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 د اوبو بین المللی قوانین
 دوهمه برخه
 دویم فصل

 
 :ترکمنستان سره په منځمهاله کې د اوبو ډېپلماسي

د  منځمهاله ډېپلماسي به ترکمنستان له الری اترک او آمو دریا څخه سرحدي سیندونو په باب ترکمنستان سره زمونږ
راوڅرخیږي.اترک په باب زمونږ کورنی سیاست باید د دغه سیند او د هغه د په محور  اوبو د لیږدونې احتمال

 سرښاخونو د اوبو کنټرول پر بنیاد وي.
ملیونو مترمکعب په ظرفیت(  ۳۰دامهال په رضوي خراسان کې تبارک بند او په شمالي خراسان کې د شیروان ) 

جوړ شوي دي. کورني سیاست له مخې کتل ملیون مترمکعب په ظرفیت( بندونه  ۶۰او شورک او د شیرین درې)
شي.کوالی شو  کیږي چې د قوردانلو، دربند، پوستین دوز او،،، بندونه د اترک او د هغه د سرښاخونو پر مخ وتړل

 ان د مراوه تپه په محدوده کې او د اړتیا په صورت کې یو بند د اینچه سفلی په محدوده کې جوړ کړو.
 

چې دغو طرحو سره مخالفت وکړي خو ملي منافع دا ایجابوي چې دغه بندونه جوړ  د ګلستان والیت ګټې ایجابوي
 شي. ملي ګټې نباید د سیمه ییزو او والیتي ګټو قرباني شي.

کوالی شو ګلستان والیت ته له دغوبندونو د حقابې په عنوان تنظیم شوې اوبه په پام کې ونیسو. ان د دې وړاندیز 
کېدی شي له مراوه تپه څخه څو کیلومتره وروسته په اترک رود کې خوشی  چېکیږي چې دغه تنظیم شوې اوبه 

د اترک کیڼ ساحل پر لور یانی په ترکمن صحرا کښې د ننه منحرفی  شي له هغه ځایه د یوه انحرافی بند له الرې
شي او ترکمن اوبه له اوسني مسیره لیرې شي او د یوه کانال له الری ترکمن دشتې ته واردې  شي. یانې د رود

 خړوبی کړي. دشتې تر ګنبد پورې
هغه اوبه چې چات ته رسیږي باید د چاپېریالی ژوند د اړتیاو رفع کولو په حد کې وي او دغه کار په هغو سیالبونو 
چې غیر قابل کنټرول دي تامینږي. که په دې لړ کې چاته کومه خساره رسیږي کوالی شو هغه د خساری په 

ې وړاندیز شوی اوبه رسوونکی کانال په محدوده کې چې هغوی ته اوبه رسوي د نوې ځمکې ورکولو سره او یا چ
په سپارلو )ورکولو(، جبران کړو. سربیره پردې د ترکمن دشتی وروستی برخه داسې هواره ده چې وړاندیز شوي 

لوړوالي  نه که څه همکانال له طریقه کوالی شو په ثقلی توګه هغې ته اوبه ورسوو. د قوردانلو شیرین درې بندو
راتلونکو کلونو په  ۲۵ – ۳۰نظره له شیروان قاروچ دشتې څخه څو سوه متره ښکته واقع شوي دي کیدای شي 

لورلید کې د دغو دشتو د ښارونو او کلیو د څښاک اوبه چمتو کړي. همدا اوس د شیرین درې، بجنورد اوبو د 
ه. که چېرې د جمعیت د زیاتوالی وضعه او د یادو دښتو صنعتي د پمپاژ په مرسته تر کار الندي د لیږدونې کرښه

راتلونکو کلونو کې قوردانلو بند یا حتی شیرین درې څخه د  ۲۵ – ۳۰کېدنه په اوسني ترتیب دوام ومومي په 
 څښاک او صنعت اوبو لیږدونې کرښه، شیروان او قاروچ ته او په بیړنی صورت کې مشهد ته الزمه ګڼل کیږي.

خراسان کوالی شي د مشهد ښار څښاک اوبه او د مشهد دشتې د کلیو اوبه ل کلن لید لوري کې شمالی په یوه ش
کوالی شو د مشهد اړتیا وړ اوبو یوه برخه د شمالی خراسان له اوبو څخه تامین کړو. یانې د اترک  تامین کړي .

پمپ کړو. مشهد ته په شمالی  پر لورې جاری دي هغه مشهد پر لور ګلستان والیت اوبه چې په طبیعي توګه
خراسان کې له موجودو او تر کار الندې بندونو څخه د اوبو د لېږدونې مطالعات په نامنظمه توګه مخکې تر سره 
شوې دي باید دغه مطالعات بشپړ شي. ډاډمن یو چې دغه سناریو به یوه ورځ په جدي توګه تعقیب شي او ډېر 
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شمالی خراسان او د ګلستان والیت پخپله د اوبو له کمښت سره مخامخ  احتمال لري چې عملي به شي .البته چې
دی.خو که د اوبو د لګښت اوسنی بهیر اصالح نه کړو د څښلو اوبه یا د ښارونو سیاسي اوبه تامینول به د کرنیزو 

. یا باید په دوه الرې پر سر والړه ده اوبو مهمه برخه ځان ته ځانګړی کوي. کرکیله د ایران په ډېرو ځایونو کې
لګښت کې په سپما کولو سره، د ښارونو او کلیو د څښاک اوبه تامین کړي او یا د اوسنی الرې په دوام سره هم 

 ښارونه ستونځې سره مخامخ کړي او هم کرهڼه نیمه تعطیل کړي.
فني مسایلو په  لسیزی راهیسې په ایران کې د اوبو ستونځه فني ستونځه نه ده. د ۱۳۸۰باید پاملرنه وشي چې له 

برخه کې څه د بندجوړونې په چارو کې څه د شبکې او پمپولو په چارو کې ایران نه یوازی په ځان بسیا َدی بلکې 
او د ستندردشویو  چاڼولو د فاضالبو د فني پوهې د صادرولو په حال کې َدی. که مونږ فني ستونځه ولرو هغه

بته د باکیفیته تجهیزاتو رغونې په برخه کې لکه د اوبو لوی اوزار او د چاڼیزو اوبو ترالسه کولو په کار کې دي. ال
پمپ ماشینونو په برخه کې ال هم ستونزه لرو. خو د بندونو په جوړونه کې حتی د کارون  اوبو ویستلو او قدرتمنو

 خوا جوړ شوي دي.لویو بندونو څخه شمیرل کېږي، تقریباْ سل په سلو کې د ایران ل لوی بند په څېر چې د نړی له
په څانګړې توګه د ګټې اخیستو مدیریت( اقتصادي،  ستونځه اساسي توګه مدیریتي) لدې کبله د ایران د اوبو

ټولنیزه او حقوقي ده. حتی د اوبو په چارو کې د سیاستوالو بیځایه السوهنې، مدیریتي او فرهنګې مراندې او 
 ریشې لري..

اترک له الرې د ایران او ترکمنستان د ګډې پولې پر لور جاري دي  نو ملي ګټې ایجابوي چې هغه اوبه چې
سرحدي محدودې ته له رسیدو مخکې کنترول او حتی د ګلستان والیت اوبو برخه د هغه کانال په وسیله چې له 

 پولې لېرې کیږي هغه والیت ته هدایت کړو.
مکعب اوبه ترالسه کوي، هغه رودونه چې د ملیارد متر ۲۲کابو  ترکمنستان همدا اوس د اَرال حوضې د رودونو

هغوی سرچینه په اصولي او طبیعي توګه ترکمنستان پورې تړاو نلري.. د پولې اوبو کنټرولول کومه نوې ښکارنده 
یا کوم نوی کار نه دی د نړی په ډېرو ځایونو کې له هغې ډلی په همدې ترکمنستان کې دغه کار پېښ شَوی َدی. 

اقداماتو کې کېدی شي په ځانګړي ډول هغه برخه چې د پولې اوبه کنترولیږي د  دې ډول یقیني خبره ده چې په
مقابل لوري پرې اعتراض وي. خو باید ده چې د اوبو ډېپلماسي پر دغو ستونزو بریالیتوب ترالسه کړي. په 

 راتلونکې کې به اوبه ډېر لوړبیه کالَي وي.
کلن منځ  ۱۰ – ۱۵ن صحرا پر لور د جاري اوبو اړول باید په یوه د اترک سرڅانګو د اوبو کنترول بشپړول، ترکم

له دې امله دې کار سره اړوند ډېپلماسي یانې ترکمنو سره خبرې اترې، نویو تړونونو او  سیاست کې ولټوو. مهال
اله الزمي دي. ترکمنستان سره د اوبو منځمه(  ۱۹۲۱ – ۱۹۲۶هوکړو ته رسیدل او په مخکینیو هوکړو بیاکتنه )

  باید د نویو هوکړو په بنیاد والړه وي. ډېپلماسي
سمه ده که چیری مخزني بندونه او انحرافي بندونه پولي څخه لېرې پرتو سیمو کې او په تېره بیا په سرښاخونو کې 

مادې  ۱۶تړون د  میالدی ۱۹۲۱وي په اصولي توګه حقوقي لحاظه ترکمنستان نشي کولَی کوم اعتراض وکړي. د 
اوبو ساختمانی تاسیسات جوړ شي. او د سرښاخونو په تړاو کوم محدودیت نه ده  خې اترک رود د پاسه نباید دله م

تفسیر َدی چې مونږ ېې کوو. خو که چیری ډېپلماسي فعاله نه وي دغه چارې  –البته دا هغه سپړنه  لیکل شَوی.
 همکاریو په اړیکو کې خنډونه رامنځ ته کړي.کیَدی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښه ګاونډیتوب او د پراخو 

ترکمنو سره زمونږ منځمهاله ډېپلماسي باید د اوبو ساتنې او د دوه اړخیزو ښو اړیکو د ساتنې پر محور 
راوڅرخیږي. دا چې د ترکمنانو) ترکمنو( د غوښتنې په بدل کې څه ورکوو، دا کار په ډېپلماتیک ظرفیت پورې 

ګازو لیږدونې د نل  اږو اوبه ور نه کړو. ان که د اوبو په بدل کې ترکمنو سره د کالیو اوتړاو مومي.. باید زیار وک
لیکې په ترانزیټ کې مرسته او مهرباني هم وکړو ستونځه نه لري. البته د هغو بندونو او تاسیساتو ترشا زیرمه 

مومي کیَدی شي پخپله د راکړی شوې اوبه چې په ترکمنستان کې د اترک او کوشنیو رودونو په سرښاخونو کې پای 
ورکړې )مبادلې( کالي واوسي. کېَدی شي د ایجابي سیاستونو په واک کی سلبي اوزار واوسي. دغه مبادله هم باید 
اوبه د اوبو په بدل کې وي. د کوشنیو رودونو د اوبو راکړه ورکړه چې له ایران سرچینه اخلي د زیاتې کچې اوبو د 

 وي. ترانزیټ حق په مقابل کې 
که ټاکل شوي وي مونږ هغه اوبو لپاره چې سرحدي اترک ته رسیږي ترکمنانو سره کوم ګډ بند ورغوو باید 

زیاته ونډه ولرو. څکه چې د اترک حوضې لویه برخه د ایران په  ٪۵۰ډېپلماتیکې هڅې هغه شانې وي چې مونږ له 
یت بحث په اوږدمهاله کې مطرح کیدی شي. لدې خاوره کې پرته ده. د اترک اوبو کنترولو لپاره زمونږ د ملي امن

 امله اقتصادي سپما اصاْل مهمه نده.
 

خوږې اوبه به په یوه پنځوس کلن لیدلوري کې حتی له هغه هم په کمه موده کې، په 
ایران کې په ځانګړي توګه د ایران په ختیځ او مرکز او په ټوله منځنَی آسیا کې، تر ټولو 

 څوک چې د اوبو خاوند وي په سیمه کې د قدرت خاوند َدی.لوړبیه کالي وي. هر 
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د اوبو حتی یوې یو لېټره چېڼې لپاره هم باید پالن ولرو. هغه رودونه خو بیا بیله خبره ده چې په هره ثانیه کې ېې د 
 الْ متر مکعبو ته رسیږي . ښایي ځینې بندونه چې د اترک د سرښاخونو د پاسه جوړوو اص ۵۰۰سیالونو اوبه 

یو بند په ځینو کلونو کې اوبه نه لري. خو په راتلونکې  اقتصادي ګټه ونلري. حتی شیروان کې د شورک بند په څېر
 -کې به ېې اوبه هغه کالي وي چې که چېرې هر څو کلونو کې یو وار هم یو بند له اوبو ډک شي خپل اقتصاد )ګټه

 وټه( به بشپړ کړي .
روغه نه ده باید پام ېې وي هغه بندونه چې د سرحدي رودونو اوبه کنټرولوي  هغه کسان چې بندجوړولو سره ېې

بند « د»مادې د  ۱۷د اوبو امنیت. همدې کبله د څلورمې برنامې د  یانې د ملي امنیت، خوراکي امنیت د څښاک
-دکلنیو) بند له مخې دولت مکلف َدی سنواتي« ه»مادې د  ۱۴۰)فقری( له مخې او د دولت د پنځمې برنامې د 
اوبو  له له پولیزو سیندونو او د اوبو له ګډو سرچینو څخه د هیواد هرکلني( بودیجې په چوکاټ کې الزم اعتبارات،

برخې څخه د ګټې اخیستو او د استحصال، تنظیم، لیږدونې د طرحو په اجراکولو کې د چټکتیا په موخه منظور 
به ، د مبادلی او په بیالبیلو برخو کې د مذاکرو د پرمخ وړلو له کړي. پر دې سربیره همدغه بندونه او د هغوی او

مونږ  اوبه د اوبو د ترانزیت په بدل کې.د ډېپلماټانو السي اوزار دي..  دې ډلې د اوبو رانیولو او ترانزیټ لپاره،
و شیانو پرته کوالی باید حتی د نفتو او غازو، یورانیوم او نورو معدنې سرچینو په بدل کې هم اوبه ورنکړو. له دغ

په دې اساس اقتصادي محاسبې او حتې د ژوند چاپیلایر ځینې مالحظات  شو ژوند وکړو خو بی اوبو ژوند نشته.
ملي امنیت پر وړاندې پاتی راځي. خو دغه خبره د دې مانا نه لري چې بیځایه لګښت وکړو یا د ژوند چاپېلایر په 

سپما او د ژوند چاپېلایر ساتنی لپاره حلالری او وړاندیزونه وړاندې کړو  باید د اوبو اقتصادي فکر کې و نه اوسو.
چې د ملي امنیت ساتنې لپاره وي. د دې کار لپاره یوه ډیره غوره الر د ځمکی پرمخ او دځمکالندی کاسو اوبو 

غه شان پول او د ځمکې الندې اوبو د زیرمو ځواکمنول دي. که نن باید د سطحي اوبو مهارولو لپاره د مدیریت
نه دی کړی چې خپل ځای کې  پیسې ولګوو هغه ځکه چې دځمکالندې اوبو په لګولو کې مو د دشتو تعادل رعایت

 به دې موضوع ته راوګرځو.
 

 اوږدمهاله کې د اوبو ډېپلماسي:پهترکمنستان سره 
ډېپلماسی کې له دغه هیواد  لکه څنګه چې مو وویل مونږ ترکمنستان سره، له بهر څخه د اوبو تامینولو په اوږدمهاله

 او افغانستان سره هوکړې ته رسیدو او سره ځانګړو اړیکو ته اړتیا لرو. د هریرود اوبو څخه ګډې ګټې اخېستو
سره همکاری ته اړتیا لرو. په دریم پړاو کې یانې د هیواد ختیځ لپاره د  پراختیا لپاره ترکمنستان هریرود حوضې

له ډېپلماسی کې ترکمنستان باید زمونږ متحد وي. په دې مرحله کې ترکمنستان کوالی شي اوبو برابرولو په اوږدمها
او رابط هیواد په توګه مونږ ته اوبه ترانزیټ کړي. بله چاره دا دی چې ترکمنستان د خپلو اوبو ونډې  د یوه واسط

کیدای شي  کې د اوبو ډېپلماسي یوه برخه قراقوم )آمودریا( څخه پر مونږ وپلوري. ترکمنستان سره په اوږدمهاله
 پخپله څلور لیدلورې ولري: 

 
  مشارکتي پراختیا کې همکاري: لیدلوری: د هریرود حوضې په ۱
پراختیا لپاره هوکړې څخه ګټې اخېستو ـ ساتنې مشارکتي ساتنې او  افغانستان او ترکمنستان سره هریرود حوضې -

اړوند برخه کې په  ته رسیدنه باید زمونږ د منځمهاله او اوږدمهاله برنامو برخه وي. دغه برخه هریرود سره په
 تفصیل عنوان شوې ده.

 
 له اوبو ګټه ترالسه کول: سیر دریا د آمو دریا حتی -لورلید ۲

شوې  سره اړوند اوبو د ډېپلماسی په برخه کې توضیح وهیوادون حوضو دغه همکاریګانی د آمو دریا او سیر دریا
 دي. 

 
 له نورو رودونو څخه ګټه پورته کول : ولګا ، ا ُب او د هغې له څانګې ایرتش او د روسیې سایببریا لورلید ـ ۳

 دي . شوې .... حوضې سره اړوند هیوادونو اوبو د ډېپلماسی په برخه توضیحدغه همکاریګانې د ولګا ، اُب او
 
لېږدونه:  د یوې برخې پېرودل او ایران ته له اوبو ونډې ملیارده مترمکعب ۲۲له  د ترکمنستان –.لورلید  ۴

ملیارده مترمکعب معادل اوبو ونډه لري.  ۲۲له اوبو په تېره بیا آمو دریا څخه کابو  ترکمنستان د منځني آسیا
کار اخلي. ترکمن کوالی شي له  کانال د مسیر سیمو څښاک لپاره له دغو اوبو څخه د کرنی او د قره قوم ترکمنستان

 دغو اوبو څخه تر څلور ملیارده متر مکعبو پوری د الندی طریقو په کارولو سره سپما وکړي. 
 

 بیلګی د ابو په کم لګښته بیلګو بدلول کرنیزې .۱.۱
 د اوبونې د طریقو ماډرن کول.  ۲.۱

 تبخیر څخه مخنیوي لپاره د نویو طریقو موندل .۱. ۳
 ساختاري تغییرات  ګټې اخېستو په شرایطو کې ځینې –ټولنیزې .  ۱. ۴
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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
 

 د اوبو د نرخ زیاتول.  ۱. ۵
ترکمن سپما کولو سره د اړوند کارونو له ترسره کولو پرته، د  کرلو ساحی( د کچې راټېټول : دد کر کیلی ).  ۲

 کته کړي او اوبه پر مونږ وپلوري.خپلی کرکېلې کچه راښ
 
ترکمنو سره د مجازی اوبو واردولو لپاره مذاکرو کې ورګډ شو یانې د روسېې د صنایعو لپاره د مالوچو د  – ۳

اړتیا وړ د قندو چغندر او محصوالت وکري. او محصوالت پر مونږ وپلوري. نو داچی  کرکیلې پر ځای زمونږ
 دې ځه ورکوو باید د مذاکرې په میز ښکاره شي. مونږ تر ټولو لوړ کوم کالياوس مونږ د دغې پېرېدنې په وړان

د ریلګاډي، جاده یي او د نللیکو ټرانزیټ دی.  څو ېې پدې برخه کې وړاندې کړو هغه د ترانزیټ حق َدی. چې لرو
ودولو او تعطیلولو لپاره د خپلو بحراني دشتو د اوبو د څاګانو محد مونږ هم د دې مجازي اوبو واردولو په مقابل کې

 تدبیرونه )الری چاری( نیوالی شو.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بیار ون
 

 سرحدي سیندونو لپاره د وړاندیزونو ډلبندي / ټولبندي
 
 

 

 د اوبو د ډېپلماسی لنډېز: ترکمنستان سره
ـ اوږدمهاله برنامه: په نه چندان لېرې راتلونکې کې به ترکمنستان  ایران لپاره د اوبو  ۱

د  کلن لورلید کې، ترکمنستان آمو دریا او ۲۵د ترانزیټ یو لوی هیواد وي. په یوه 
سایبریا او ولګا اوبو ته د رسیدنې مسیر دی. ترکمنستان سره د اوبو لنډ مهاله هر ډول  

 ډېپلماسي باید اوږدمهال لید لوری هم په پام کې وساتي.
 منځ مهاله ډېپلماسي –ـ ۲
ـ په منځمهال کې باید قانون له مخې د اترک او د هغه د سرشاخونو څلورمه او  ۱ـ  ۲

کړو. لدې چې د روسېې او بیا وروسته د شوروي پر مهال مو  پنځمه برنامه کنترول
اترک لپاره تفاهم لیک درلود باید داسی چوکاټ کې حرکت وکړو چې ترکمنستان سره 

 زمونږ  اړیکې نیکې پاتې شي.
په لنډمهاله او اوږدمهاله کی باید ترکمنستان وهڅوو د هریرود حوضې په  ۲ـ  ۲

 اختیا کې مونږ او افغانستان سره همکاري وکړی.ټېکاومنه سیمه ییزی  مشارکتي پر
ـ لنډمهاله برنامه: په همدې موده کې  باید د ټولو کوشنیو رودخانو اوبه چې شمالی  ۳

خراسان څخه سرچینه اخلي او ترکمنستان ته توییږي کنټرول کړو. همدي حال کې باید 
سیاستونو ته  زیان و نه زمونږ ډېپلماسی باید  هغه شانې وي چې منځمهاله او اوږدمهاله 

 اړوي
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