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 لویه تلوسه
 برخه ویشتمه هنه

 

 د اوبو بین المللی قوانین
 دریم څپرکی

 
ایران د ګټې اخیستو امکان ناشونی د  آموسیند څخهښایي د ځینو له نظره  آمو دریا څخه ایران ته د اوبو رالیږدونه

نه چندانې لېرې  باید په او اوبو ته اړتیا لري چې سره مخامخ اليولږ ېهغه شان له د اوبو . خو د ایران ختیځوبلل شي

 ۱۳۸۹اوبو څخه کار واخلي. په  ا لهد آمو دری ترتیبپه یو نه یو  ،لورلید کېیوه شل کلن په  حد اکثر ،راتلونکې کې 

وي. البته کال کې هم ایران ته د اوبو ترالسه کولو او لیږدونې لپاره تاجکستان سره مذاکری ترسره کیدو په حال کې 

ډېپلماسی له  د او وځيېلوړه پر و پروژه د ایران ختیځ لپاره ډېرهاشاره وشوه آمو دریا څخه د ګټې اخیست لکه څنګه چې

یورو په  ملیارده ۳،  ۲ اټکلخارجو م ولومړنید ځینو افغانستان له الرې د آمو دریا د اوبو لیږدونې  مخې هم پېچلې ده.

خو کله راشي  )ژول ورني( په نظر کې ښایي دغه پروژه .دومره پانګه شتون نلري . دامهالکَړی َدی تخمینحدود کې 

د چې مو تمامولی بایده وو  ه)ځمکې الندې( اوب الندېې د ایران د ختیځ ځمک ، اویو لګیا ال هم ده وو او دا چې لګیا

ولو په  ،به له هرځایه چې وي پېسې -کله چې تږي شو دغه پول  پروژو د لګښتونو سوچ مو کړای وای. غه شاند

 راټیټ کړو. پیل کې بایده دي سیاسيرې دغه لګښت ډېر خو کیَدی شي د قره قوم د کانال له ال پیدا کړو.وي باید پور 

 ؟)سپارل( حق مونږ ته راکوي د اوبو د راکړېلو او د آمو دریا لورنظره ښکاره شي کوم هېواد د اوبو د پ

مطالعات  يمودې ترسره شي. فني او سیاس ۍله همدې اوسن دې ې مطالعېوړاندیز کیږي چې د دغه کار هراړخیز

ل شي د سیمې په خپلمنځي باید وکت. حقوقو مطالعات ال پیل شوي ندي. يترسره شوي خو ټولنیز او عرفي او بین الملل

 لو شرایطو کې تاجکستان یا د سیمې بل هر هېواد د آمو دریا اوبه په یوازي توګه څنګه پلوري؟ چاو بین المللي پې

 ریوګانې وړاندې )مطرح( کوالی شو.آمو دریا څخه کاراخیستو لپاره ډېري سنا

د  وړاندې بوزو. یوازې یوه هیواد سرهنشو کوالی  آمو سیند څخه ګټې اخېستنهله ډېپلماټیک نظره  -لومړی 

اوبو څخه له  آمو سیند د معاهدو او کنوانسیونونو له مخې چې ځینې ېې مخکې عنوان شول موجودو هوکړو،

اکرو ذم په سره بکستان ، ترکمنستان او افغانستانتاجکستان، قرغیزستان، ازګټه اخېستنه شپږو هیوادونو 

لومړي پنځه هیوادونه آمو دریا او سیر دریا څخه کار اخیستو کې یو بل سره هوکړې هم  ي.پورې تړلَی د

ی روسیه هم په هغې څار شوروي په مهال ترسره شوي دي اوسنَد ې ېې ندغو هوکړو څخه ځیه للري. داچې 

 ېې پښه هم پکې شاملیږي.د روس لري

)راټیټیدو(  نېلویدراري زیاتې ډې د سطحې سمندرګینه د آرال وترتیبه اوبو لګ ېآمو دریا څخه بی ډبه او ب

د رامنځ ته شوي مرګ و میر د سرطان ناروغی څخه سیمه کې  ککړتیاد اوبو  د آمو دریا موجب شَوی َدی.

ړی کې بی په ن ا کې د سرطان د ناروغۍ ځیڼې ډولونهبحیری په شاوخو. د آرال زیاتېدو المل ګرځېدلی

وړاندې د اورال بحیری په  سیند په کوزنی)سفلی( برخه کې چې د آمو آباد ځایونه ساري دي. په سلګونو

. بندرونه تعطیل شوي او ي ديکې وې وچې شوې دي او وګړي ېې بیځایه او هر لوری تلل( )غاړه ګاونډ
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. بحیرې وچېدو څخه ي ديله السه تلل بوختیاوېدي. په لسګونو زره او خښې کې ننوتي  وخټکوشنی بیړی په 

تربلې  او غبار سیمه النجو او ستونځو سره الس ګریوان کړې ده . د آمو سیند ورځدوړو  ورامنځ ته شو

 زیاتیدونکې اوبه لګول به سیمې لپاره ناورین را منځ ته کړي.

ژوند چاپېلایر نړیوال د لګشت به  اوبو زیات او بی ډبه ، آمو سیند څخه دپاملرنه وشيه باید په بشپړ توګه لدې امل

. په توندو مخالفتونو سره مخامخ شي غبرګون او ګانو او د سیمې د خلکو له (NGOد ) لایرچاپېژوند  سازمان او د

، آمو ایرتیش اوبو له رالیږدونې پرتهه د رالیږدونې او یا سیر دریا ت اوسنیو شرایطو کې آمو دریا ته د ایرتیش اوبو له

 دریا څخه د اوبو لګونه )برداشت( ایران لپاره هغه کار دی چې توندو غبرګونونو او مخالفتونو سره به مخامخ شي.

ملیارد  ۲۲اوسنی  له په توګه د ترکمنستان . ساريونډې څخه وپېرواوبو  له اوسنی ادونومګر داچې مونږ د سیمې هیو

 ونډې څخه یو مقدار وپېرو. مترمکعب

څانګې ایرتیش اوبو څخه یوه برخه د د اُب له الرې لوی کانال  هیو د شوروی په وخت کې وړاندویینه شوې وه چې

ي . حتی لیدل شوو سره د آرال بحیری سطحه لوړه شياو د سیر دریا د اوبو په زیاتول يته راوړ سیر دریا )سیحون(

ي که پام کې و )وکېندل( شي. او یو کانال له اورال څخه خزر ته وتړل سره وصل شين اوبه جیحون وو چې د سیحو

د روسېې پښه هرومرو رامنځ ته  يش ېته اوبه ور زیات ېله اوبو څخه آمو دریا او اورال بحیر چې د ایرتیش او اُب

سي پلوه د روسانو پښه دلته . له کانال بغیر هم سیاتیش او بو سرچینی په روسیه کې ديځکه چې د اُب او ایر .کیږي

 شامله ده .

پام کې ونیول شي چې په منځني آسیا کې هیڅ هیواد په یوازی په باید 
)یوازی توګه )پخپله( نشی کوالی مونږ ته اوبه راکړی. دغه کار 

ن د اختالفونه ا او شدید توندسیمې د هیوادونو ترمنځ  یانې دتوګه( 
 ړې.کمه پولیزې شخ، کم له نښتو او جګړې را پورته کیدنه

 

که څه هم  مالتړ ترالسه کولو په لټه کې دی يمال او ينظام -سیاسي د ایرانهیواد  يالبته تاجکستان د خپل همژب

یوه هیواد په مالتړ د نورو پنځو هیوادونو  د فکر کیږي زیات څک او ځیرک دي چې چېزمونږ ډېپلماټان له هغه څه 

 نرسیږي.او هدف ته هم و يدښمني واخل

ی ټاکل رکه چې د هوکړې سستوالی او نه ټینګشټ. ېتاجکستان سره هوکړه یان ېسربیره پر دې آمو دریا پر سر یواز

. افغانستان د آمو نه تاجکستان شوې وي مونږ یوه هیواد سره هوکړی ته ورسیږو هغه یو هیواد باید افغانستان وي

میالدی کال کې  ۲۰۰۱په  ده .ه تړون کې شامل شَوی نپه ریا آمودد  .اويشاوخوا اوبه تولیدو ۲۱تر  ۱۷دریا 

د خپلو اوبو یوه  . نو افغانستان کوالی شيکار نه اخیست زیاتڅخه سلنې  ۴تر  ۳له د آمو سیند له اوبو افغانستان 

لپاره دریم د اوبو ترانزیتولو  اوبه افغانستان څخه وپېرودل شي د. البته که د آمو سینيته وسپار يل لوربرخه ب

  ده ځکه چې:ه خو همدغه چار هم په کړنه او کولو کې ساده کار ن : هیواد ته اړتیا نشته.

چارواکي په اوسنیو شرایطو  امتیاز ورکولو سره جوړ ندی )مخالف دی( او افغان له ـ افغانستان اصولي توګه د ابو ۱

 .( د اوبو معاهدې ته حاضر ندي۲۰۱۱کې )

السلیک کړي د دغه هیواد او تاجکستان او د منځنی آسیا نورو  هم که چېرې ایران سره معاهدهـ حتی افغانستان  ۲

 ګاونډیانو تر منځ ستونځې رامنځ ته کیږي.

ښکته کیدو له  هبډبی د ابو د  هآرال بحیرې تنړیوال سازمان په ځانګړې توګه د ژوند چاپېلایر نړیوال سازمان به  ـ ۳

 پرلپسې اعتراضونه ولري. په دلیل واو پایل وتبعات د او د هغه د چاپېریالیز ژوند امله

آمو دریا او هریرود ترمنځ د تونل او د ستونځې  د اوبو لیږدونی فنيآمو څخه  الرې ننه د ه کېخاور افغانستان ـ ۴

 یه پانګه غواړي.واو ل دیه کېندل ساده کار ن
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 ثقلي له . نورته شونې ندههم د هغوی له هوکړی پ هوند اوبو رالیږددآمو دریا  ـ ازبکستان او ترکمنستان له الرې ۵

د ټولو مرکزی آسیا هیوادونو پښې  دښمنیو ته یا به مذاکرو او د ایران شمالی پولو تر غاړې پورې د ابو لیږدونه الرې

 را د ننه کړي.

ي دی بللی یا افغانستان پخپله نده نافغانستان مذاکرو کې  په سر د اوبو پر آمو دریا دد منځنی آسیا هیوادونو  – ۶

او  . خو که مونږ وغواړو د آمو سیند له اوبو ګټه واخلو ولو وغواړو د تاجکستانغوښتی مذاکراتو کې برخه واخلي

د اوبو سیند څخه  ینو. آموښزمه ده افغانستان سره خبرو اترو ته کډېپلماټیک پلوه ال .ازبکستان له الرې اوبه واخلو

  :لريوبیالبیلی سناریوګانې  الندې ډولکیدی شي جغرافیه یی نظره هم انتقال 

 :دونهږلیرااوبو  د آمو سیند د ېافغانستان له الر

متمرکزې شي. آمو سیند څخه  لیږدونې پر افغانستان دولت سره زمونږ مذاکرات آمو دریا څخه د اوبو امکان لري

و وس لرو . لد کید هریرود حوضې ته د اوبو لیږدونه پخپله پېچلَی فنی بحث غواړي. خو مونږ فنی نظره د دغه کار

او د حقابی وړونکو او  مسئلوڅیړنوله  او د ټولنیزو او عرفي نړیوالو حقوقوی لیږدونې مطالعات باید خو د اوبو د هر

عرفي قوانینو او د خلکو د نظریاتو او د ځایي  د سره یو ځای ترسره شي.له مطالعاتو ریاتو نظد خلکو دسیر  م د

کلیو دکې چې  اوبه په هغه رودخلکو د حقابو له پېژندلو پرته نشو کوالی په هره ثانیه کې په لسګونو مترمکعب 

چې سلګونه کیلو  تمه ولروپریږدو او  ،ياو د هغوی ټول ېې اوبو ته اړتیا لر يښارونو او کروندو له منځه تیریږ

مله که پام کې وی کوم وخت له آمو سیند یا بل هر دې اه ل وبو هماغه کچه ترالسه کړو.د ا ي کېبل لورهغه  پهمتره 

 ،ې د کلیوباید هممهاله او له فنی بحثونو مخک ل شي.دوولیږراځای څخه)له سند، ایرتیش یا ولګا( اوبه ایران ته 

. لدې بغیر يترسره ش او ټولنیزې مسئلې ياو د مسیر د خلکو د اوبه برخې ټاکلو په برخه کې حقوق، صنایعو ښارونو

. په هر صورت کې که ټاکل ياو یا به لږی اوبه ترالسه ش راشي ېاو ګرویږنې الند ېتر پوشتنټول فني فعالیتونه  به

هرو مرو باید  ي نظره، طبیعی او اقتصاديولیږدول شراآمو سیند څخه اوبه ایران ته افغانستان له الرې  يشوي و

کوم ځای کې ترالسه کړو؟. له دوستی بند بغیر د یوه بل بند جوړونه به په هغه وخت اوبه باید نو  وي ېهریرود له الر

ی بند جوړ کړو او اوبه ذخیره کې کوالی شو مخزن د شرشری په نوم پیژندل شوی سیمه په توګه ي. ساريالزمه ش

 یباد یا خواف ته اوبه پمپ شي.تربت جام ، تا د ننه مشهد، کې. له هغه ځایه باید ایران وکړ

  :ترکمنستان له الرې د آمو دریا د اوبو لیږدونه

 .ده ېالر له یوه بله الر ترکمنستان لپاره د آمو دریا اوبو لیږدونې

قراقوم کانال له الرې سرخس ته مخامخ یا هغه  شود هغو اوبو ونډه چې په آمو دریاب کې ېې ترالسه کوو کوالی  – ۱

 ياوبو لیږدونه فند ترکمنستان له الرې د آمو سیند چې کاري ښولیږدوو. داسې  سیمی تهحتی ترکمن صحرا ته مخامخ 

ی مخامخ ځای ته راځته مخامخ او ترکمن صحرا ته صورت سرخس  ياسانه وي. د اوبو جریان په ثقل لحاظه هم زیاته

 کړو. ننه پمپ ځایه اوبه ایران ته دغه له ه

ملیارد مترمکعب اوبو ونډه  ۲۲آمو سیند څخه  له توګه ۍل: ترکمنستان کلنترالسه کود اوبو  ترکمنستان له ونډې – ۲

ذاکری ته وارد شو خو مونږ کوالی شو م. ي. د دغو اوبو لویه برخه ترکمنستان خاوره کې د ننه کروندو کې لګیږلري

 ایران ته راولیږدوو. ملیارد متر مکعب وپېرو او بیا ېې ۴تر  ۲ تر همدې اوبو یوه برخه د او په کال کې

ترکمنانو سره  باید باندی امکانی په د دغې چار البته .يبی دردسره الره و هکم مصرفه او ډېر له ټولوشاید دغه توګه 

کچه راټیټه کړي او یا د اوبولګونې نوې الرې  ېکرالندخپله ترکمنان باید  ي. ځکه چې پدې صورت کېمذاکره وش

یا دغه ټول کارونه سره یو ځای ترسره کړي.  چارې بشپړ کړي یا د کرکېلې ډېره مناسبه بیلګه وکاروي )غوره کړي(

ملیارد مترمکعب اوبو  ۴تر  ۲مترمکعب اوبو څخه د  ملیارد ۲۲له  کې ه هر صورت کې ترکمنستان په خاورهپ

دې تر خو په اوږدمهال کې بایده ده  يچارو بهتره ښکارالرو ه ، دغه حلالره لنډ مهاله کې له ټولو شونې د کولسپما

زیاته ګټو پر لور  تقالل وروسته د ګازو او نفتواس يخپل اقتصادترکمنستان له . ې الرې چارې ولټوولوېې او غټهم 

 . سبب شوی دی ېکته کیدناهمیت راښ ې برخېکار د کرکیلې چې د يلیولتیا لر
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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
 

ال له هغه اوبه چې ترکمن باشي کان يیوه اساسي ستونځه ولرځان سره به  البته ترکمنستان له الرې د اوبو لیږدونه

د نسبي توګه به ځان سره زیاته ککړتیا ولري. او دا کار د دې دلیل له مخې دی چې  په الرې ایران ته راولیږدول شي

اټکلیزه  .اوبو، د قره قوم اوبه له ټاکلي او مجاز بریده زیاتې ککړې کړي دي سرې او ناولو او ککړو يکیمیاود  ېکرن

لپاره ېې ولګوي ډیر لوړ وي.  لګښت په تېره بیا که چېرې وغواړي څښاک دغو اوبو د سپېڅنې) چاڼولو(توګه به د 

 د ګلستان والیتلېدل کېږي چې دغه اوبه حال کې باید وګورو دغه اوبه چیرته لګول کیږي. د دي احتمال  همدې

او  برون او داشلی برون شاوخوا ځمکو اترک سیمو کې او د اینچه يکوزن د ترکمن دشتې کرهڼې ته په ځانګړي ډول

حیرو( ته ورکړل شي. پدې صورت کې کوالی شو اوبه په داسې ډول ولېږدوو چي پمپولو ته اړتیا و ب) ونډنډود آالګل 

د اترک له  شمالي خراسان والیت نه لیدل شي. که کومه ورځ دغه کار وشو هغه مهال کیدای شي اجازه ورکړو چې

اوبو څخه قره قوم له والیت آمو دریا  یانې د ګلستان .تې اوبه ترالسه کړيرې زیااوبو او د اترک له سرچینو څخه نو

 ګټه واخلي او شمالی خراسان د اترک او د هغه د سرښاخونو له اوبو څخه زیاته استفاده وکړي. ېکانال له الر

 :حقوقي نظره د آمو سیند د اوبو لیږدونه

آمو سیند  که ټاکل شوې ويشتون لري. / انتخابه غوراوي  ۶د آمو سیند د اوبو لیږدونې لپاره کم له کم  حقوقي نظره

ې په پام کې وشپږ غورا هاو آمو سیند څخه ایران ته اوبه راشي زمونږ ډېپلماسي کم له کم پرمخ تاسیسات ودرول شي

  ونیسي.

زمونږ د اوبو رانیولو کستان پخپله جمونږ تاجکستان څخه اوبه وپېرو او تا یوازې تاجکستان سره خبرې اترې: ـ ۱

ترکمنستان او یا  له بهئکو هیوادونو سره حل او فصل کړي. خو د اوبو د ترانزیټ مساخیستون هبنورو حقاله له ئمس

 مطرح شي . افغانستان له الرې

هواره  ئلې، افغانان پخپله نورو سره مسپېرودنې سره ستان څخه د اوبو پهاترې: افغان ېیوازی افغانستان سره خبر ـ ۲

په  سلنې اوبو څخه کار اخلي. ۳ کابو سلنه برخه لري خو دا مهال ۱۷ هکې کم له کمآموسیند په اوبو د کړي. افغانان 

 چې افغانستان به پخپله ي، یوه خوبایی لروپه اړه هوکړې ته ورسیږ اوبو آمو د هغه صورت کې چې افغانستان سره

قي نظره یوه حکومت سره  حقودې صورت کې مونږ عمالا ه پ اوبه ترانزیتوو.به  م هغه هیواد وي چې د هغه له الروه

 )البتهاو پخپله افغانستان سره تړون کوو چې د ایران په پوله کې  ږ د افغانستان له برخې اوبه اخلو. یانې موناړیکه لرو

 ترالسه کوو. په محاسبی سره ( هماغه مقدار اوبه شویو اوبو بیځایه ضایعد 

ای کې چې سرخس پوله کې یا په هر هغه ځپه مونږ  .اوبو ونډه پېرو مونږ د ترکمنستان ترکمنستان سره مذاکره: – ۳

 سره نورو ذی نفعونوره هوکړې  تسلیمیږو. پدې صورت کې دا ترکمنستان َدی چېاوبه ، فني مطالعې اجازه ورکړي

 ترسره کوي. پخپله

د تاسیساتو په پوله کې په ذاکرې: که پام کې وي مونږ د افغانستان او تاجکستان ـ افغانستان او تاجکستان سره م ۴

و، او هوکړی ته ورسیږو. دغه دواړه ، باید هرو مرو دغو دواړو هیوادونو سره خبرې وکړجوړونه کې داخل شو

 نورو هیوادونو سره هواروي.له لې د حوضې ئې نورې مسهیوادونه خپل

په د ازبکستان او افغانستان ګډې پولې  امکان لري وغواړو د آمو سیند اوبهافغانستان او ازبکستان سره مذاکره :  ـ ۵

 و پدې صورت کې بیا هم څو غوراینې لرو:اخلراو کې هسیم هکوم

 افغانستان او ازبکستان دواړو هیوادونو سره مذاکره . – ۵.  ۱

ټرانزیټ ې د هغوی له الراوبه غواړي ې چې هیوادونو سره مذا کر غو ټولوسره یا ه . ټولو ذی نفعه هیوادونو ۵. ۲

 شي.

 ېد مرکزي آسیا ټولو هیوادونو سره او افغانستان سره مذاکر – ۶

ټولو  لهپه ګډون  منځنی آسیا هیوادونوافغانستان د روسېې په نظارت+ : اویغور ې کچېاوچت د او وړاندیزي – ۷

 ذینفعه هیوادونو سره مذاکره 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

. پدې غوراینه کې اصلې ستونځه خو تر ټولو ډاډمنه الر دهغوراینه ښایي ډېره اوږده الره وي، انتخاب/دغه حقوقي 

هیوادونو سره هوکړي ته  لدې امله افغانستان باید دغو دادی چې افغانستان هم بایده دي پدې ډله کې حضور ولري.

د بایده دي د اکو  ،د اکو سازمان غړی یو ت کېښجوړ يچې مونږ په اقتصاد ېکې هماغه شان ورسیږي. په واقعیت

هیوادونو سره د  نډیو او ذینفعه یا د اوبو ذیمدخلاو حتا که الزمه شي ګاو هم و اوسو ۍت فعال غړښهایدرولوژي جوړ

 ساختارونه جوړ کړو.نوي  په چوکاټ کې ملګرو ملتونو سازمان په مستقیم نظارت یا د یونسکو

 

نوي  ۶تړ الندی کو تر مالکال په بودیجه کې د یونس ۲۰۱۱او  ۲۰۱۰او د  کی د یونسکو په نوې برنامه () ۳۰)

ار کې ښله : دومینیکن جمهوریت کې سانتودومینګو  ي. دغه شپږ مرکزونه عبارت دمرکزونه تصویب شوي دي

فډرال آلمان جمهوریت کې د  سرچینو د پایشتمن مدیریت مرکز. کارایب سیند کې پرتو جزایرو د هیوادونو د اوبو د

د برازیل فډرال مرکز.  نړیوالاکو هیډرولوژي  پرتګال کې ساحلي د نړیوالو بدلونونو مرکز. اوبو د سرچینو او

د زدکړې، ظرفیت جوړونې او کاروونکو  (Hidroxشمال کې فروټال شار کې د )په میناس ګرایس ایالت  دجمهوریت 

زیرمو موسسې په کوربه توب  ۍمرکز. د آمریکا ویرجینیا ایالت الکساندر ښار کې د اوبو او انرژ يتحقیقاتو بین الملل

اکو هیډرولوژی آسیا  APCM  او اندونیزیا کې نړیوال مرکزمدیریت  ( اوبو سرچینو سره نغښتيICIWARMد )

مرکزونو  وچې د دغه نوی ي. وړاندویینه کیږمرکزونه يتاسیس شو ينو یونسکو ترڅار الندې او اوقیانوسېې مرکز

اوبیزو مرکزونو د غځېدلو  کې د خوږو اوبو په بیالبیلو زمینو کې یونسکو تر مالتړ الندی ۍتاسیسیدنه په ټوله نړ

 . (شبکو د ځواکمنیدو المل شي

 

، ایرتیش، سیردریا ځسازمان تر څار الندې د مرکزي آسیا، او د اُب سهیل لویدیي ملګرو ملتونو په سر کې بایده د ېیان

. لي کمیسیون تشکیل شيبین المل تر سرلیک الندې یوه کارډله یا ګډهلمند، سند( لپاره د اوبو  او آمودریا )هریرود ،

 مشخصې کړي . پریکړې معاهدې او وروسته دې دغه کمیسیون د اوبو د ویش او پانګونې

، ډېر پایښتمن او باثباته هوکړې به هم ورسره يبه ولرمذاکرې  او خوښون چې ډېرې اوږدې او پېچلېدغه غوراینه 

، حقوقي مساعده زمینه به که مونږ وغواړو د سایبریا له اوبو څخه ګټه واخلو  راتلونکې لپاره . په تېره بیامل وي

 زمونږ په واک کې راکړي.

ي موجودو لر انالبته اقتصادي پلوه ګټوره ده چې د آمو دریا اوبه په مهمه برخه کې چې له ثقلي نظره اوبه جری

دو ناو کرو د کلیو،بایده دي  په هر حال آمو سیند څخه د پېرودلو په صورت کې رودونو او کانالونو ته ولېږدول شي.

دغه سندونه باید د پروتوکل په بڼه معاهدو لې مطالعه شي. ئمس رفيحقوقي او ع او حقابو اوبو ی نفعو او ذیدخلوذاو د 

زیاتو اوبو  ه لرونکو او یا له حقابیحقابه ناوبه چې په نیمه الره کې  ،، شتون لری ي او که نه دغه احتمالسره مل و

ډول که ټاکل  يپه ځانګړ .توګه ایران ته هیڅ اوبه راونرسیږي ياو عمل يکروندګرو له خوا وکارول ش اخیستونکو

کرکیلې د پراخیدو مستعدی زیات جمعیت لرونکې او د  توګهشوي وي د آمو سیند اوبه هریرود له الرې چې نسبې 

دولت سره یانی هغه دولت چې اوبه  / واسطيګړه منځالبته دا معمول دی چې ټولیزه توګ .ي، ولیږدول شسیمې دي

. تبخیر شوې او یوڅه ضایع شوې ياندازه ترالسه کیږ ېاوبو ټاکلد . په محل کې يقرارداد تړل کیږ هلته ترانزیټیږي

لیکو کې ې ده چې اوبه ټولیزه توګه غټو نلاو پاتې نور ېې په پوله کې ترالسه کیږي البته شون يمحاسبه کیږ اوبه

ایران ته دو پرته ېضایع ک له وي. خو اوبه په ډېرې روغی سالمې اوولیږدول شي. پدې صورت کې به لګښت ډېر لوړ 

 مبحث دی چې باید مطالعه شي. امنیتي –حقوقی پخپله یو  نل لیکو او کانالونو ساتنهد . د اوبو يراورسیږ

 

 نوربیا

 مهمه سناریو کې هلېږدونپه اوبو  ندد آمو سی
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