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 ۲۴/۰۱/۲۰۲۲       لیکواالن: ډاکټر محمد حسین پاپلي یزدي
 او ډاکټر فاطمه وثوقي

 پښتو ژباړه: ع. ا . نجات
 

 لویه تلوسه
 برخه ویشتمه هتا

 

 د اوبو بین المللی قوانین
 دریم څپرکی

 سیندونه  (یا د نورو هېوادونو) غیر پولیز
 هېوادونو سره د اوبو ډېپلماسيله حوضې  د آمو دریا
 ضې ټولیزې ځانګړنېحو د آمو دریا

 
 ۷۹جریان  په کال کې منځنیکیلو متر مربع،  ۵۳۴۷۳۹، د حوضې پراخوالی کیلو متره ۲۴۰۰د سیند اوږدوالَی 
 ، بمتر مکع ۲۵۲۵ ني تشېدنهمنځ ه کېثانیهره په کیلو مترمکعب،  ۹۰او ځینو کلونو کې  کیلو متر مکعب

 )پنجاو(ابینه د پامیر غرونه دي . رود د پنجد بیړی چلونې وړتیا لري. د دریا اصلي سرچ هکیلو متر ۱۴۵۰.(۲۸)
کیلو  ۱۱۲۶. او تاجکستان پوله جوړويفغانستان اب د اپنج .یو ځای کیږي واخان رود سره داو یږي کال په لور به

پولو کې جاري شمالې  پهد افغانستان سره تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان  اوبه د جیحون په حدودو کې ومتر
دافغانستان صادراتی او یا  منځنی آسیا هېوادونو تهه پراته دي چې . شیرخان بندر او حیرتان بندرونه ېې پر غاړدي

دریا یا  نوم تل د سیر د پخوانی نوم جیحون ول. د دغه سیندد دغه لوی سین .مبادله کیږي دې الرېه ل وارداتی کالي
عربو په اصطالح د وانیو زمانو کې د هغه پورې خوا ځمکې فرارود یا ورارود او . پخسیحون سره مل دی

 یږي.نوم یاد مهال دغه دوه سیندونه تر ډېره د آمو دریا یا سیر دریا په یادیدلې. داماورالنهر 
   ذکر شوی َدی(. ٪۲۵توپیر  ( )د آمو دریا او سیر دریا په هکله د دبی د کچې آمارو۲۸)
 

 ې د ګډو ګټو هیوادونو د اوبو ونډهرودخانې په حوضه کد دریا  د آمو
 د کلنی جریان اوسط د هیواد نوم 

 ( *مکعب )کیلو متر
د اوبو د را اخېستو 

 (*)کیلومترمکعب کچ
 خړوبیدوالندې مساحت

 **)ملیون هکتار(

  ۱۶/۱ ۵ ۲۴   افغانستان  

 ۱/۰  ۱۵/۰  ۱/ ۶   قرغزستان

 ۵/۰ ۹/۷ ۴۹ /۶ تاجکستان

 ۷/۱ ۲۲  ۵/۱ ترکمنستان

  ۳/۲ ۲۲  ۵/ ۱ ازبکستان

 --- ۳/۹ ---  ارال بحیره

 ۷۶/۵  ۶۶/ ۳۵  ۸۱/ ۸ ټولټال

 
 Glantz2005, Micklin , 2000, Ahmad & wasig 2003 ** USAID ,2002,quotedin* سرچینه:

a , ad & wisig , 2004     
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 :د آمو دریا او د سیر دریا د سیندونو حوضه
 

  
  

 
 او جوړښتونه چه د آمو سیند پر سر سیاسي معاهدېپه سیمه ایزه ک
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پنځو هیوادونو د  –قرغزستان او تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان  قزاقستان،د مه  ۱۲ز.کال د اکتبر په  ۱۹۹۱د 
ز.  ۱۹۹۲لیک( د دغه تړلیک )هوکړه ته ژمن پاتې شي.  نډېوېشو شوروې وخت اوبو هوکړه وکړهاوبو وزیرانو 

او ساتنې لپاره د اوبو مدیریت په  واخیستل اوبیزو سرچینو کار له .کې ولیکل شو چوکاټفبروری کې د آلماتې په په 
 وې.برخه کې همکاري د آلماتي تړون له لومړیو موخو څخه 

له هر ډول ګام اخیستو څخه چې د نورو ډلو ګټې  خاوره کې هپه خپل دنده لريلوری هر یو  د آلماتې تړون له مخې
د اوبو په برخه کې  ،هغه وروستهله مخنېَوی وکړي.  يګرځ وي او هغوی ته د زیان اړولو الملله پامه وغورځ
اجراء کولو  سیند اړوند دستورونود  په ګډون وزیرانو دجمهوریتونو د اوبو  ۵ پاسنیو یاد شویود همکاری لپاره 

تشکیل  کمیسیون ( په نوم یوICABد منځني آسیا هیوادونو کمیسیون)، څارنې لپاره او په فعالیتونو باندې تسهیل
 دي. يشو
 او آرال څخه ساتنې لپاره (ICABشوری ) خپلمنځيهیوادونو  ګرچاپېره د آرال سمندرګيکال کې  ۱۹۹۳په 

آرال د یوځای شوي چې غټه موخه ېې یو بل سره  ز. کې ۱۹۹۷په  بیا . اويشو رامنځته (IFAS) صندوق نړیوال
. دغه وو مرستو تامینول......ټولنیزو  –د اقتصادی  ته رسیدګي او د دغو سیمو خلکو تهستونځو  سمندرګي

هغو وزارتونو سره چې د منځني آسیا په هر یوه هیواد کې له خپل فعالیتونه  چې وسازمانونه پدې هیله جوړ شوي و
ټولو ټاکنه چې د  (طرزالعملکارې توګې )هغه د . دې سره سره، سئوالن دي یوالسه کړيمدیریت کولو مد د اوبو 

 وژمنلیکون واو څو اړخیز ووه اړخیزد دبهیر ټاکلو په اړه د او په پایله کې، د اوبو  .شوهه منلو وړ وي، ممکنه ند 
 ه شوه.رامنځ تاړتیا 

 چینوسردغو او د چینه سرالنجو د جدي منځني آسیا کې په  زیرمی د ګډو اوبو، له ړنګیدو وروسته د شوروی
پر خپلواکی رامنځ ته شویو له  کې دې پنځو هیوادونو پهۍ آسیا د منځن .شوی دیپاتې بریده سیاسي ه تر ډېرمدیریت 

ه د له متمرکز دولتي اقتصادماهیتې پلوه  ته اقتصاد ، خپل، دغه هېوادونه پدې لټه کې شول سربېره ونوسیاسي بدلون
  بازار پر ستنو والړ اقتصاد ته بدلون ورکړي.

د مالوچو په تولید  له امله او زیات تمرکز خوراد  د هغهحوزه  ازو ( انرژی پرګد) د اوبو مسئله ترکمنستان لپاره  
شخړو . په منځني آسیا کې د هد هبرخمن هله لږ اهمیت اړتیا زیرمو ته د دغه هیواد اوبیزوکې د ځانبسیاینې په علت، 

له  ، دي؛عوارض لري يځمکنډول ډول سیمې چې بی شمیره  وچې او شنډې شاړې ،ي بسترالنجو جغرافیه یاو 
 د اوبو د زیرمو له مخې بډایه ده. که څه هم دغه سیمه ،بیابانونو پورې غرونو تر غونډیو او پراخو او وچولوړو 

د دغې سیمې دوه  غرنیو سیمو کې دي.د قرغزستان او تاجکستان په ېې  سلنې زیاتې د اوبو سرچینې ۹۰له  خو
. حال داچې ازبکستان د دغو دوو هیوادونو او افغانستان څخه سرچینه اخلي، له غټ سیندونه، سیر دریا او آمو دریا

کوزنی ) ښکتنۍ( برخه کې  د دغو سیندونو د مسیر په قزاقستان او ترکمنستان په توګهوونکې مصرف ک اوبو د ستر
 شوې دي. ېراټولقرغزستان کې په ځان ته زیرمی سلنه اوبه  ۴۰کابو د سیمی . ه ديتپرا
غځېدلې کچه او  په پراخهښتونو ته او ان جغرافیه یي جوړ ي، اقتصادوحکومت ، د دغې سیمې ټولنیزشوروي د 

حاصلمنه ییبره وره او دې سیمه کې تر ټولو ه پهاله رغون او وراني رامنځ ته کړه. هغوی ته ېې همم .بدلون ورکړ
. دغه وویشل شوه تاجکستان او ازبکستان ترمنځ ،. د قرغزستاند فرغانې دره ،ه )ډیر جمعیت( ناحیهوګړیز او ګڼ

تولیدي سیستم په په هغه وخت کې د جمهوریتونو بریدونه  ول. مرکز مهال د مالوچو د تولید لوی پر يدره د شورو
په قرغزستان کې جوړ د ازبکستان د مالوچو کروندو لپاره د اوبو بندونه ، . سارې په ډولود اهمیت وړ نه و کې

و ترمنځ د تګ راتګ . او د دغو دواړو هیوادونکیدله جاله او له دانو ې پاکېدتان پنبه په ازبکستان ک، د قرغزسشول
ټولی درې تولید په اغیزمنه  د یدل اووشل ت. د شوروي له ړنګیدو وروسته دغه ترتیباتاجکستان تېرېده پرمسیر 

  .هېې رامنځ ته کړ نارضیتې وزلي او ټولنیز ېبپراخه او  کړګډوډ توګه
جغرافیه  .ئې تېر شخاورباید د ازبکستان له  ېلپاره یواز ۍالسرسد ځینو برخو ته کی په قرغزستان او تاجکستان 

اړیکې پرې دي.  مو سره د تاجکستان او قرغزستانپه زیاته موده کې سهیلی سییي او اقلیمي عواملو له مخې د کال 
پنبې د کرکیلی په مرکز لسیزه کې د  ۱۹۷۰او  ۱۹۶۰شو چې دغه سیمه  له هغه وخته پیل والید اوبو د لګشت ډېر

ندو کرو ، ډیر زیات مخزنونه د پنبې، کانالونهکې د اوبو لګونې یوه غځېدلی شبکهسیمه  همدې کبله په دی .هبدل شو
 ۍچې کلن ترتیبپدی . شو تولیدونکی د پنبې لوی ړین چې، دغه سیمه د پایله دا اوبو تامینولو لپاره جوړ شول.د 

 ،دې لوی کار ،د کروندو پرختیا )مالوچ(د پنبې صادروله.یوازی( ازبکستان  ) ځانتهپنبه  هملیونه ټون ۴توګه کابو 
د دغې سیمې دوه مهم د پنبې د کروندو خړوبولو لپاره لې. وشېندډکې اغیزې  وله مصیبتونکی ژوند چاپېلایر په 

ه کې د آرال د بحیرې د او په پایل منحرف شول هګه له خپل مسیربشپړه تو هپکابو  –سیندونه آمو دریا او سیر دریا 
 ۷، پورې ۱۹۸۴تر  ۱۹۶۴ي، د یوې شل کلنې مودې په ترڅ کې له اوبه اخل ودونسیندوو  ودغله ، چې اوبو سطحه

په الس په نړی  انسان د لوی ناورین دی چېتر ټولوچاپېلایر ژوند د دا ؛ لږوالی سره مخامخ شوه. له  او همتره ټیټ
  (۲۹) ی َدی.ړونو سره مخامخ کښو ګواسترله ژوند  يدې کار بشر کې رامنځ ته شوی َدی.

درجو جغرافیه یی  ۴۶تر  ۴۳م دریا( یو تړلی دریا چې د زیا د خوار د ارال بحیره) د خوارزم بحیره ) (۲۹)
دوو هیوادونو ترمنځ په مرکزي آسیا کې تر منځ واقع دی او  درجو جغرافیه یی طول ۶۲تر  ۵۸عرض او 

ته  ې. د آمو او سیر دوه دریابونه دغې بحیر ې ویشل شوی َدیجنوب کې او قزاقستان په شمال کازبکستان په 
کال څخه چې  يمیالد ۱۹۶۰ړه پروت دی . اغ د دغې بحیرې پر -قلمرو ـخاوره  ي. د خوارزم لرغونېتوییږ
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وچیدو سره مخامخ له غه بحیره د .لسترڅخه ووېستدغه دوه رودونه له خپل ب خاطره دولت د اوبولګولو پ يشورو
نیمایی ـ په کال کې  ۲۰۰۰ېې په  کیلومتر مربع مساحت ۶۸، ۰۰۰کال  ۱۹۶۰ په د هغه . پدې توګه چېشوی ده
 روژوپصنعتي  د او ،ضایعاتو او اضافاتو د ي سرو: د پوځې ازمیښتونو ،کیمیاوه راز دغه بحیره. همدغبدل شو

 مخامخ دی . او د ژوند ماحول ککړتیا د دغې اوبیزی سیمې لویه ربړه ده(غټو ککړتیاو سره له پاتې شونو په څیر 
 

موردو ته ورسیده  ۱۱۰کې  بدل زیږیدو په ۱۰۰۰بحیرې په شاوخوا کې د هر  سمندرګي/ د ماشومانو مړینه، د دې
د اوبو لوې  او قرغزستان کې شوروي په وخت کې په تاجکستاند . کچه دیکې له ټولو لوړه  ۍړپه ټوله ندا چې 

اوبیزې بریښنا  اوبو تامینولو په موخه جوړ شول. ته دندو کستان او ازبکستان کې د پنبې کروتاج مخزنونه
سره وصل  یوې واحدې شبکېله لینونه  دې سیمه کې د بریشنا لیږدونېه او پمرکزونه هم جوړ شول  ونکېتولید

، د سیندونو پاسنیو هیوادونو د بریښنا جریان د ژمي په اوږدو کې کوزنیو هیوادونو ته رېشبکې له الشول. دغې 
به  ه، دغه بهیر به چپه کېده او پاسني هیوادونله به چې اوبه کروندو ته هدایت کېدېاوړې کې، ک په او صادراوه

 ې او همغږيد اوبو برنامد مالوچو کروندو لپاره  اوړې کې په واردوونکې شول.نا کوزنیو هیوادونو څخه د بریښ
پالن  يلسیزه کې د شورو ۱۹۷۰ - ۸۰..ېسکو کې د اوبو لګولو وزارت لخوا ترسره کیدل، په مبه چارې

رودونو د  ه د سایبریاجوړوونکو دغې سیمې ته د زیاتې پنبې د کرنې او د ژوند چاپیلایر د مشکالتو راټیټولو لپار
 وکیلومتر ۴۵۰ د کانال یوه برخه چېاو  چمتو کړه.لوېه پروژه کانال  هاوږد همتر کیلو ۱۱۰۰د هدایت کولو  اوبو

. خو د شوروي په لهوکېندله او ګټی الندې راغر ته ایرتیش څانګې څخه سیحون لوېې درلود الي څخه زیات اوږدو
کولو په لټه کې  راژوندی ژې دد دغې پرو بیا نېوروستیو کلونو کې ځې. خو په نګیدو سره کار نیمه تمام پاتې شوړ

په ځانګړي کنفرانس کې، د  «د اوبو لږوالی او د اورال ستونځه »کال کې د  ۲۰۰۲، په ي په توګهدي. سار
سیند او د هغه د څانګې آسیا ته د اُب  ۍازبکستان یو لوړ پوړي چارواکي، روسېې سره په نږدې همکاری کې منځن

 له .ودښمسیر بدلولو لپاره خپله عالقه و ، دایرتیش
. د يتجربه کو ۍوچکال ېبد کې، دغه سیمه د خپل تاریخ ډیرې کلونو پېړی په پیلیزو ۲۱ې د چ پام وړ ټکی دا د

او د ژوند ستندردونه ېې ډېر  يت المل شوښکمدنورو کرنیزو محصوالتو د او  وریجو)شولی( ،ښت د پنبېاوبو کم
و اللچ سره یوځای شوی، و دوړ اامنیتې اړ لی اوزغوړیدلې بی وله ، چې چاپېلایر کړکیچند . د ژويد يکته کړښرا

 ټیل ماټیل او نښتو ته مساعده کړې ده .  اوږدمهاله دغه سیمه
 نړیالیښکاریده په  مسئله ۍنرل کې کوو څخه کار اخېستنه چې په تېر مها، اوبد شوروي له ړنګېدو ووروسته

په نوې جمهوریت چې  هېې هر یو په ترڅ کېد اوبو د سرچینو پر سر صفري لوبه پیل شوه چې  موضوع واوړیده.
 د نویوسرچینو پر حاکمیت ټینګار کاوه.  د خپلو هیوادنیو پلواکو حکومتونو خاوندان شوي ول،د خ وضعیت کې

لپاره  ۍهمغږ اوبو په تړاومیالدی کال کې د  ۱۹۹۲په  همیو ګام  وګامون ولومړنیله خپلواکه شویو جمهوریتونو 
د کال په  ۍدا وو چې په دغو خبرو اترو کې مسلط لور ټکۍد پام وړ  دولتونو ترمنځ د کمیسیون رامنځ ته کول وو.

حال داچې په ژمي کې  اوبو زیرمو ته اړتیا لريي. په اوړي کې کوزني هیوادونه د پاسنیو هیوادونو کې بدلیږاوږدو
لکه قرغزستان او  يو غازو او نفتو ته اړتیا لري. سربیره پر دې د اوبو تولیدونکپاسني هیوادونه سکرو ډبرو ا

 نو ته رسیدونځایواو پېرود خرڅالوکې او مرکزی آسیا او مسکو  )بهر ته تللو( ته تاجکستان غرنیو سیمو څخه وتلو
مګر داچې کومه ورځ د افغانستان او ایران پاکستان له  اړتیا لري. الرو ته ډېره ارتباطيلپاره د کوزنیو هیوادونو 

 آزادو سمندرونو ته الره ومومي البته د چین غریزی هم کیَدی شي یو بدیل)خوښون( وګڼل شي.الرو 
یوادونو پاسنیو ه لهاو اغیر ېې  نفوذهیوادونه پدې پوه شول چې  شوې چې کوزني یوازې هغه مهال پیل ېمذاکر
له  کار اخیستو لپاره اوبو څخهد یوه اهرم په حیث پاسنیو هیوادونو کې . که څه هم تېر مهال ينه د زیات څخه

دریځیو  وهم د هغوی په سخت ه د روسېې مالتړپاسنیو هیوادونو څخ .ترخو او ګواښوونکو اصطالحاتو کار اخیست
توګه هوکړه کول هغه مهال شونې ده چې ټولې خواوې ګټه  زهپه ټولی خپل اغیز درلود، طاف نه لرلو( کې)انع

د کړ او  کم هوکړه لیک ته راوبلل شي، په ازبکستان ېې د اوبو جریاندغه دې چې ې ل. تاجکستان مخکوکړي
خت د السه ورکولو او د و ځلی کوزنیو هیوادونو ته ېې زیان واړاوه. دا زیاتې کروندې مالوچو له سل زره هکتاره

په منځنی اوبه دریځونو د بدلون المل شول.  ، د تاجکستانړه کچه د دیپلماسی په کارولو سره، په لوایګواښ پر ځ
د  ۍوچکال ېدې سیمه کې د سخته . په ځانګړې توګه پیدآسیا کې د مخامختیاو رامنځ ته کولو لپاره عمده سرچینه 

رامنځ  وونسیاسي لوبې او اللچ کوزنیو هیوادونود  .يزیات د ونهالنجې او اللچ ارتباطرامنځ ته کیدو په دلیل، پدې 
په ټوله سیمه کې د ال ډیرو اللچونو او اړو دوړ د پراخیدو به  او د پاسنیو هیوادونو غچ اخیستنې ته کوونکې اقدامات

 المل شي.
او ، قرغیزستان څخه ګډې ګټې اخیستو په تړاو د قزاقستان مه، اوبو او د انرژی له سرچینو ۱۷رچ په د ما ۱۹۹۷

میاشتې وروسته  ېاو تاجکستان هم در هوکړه لیک السلیک شو. په بیشکک کېدریو هیوادونو ترمنځ، د ازبکستان 
 یوې اعالمېې په ترڅد سره یو ځای شو او هغه ېې السلیک کړ. خو دغه کار د دې خنډ نشو چې قرغزستان  ههغ

ګټې ترالسه  کی خپل حقبه پېژني)شمیري( او په عنوان  يالک سوداګریز هد یو کې اعالم کړي چې هغه هیواد اوبه
وبو په قیمت کې پاتې ادې هیواد ګوتڅنډنه وکړه که چیرې ازبکستان د  .څخه کار واخليله اوبو  کولو لپاره به

 راشي)خنډځنډ( اوبه به په چین وپلوري.
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 5تر 5 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
 

، ټولنې ېېاروپا د ملتونو امنیت شورا، ملګرو د ملتونو سازمان، د ملګرو کې مسئلوپه د اورال بحیرې  له بل لوري
دي. افغانستان چې د  يسازمان السوهنې موجودنړیوان  (UNEPلدې ډلې د ژوند چاپېلایر ) سازمانونو، نړیوالو

یواد د صبر دې ه منځنی آسیا د هیوادونو په دغو لوبو کې ګډون نلري. سلنه اوبه تولیدوي د ۲۱ تر ۱۷آمو دریا 
. يته زیاته اړتیا ولراوبو د آمو دریا به پراختیا په حال کې افغانستان  ،په هر صورت .ده کړېډېپلماسي غوره 

 افغانستان کوالی شي خپلو کورنیو حوضو ته د آمو دریا اوبو د لیږدونې پروژې عملي کړي.
 

 
داچې په موجودو شرایطو کې د آمو دریا د حوضې هیوادونو څخه  لنډه

پام په که  هیڅ یو ېې په یوازی توګه نشي کوالی ایران ته اوبه وپلوري.
دې برخه کې ه کې وي دغه کار وشي دا افغانستان دی چې کوالی شي پ

 په یوازې توګه یو کار تر سره کړي نه تاجکستان.

 

 بیانور 
 

 اوبو رالیږدونهآمو دریا څخه ایران ته د 
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