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 د ګډو اوبو حقوقي نظرېې

 لهکې  نومهالهبیالبیلي نظرېې مطرح شوې دې. په  په تړاو د حقوقو ګډو رودونو څخه کاراخیستو کې د هیوادونو

 نظریه دی.  د) هارمون دکتورین( یوه ېېو نظری ولومړنی

 بشپړ هغه رچې پد هغه هیواد لپاره  ،اوبو څخه هرډول ګټه اخیستنه له سیندګډ  د ،دغه نظریه  :نظریه د هارمون

 ېېکال کې  1۸۹۵ي جنرال ول چې په ئامریکا لوړ پوړۍبیخي مجاز ګڼي. جانسون هارمون یو حاکمیت لري  يارض

واقع  کیپه هغه هیواد چې اعالم کړه په اړه خپله نظریه  حقاخیستو ګټېډول د هر  له اوبوڅخهخانه( دهغه سیند)رو د

  .َدی او یا له هغه تیریږي

هغه ، پړتیا مطلق حق ته په پاملرنی سرهځمکنی بش ،یوه هیواد کې د ننه تیریږي  سیند پهکله چې کوم د هارمون په اند 

له  ،زه ولريکوزنی هیواد به څه ستون پام کې ونیول شي دا بی لدې چې ،اوبو په تلف کولو سرهکوالی شي د هیواد 

   نلري. هیڅ ډول الزامیت ورکولو ېهیواد کوزنی هیواد ته د خسار نوموړیاو  يهغو اوبو څخه کار واخل

 او هیڅکله امریکا له خوا رد شوهدغه نظریه د هارمون د شاګردانو لخوا رد شوې ده او بیا وروسته په رسمي توګه د 

د قضاوت مې حقوقی محکمه کې کو په هیڅد قانون د سرچینې په نوم او هیڅکله  .کارول شوهه په هیڅ قرارداد کې و ن

مردود وګڼل شو،  ،بین المللي محکمه کې په بحیرېد النوکس  د ،کېکال  1۹۵۷ پهدغه اصل  .کاریدلهه و نپه توګه 

په د ځینو له لورې  یباند وډکټورین ېد پرد هارمون په بین المللي مراجعو کې د یوې نظرېې په عنوان ، دې سره سره

 وشو. ټینګار لوړه کچهخورا 

 له لورې ېې کوزنیو هیوادونو دعنوان شوې نظریه چې  ههمګټې اخیستو لپاره دوڅخه (  رود د):سین ګډ د قلمرو

 څنډېګډ رود  د دغه نظریه .ل شوکړور نومحق « واکمني یقلمرو مطلق »د وشو،مالتړ ټینګ  :مطلق حاکمیت

په  . خو دغه ګټه اخیستنه نبایديڅخه ګټه واخل برحقه ګڼي چې د ګډ رود له اوبو هیوادونهته پراته  :د حق نظریه

هغه شریک رودڅخه چې له پاسني  هیواد، لههر ګټه اخیستونکی  .المل شي بندیدو کمېدو یاد اوبو د  ېکهیواد  يکوزن

هیوادونو  برخه لرونکود دریم هیواد او د نورو اوبي، حق نلري او تیریږ يجارهیواد څخه راځي او په هغه هیواد کې 

ه سرلو کمونه  له کوزني هیواد د اوبو بهیر ل دد اوبو بهیر لږ کړي. دغه نظریه چې د هر پاسني هیواد ګټه اخېست

  نظرېې سره مخالفه ده.له ه توګه د هارمون ښکارپه  ګڼيه محدود

ګټې ګډ رود  لاله نړیوهر هیواد به  اخیستونکی هشریک رود څخه ګټ له دریمه نظریه اعالموي :او منطقي ېد یوشان

هیڅ  بل هیواد تهې ترسره شي چ ډول ېپه داس ده، خو ګټه اخیستنه بایده يحق ولر ګټې اخیستنی دڅخه  اخېستو نظریه

د  ډېرې غوښتنې لپاره چې ېهغ د او هم لپاره فرضیېه نظریه هم د هارمون . دغونلري تاوان ډول کمی یا کیفي

 ې هر هیواد لپارهغاړرود د  ګډدغه نظریه د  رامنځ ته کوي. ي، محدودیتلراړه  پوریادعا  پهیوادونو کوزنیو ه

 ګټه اخیستنه په پام کې نیسي.« او منطقي یوشان»
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 ونکو هیوادونو ګډه همکاري لر اوببرخهدغه نظریه د یوه قانوني بنسټ په اډانه کې د  :د ګډې همکاری

 نظریه تعاونهیوادونو  ېکهیوادونو  غواړي. د دغې نظرېې وجودي فلسفه دا دی چې او تعاون ونکولراو د حقابه 

باید د ټولو  ېې او ګټې ( شي.وګڼلیوه اقتصادي واحد په عنوان و انګیرل) دې بایدټول سیند  مسیر کېخپل په  ننهد

ګډ د  ه د ګټې اخیستو او کارولو حقخو له سیند څخدوام دی،  اصل ۳صل د هماغهدغه ا ترمنځ وویشل شي. هیوادونو

ونډې په  تعاون او همکاری له الرې د هغې د. چې خپل حق ته به مومی  پورې اړه هیوادونو ټولوپه  غاړېد سیند 

یو څو ملیتي د ل د ټولو هیوادونو د منلو وړ نده او هیوادونو تر منځ د ګټې وېش دغه اص نسبت چې ېې لري ورسیږي.

د ټولو هیوادونو د منلو وړ حقوقي ژمنلیکونه او تړونونه  اړینه ده لپاره ته رسیدو ېاو پایل .يایجابو تعاوني رامنځ کول

. دغه اصل چمتو او تصویب شي. دغه بهیر ډېر اوږد َدی او په لنډ مهال کې ځیني هیوادونه له ګټې اخیستو محروموي

تړونونو او  اړخیزهد څوټولو هیوادونو لپاره ترالسه کولو کې د هیوادونو په سیالي کولو باور نلري او  په د زیاتو اوبو

 غواړي.د اوبو وېش هوکړه لیکونو په چوکاټ کې په یوشانې او منطقي بڼه 

اوبو ونډې  له نېګټې اخیستد څخه  اوبو )حقابه( په تېرمهال کېبرخهاوبپدې برخه کې بله نظریه داده چې  د تاریخي

چې د اوبو په  شوې ده. یانې هر څوک نوم مطرحپه « ېحقابتاریخي »سره تړلی غوښتنه ده او د مخینې  نظریه

) په داسې کې  (تشد ډاګ) یا ډېر وچ وچ هیو پهکوهیانو  د اوبو د لومړیتوب حق لري. رپنَی َدی کارونه کې مخکې

اوبیزو په غالبه توګه د تیر مهال به  ، کوزنی هیواداو کوزنی سیمه وچ اقلیم لري( حال کې چې پاسنی سیمه مرطوبه

تېر مهال کې د اوبو پریماني وه او ادعا په چې  به او څرګندوي او د هغه بیخ بنایي جوړښتونو ته اشاره لري ترتیباتو

 .اوبو څخه د ګټې اخیستو مخینه پخپله حق ایجادوي ه.وچتولچې مخکې ېې له حوضې څخه ګټه ا کوي

حق  ټولو زوړ قانون د پاسني تر توګېکار اخیستو د دونو له اوبو څخه یه چې پوهیږو د سیناځ هغه تر اسالمي نظریه

رسول ته رسیږي. چې د لوی څښتن د  وخت ره کې د حضرت رسول)ص(دغه قانون په مدینه منو اسالمي قانون َدی.

شَوی َدی. د دغې نظرېې له مخې د رود پاسني  وضعهغه مبارک له لوري خپله د ه پد  او د حاکم په عنوان

 هاوبپاتې نور دوی لومړی خپلې ځمکې خړوبوي او  کې لومړیتوب لري. نهکاروپه اوبو د خاوند)مالک( یا خاوندان 

زیانمنولو حق نلري. دغه قانون د الندینیو ) کوزنیو ( ته خوشې کوي . خو ویل کیږي چې پاسني هم د کوزنیو د ېې 

او  1۵۸قانون د  ي. د مدن ې دهګرځیدل ګټې اخیستو کې د ایران د مدني قوانینو ستن )بنسټ(په رودونو له اوبو څخه 

  (۴)مادو متن  1۵۹

 ه ځمکه چېهغیالبیل وي رغونې تاریخ ب ځمکود شاوخوا  د رودونو د ېکه چیر –ماده  ۱۵۸ني قانون : مد ( ۴) 

کوزه واقع  ېڅه هم له هغځمکې لومړیتوب لري که شوې  وروستی رغولپر هم په اوبو کې مخکینی ده ېې  رغونه

 ي، که د رود اوبو زیاتنوې ځمکه ورغویپه شاوخوا کې وغواړي د رود په  ماده: که چېرې څوک ۱۵۹ ،شوې وي

و ته تضییقی نه وي کوالی شي د رود له اوبو څخه نوې ځمکه خړوبه کړي او کنه د اوبو والځمک مخکینیو او؛ وي

 ی وي.واقع شو   (پورتهبره )وړلو حق نلری که څه هم ځمکه ېې له نورو اراضیو 

  ۵۰۵، ص  ۹، مسله  ۳امام خمینی تحریرالوسیله، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی ،ج  -

 . ۵۸محمدباقر ، مالکیت و بهره برداری از زمین از دیدګاه اسالم ، ص آیت هللا آشتیانی ، میرزا  -

 

 بند جوړولو سره مخالفت وکړ ، لهکله چې عراق په ترکیه کې د دجلې او فراټ د سیند پر مخ  :انرژی د د اوبو

حق او که  سرچینې دی يطبیع دولت اعالم وکړ د هر هیواد د اوبو سرچینې د هغه هیوادترکېې  انحصارد  یلشنپوت

له سرچینو سره څه تپوس نکوي د خپلو نفتو څخه چې ترکیه له عراق  ېهماغه شان يکار واخلهغه وغواړي له  نظریه

یس تورګول اوزال ئد ترکېې د وخت جمهور ر د اوبو د سرچینو په هکله نباید په څه پوه شي.کوي، عراق هم د ترکېې 

 ی.برخه دَ  یوه( GAP). اتاتورک بند د اناتولیا پروژې ېبندونه جوړ کړ ۲1او دجلی پر مخ  پریکړه وکړه د فرات

 م، په وچو او نییمی د بریښنا پر تامینولو سربیرهد س شي چې ترکیه وکړای د دې لپاره طراحي شوه پروژه (GAPد)

د دغې پروژې په ترکیه به . يکړې برابرکرهڼې اړتیا وړ اوبه  دپه پراخوالي  ملیونه هکتاره 1/۷د ،وچو ځمکو کې

کال په مارچ  ۲۰۰۷ دخواړه تولید کړي. زیاته برخه اړتیا وړ د سیمې اجرا کولو سره د دې وس ولري د منځني ختیځ 

د په نا مستقیمه توګه کې جوړونه سیاست په اوبو  د نتالیا کې د اوبو د نړیوالی کنګرې دایرولو پرمهالآکې ترکېې په 
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له پولي د هېواد هغوی د چې ش لپاره ې، ترکېې د هغو اوبو د عادالنه و. پدې کنګره کېبدلون ته اشاره وکړه خپل دریځ

 سره د اوبو د مدیریت ، ګرجستان، او یونانعراق، بلغارستان ،مانه او وړاندیز ېې وکړ چې سورېېوموډل یو تیریږي 

ده د اوبو په ه حل او فصل شي او څرګنده ېې کړه چې حاضر ن ېد دوه اړخیزو خبرو اترو له الر ېې پر سر اختالفونه

  لو کې د دریمګړی ځواګ پښه شامله شي.ئاختالفي مس

 حقونو ونیلومړ غونډې پرانیستد  دریمې ېنړیوال دد اوبو رئیس د فرانسې د هغه وخت جمهورژاک شیراک  د بشر د

  .غوښتنه وکړه چې هشو جوړه کال په مارچ کې په کیوتو کې ۲۰۰۳ چې دکې په مراسمو  په

د  ، انګلستاناجالس کې ه دېپ وپېژندل شي.« عنوان حقونو په لومړنیو د بشر د السرسي ته  اوبو»  تهاوبو  توګه

په پای کې . خو ېړيکچه وڅه په ملي ئلپه سر کې دغه مسدې وزیران  چې اړوند وکړوړاندیز  هم  نظریهالسرسي 

  ونکړه. ته هیڅ اشارهې حقابمتن دې 

 اساسيڅښاک اوبو ته السرسي د بشر له :» ي پارلمان اعالم وکړ ئپه سپتامبر کې اروپا ۲۰۰۳د  د څښاک اوبو ته

  شوراد حقونو په جنوری کې د اروپا د ژوند چاپېلایر کال ۲۰۰۴د « حقونو څخه ګڼل کیږي     نظریه يد السرس

او روغتیایي خدماتو ته  ته څښاک اوبو» ېې  له مخېکړ چې  تصویبپرېکړه لیک    حقونو څخه د بشر له اساسي

تضمین قانون له خوا د دغه حق اجرا کول  بایدله لومړیو حقونو څخه پېژندل کیږي  ړيګود هر بشري  يالسرس

 َدی. ېپاتې شو ه)چوپه(هوکړه مغفول پدې اړه نړېوالهترالسه شویو پرمختګونوسره سره ،   «شي.

            د اوبو په یوه َدی . دغه نظریه« د اوبو بازار»  هغه بله فرضیه چې مطرح کیږي            د او بو  

اغیزناک او ګټور تخصیص  پهمنځ ترد لږو اوبو لرونکو او سیالو هیوادونو او وداګریز میکانیزم س       نظریه د بازار

 ټاکل کیږي.کې 

 رانبد خسارې جبڼه په پانګونې د یا نغده  هیوادونو ترمنځ تړونونه دي چې پهد بی وزلو او لږو اوبو لرونکو  ېې بیلګه

 مني.د لویو بندونو د جوړولو امتیاز  اوبو کې وخپلو پاسنیپه سره په ترالسه کولو 

په  ( څخه د اوبو د تخصیص)سیندونورودونو له نړیولوچې پدې وروستیو کې  یو اصل د اوبو اقتصادي ارزښت

ګټور او » دې بحث کې ه اقتصادي ارزښت پر اساس د هغوی وېش َدی. پ د اوبو د پرې خبرې کېږي مبحثونو کې

 کولو د اوبو له ټولې ونډې څخه د سود په توزیع«  یوشانې وېش» د اوبو په اقتصادي ارزښت او « وېشاغیزمن 

په پام کې بیالبیل ارزښتونه د اوبو لپاره  ېې ګټه اخیستو کې هیوادونه هر یود یوه رود په اوږدو کې داللت کوي. 

شي. خو پاملرنه ود ګټې اخېستنې اغیزمنتیا او کارندویی ته  مهال رګډې ګټې پد له اوبو څخه بایده دي لدې امله  نیسي.

پر اصل ټینګار  «ګټې اخیستنې )برابر( یوشان» د  ه شانی ېې هماغهیوادونه عملي طور دغه نظریه نه مني او ډېرَ 

  کوي.

د او هم د ژوند د چاپېلایر او  له لورې کومه نوې نظریه چې کوزنیو هیوادونو :ضرر نه رسولو نظریه نورو ته

زیان  نورو ته پام وړ»چې  دي.« نورو ته زیان نه رسول» کیږيمطرح له خوا پلویانو  ټیکاومنې )پایښتونې( پراختیا

لومړیتوب  «وزیان نه رسول» او یا « لستېګټې اخ هیو شان». د ې وروسته عنوان شوهلئمسله « (اړولو) ولورسنه 

کنوانسیون په مسوده  1۹۹۷څو چې د تر ،حقوقپوهانو ذهن مشغول کړی ول نړیوالو د پورېې مود ېاوږد تر بحث

د » او ورپسې« اخیستنه هاو منطقي ګټ شانیو» پیل کېپه  ،چمتو شو لخوا کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د کمیسیون

کوي  ه مرستهپروژو کې هیوادونو سراوبیزو په . نړیوال بانک چې وګرځېده د وړتاکید جمله « نه زیانمنولو دنورو 

 برابری ګټې اخیستو) یو شان »هم زیات ټینګار ېې پر  هکه څ ،قوانینو تابع وي الوونړی د دي مي توګه بایداالز په او

برخه اعالم شرایطو  د مرستو خپلود ېې هم « لرسونورو ته زیان نه »ونکو هیوادونو ته لرحقابه ده خو  «کارونې(

ه تشریک رود غاړې)څنډې( نورو هیوادونو د  کومه خساره ېېچې  ،اوبیزه پروژه هیڅ ډولتر دې مهاله  .کړې ده

 ی.شو دیه ن مالتړمالي ېې  له خوانړیوال بانک  ،رسولې وي
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو 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
 

بل  ده ، که څه هم ځینې سوچ کويه اسالمي نظریه ده او نوې نظریه ن الا کام چی نورو ته زیان نه اړول. واقعیت داَدی

 مطرح کړې ده . لویدیزوالوچې  هظریه دنوې ن گواکی زیان نه اړول ته

 د ډاکتر پاپلي یزدي نظریه:

د حسین پاپلي یزدي، محمد ډاکټر :حق د منطقي ګټې اخېستني توګه ګډهپه له اوبو څخه او  ټیکاومنې پراختیا حقد 

 لونې پرته ګټې اخیستنې کنوانسیونبیړی چله  نوسیندو نوړیوالو د او (1۹۶۶)نظریې  ېواکمنباندی قانون  هلسنګي

ملګرو ملتونو سازمان نورو  د سره اړوند اوبو او سیندونو ګډو اوته  ( ۲۰۰۴)برلین قوانینو د او  (1۹۹۷)روح 

الندې نظریه  دا، پاملرنې سره پهه ت ونونودونو په اړه ځینو تړګډوسینهیوادونو ترمنځ بیالبیلو ، او کتوپه  تهمصوبو 

 : وړاندې کړې ده

 ېد یوهم پراختیا  حقونه دي. انډولیزه او ټیکاومنه يد بشر اساس پراختیا باثباته( ( و ته السرسي او ټیکاومنهاوب

 د یوه سیند له اوبو څخهد چې د نیل په څیر یوه اوبیزه حوضه که  ان، حقونو څخه دي يحوضې د خلکو له اساس

چې په  پر دې اساس والړه دهدغه نظریه  څو هېوادونه هم راونغاړي.ګټې اخېستوتاریخي سوابقو  او متفاوتو فرهنګونو

د لېرې سیمو د ګاونډیو حوضو اوسیدونکي او یا هم  و په شمولخلک ه کې مېشتحوض ټوله نړی کې په یوې اوبیزه

، د حوضه کې هیو په نیل په څېرلکه . یانې حق لري پراختیاټیکاومنې د  وګټې اخیستو حق اد څخه  خلکو ټول اولو

 اخېستو اوبو څخه د ګټې پاسنیو )سیمو(له  برخه کې استوګن دي باید(  ښکتنۍزنوکپه وروستی)مصر خلک چې د نیل 

د دوی له هیواده سیند د اوبو مهمه برخه  لد نی چې ،و په ځېرد ایتوپیا خلک ،د نیل پاسنی اوسیدونکيلکه . حق ولري

او د مصر  خلکو اوبه وچې کړي)وتړی( رد ایټوپیا خلک نباید د مصر پ پراختیا حق لري.تامینیږي هم د ټیکاومنی 

 ې. دا په دې مانا ده چې د یوې حوضې هیوادونه باید داسخه واخليېټوپیا په پایداره پراختیا کې برخلک هم بایده دي د ا

ټولو لپاره د مشارکتي پراختیا تامینول  ه د اوبو برابرول اوچې د کار اساس ېې ټولو لپار اتحادېې ته ورسیږيیوې 

او هر  حرکت وکړي.لپاره د ایجابی سیاستونو پر لور  لرلو او پراختیا برخېاوب دهیوادونه  حوضې ېد یو ېیان وي.

د  ،وروستهله ټاکلی مودې ي چې بریالی و ېډول سلبی سیاست لېرې وغورځوي. د یوې حوضې پراختیا باید هغه شان

حوضه کې اړیکې آزادې پرېښودل  ېپه یو عمالا له منځه والړې شي. .حوضې هیوادونو ترمنځ سیاسي پولې یوې

، ایران له دغو ه توګه د هلمند او هریرود په اړهپه اروپا کې پېښ شَوی َدی. ساري پ اوسمهالهماغه کار چې  ،شي

افغانستان په  او ایران هم باید د اوبو برخه لري. د افغانستان خلک د ټیکاومنی پراختیا حق لري د ونوسیند دواړو

وکړي او  ېسر مذاکر رد حقابی پ ېځای چې په کلونو یواز رد دې پایران او افغانستان یانې  پراختیا کې ګډون وکړي.

چې  یددا کیدو شاهدان وي بهتره  ېشاته پات ې دد هلمند او هری رود حوضخاوره کې په دواړه د دواړو هیوادونو 

ي. هم ایران څرخوراو او متمرکزې ه تړاوکې د حوضې د هر اړخیزې پراختیا پپه خاوره دواړو هیوادونو د مذاکرې 

 د سیمه ییزی پراختیاټیکاومنې  یوې ددې دواړه هیوادونه نو د څښاک او پراختیا لپاره غواړي. اوبه،  ،او هم افغانستان

 سیاست بنسټ کیږدي.

 او وټاکل شي د ایرتیش او اُبدونو اوبو ته اړتیا پیدا کړي کومه ورځ په سایبریا کې جاري سینکه چیری ایران 

 وکتل شي او معاهدی د مسیر هیوادونو سره په هغه ډول  رودونو اوبه ایران ته راولیږدوي باید طرحه په هغه ډول

وتړل شي چې په طرحه کې د ښکیلو ټولو هیوادونو پراختیا په پام کې ونیول شي. یا دې لږ تر لږ د نل لیکو او 

ر ټولو تپېلیزه او  اختیاه د ژوند او پرلپارچې سیمې  لپاره نل لیکی ېهغد  شي. کتلمسیر سیمو پراختیا ود کانالونو 

سیمو تیریږي چې د هغه  وپل مسیر کې له هغخپه  چې دا حال يشتون لرڅه امنیتي تضمین لیږدوي  تومنه لومړنی

 په تړاوحقابی  ېیوازباور لري  پدې ګروهه او نظردغه  ي؟لرد څښاک او توسعې لپاره هغو اوبو ته اړتیا  سیمو خلک

ره ډېېې هم عملي جنبه قرارداد له تړولو وروسته او حتی د حقابی  دوام مومي لپاره کلونو حقوقي بحثونه)په شاوخوا( 

د څوهیوادونو په خاوره کې د ټیکاومنې  حتی حقابی بحث په ټوله حوزه کې بایده دي د کمزورې ده )بیلګه هلمند(. نو

  .بحث سره نغښتی ويله پراختیا 

 نوربیا

  .ګټې اخیستو قوانین د له نړېوالو سیندونو
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