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 ټولبنديډلبندي / سیندونو لپاره د وړاندیزونو  سرحدي

 ۱۴۰برنامی د  بند او د پنځمې« د»مادی د  ۱۷د څلورمې برنامې د  )برنامې د قانون له مخې د څلورمې او پنځمې

 ولیت لري.ئدولت د پولې د اوبو د کنټرول مس (بند «ه»مادی د

د تعقیب او وڅاري. ) البته  زو سیندونو( د هر اړخیزو مطالعاتو طرحه)پولیـ د برېښنا وزارت د سرحدي رودخانو ۱

 (  ه دیالزم مطالعات ترسره شوي او یا د اجرا کیدو په حال کې دي خو دایمي څارنه ېې زیاتو سرحدي سیندونو

بیا هریرود  په تېره پراختیا لپارهي مشارکت یټیکاومن ېسیمه ایزد د سرحدي سیندونو حوضو  دې ـ برېښنا وزارت ۲

د . او هلمند لپاره مخکښ شي څو وکړای شو هم معموله اوبو برخه ترالسه کړو او هم مجازې اوبه واردې کړو.

د منلو په صورت کې د سیند )رودخانی( له اوبو څخه د ټیکاومنې سیمه ییزې مشارکتي نظرېې د شریکو حوضو 

مطرح  ، چې پدې کتاب کېپاملرنې له مخې ددو حق ته د اوبو د ونډې مشخص کی اومتناسبې او منطقی ګټې اخیستو 

 ېباید د حقابی او سیمه ییز وزارتونو سیاست نورو اړوند د لې دي، د بهرنیو چارو وزارت اوئعمده مس ،شوي

 .اوبو په لټه کې وي وازې دی ټیکاومنې او پایدارې پراختیا پر شاوخوا راوڅرخیږي نه دا چې

و مطالعاتو طرحه چې پر هغوی د نامستقیمې خیزهراړد ( اوبو اوړیدونکو پولوله )بهر ه هیوادله ـ د برېښنا وزارت  ۳

مطالعات ترسره  نورو زیرمود ، ایرتیش، او د سند سیندونو او ، ولګا، اُبآمو دریا موجود َدی لکهالسرسي احتمال 

. شي او هغه بشپړ کړو هر الس. باید ترسره شوي مطالعات تید له صفر پېل شي. سمه ده چې دغه مطالعات نباکړي

 د مسیر د ګټې اخېستونکو ،حقوقو، د مسیر هیوادونو تطبیقي حقوق نړیوالو، د لوئربیره پر فني مسدغه مطالعات س

مطالعات، د چې کوي سربیره وړاندیز په دې لې هم رانغاړي. ئاو سیاسي مس ي، اقتصاد، ټولنیزېعرفي حقوقو مسئلی

  پر لور حرکت وکړي. نظرېې د اراختیپ سیمه ییزې پایښتمنې

د جوړونې جوړولو په پانګونه کې شریک شي.  د تولیدي دستګاود برېښنا ، د ګاونډیو هېوادونو وزارت ـ د انرژۍ ۴

 د بریښنا .لري غواړې لومړیتوبو برېښنا د اوبو پمپولو لپاره ایرانوکتل شي چې که چېرې  دپه قرارداد کې بای

 . په همدې حال کېپه تمه نشو ولو تهتولید پمپ شي د بریښنا باید اوبه هرچیرته کهخه دا وي موڅخه  تولیدولوانرژی 

باید په ې په ځېر پروژې اوبیزی برېښنا پروژ ارمنستان سره ي)ل شد ګټورتیا یا ګټې ترالسه کول له پامه ونه غورځو

 مخ یووړل شي( ټینګه پر

 وزارت انرژید لپاره دې  اوبو پانګونی بهراو له هیواده  ې تامینولوپانګ طالعاتومد  زیرمو اوبو له هیواده بهر – ۵

توګه د  هي پبیلګ الیحه پارلمان ته وړاندې کړي او د عوارضو د وضعې په صورت کې الزم اعتبارت ترالسه کړي.
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ي څښاک لایر او کلیوال ۱۰۰لټر لپاره  ۱ ،۵ هر اوبو ریاله او معدني ۵۰ښاري څښاک اوبو له هر متر مکعب څخه 

د هیواد له بندونو څخه ترالسه شوو  او په بیه ترالسه کړي اساس د کال ۱۳۸۹ریاله د  ۲۵مکعب لپاره  هر متراوبو 

ه پول پیسې باید دغ زیات شي.ور ریاله ۱۰په حقابی اساس په کال  ۱۳۸۹کرنیزو اوبو هرمتر مکعب په بدل کې د 

او کاني له پولې بهر اوبو په مطالعاتو کې په تېره بیا د خوږو  او وزارت په واک کې ويي  انرژسل په سلو کې د 

د اوبو په  باندې ده ه او هیوادونګوپان په چارو کې يدتولی پهنا ښاوبو برید باندې  له بهرڅخه د هپېرودن هپ بواو

 شاوخوا پهګه د ایران په ځانګړې توکې  شبکوپه  د اوبو لیږدونېبهر  ههیواد بندونو په جوړونه کې د او بورسونو کې

 .يولګو حوضه کې تمدني

په  ونور خو تبلیغاتو او د ماهرینو او پوهنتونوالو اومخکښ شي او په علمی استدالل او پد برېښنا وزارت باید  - ۶

 تیره پهبرخه کې د ځانبسیاینی بحث محصوالتو  کرنیزو ځینو د، ابته کړي چې په اوسنیو شرایطو کېمالتړ دولت ته ث

د اوبو  محصوالتو صادرول یانې له هیوادهد  د میوې په څیربیا لکه هندوانه، خربوزه ، بادرنګ او حتی د ونو 

مجلس څخه هغه قوانین بریالی شي څو  ردېوزارت باید پ ژیوړیا غورځول دي. د انرپه اوبو  او د هیواد د صادرول

اجرا  سمې بیلګېد کرنیزو تولیداتو د ننه  او هیواد کې د پاس کړي چې د محصوالتو تولید لپاره په ونډې ټاکلو سره

کې اوبه لګوونکې  حدینو ته اړتیا ده چې په معقول قوان داسیبابیزه لګیدو مخه ونیسي. دغه راز د  د اوبو لپاره کولو

 او پدې توګه مجازی اوبه واردې کړو. له بهره وارد شي غذایی محصوالت

ړای شي دکرهڼیز جهاد وزارت قانع کړي چې یوځایي مجلس ته هغه لوایح وړاندې کړي وزارت باید وک د انرژی – ۷

په حال کې دي د هندوانې،خربوزې او او تشېدو  ولویدېې  یرمېدشتو کې چې د ځمکې الندې اوبو ز چې په هغو

خوره محصوالتو له  په ځمکه کې وي( اوبه ،وله کر تر لَ کال تر سره، محصول چې  کرنیز هغه ) صیفي جاتو په څېر

 په او یا یا د دغه محصوالتو کرنه جغرافیه یی موقعیت ته په پاملرنی سره په برخو وویشي ی وشي.کرنې مخنیوَ 

 شنو کورونو له الری وکرل شي.د ټولیزه توګه محصوالت باید 

پیل کې د په وزارت ي کړي څو بهرنیو چارو وزارت باید بهرنیو چارو وزارت سره الزم مذاکرات عمل انرژيـ د  ۸

لپاره الزم ولې آخوا اوبو تامینولو پتخصصي مرستیالیز حد کې د سرحدی او له په لوېې ادارې په کچه او بیا وروسته 

په یقین د اوبو ډېپلماسي هڅانده شي. بهرنیو چارو وزارت کې په پدې توګه څو .کړي. تخصصي جوړښت رامنځ ته

بهرنیو چارو وزارت کې د یوه په  چارو وزارت کې د اوبو دېپلماسیه بهرنیو پبه سره تر راتلونکو شلو کلونو پوری 

 عمده مرستیال په کچه را منځ ته شي.

ئوالن ور مس، اطالعاتو وزارت، د ایران سفیران او نمایندګی او د ایران نوزارت انرژی، د بهرنیو چارو وزارت ـ ۹

توګه زمونږ شاوخوا حوزه کې له ترکېې، ارمنستان،آذربایجان، ځانګړی په ځایونو کې  په ټولو ه بهر کېباید هیواد

، د اوبو قراردادونه او اوبو لهئاکستان حتی هند پورې د اوبو مستر روسېې افغانستان او پ ریې، عراقترکمنستان، سو

تګاوې دس بهرنیو چارو وزارت او اړوند نورې راز د ههمدغ. تر څار الندی ونیسيسره اړوند نورې چاري په ځیره 

لې په تړاو د دې هیواد ئباید ګاونډیو او نا ګاونډیو هیوادوړنو سره د اسراییلو هر ډول قراردادونه وڅاري او د اوبو مس

 ي.و اوسسیاسي فعل او انفعاالتو په بهیر کې 

په ګډه  باید هونوزارت ولئمس وزارت ، بهرنیو چارو وزارت او لکه د سوداګری او اقتصاد په څیر نور انرژيد  – ۱۰

په  کې له سایبریا تر فرات هپراخې حوضپه ، زمونږ شاوخوا او غځېدلې او تنظیم شوې اطالعاتي پایګاه هوېړتوګه یوه 

 اوږدمهال کې پدې پایګاه کې حتی د خوږو اوبو د یوې چینې آمار هم باید ترتیب شي. .رامنځ ته کړي سوریه کې

 هټولپه  د اطالعاتو ترالسه کولو او د هغوی ترتیبولو لپاره زمونږ په شاوخواـ د ایران د هوا پېژندنی سازمان باید  ۱۱

 تونه ولري.الزم جوړښ اوبیزه حوضه کې

ډله په ډېره لوړه کچه د جمهور ریس په مشرتوب ردایمی کاځانګړې ـ دولت باید د اوبو یو ځانګړې کمیسیون او  ۱۲

 او د وزارت په منشی توب رامنځ ته کړي.
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عوامل لکه د  ټوللګیا  کېکار ه پ اید کوټلی الزم ګامونه واخلي څود بهرنیو چارو وزارت باو وزارت  نرژيد ا - ۱۳

 نظامی او پوله ساتي( سلوال ځواکونه )وو ا، مصلحت ملي امنیت ، د نظام ،، د دولت پالویشورا مجلس اسالمي

 .له کې واحد او یو السه سیاست ولريئیه قوه د اوبو په مسئقضا

پدې لورلید  تصویب کړي او داسی قوانین وضع کړي چې کلن لورلید سند ۵۰مجلس د هیواد  اسالمی شوراد  – ۱۴

 قوانیو څخه وي.له  وډېرو بشپړ اوبو قوانین باید د نړی د اوبو د د ایران د اوبو تامینول وویني د ایران د ېې کې

حتی  ټولو کنوانسیونونو سره پیوستون ومومي. ند بین المللياري چې اوبو سره اړومجلس باید دولت ته دنده وسپ - ۱۵

هیوادونو ترمنځ او لویو وچو ترمنځ  او ترمنځ کنوانسیون په ځانګړي توګه حوضو نوۍ ښ شي څود ایران دولت مخک

چې د مان له خوا تصویب شي . کله ئله د ملګرو ملتونو سازاو د اوبو د ترانزیت مس د اوبو د لیږدونېې په برخه کې

ه په کنوانسیون ، حالت يله باید له شعارئد بشریت د حق د اوبو ورځ او د اوبو کال تصویبوي مس سازمان وملګرو ملتون

 معاهدې او قانون واوړي.

 جوړځانګړی کمیسیون )کورنی او بهرنی( اسالمی شورا مجلس باید د هیواد د اوبو امنیت تامینولو لپاره د  – ۱۶

چې د  يهغه بهرني هیواد پورې تړل کیږیوه په  برخه ختیځهنیمایی م کې ونیسي چې د هیواد پاپه کړي. مجلس باید 

له ورځ تربله مخ په زیاتیدو َدی. د هیواد د ختیځې برخې امنیت او پراختیا د مجلس خپله ه پت ښهغه هیواد د اوبو لګ

نه  سرچینو سره تړلیله څخه بهر اوبو  محدودې سرحدی چې زمونږهیواد امنیت  َدی آیا د نیمایي پریکړو سره تړلی

ځمکې الندې اوبو ستونزو ته  ؟ که چیری دغه کمیسیون ایجاد شیپه مجلس کې ځانګړی کمیسیون ولري ایجابوي چې

 به هم ډېره او دقیقه پاملرنه وشي. 

 جوړونه کې کلي توګهاو کرکیلې په سیاست باید واقعاْ د اوبو  کمیسیون شورا مجلس د اوبو او کرکیلې د اسالمي – ۱۷

تصویب ته واستول شي چې د هیواد د اوبو او خوراکي توکو امنیت تامین  تجدید نظر وکړي . هغه قوانین د مجلس

ګانو قانوني کولو په د غیر مجازو څا .يول دئن او مجلس د هیواد د ځمکي الندي اوبو په ساتنه کې مسوشي. کمیسی

 د هیواد ، ملت او د ژوند چاپېلایر په زیان دی.غټه تېروتنه او  ولقوانینو تصویب څېر

خپلې فني همکاریګانې پراخې  او د هیواد د هوا پېژندنې سازمان هڅه وکړي او ګاونډیو هیوادونو سره د انرژي – ۱۸

 او غوڅ مالتړ غواړي. پراخ دولت . دغه کار د مجلس اوکړي

مان باید فعال حضور ولري. دغه سازمان د ایران سترې پدې ټولو مواردو کې د هیواد د ژوند چاپېلایر ساز - ۱۹

دغه سازمان  ي،خاوند و، جوړښت او اعتبار اوبو، لپاره باید د لرلیدونکی سند، ستراتژي لې لپاره یانیئنړېوالې مس

 څخه سیستان له هامونونود بحیری او یا  ارال و طوفانونه چېبادون پراخو ریګ چېېني ښکالس تر زنې  او نباید کرار

ویلو پیل  ړمم څه وکړڅه وکپه طوفانونو په څېر ایران ته راننوځي او بیا  یګو ردي لکه د لویدیز رامنځ ته شوي

ان . سازمیسازمان پر غاړه دَ د د ژوند چاپېلایر مسولیت  د ښکته تللو مهمه برخېاو  وکړي. د دشتو پراخه کیناستنه

 ي.بایده دي د اوبو په زمینه کې ډیر فعال عمل وکړ

شي. بین  یهڅاند ېډېر په برخه کې وستی ټولنې، د اوبو او ژوند چاپېلایرګاونډیو هیوادونو د د د ایران او – ۲۰

. موکه ورکړو چې د غه جوړشتونه تشکیل ګانی رامنځ ته شي NGO چوکاټونو کې د اوبو او د ژوند چاپېلایر المللي

 شي ، تصویب شي او په صحنه کې فعال ګډون ولري.

لمللي ډګر کې حضور او په بین تونه ځواکمن کړو څجوړښ )آب بر(ونکې د سرحدي سیندونو اوبه کارو – ۲۱

مادی  ۱۷ په څلورمې برنامېچې  سره سم، مادې ۱۰۷دریمې برنامې قانون  ، دتونهد اوبو کاروونکي جوړښ. ومومي

د خراسان  تشکیل شوي دي لکه شمال ونو کې چېځ ته شي. خو دغه جوړشتونه په هغو والیتید رامنبا کې تنفیذ شوي،

د یادو بنیادونو په  مخ شوی دي. له هر څه وړاندي بایدساړه چلند سره مخا د اوبو کارپوهانو او مسوالنو له والیت

 قانع کړی شي.پېژندونکې  د شرکتونو چار اوبو یمه ایزوبرخه کې د س

د سیمه  ه.سیمه ایزه همکاري د لپاره سه کولوالتر اوبو ،لو ټیکاومنه او پایښتونې ډیپلماسېایران لپاره تر ټو – ۲۲

یا نا  چې مستقیم دي حوضېهغو هیوادونو د اوبډنډونو د  ،همکاري ټیکاومنه ټولو تر پراختیا ییزی مشارکتی ټیکاومنی

دونو د اوبو سین کلونو کې به روسیه د سایبریا او والګا ۵۰که ووایو چې په راتلونکو . وبه راکويمونږ ته ا مستقیم
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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 

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

. خبره به نه ويمبالغه او له عقل وتلی  ترالسه کړي برالسی قتصاديپراخه برخه ډېپلماټیک او ا په په مټ د آسیا

په نه چندان لېرې  ځان پورې تړلې دهپه رخه مهمه ب د اروپایي هیوادونو یا په غازونو ېې نن مهالروس چې د سایبر

د ایران ختیځ  مرکزي آسیا د هیوادونو مهمه برخهاله د سایبریا د اوبو په مټ د ک ۴۰--۵۰حد اکثر  -راتلونکې کې به 

د هغه سیندونو د اوبو پورې لونو راتلونکو ک ۱۰۰ناشونی نده چې تر  .ځان پورې وتړيپه او د افغانستان لویدیځ به 

لویو دریابونو د د ، ینی سئی ن سمندرګې ته ورسیږي. یانی د اَب، لنایوه برخه چې باید شمال قطب ته تللی وای عما

 ته ګټې اخیستو لپاره ورسیږي.، ایران، او د بلوچستان له الری عمان سمندرګي او مکران وه برخه افغانستاناوبو ی

مالتړ، د بهرنیو چارو او انرژۍ  د دولت په برخه صيتېره د ایران خصو، په د سوداګری او اقتصاد وزارتونه – ۲۳

پانګونې لپاره د مناسبو ځایونو په لټون کې واوسی.  بین المللي نا برخو کې زمونږاوبو بریښ وزارتونو په همکاری د

په کې د آمازون سیند سرښاخونو د اوبیزې برېښنا  پیرو برازیل هیوادونوپه دغه پانګونې کیدای شي د کنګو سیند یا 

خوږو اوبو د یوې چینې په د ا د آند غرونو او ی پېرودنې او د حمل او نقلپه تاسیساتو کې، یا د سهیل د کنګلونو 

ه چارو کې پانګونه وکړي او ي د اوبو پی په هر ګوټ کې چې ود لږو اوبو لرونکی ایران د نړپېرودنه کې وي. 

وسو. کله چې وایو مونږ ا په بورس بازارونو کې په ټولو ځایونو کې حاضر او فعال و. مونږ باید د اوبو امتیاز ولري

 ، ، وقف او ...خه، تعاونی برانکونه، خصوصی برخهیانې دولت، ب

کوو چې د . سپارښتنه پر سرچینو پانګونه او برالسی ول پېړیو واکمن قدرتونو شعار د نفتو او ګازو ۲۰او  ۱۹که د 

 .وي برالسي ې له الرې د نړی د اوبو او بریښنا زیرمو ته ننوتلپېړی کې پانګون ۲۱ایران شعار باید په 

 بیانور 

 څپرکیدریم 
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