنامه
 ۱ـ په ایران او افغانستان کې دولت او خصوصي برخه ،بانکي برخه او تعاوني برخه دې د نړېوالو پورونو په
ترالسه کولو سره باید په هرات دشته کې ،لکه د شکرې د سرو بټینګړو د رب(تماټر) او  ...تولیدولو کارخونو په
څیر د تبدیلی د کارخونو په تاسیسولو پانګونه وکړي او بشپړ شوي محصول بازار ته وړاندې کړي.
 ۲ـ بایده ده ځمکالندې اوبو ترالسه کولو او حوضه کې د اوبو د لګښت او غوښتنې د راټیټولو لپاره فني تخنیکي
او الزمې پانګې ،اقدامات ترسره شي .د ګلخونو د کرکیلې پراخونه او په فشار د اوبو لګونه هرو مرو اجرا شي.
 ۳ـ په لنډ مهاله او منځمهاله برنامه کې په ځانګړې توګه په هرات دشته کې د حوزی د صنعتي کولو الزم اقدامات،
ترسره شي .په همدې موده کې د حقابی تړون هم باید السلیک شي.
د هرات دشتې د پراختیا اوږدمهاله برنامه
په اوږدمهاله برنامه کې باید دوه اساسی کارونه ترسره شي.
 ۱ـ له نورو حوزو څخه هریرود حوزې ته د کومکي اوبو لیږدونه.
 ۲ـ د هریرود حوضې صنعتي کېدو ته پاملرنه.
البته صنعتي کیدو لپاره باید له لومړی یا لنډمهاله برنامې څخه د بیخبناو په لټه کې و اوسو .باید په سیمه کې هغه
صنایع ګټې ته وسپارو چې اوبو ته لږه اړتیا ولري .د هرات د سمنټو کارخونی د بیا رغونې په څېر طرحې له
 ۱۳۸۹کال څخه د ایران د خصوصي برخې لخوا په جریان کې دي ..باید پدې برخه کې په سلګونو طرحې عملي
شي .پداسې توګه چې د هرات دشته په افغانستان او ان په ټوله آسیا کې د کرنې ،صنعت ،امنیت او پراختیا یوه
بیلګه شي.
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

په ټولو پراختیایي اقداماتو کې د ایران او ترکمنستان د اوبو ونډه او په ایران او ترکمنستان کې د حوضې هممهاله
پراختیا هم باید په پام کې ونیول شي .د حوزې د ښارونو د څښاک اوبو تامینول له دې ډلې د مشهد ښار چې د کشف
رود او هري رود په لویه حوضه کې واقع شوې ده باید د عمل معیار وي .په اصولي لحاظ؛ سیمه ییزه پراختیا
یانی همدا چې د لوریو اړتیاوې رفع شي .هماغسې چې د هرات دشتې د څښاک اوبو ،روغتیایي ،چاپیریالیز ژوند
او د شنې فضا برخه ،نباید له یاده ووځي او په قرارداد کې باید د هر واحد اوبه مشخصې شي .ښکاري داسې چې د
هلمند او هریرود دواړو لپاره د دیپلماسي او سیاست اساس یو دي .منظور او موخه نړیوالو سازمانونو په مرسته د
سیمې ټیکاومنې پراختیا لپاره دوه اړخیزه او درې اړخیزه همکاري ده .خو الزمه ده د سیمو جغرافیایي ،مکاني او
انساني شرایط هم د پراختیا د موډل په خوښون کې په پام کې ونیول شي .په عملي توګه؛ د هلمند او هري رود د
دواړو حوضو فرصتونه ،امکانات او ګواښونه او محدودیتونه یو دي.
باید هڅه وکړو د پولې په دواړ خواو کې د هیلمندحوضې پراختیا په ځانګړي توګه د ایران او افغانستان سیستان او
هم د پولې په دواړو خواوو کې د هریرود پراختیا یوځایي ترسره شي .یوازې په افغانستان او ایران کې د هلمند او
هریرود حوضې دوه اړخیزه پراختیا ده چې د دواړو هیوادونو د سولې او ملي ګټو ساتونکې او د ایران او
ترکمنستان د عادالنه حقابی تثبیتول ورسره تړلی دي .حتی په هغه صورت کې که د هلمند او هریرود د اوبو کمښت
سره مخامخ شي مونږ باید د افغانستان دولت په مرسته له نورو حوضو څخه یو مقدار اوبه هریرود ته انتقال کړو.
که چېرې ایران وغواړي د آمودریا له اوبو څخه ګټه واخلي ،ایران ته د آمو دریا د اوبو رالیږدونې یوه الره
هریرود له الرې ده .له دې امله هریرود کوالی شي د ترانزیټي اوبالرې نقش ولوبوي.
د منځنی اسیا د لویو برخو ژغورنه له دې ډلې آرال بحیره ،د افغانستان ځینی برخې  -شینډنډ  -فراه – کندهار -
زابل -او د زاهدان مشهد ښارونه ،او په ترکمنستان کې د قره قوم دشتې او د ایران د ترکمن صحرا یوه برخه
مرکزي آسیا ،او ایران او افغانستان پر لور د سایبریا اوبو په رالېږدولو پورې تړلي دي .د دغې لوېې شبکې
طراحي او جوړول ،چې یوه برخه ېې د شورویانو لخوا وړاندویینه او حتې اجرا شوې ده بایده تعقیب شي .هغه
طرحې چې غواړي ایران ته د آمو دریا اوبه ورسوي ،باید له مرکزي آسیا سره د سایبریا د دریابونو شبکو د
نښلولو د عمومي لوېې طرحې برخه وي .د ایران ،افغانستان او ترکمنستان له خصوصي او نیمه خصوصي
برخې څخه هم باید د دې طرحې اجرا کولو په برخه کې مالتړ وشي.

باید په پام کې ونیسو چې نفت ،د  ۱۹پېړی له وروستیو تر دې مهاله(۲۰۱۱میالدی
  ۱۳۹۰ه.لمریز،)پهنړیکېاوپهتېرهبیاپهمنځنیختیځکېدډېرومسئلو،ستونځو،نښتو،سیالیو،جګړو،کودتاو،استبداد،انقالبونوسرچینهوه.خوپهسلو
راتلونکوکلونوکې به په نړۍ کې په ځانګړي توګه په منځني ختیځ ،مرکزي آسیا او
افغانستان کې اوبه همدغه نقش ولوبوي .باید تهدیدونه په فرصتونو واړوو.

که د سیمي هیوادونه په رغنده معادالتو الس پورې نه کړي او د لږو اوبو او ډکو اوبو د سیمو او د اوبو او حقابې د
عادالنه وېش پر ټیکاومنه پراختیا بنا شوې فعاله ډېپلماسي غوره نه کړي ،په منځني ختیځ او منځنۍ آسیا کې به اوبه د
خونړیو جګړو ،کودتاګانو او خرابیو منشا شي.
په سیمه کې د اوبو د سرچینو پر سر اساسي هوکړو ته رسیدو لپاره د سیمه ییزو جوړښتونو د رامنځ ته کولو ډېر مهم
وخت به  ۲۰۱۰څخه تر  ۲۰۳۰لسیزې وي .که د شلو کلونو په لړ کې د سیمې هېوادونه د اب ،ولګا او له سیحون
تر نیل او له سند تر ارس حتی تر براهما پوترا او تر ګنګ سیندونو پوری ،په ټوله سیمه کې د ټیکاومنې پراختیا په
تړاو د اوبو له سرچینو څخه د ګټې اخېستو یوې هوکړې (سند) ته ونه رسیږي .باید زیاتو ستونځو ته سترګې په الره
و اوسو .که چیری هیوادونو ترمنځ سترو مسئلو ته پاملرنه ونشي هر ډول کوشنی هوکړه چې کیدی شي په ورته حال
کې ګټوره واقع وي ،په خپله کیدی شي چې النجه جوړه کړي .ساري په توګه که تاجکستان په یوازې سر د آمو دریا
یوه برخه اوبه ایران ته ورکړي ،په ظاهري توګه دا یو دوه اړخیز تړون دی خو آیا په یوازي توګه تاجکستان حق
لري ،د هغه دریا اوبه چې افغانستان ،قرغیزستان ،ازبکستان ترکمنستان او قزاقستان په هغه کې ګټې لرې او روسیه
هم په یو ډول هغه کې رول لري او کوالی شي وېې لري ،هغه بل هیواد ته وسپاري .بیا هم که چیری ایران له

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

تاجکستان اوبه وپېري او دغه معامله د ګاونډیانو د منلو وړ نه وي اوبه څنګه ایران ته لیږدوي؟ کله ځینې هوکړې لکه
په هاون کې اوبه ټکول دي.
د هریرود حوضې مشارکتي پراختیا لپاره موازی اقدامات
دي  ،د هریرود حوضې د مشارکتي پراختیا هوکړې ته رسیدنې لپاره له مذاکراتو سره موازي کوالی شو اوسنیو
هوکړو ته په پاملرنې سره چې د ایران او افغانستان دواړو هیوادونو تر منځ موجودي الندې اقدامات سر ته ورسوو:
 ۱ـ د ایران او افغانستان د هوا پېژندنی ترمنځ د هوکړه لیکونو په استناد له دې ډلې د  ۱۳۸۶کال د سنبلی  ۱۰هوکړه
لیک ،د هریرود حوضی د هوا پېژندنې سټېشنونه په تېره بیا په افغانستان کې بشپړ شي.
 ۲ـ د همدغه هوکړه لیک د  ۵ ،۴ ،۳ ،۲مادو پر اساس د ایران د هوا پېژندنې سازمان کوالی شي د افغانستان د هوا
پېژندنې چارپوهانو زدکړه په غاړه واخلي .دغه کار  ۱۳۸۰کال څخه مخکې ترسره شوی دی او بایده ال هم دوام
ومومي.
د هرات د سینوپټیک د هوا پېژندنې د ستېشنونو بشپړیدنه ،تجهیزیدنه او جوړیدنه (د سیند په اوږدوکې کم له کمه د
سر کې او په الزمه اندازه د چارو پېژندنی له نظره د هوا
سینوپټیک دوه سټېشنونه ) او یوه دستګاه د هرات په پاسني َ
پېژندنې تمځایونه رامنځ ته شي .په دې برخه کې د ایران د هوا پېژندنې سازمان چې ډېر پرمخ تللي سازمان دی
کوالی شي دغه دنده پرغاړه واخلي .د ایران د هوا پېژندنې سازمان ،د مالوماتو د ډلبندي ،تجهیزولو ،زدکړې او
ترتیبونه په غاړه واخلي .پدې توګه چې افغاني کارپیژندونکي د  ۵کلونو په ترڅ کې بیخې په ځانبسیا شي .دغه کار د
ځینو بین المللي بنسټونو له خوا د افغاني کارپېژندونکو لپاره ترسره شوي دي .دغه زدکړه باید دوام ومومي.
 د هوا پپېژندنې اطالعات باید په همېشنۍ (آنالین) او ترتیب شوي بڼه د السرسی وړ وي. د کرهڼې هواپېژندنې سټېښنونه هم په کافي اندازه جوړ شي. د هوا پېزندنې د مسئلو زدکړه او دودونه او د هوا پېژندنې اطالعات او مالومات دې کروندګرو او نورو ذینفعو ته ورکړل شي.
 ۳ـ د ایران او افغانستان د اقتصادي همکاریو د ګډ کمیسیون د لومړی اجالس د تفاهم یادښت د  ۹مادې د «ج » بند د
په استناد په هریرود حوزه کې په ځانګړې توګه افغانستان کې د ننه د اوبمې َچ ّونې نوې سټښنونه ایجاد او موجوده
سټیشن دې بشپړ شي.
د سیمه ییزې پراختیا په لومړی فاز کې باید کم له کمه له چشت شریف ،ابی ،چغچران ،دولتیار ،پل پشتون ،رباط
آخوند تګاو او تیر پل کې د سیند په غاړه اوبمیچ سټېشنونه جوړ یا بشپړ شي .په ورپسې فاز کې باید د رودخانو په
سرشاخو او دسیند په څانګو کې الزم ستیشنونه جوړ شي.
 د اوبمیچ شبکې جوړولو په فني زدکړې پانګونه :وړاندیز کیږي چې په هرات کې دې د آمارو د تنظیم مرکز جوړشي ،اطالعات به په( انالین) بڼه په ایران کې هم د السرسي وړ وي.
 ۴ــ د برېښنا وزارت کوالی شي د پاسنی تفاهم لیک د «ج» بند د موادو په استناد ،د افغانستان د اوبمیچ (آب سنجي)
پېل کړي او یا دوام ورکړي.
 – ۵د برېښنا وزارت کوالی شي د ایران او افغانستان د اقتصادي همکاریو د ګډ کمیسیون د دوهم اجالس د تفاهم
یادښت د «و» مادې په استناد د هریرود په حوزه کې د افغانستان د اوبو او انرژی برخې فني همکاریو او د فني
پرسونل زدکړې ته دوام ورکړي.
 – ۶د برېښنا وزارت کوالی شي په یاد شویو دوو تفاهم لیکونو کې حاکمې روحیې ته په کتو سره د هرات دشتې د
انرژی شبکې په غځولو ( د افغانستان په هوکړه) اقدام وکړي .او د برېښنا رسونې ترسره شویو اقداماتو ته دوام او
هغه بشپړ کړي.

د پاڼو شمیره :له  3تر4
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

 ۷ـ په  – ۱۳۸۰ - ۹۰لسیزه کې د ایران او افغانستان ترمنځ ګنشمېر تفاهم لیکونه منعقد شوي دي چې هریرود په
حوضه کې د همکاری او ګډې پراختیا زمینه اسانوي .د ایران اسالمي جمهوریت د بیخ بناو په ایجادولو کې ،لکه
هرات ته د دوغارون جاده ،هرات ته ایران څخه د ریل ګاډي پټلۍ جوړول او د بریښنا رسونې په پروژو کې فعال
مشارکت کړی َدی .باید دواړه هیوادونه له موجودو فرصتونو او امکاناتو حداکثر ګټه واخلي.
په هریرود حوضه کې د پراختیا ډېر مهم بنسټیز اقدامات

د پاڼو شمیره :له  4تر4
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

