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 ۱۳/۰۱/۲۰۲۲       لیکواالن: ډاکټر محمد حسین پاپلي یزدي

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

 

 لویه تلوسه
 برخه یشتمهڅلور

 

 د اوبو بین المللی قوانین
 دوهمه برخه
 دویم فصل

 
 ترکمنستان سره د اوبو ډېپلوماسي

اوبو  ،. د ایران د ګټو ساتنهله نورو هیوادونو سره دی ترکمنستان سره د اوبو د دېپلماسی اساس هماغه دی چې
 پراختیا.ګډه منه ڼیکاو زیرمو ته السرسی او ښه ګاونډیتوب سوله او دوستي او سیمه ییزه

 
فغانستان ا ایران نه تر السه کوي ) لهکومی اوبه  ایران ته اوبه رالیږي اوـ افغانستان د هلمند او هریرود له الری  ۱

 ( يورځنه هیڅ اوبه ترکمنستان څخه له ترکمنستان ته اوبه لیږي او  آمو دریا او ...ـ مرغاب  -هریرود
 
ترکمنستان چې اترک سره یو ځای کیږي له پرته سومبار برخې څخه اوبه ورکوی خو ایران ترکمنستان ته  ـ ۲

 و. استو. پدی اساس مونږ افغانستان څخه اوبه اخلو او ترکمنستان ته اوبه ياوبه نه ترالسه کو
 : به نږدی راتلونکی کې نه چندانپه 
 
د اوبو د ترانزیت  لپارهختیځ ان لپاره په ځانګړې توګه د ایران افغانستان او ترکمنستان دواړه هیوادونه به ایر ـ ۳

کې د اوبو  هورکول او په اوږد مهال واوب د په لنډ مهاله کېزمونږ ډېپلماسي به ترکمنستان په اړه  .ي.وهیوادونه 
ټاکونکی)کلیدي(  کېترانزیټ  پهد اوبو  ته . یانې ترکمنستان کوالی شي په راتلونکې کې مونږويترالسه کول 

 هماو شاید یو وخت  ش او اُب او ولګایتایر ،سیر دریا مو سیند ،آ ،رول ولوبوي. هغه اوبه چې بایده دي له مرغاب
 شي. راوړلاو لُنا  سئیله ینی 

کې تعریف شي.  )پړاونو(ډېپلماسي کېَدی شي په دریو لنډ. منځي او اوږد مهاله پېرونو د اوبونو ترکمنستان سره 
ته  دغه هیواد به مونږدې موخه چې ه او پ له مخېلور لید  یوه اوږد مهال دباید  ته ترکمنستان سره د اوبو ډېپلماسی

او  لنډمهاله تههیواد وي. وکتل شي. او که چیرې ترکمنستان سره د اوبو ډېپلماسي  یو عمدهترانزیتولو  د اوبو
ډېپلوماسی  ډول. دغه وي نغښتي ختو سلبی سیاستونو سرهس لهلحاظه ولیدل شي، ښایي لیدلوري له جغرافیه یي 

له  ،ه رسیدو کېپ ته اخیستو اوږد مهاله موخو د ګټېآمو دریا، ایرتیش، ولګا او نورو اوبو څخه له  ،مونږکیدی شي 
 ستونځو سره مخامخ کړي. 

 
 څنګه دی؟ ېپه اوسنیو شرایطو ک وضعیت

 سیندونه()ایران او ترکمنستان ترمنځ ګډ رودونه
ترکمنستان څخه هیڅ یو رود  په دلیلځوړوالی او ترکمنستان پر لورې د ځمکو  هې لوړ موقعیتونځمک دایران  د

 .ټول کوشني رودونه د ایران خاوری څخه سرچینه اخلي او ترکمنستان ته خي داخلیږيراایران خاوری ته نه 
ک رود سره یو ان خاوری څخه سرچینه اخلي او اتراوږده سیند ځیني ښاخونه ترکمنستد سومبار په څېر د اترک 

اوری ته نه ننووځي ایران خ هم عملی توګه سومبارپه تان ګډه پوله جوړوي . یانی ځای کیږي او د ایران او ترکمنس
  سیند ته توییږي)ورګډېږي(. پوله جوړونکيبلکې د اترک 

 یاو شمال رضوی دچې  کپه داغ غرونو،له  کوشني رودونه، د خراسان په ختیځ کې له هریروده تر اترک پورې
 سرچینه اخلي. ي،واقع شو خراسان په شمال کې

 صندوق شکن . –پیچومي څخه کالت  جهجه –د خور رود 
 کالت ژرف غرونو څځه له رود د قره تیکان 
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 له ژرف غرونو څخه ونهد کالت چای او قره سو رود
 له هزار مسجد څخه  ارچنګاان رود

 له هزار مسجد څخه  دالین رو
 ریشخوار غرونو څخه  هللا اکبر غرونو او له درګز د د زنګالنلو شمسی خان رود

لومړی ترکمنستان ته ننوځي او د  رود وي یوازینۍ )یو ډېر استثنایی( ګډې پولي ددغه رود شاید د ایران 
ایران خاوری ته داخلیږی او د ایران  سیمو له خړوبولو وروسته په لطف آباد کې بیرته څېرمهترکمنستان پولي 
 او بیا د سیالبونو راوتلو په مهال ترکمنستان خاوری ته ورننوځي. ځمکي خړوبوي

 
 :هللا اکبر غرونو څخه له درونګر رود

  .غالمان غرونو څخه له رود فیروزه
شمال غالمان غرونو څخه سرچینه اخلي د ایران او ترکمنستان ګډه پوله له  سومبار رود د بجنورد د د ایران
سره یو  څانګې د ایران سومبار (ښاخڅانګه ) د ترکمنستان سومبار او بیا ترکمنستان خاوری ته ننوزي. جوړوي

حسینقلی تر لډي ځایه اترک سیند  ات سیمه کې اترک سیند سره یو ځای کیږي.پ پهځای کیږي او بیا وروسته دواړه 
 سره یو ځای کیږي. څانګېد ایران او ترکمنستان ګډه پوله جوړوي. د چندیر رود چې د سومبار پورې خلیج 

او حتی هلمند په وړاندې کوشنی ویالې سیندونو ، ایتیش، اَب او ولګا ونه د آمو دریارود چې دغه ټول وړ دهپام د 
ثانیه کې یو متر مکعب ته نه رسیږي.. خو په بیابان کې په ېې  )دبی(حجمدي چې پرته له اترک د هیڅ یوه منځنی 

لکه  وي مشخص شوی د یوې کوشنې چینې تکلیف هم باید اړیکو کې نړیوالویو څاڅکی اوبه هم دارو دي. په 
هره په شوروی لپاره  د ګلریز چینې د اوبو برخلیکزمونږ اړیکو کې کې  (۱۹۲۱په )شوروی سره  څنګه چې

 شوې ده. مشخص لیټر ونډه ۱۰ د کېثانیه 
او بیا  يتامینیږي لکه زنګالنلو د شورو غټه برخه ېې د ایران له خاورېبو رودونو کې چې د او پولیزوځینو په 

 .سلنه ده ۴۰سلنه او د ایران  ۶۰وروسته د ترکمنستان ونډه 
او د روسیبې استعماری امپراتوری د قدرت  تیاایران کمزور دوره دقاجار د پېړی او د شلمی پیړی پیل مه  ۱۹

روسېې  وه.لګیا آرامولو اېلولو او په وقاموند نیولو او د مرکزی آسیا  پهروسیه چې د منځنی آسیا هغه .  ؤ وخت
د ایران دېپلماسی د دولت  وخت ، د ایران هغهاو د ګلستان او ترکمنچای له قراردادونو وروستهسره له جګړو 

ې ایران خاوره کې د ننه . هغه رود چې غټه برخه ېرابرو قراردادونو ته غاړه کېښودهنابکمزورتیا له وجهی 
د ګلریز چینې  انشورویان  دوره کېدې ه . پونډه ولري همعادلسره کچې  يتولیداوبو  وخپلدنشي کولی ، تامینیږي

حجم  لوړمکعبو څخه  مترو ۸۰۰۰په ثانیه کې د  چېقرارداد لري، یانی هغه هیواد  ونډېلیټرو اوبو  ۱۰لپاره هم د 
رودودونو  پوليګډکله چې د . خاوند دی سیندونو په څیراو لنا  ېنسې د اَب او ینی هم اودرلودنکی ولګا  دبی(کچ/ )

ګڼو  د کمیسیون د، پوهیږو چې شيګډ کمیسیون د فعالیتونو سندونو ته وکتل  او د پروتوکولونوحقابی ټآکلو لپاره د 
 لیټره وندې لپاره وقف شوي دي. ۱۰د اوبو د همدی ناستو وخت 

په لنډ مهاله ډېپلماسی  داسی چې يښکار. پولی د قراردادونو وارث دیترکمنستان د تزاری روسیېې او د شوروي د 
دونو په باب د ایران د اوبو ونډې زیاتولو وله مخې ( باید د ځینو ر يلور لیدیی ه او هم د جغرافپلوکې )هم مهالیز 

 په موخه مذاکری پیل کړو.
اصالح شوی دی او په نورو رودونو کې ېې د  )!(لکه څنګه چې یادونه وشوه له نیکه مرغه د هریرورد قرارداد

 زمینه برابره کړی ده .او همکاریو لپاره  اوبو ونډې سمون او اصالح ایران د
ایران خاوره کې څو په میچ( ځای  وېش او نو کې د اوبو وېش او سنجش)اوبرود پولیزو کې قراردادونو پولیزوپه 

پولې د د او ځای )مقسم(د اوبوېش نشو کولی  له مخې مونږ ونوقرارداد وود. موجلیدل شوی دیکیلو متره د ننه 
 او لوسره اوبه منحرفی کړوجوړوپه بند  د یا ( اوبه واخلو،نامتعارفهنادوده ) څخهاوبو له د رود کې  حد فاصلی په

. د لوی خراسان شمال یانی د رضوي خراسان شمال او شمالی خراسان او د ګلستان اوبو واخلو ېاندازی زیات له یا
 .کموالی سره مخامخ دي  له سختد اوبو والیت شمال د اترک په څنډه کې 

 
 ،. د قوچانجدې کمښت سره مخامخ دي برخه جوړوي هم د اوبو لهیوه کشف رود دشت چې مشهد دشت ېې هم 

د مشهد ښار په شمال کې  .سره مخامخ ده کېدو ښکته سطحه ېزیرمالندی اوبې خمکد شیروان او قاروج دشتې 
 کې ورک په شیروان او شیرین دره، تبارک په قوچان کې، بارزو او شطرق د مشهد په سهیل ختبیځ کې ،کارده بند

ترڅنګ د کرکیلې اوبه  ول. د څښاک اوبوشوي  جوړارونو کې د څښاک اوبو تامینولو په موخه ښپه تر ډېره بریده 
 و. د دغرونګر بند د جوړیدو په حال کې ديکې د ارداک بند او درګز سیمه کې د همشهد دشتپه  .هم برابروي

اوبه د مشهد او درګز ښار د څښاک لپاره ولګول شي.  پاتی )مازاد( کرکیلی د حقابید  ا ده چېاصلی موخه د نوبندو
خو یاد مو  .شي ورو د څښاک اوبو په ګټه کسر دو سره وروپراخېد ښارونو په د کرنې حقابه هم خو په عمل کې به 

 ته نرسیږي. ملیون متر مکعب ۳۰۰چې د دې ټولو بندونو ظرفیت د دوستی له بند پرته په کال کې  وي
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دې اړه وړاندی کیږي، په ټوله کې ګټور دي. د سیالبونو ه و برخالف چې پاتمنفی نظریهغو بندونو جوړیدل  ود دغ
کړې ده ، او د خپلو وروستیو  تامین. د ښارونو د څښاک اوبو یوه برخه ېې اوتلو او خسارو مخه ېې ډپ کړې دهد ر
کوزنیو(  )بندونو د ښکتنیو  د ښکاره ده چې. ديکړي چمتو  شوې اوبهتنظیم  یو شمیر کلیو د کرنې لپاره ېې بواو

یوه بند ټوله حقابه ېې ښکتنیو یو څو کلیو ته  د . د شیروان په څیرید ستونځمن ډولد حقابو ټاکنې  کلیوپرتو 
 . له بندونو څخهقابی ټاکلو دغه توګه، سم کار نده. د حور کلی ېې له حقابی محروم کړي دياو ن ځانګړې کړې ده

 (نهر - اوبه د چینوحقابی او د زهاب )په بونو ثابتی حقابی، د سیال د د کرهڼې ، بایدې سیاستحقابی ټاکند زمونږ 
 اوبو یا لښتیو لهبو ګټه اخلي یو شمیر کلي د کرهنیېلري یو شمیر کلي له تلپایه اوه . کله چې بند شتون نوي بنیادپر 

ګڼشمیر  بندجوړولو د .يرودونو له سیالبونو کار اخل اخلی او یو شمیر کلی هم دګټه  څخه وچینسررودونو  د
له  ي چېړي دونکو په عنوان معرفی کلرد حقابی ېې کلي ، هغه حقابی ټاکنې په ټولو مواردو کېسالکار مهندسین د

سره مخامخ شوی  د اوبو له سختې کمۍ . لدې کبله یو څو کلي آباد شوي او څو کلياخیسته ګټهاوبو ېې  روانو دایمی
ي. یانې د بندونو کتنه باید د بریشنا وزارت د کورنی سیاستونو برخه و حقابی ټاکلو په دغه ترتیب کې نوې . ديد

 ته نه پاملرنې ګڼشمیره او ژوند چاپیلایر ې، ټولنیزې ستونزېجوړونه الزمه ده خو حقابی مسلو ته نه پاملرن
  ستونځې را ټوکولي دي.

 
 :اترک رود

د ایران او  چات سیمېله او  يکپه داغ غرونو سرچینه اخلله  راسان کېپه خسیالبی ځانګړنه لري چې  رود کاتر
حسنقلی خلیج کې  پهپوله جوړوي. وروسته له هغه د ترکمنستان جمهوریت خاوری ته ورننوځي او  ترکمنستان

تان تر ټولو او د ترکمنس در سیناوږدوالی د ایران پنځم ستپه  کیلو مټره ۶۷۰ ک داتر خزر بحیری ته توېېږي.
 ونو په وخت کې بحیری ته رسیږي..سیال ې، یوازلګښت له امله ډېرد اوبه ېې . رود دیاټنه اوږدو

ګرماب،  ،شیروان، شورک، شیرین دره، دربند، امند، کال ایمانی، اینچه -قد اترک مهمی څانګې : تبارک، قلچ
کال قره حجن)قره قوچان(، کلو قرب)کوله قورپ(، نحیب  خرتوت، سومبار، چندیر، نارلی، اَجی سو، قره یتیم،

طبیعی او سیاسی جغرافېې له مخې اترک کوالی شو په دریو برحو د  ماسن،څخه عبارت دي.. وا )نجف(، آق بند
 وویشو .

 داخلی اترک: 
څخه سرچینه )عمارت غرونو( ، قوچان ته نږدې لوړو رود په عنوان اوږدهیوه ډېر د ایران د  رود کورنی اترک

د  یو ځای کېدو وروستهد څو مهمو څانګو له هغه سره دشتو له خړوبولو وروسته او  اخلی چې د قوچان، شیروان
سملقان ته  اودشتې  مانه څخه استاد کلیله وروسته بیا تنګیو ته ورننوځي .  یزواو غر رضاآباد له سیمې تیریږي

 .داخلیږي
کیلومتر مربع مساحت رانغاړي او د رضا آباد له سیمې څخه تر قازانقایه  ۶۲۱۳پاسنَی یا علیا اترک چې کابو 

 مربع دی . دغه رود له قازانقایه کیلومتر ۱۶۴۱۶دې برخه کې ه پورې منځی اترک نوموي چې د حوزی مساحت پ
 یتر ساحلی دشتو پورې د کوزنی یا سفلی اترک په نوم پېژندل شوې د سمندرګيڅخه له تیریدو وروسته د خزر 
چې په چات کې د ترکمنستان د سومبار ، کیلو متر مربع دی ۸۵۹۷ه کې کابو چې د حوزی مساحت پدې برخ

و ځای کیږي.. دغه رود د ځمکې مخ د لږ ښکته والی )ځوړوالي( له امله اینچه برون برخې رودخانه هم هغه سره ی
ریږي چې نتیجه ېې د االګل، الماګل او تنګلي په څېر د جهیلونو تشکیلیدل وپه دشته کې خ له تېرېدو وروستهڅخه 

 خزر بحیری سره یو ځای کیږي .  په پای کې د حسنقلی په خلیج کې )د اوبو لوړیدو په صورت کې( دي چې
 

 :)بهرنی اترک )د ترکمنستان د سومبار سیند 
ترکان، رود دی چې ترکمنستان کې کپه داغ له لوړو څخه سرچینه اخلی او له  ( ) مالګینسومبار)سمبار(: یو تروه 

 اترک سره یو ځای کیږي. ته نږدې څخه تشکیل شوی َدی او چاتڅانګو )ښاخونو(دریو  چندر او سومبار
 

 ( پولیزګډ اترک :)اترک 
کې پای  هخزر بحیرپه چات هیډرومتري تمځي څخه پېلیږي او له پوله کې  ان او ترکمنستان پهایر ګډ اترک رود د

کې د اوبوېش  سیمهي په ځڅار وروسته د پل رون او تنګلي برخی څخه له تېرېدواینچه بد دې رود اوبه  ؛مومی
بیا  کانال له الری االګل جهیل ته او د اوبو ونډه بیلیږي چې د ایران د اوبو برخه سیسټم له الرې، د دواړو هیوادونو

 وروسته بحیری ته توېېږي.
خال د قرارداد په موجب د د آکال کې  ۱۸۸۱، له اینچه برون وروسته په ات ناحیه کې د اترک رود یوه برخهچ په

کال کې د ایران او شوروی ترمنځ د قرارداد له  ۱۹۲۶روسېې امپراتوری رسمي پوله شوه . په قاجاری ایران او د 
 (۲۵شي.) ېترکمنستان خاورې ته وارد اوبه  ٪ ۵۰کم له کم خانې وټاکل شوه چې د دغې رودمخې 

څخه کار  اوبو ي له سرحدي سیند اوواقع شو سرحد په اوږدو کېد هریرود سیندڅخه تر خزر بحیری پورې ـ ۲۵
ترمنځ د قرارداد شپاړسمه ماده: د اترک سیند ټولې اوبه چې د  ه د ایران او اتحاد جماهیر شوروياخیستو په اړ
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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 

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

منځ په سرحد کې جاري دي د متعاهدو لوریو ترمنځ په دوو مساوي برخو ان او شوروی متحده جمهوریتونو ترایر
زر متر[ په  ]یو ورست څه د پاسهڅورلس ورست  څخه د سرحدبه  د متعاهدینو لوریو فني مامورین ویشل کیږي.

هغه  . د اوبووټاکي کې يکې د اوبو د جریان په مخالف لورد ایران په خاوره  د اترک رود د اوبو مقداراوږدو کې 
هغه مقدار اوبه دي چې باید په دوو برابرو برخوړ وویشل  ټول مقدار چې د نوموړې ټاکنې په پایله کې حاصلیږي

اترک رود د  په په خپله خاوره کې ېې د کوي که چیری قرارداد له السلیک کیدو وروستهتعه دولتشي. د ایران 
نې پهپریږدي  ،لجوړ کړ تاسیساتپاسه د اوبو زیرمه کولو لپاره د اوبو فنی  د مترولوژیکي  موسم کې د اوبوَّ

 یادوغه ځای کې چې د اترک رود وېش پېلیږي جریان ومومي چې د ماپه ههماغه مقدار اوبه صورتونو له مخې 
له  ساختمانونو نوموړود  ،جریان درلود. د ایران دولت به خپل تصمیمهم نشتوالي په صورت کې ېې  وساختمانون

 .شوروی اتحاد لوری ته اطالع ورکوي  ،جوړونی مخکی
 

 
 

 حوضه د اترک او سومبار رود
 

 نوربیا
 

 د سومبار رود حوضه
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