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 د اوبو بین المللی قوانین
 دوهمه برخه
 دویم فصل

 

 سومبار رود حوضهد 
 

 
 

 ۶۰تامینولو په موخه د  د ښار د څښاک اوبو شیرین بند د کرهڼې اوبو د تنظیمولو او د د بجنور درې د بجنور د
جوړ شوی او د ګټې اخیستو په حال کې َدی. د صنعت او کرهڼیزه پراختیا خو پریږده  ملیون مترمکعب په ظرفیت

لږوالی هم تامین کړي. البته چې د  خراسان د ښارونو د څښاک اوبودغه ټول بندونه نشي کولی حتی د شمالی 
 له کمه شیرین درې بند چې د دوستی بند نه وروسته د لوی خراسان له نورو بندونو لوړ ظرفیت لري کوالی شي کم

د د ښار د څښاک اوبو لږوالی تامین کړي . خو اترک او د نورو سر څانګو د پاسه  کال پورې د بجنور ۱۴۱۰تر 
 بند جوړونه د ګلستان او د شمالي خراسان والیتونو تر منځ د اختالف المل شوی َدی.

د اترک پر سر شاخونو د پاسه د بندونو جوړونه په  د ګلستان والیت چارواکي باور لري چې په شمالی خراسان کې
ی برون سیمه کې د پولی ګلستان والیت کې د اترک اوبو د کمښت المل شوې دی. دغه کار د اینچه برون او د اشل

په تاالونو کې د ژوند چاپیریالیزو د یو لړ ستونځو د رامنځ ته کیدو المل شوی او کیږي. بله داچې د ګرګان رود 
 یوه برخه به د اوبو له کمښت سره مخامخ شي. شمال او ترکمنستان سره پولې ترمنځ واټن کرنیزو ځمکو

چې شمالی خراسان دی د اترک او د هغه د څانګو د پاسه د نویو د ګلستان والیت چارواکي دغه مسله تعقیبوي 
باید دی ته موپام   مشخصې تنظیم شوې اوبه ځانګړې شي. والیت ته بندونو له جوږونې ډډه وکړي او یا دې ګلستان

 نیمایی  وي چې د خراسان د اوسنیو بندونو او د هغو بندونو ټول ظرفیت چې وییل کیږي ورغول شي د دوستی بند
 پوره نکړي. ظرفیت اندازې به هم

په همدې اساس ټول خراسان لدې ډلې د خراسان شمال )رضوي او شمالي( او د ګلستان والیت شمال دا مهال د 
صنعت او د څښاک اوبو له کمښت سره مخامخ دي. پداسې حال کې چې د خراسان ډېره باراني او  –کرهڼې 
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ان شمال ،چې د خراسان تر ټولو هسک غرونه هلته واقع شوې دې او رضوي خراس اوریدونکې سیمه یانی د شمالی
مدیترانه یی آب او هوا تر اغیزې الندی َدی، د اوبو کمښت او لږوالي سره مخامخ َدی د خراسان د نورو سیمو د او 

ټول لَړی په سهیل کې  د تکلیف، چې وچې هوا تر اغیزی الندی واقع دي، څرګند دی. همدا مهال د بینالود غرونو
ټول د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. حال دا چې ټول خلک ګلستان والیت  پراته ښارونه او وچې شاړې بېدیاوې

په شنو شینلو او ډکو اوبو پېژني، کلونه کیږي چې دغه والیت د اوبو له کمښت سره الس او ګریوان َدی او د هوا په 
الی په اساسي غړېشې بدلیږي. ددې والیت په ځینو سیمو کې تودېدو سره په تیره بیا په ګرګان ښار کې د اوبو نشتو

د اوبو کمښت پداسی ډول َدی چې د اینچه برون او آق قال او ... په څېر د ګلستان والیت ځینو برخو ښاروندان 
فیصده  ۹۴پرلپسې ساعتونو لپاره د څښاک اوبو له درلودلو محروم پاتې کیږي. د ګرګان کابو  ۲۴ځینې وختونه 

ټوله د  بغیر له استثنایي مواردو یانی د هیواد نیم ختیځه -( ۲۶ ترالسه کیږي.) اوبه ځمکې الندې اوبو څخه څښاک
 اوبو له کمي او کیفي ستونځې سره مخامخ َدی. 

 

 مرکه( نېټې ۹۰/  ۲۳/۱)د ګلستان والیت د اوبو او فاضالبو د شرکت عامل مدیر. د خراسان ورځپاڼې د  -( ۲۶ )
نسبت  کنټرولولو سیاست ، د اوبو د تقاضا او لګولو کمښت، هر کیلو ګرام محصول کې د اوبو دد جمعیت 

زیاتوالي، د کرنې د بیلګې بدلون، کارول شویو اوبو او ککړو اوبو علمي او سمه ګټه اخیستنه، د هغې ټېکنالوجی 
څنګ باید د اوبو تامینولو په  کارونه چې لږې اوبه لګوي او دڅښاک اوبو لګښت کمولو لپاره فرهنګ جوړونې تر

فکر کې واوسو. په اوبو کې د ژوند چاپېلایر ونډه باید هیره نکړو. سیندونو څخه د ډېرو اوبه ونډو په ټاکنه کې د 
 . ژوند چاپېلایر ونډه یا هېره شوې او یا ټاکل شوې ونډه عمال په چاپېریالی ژوندپه مصرف لګول شوې ته ده

 

ساتنې په سازمان کې باید داسې یو جوړښت  د ایران د ژوند چاپیلایر 
ترالسه کړي او د هغې پر لګښت  موجود وي چې د ژوند چاپیلایر ونډه

 څارنه وکړي.

 

لنډه داچې د ایران په ټول ختیځ او شمال ختیځ کې جمعیت او اقتصادي فعالیت د څو لسیزو په موده کې د تېر په 
و کنټرول لوړې کچې ته رسیدلی او سطحی اوبو په هکله کوم َدی د سطحي اوبو لګول ا نسبت څو برابره شوی

بیخرته او بی ترتیبه لګولو په علت ځمکالندې اوبو زیرمی بحران سره مخامخ  غوره کار نشو کوالی، د څاګانو
 شوي دي .

 په دغو شرایطو کې کوالی شو څو عمده کارونه سر ته ورسوو:
 ـ د جمعیت کنټرولونی سیاستونو غوره کول. ۱
لګښت راټیټولو لپاره. هغو صنعتی او کرنېز کارونو دودول او کارول چې لږې  د اوبو تقاضا راښکته کولو او ـ ۲

 اوبه مصرفوي. 
 ـ د اوبو سپما. ۳
 کارول شویو اوبو کار اخیستل  د اوبو بیا ځلي کارول او له ککړو او ـ ۴
 د مجازی اوبو واردول – ۵
 رالیږدونې لپاره اقدام پولو بهر اوبو  ایران ته له – ۶

شي. پدې برخه کې به تر  مورده د اوبو سیاستونو سره تړاو لري چې د کتاب په دوهم ټوک کې به وڅېړل ۵لومړی 
 مورد په هکله یانی له بهر څخه ایران ته د اوبو رالیږدولو په مسئله وغږیږو.  ۶ ډېره د

 خاطر ګام پورته کولد ایران د ختیځ او شمال ختیځ اوبو د کسر تامینولو په 
 ایران ته د ننه د اوبو رالیږدونه  له پولیزو حدودو )پولو( بهر څخه

د اوبو په لټه کې  بهرله پولو  د هیواد ختیځی او شمال ختیځې سیمی د اوبو کمښت تامینولو لپاره باید د هېواد   
ترکمنستان اوبه نه لري او آبادي ېې په هغو  . اوس باید ووینو چې دغه اوبه له کومه ځایه تامینوالی شو؟واوسو

ترکمنستان کې( ترالسه  اوبو باندې والړه ده چې د منځني اسیا د لوی کانال له الرې ېې )قره قوم یا ترکمن باشی
کوي او دغه کانال هغو اوبو سره تړلی چې منځني آسیا ته له نورو هیوادونو څځه یانی له افغانستان تاجکستان او 

او قرغزستان څخه راځي. ترکمنستان پخیله اوبه نلري. که کومه ورځ د دې هیواد د اوبو ونډه له سیحون ازبکستان 
او جیحون او مرغاب څخه کمه یا پرې شي ترکمنستان به په عملي توګه په وچ ډاګ او بیابان واوړي. له دې کبله 

 کې د اوبو په لټه و.و اوسومونږ باید په افغانستان کې او له ترکمنستان ورآخوا نورو هېوادونو 
  :د هیواد په ختیځ کې د څښاک اوبو غوره توب

د هیواد په ټول ختیځ کې او د خراسان په شمال کې د څښاک اوبو لوی مصرفوونکی، د مشهد ښار او د کشف رود 
که د  دشته ده. که څه هم د کرنې اوبو نسبت د څښاک اوبو لګښت ډېر لږ دی خو د څښاک اوبه سیاسي اوبه دي.

 ۳یا  ۲ رامنځ ته کیږي خو که د یوه نه کرهڼې پنځه سوه حلقې ژورې څاګانې وتړل شي سیاسي پلوه غټه پېښه
ملیوني ښار د څښاک اوبه یوازې دوه ورځې بندې شي باید مجلس ته د وزیر د استیضاح، د الریونونو او مقاماتو 

 سره د خلکو د اخ و ډب انتظار ولرو.
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ی چې په ځواکمنو پمپاژونو سنبال د څو سوه کیلو متري شبکو جوړولو لپاره، لویې دڅښاک اوبو په خاطر د
 پانګونې، په کار لویږي.

مخ زیاتیدو په حال کې دی. د مشهد زیارتي او توریستي اړخ  خراسان د ښارونو جمعیت په تیره بیا مشهد د )لوی(
و سیالنیانو په اړه هم بیالبیل عددونه وړاندې . د مشهد د زیارت کوونکو اورځ تر بلې د غځیدو په حال کې دی

( اعالم کړي ۱۳۹۰ ـ ۱۳۷۸ملیونه کسانو پورې. د خراسان والیانو په کراتو ) ۳۰او ان تر  ۲۰تر  ۱۵کیږي له 
ملیونه وګړو ته  ۵۰پورې کابو  کلونو ۱۴۰ ۵ـ  ۱۴۱۰چې د امام رضا زیارت کوونکی او د مشهد سیالنیان به تر 

 ترسره کیږي ډېر پراخ دي. ستر اقدامات چې مشهد ته د زیارت کونکو او سیالنیانو د جلبولو په پار ورسیږي. هغه
اساسي او بیخبنایي اقدامات لکه مشهد څخه ګاونډیو هېوادونو ته د مستقیمو هوایي کرښو ایجادول، د سیمه ییزو لویو 

وایي کرښو ایجادول، د الرو او اوسپنالرو د شرکتونو او په راتلونکې کې د نورو تړیوالو هوایي شرکتونو د ه
او د روغتونونو جوړول، او د حرم  شبکو پراخول، د پارکونو، مارکیټونو، سوداګریزو او سیالنیزو فضاګانو،

مطهر په شاوخوا کې الزمه فضا ایجادول او .... نه یوازې د زیارتکوونکو او سیالنیانو د راښکلو او دجذب المل 
 پایداری موجب ېې هم ګرځي.او  ټیکاو د بلکی

ملیارد متر مکعب اوبه الزمی دي. د څښاک اوبه، روغتیا،  ۳تر  ۲/ ۵ملیونه زیارتکوونکو لپاره حد اقل  ۵۰د 
ملیونه زیارتکونکو سربیره یانې په موجودې  ۵۰خدمات، شنه فضا، د ودانیو جوړونه، هوټلونو جوړونه او ... په 

زره مستقیمو او نا مستقیمو شغلونو ایجادول.  ۴۰۰اتوالی یانې کم له کمه د ملیونه زیارت کونکو زی ۳۰وضعې د 
کېدی شي دغه عددونه د ځینو محققینو له خوا ونه منل شي خو دغه عددونه د مشهد ښار د غځېدلو او د حضرت 

کچې او د  موسی الرضا د زیارتکونکو د کچی لوړیدا د لرلیدونکو سیاستونو نتیجه دي. د جمعیت دې لوړی علی بن
او د سیالنیانو او زیارتکونکو دغو ګڼو ډلو لپاره باید اوبه له کومه ځایه چمتو کړو. له کوم ځایه  نویو مشاغلو لپاره

اوس به ووایو چې خوراکي توکي له بهر یا د هیواد له لویدیزو سیمو او نورو لیرې  ېې غذایی توکې برابر کړو ؟
 همدا پدې سربیره خدماتو اوبه او د شنې فضا اوبه له کومه تامین شي؟ ځایونو څخه چمتو کړو. د څښاک اوبه، د

اوس دخراسان والیت نور ښارونه د څښاک اوبو او روغتیایي کمښت سره مخامخ دي. یاني د والیت نورې سیمې 
 نه یوازی د مشهد ښار څښاک اوبو سره مرسته نشي کوالی بلکې پخپله هم د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. 

دې شرایطو کې به د سرحدي رودونو اوبه څه رول ولري ؟ د افغانستان او ترکمنستان هیوادونه به د هیواد په پ 
 آیا بایده ده چې اوبه له لیری هیوادونو راوړو؟ ختیځ او شمال ختیځو اوبو په برابرولو کې څه رول ولري؟

 ترکمنستان سره د اوبو ډیپلماسي باید څنګه وي؟
 وبو ډېپلماسيترکمنستان سره د ا

 

وړاندیز کوو ترکمنستان سره د اوبو ډېپلماسی د دوو انقباظي او انبساطي تیوریو په  
او د پر مخ تللی ډېپلماَسی هنر او  چوکاټ کې ترسره شي. دغه کار به ډېر سخت وي

فن غواړي . که دې مسئلې ته پاملرنه ونشي مخې ته پراته مطالب به ضد او نقیض 
 وي.

 

ترکمنستان سره ډېپلماسي باید په دریو لیدلورو او دریو پړاونو کې وکتل شي. د اوبو پایلیزه) نهایي( ډېپلماسي باید د 
دغو دریو دورو تلفیق وي. کوشنی لنډمهاله ګټې نښایي راتلونکو لویو ګټو ته زیان ورسوي. ترکمنستان سره زمونږ 

زمونږ لنډمهاله ګټې دا دي چې پر کوشنیو رودونو )په حقیقت کې ساري په توګه  لنډ مهاله ګټې ډېرې کوشنَی دي.
نهرونه او ویالې( چې کپه داغ )هزار مسجد، هللا اکبر..( سرحدي) پولي( غرونو څخه سرچینه اخلی او ترکمنستان 

ه نه مترمکعب ت ۷تر  ۵او ایران څخه د اوبو وتلو مخه ونیسو. دغه ټولی اوبه په ثانیه کې  ته ځي، بندونه وتړو
رسیږي. خو په یوه اوږدمهاله لید لوری کې ترکمنستان لوی هیواد دی چې باید له هغه څخه اوبه ترانزیټ کړو. 

متر مکعب خوږې  ۱۰۰راتلونکو کلونو پورې مونږ وغواړو کم له کم ثانیه کې  ۵۰یا حد اکثر تر  ۳۰شاید تر 
سیبیریا له دشتې او د آمو دریا رودونو څخه ېې واخلو اوبه، له ترکمنستانه ترانزیت کړو . هغه اوبه چې ولګا او د 

او ترالسه ېې کړو. زمونږ لنډ مهاله اقدامات نباید ترکمنستان سره د اوبو پر سر زمونږ اړیکې خړې پړې کړي. 
لنډه، منځنی او اوږدمهاله محاسبه شوې ډېپلماسی ولرو. حتی که لنډ مهاله کوشنیو ګټو څخه  ترکمنستان سره بایده ده

لږ مقیاس ګټه ترالسه کړو باید د اوږدمهاله ګټو په فکر کې واوسو. خامخا ایران او ترکمنستان ترمنځ د  په
سرحدی)پولیزو( سطحي اوبو مهارول پخپله یوه ارزي زیرمه، یوه سپما او زمونږ په اوږد مهاله ډېپلماسی کې یوه 

مخ بندونه جوړوو باید په پام کې وساتو چې  یانې که چېرې د دغو کوشنیو رودونو پر وجه المصالحه کیدی شي.
امتیاز ورکولو له همدې پوټانسېېل او امکاناتو  یوه ورځ به په مذاکراتو کې د لوی امتیاز الس ته راوړلو لپاره د

 څخه کار واخلو.
 ـ ترکمنستان سره په لنډمهال کې د اوبو ډېپلماسي ۱
 ـ ترکمنستان سره په منځمهال کې د اوبو ډېپلماسي ۲
 ترکمنستان سره په اوږدمهال کې د اوبو ډېپلماسي - ۳
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ترکمنستان سره په لنډمهال او منځمهال کې د اوبو ډېپلماسی کېدی شي یوډول محدوده او انقباضي نظریه او د سلبی 
په لنډمهال کې  لیدلورو په چوکاټ کې وي. خو په اوږدمهاله کې ډېپلماسی بایده ده په ګډه همکاري کې وي.

چهچه، قره تیکان،کالت چای ،  -ان پر لور د جاري رودونو اوبه باید کنترول شي یانی اړتیا ده چې په خورترکمنست
ارچنګان، الین نو، زنګالنلو او درونګر رودونو باندی بندونه ورغول شي.)د ځینو دغه رودنو د پاسه بند جوړونه، 

په عملي توګه  له مخې ۱۹۲۶لیک او د هغه دوام تفاهم ۱۹۲۱لدې ډلې درونګر، تمامیدو په حال کې ده. درونګر د 
یوه کورنی رودخانه ګڼل کیږي او ایران د نننی ترکمنستان پر لور د اوبو د خوشې کولو ژمنه نلري(. د بندونو 
رغول باید پداسی محدوده کې وي چې ترکمنانو سره زمونږ اوسني قراردادونه بشپړ رعایت شي. د ایران دیپلماسي 

د اوبو تامینولو کلي سیاست ملي ګټو او په ورته حال کې د ګاونډیتوب د ښو اړیکو ساتلو پر اساس عمل باید د هیواد 
وکړي. په داسی حال کې باید ترکمنستان سره د اوبو په برخه کې زمونږ اړیکې په هغه توګه وساتل شي چې په 

نځ ته نشي. ترکمنستان پر لور د جاری اوږدمهاله برنامو کې، چې په راتلونکومخونو کې راځي، کومه ستونځه را م
اوبو مختصر کنټرول نباید ترکمنستان پر لور د اوبو د بشپړ قطع کیدو په مانا وي. د اوبو په دېپلماسی کې کوالی 
شو ترکمنو سره مذاکره وکړو او یا اوسنۍ مذاکرې پر مخ یوسو. په دغو مذاکرو کې که چېرې الزمه وي ترکمنو 

 په پام کې ونیسو خو مونږ باید د سیالونو مخه ونیسو.  اوبو ونډه او تنظیم شوې اوبهته د ژوند چاپیلایر 
 

 .:ترکمنستان سره په لنډ مهال کې د اوبو ډېپلماسي
 الف ـ د ترکمنستان په حقابه کې د شمالی خراسان له کوشنیو رودونوڅخه نوې کتنې لپاره مذاکره

سنتې کرنې د بیلګې پر اساس او په کال کې د یو وار کرنې په اساس د ترکمنانو اوببرخه باید د غنمو، اوربشو د 
وي. په مذاکرو کې باید وکړای شو په ځینو مواردو کې د ایران اوبو ونډه زیاته کړو. د اوبو ډېپلماسی باید هغې 

ی سطحه چې د ښه ګاونډیتوب ساتنې ترڅنګ سیالونه کنترول کړو او اساسي روانی اوبه په ټاکل خوا ته هدایت شي
سلنی  ۵۰او په اوبو کې خپله ونډه له  په تنظیم شوې بڼه د غنمو او اوربشو د کرنې د الګو پر اساس خوشې کړو

څخه لوړه کړو. خامخا؛ که ترکمن چمتووالی ولري کوالی شي په سرحدي رودونو باندې د بند جوړونې په پانګونه 
 کې مشارکت وکړي او تنظیم شوې اوبه ترالسه کړي.

د اوبو د  او سیاستوالو او یا ېپلماسی د اوبو د ماهرینو کار په خپله په بهرنیو چارو وزارت کې فعاله ډدغه 
 د الین رود په تیره بیا پېژندونکو سیاستوالو شتون ایجابوي. مشهد پر لور د ځینو رودونو د اوبو د یوې برخې اوبو

د اجراکولو لګښت به لوړ وي، خو دغه کار به یوه او شاید د نورو رودونو د راګرځولو امکان شته ) د پروژو 
 (  ورځ ترسره شي. مشهد پر لور د دغو ځینو رودونو راګرځول ترسره شوي یا اجرا کیدو په حال کې دی.

البته د خراسان او ترکمنستان د پولې په اوږدو)څنډه( کې پرتې کوشنی دشتی او ایران په خاوره کې د ننه د غره 
ې پخپله د پراختیا امکان لري. که د دغو رودونو پر مخ کوشني بندونه احداث شي، د پولي د لمنو )راغونه( ځمک

 ځمکو یوه برخه به ېې تر کرکېلې الندې را شي.
په هر صورت د مشهد ښار او د امام رضا زیارتکونکو، دڅښاک اوبو لپاره، او د خراسان د شمالی دشتو د پراختیا 

ولو اوبو څخه کار واخلو. له نیکه مرغه اساسي مطالعات د پولې اوږدو په زیاتو لپاره باید له ټ اړتیا وړ اوبو
یا د اجرا کیدو په حال کې دي . په هر ځای کې چې مطالعات نه دي ترسره شوي  رودونو کې سر ته رسیدلي دي

 باید ژر تر ژر اقدام وشي.
 

  :ولو په پار ګام پورته کولد ترکمنستان پولې پر لور د کوشنیو جاري رودونو د اوبو کنټرول –ب 
په اصولې توګه داچې دغه رودونه ډېرۍ ېې پر پوله عمود واقع شوي او د ایران په خاوره کې د ننه د هغوی پر 
مخ د زیرمه کولو یا انحرافي بندونه جوړیږي لدې امله ترکمنستان نشي کوالی د دغه شان بندونو پر ساخت جدي 

پر ستنو  ډېپلماسي محاسبه شوې او پر حقوقي او د سیاسي راکړې ورکړېنېوکه او اعتراض وکړي. که چېرې 
 (۲۷)وي نتیجه به ورکړي )ستنو( والړه او مستنده

 
 نور بیا

 
 ترکمنستان سره په منځمهاله کې د اوبو ډېپلماسي
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ګټېې کارستونه: د کپه داغ په غرونو کې په تېره بیا هزار مسجد برخه د کارستونو د اوبو زیرمې ال تر  (۲۷) 
اخیستو الندې ندي نیول شوي. البته د کارستي چینې او د کارستي زیرمې باید مطالعه شي) د هزارمسجد کارستونو 

کم له کمه  مطالعه ترسره کېدو په حال کی ده( وړاندیز دادی چې د لیندی )تیرکش( له دې وروستې غشي څخه نباید
کلنې مودې په دوره کې د رسوبي زیرمو اوبه د  ۵۰ـ  ۴۰تر یوې پېړی پورې ګټه واخېستل شي. په یوې لنډمهاله 

ختمېدو په حال کې دي. د کارستي اوبو د ختمیدو اڼکل هم په همدې موده کې دی. له دې کبله کارستونه نباید د 
وي چې د کارستونو اوبه د نورو نسلونو لپاره  رسوبی زیرمو ستونځې سره مخامخ شي.. زمونږ سیاست باید دا

ملیارده  ۲/۵څه ناڅه د  پما کړو. البته د هزار مسجد د کارستونو د زیرمو په هکله ډېر خوشبینانه ارقاموساتو او س
مترمکعب دي. یانې د دوستی بند د ظرفیت دوه برابره اوبه. کارستونه باید مطالعه شي خو اوبه ېې باید ونه لګول 

ه پرې بحث وشي. د هزار مسجد کارستونو اوبو شي. دغه کار لدې چې کورنیو سیاستونو سره تړاو لري ،وروسته ب
شي.  څخه کار اخیستنه او مشهد ته د دغو اوبو رالېږدول به په عملي توګه د سرحدي رودخانو د رسند د ټیټیدو المل

که چېرې مطالعات جامع او ګڼ اړخیزه نه وي ښایي کارستونو اوبو څخه په ګټې اخیستو سره د پولي څنډو کلي او 
ین نو او د هغه اړوند کلي، ارچنګال او....د اوبو له لوی کمښت او د چاپیریالي ژوند له ستونځو سره آبادی لکه ال
 مخامخ کړو.
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