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 لویه تلوسه
 برخه مهدیرشیو

 

 د اوبو بین المللی قوانین
 دریم څپرکی

 
 :د اُب سیند حوضې هیوادونو سره ډېپلماسي

اوږد  دغه د روسېې هیواد څلورم د سایبیریا په لویدیز کې یو اصلي او غټ سیند دی.هم نومیږي.  ېد اُب دریا چې اوب

د )اوږدوالي( کې  طول ختیځدرجې  ۶۵اَب سیند  لري د (خولهپراخه لمن)تر ټولو اوبو  د چې په نړی کې سیند َدی

چې له هغه اوږد َدی وصل کیږي.  سرچینه اخلي او ایرتیش سیند سره . دغه رود له چین څخهایرتیش ښاخ ته رسیږي

ثانیه کې کیلو متر َدی. د اَب سیند  ۵۴۱۰پورې  ېغه تر اوبه خولد هد ایرتیش سرچینې له سیمې  ۍد دغه رود اوږدوال

متر مکعب  ۳۰۰۰ ډبی ېې ثانیه کې ۍش ښاخ )څانګه( منځنایرتی د هغه َدی او ددبی  په مترمکعب ۱۲۵۰۰ شاو خوا

 د سایبریاسره اوږدوالی  کیلومتر په ۴۳۰۰کابو  د او يپه پراخوال ستر او پلن( متر مربع )له ایرانکیلو ۲۹۷۲۴۹۷ته 

  (۳۱)لوی سیند دی. تر ټولو

او له لویدیز او سهیل ېې  او والخ مهم نور سرشاخونه عبارت دي: توم ، چولیم ، ِکت ، تیمسیند د اُب  (۳۱)

 (ایشیم او توپو ل څانګې ( او د سوسوا رود عبارت دي له وسی ګویان ، ایرتیش )د هغه (څانګېښاخونه )

بیالبیلو اقلیمې سیمو  . د اَب سیند له څومنجمد اوقیانوس پر لور هدایت کويدغه سیند د پراخې حوضې اوبه شمال 

تر ډېره د کرهڼې،  اَب سیند څخه ، قطبی اقلیم )آب و هوا( موجود َدی . دبرخه کېد په ښکتنی د رو تیریږي.

کال کې  ۱۹۵۶په  .برخو کې ګټه اخیستل کیږيپه و نېولو څښاک.د برېښنا تولیدولو او دغه راز د کبان

لویه  نووسیبریک ته نږدې په دغه رود یو لوی بند وتړل شو چې د سایبریا په دشته کې ېې د نړی تر ټولو

 کړې ده . جوړهبحیره  مصنوعي
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 حوزه د اُب او ایرتیش سیند

 

 

 

 :خزر پروژه –د اَب ، ایرتیش، سیردریا ، ارال 

و د کانال د جوړولپه لومړی پړاو کې  .یپېژندل شوی او تر کار الندی د مکاراګاندا کانال په نو -دغه طرحه د ایرتیش

ګیلو مترو په اوږدوالي  ۴۹۰پړاو  دغهد تیا وړ اوبو چمتو کول وو. د پروژې ا کانونو د اړدد کاراګانموخه  اصلي

. د کانال دوهم پړاو او کارګاندا له والیتونو تیریږي ، کانال د پاولودارېکپړاو بل  ورپسېدي.  يترسره شو ېچار

کیلو متره اوږدوالی  ۱۰۳۷به  . کله چې ټوله طرحه بشپړ شي کانالکې ودرول شَوی َدی ۱۹۷۹ه ده. او بشپړ شَوی ن

به سره  ښار پورېDjezqazghan دګیلو متری کې  ۴۰۰ا شمال ختیځ په د قزل اوردڅنګ  ترسیر دریا  داو  يولر

او د اورال ارونو او کلیو لپاره ښل شي. یانی عملي توګه به د ایرتیش اوبه سیردریا سره یوځای شي او د سیر دریا تړو

او  هد سیردریا بډایچې لپاره به مرسته وي. مخکې وړاندویینه شوې  منځه وړلو وزستوند ژوند  چاپیریالی سمندرګی

ل خوا ي یو کانال خو یو څوسل کیلو متر شمااو قره قوم سره مواز .ړيدریا سره وصل ک آموله کمنی شوې اوبه ځوا

له پامه غورځېدلي او  رهلویې پروژې د شوروي په ړنګیدو سدغه . د اوبو څېرمه وکېندل شي یری تهمازندران بح ،ته

  هېرې شوي دي.

ې ختیزد پر لور  ېاو اورال بحیر ته رسیږي ېکلن لورلید کې هوکړ ۲۵په یو د منځنۍ آسیا هېوادونه روسېې سره 

، آسیا هیوادونه په ځانګړي ډول قزاقستان منځنۍ .يپانګونې ترسره کیږاوبو لیږدونې لپاره الزمې د سایبریا 

اُب د لوی سیند او  که د وي. انو شاهدزنویو ستوند د پراختیا په برخه کې  دې پرتهه ل به ازبکستانترکمنستان او 

په تیره او  پراختیا ېآسیا هیوادونه باید د خپل يمرکز يد اوبو لیږدونه ترسره نش پر لور د هغه د څانګو رال بحیرېاو

 یت ومومښکمپه دې سیمه کې مالوچ باید  بیا په تیره هکرکیل اوبه لګوونکې .بیخي نوې کړي الګو د کرهڼې پراختیابیا 

یانې پخپله  دغه کار. ي بدلونونهاقتصادي سیستم کې بنیاد په و هیوادونورکاپنبه د مرکزي آسیا د یانې دغه کار  .

هیوادونه کوالی البته دغه  .د بوختیا لږوالیت کې صنعپه  د پنبې د نساجیو تړلو هیوادونو سرهمالوچو له مرکزي آسیا 
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په هرصورت د  ونکو صنایعو پر لور حرکت وکړي.لږو اوبو لګود کته کړي او ښراکرکېلې ته خپله ښکیلتیا  شي

د سایبریا خاوندان دي  ياصل پراختیا چې د آمو دریا او سیر دریا لویدیز او شمالد افغانستان تاجکیستان او قرغزستان 

خپله کرکیله یا باید  هیوادونه يکوزن په پراختیا پورې تړلی ده. ترالسه کولو لویو سیندونو د زیاتو اوبودې دوو له 

شاهدان  کړکیچونو )په تیره بیا ګاونډیو(ياو د کورنیو او بین الملل د زیاتو ستونژو یا د چاپیریالیز ژوندي محدوده کړ

د اَب سیند او ه وخت کې شوروي پ وشوه دیادونه  ېې هماغه شانې چې واوسی.. یا د سایبریا له اوبو څخه کار واخلي.

او  کیدل څېړل شوي دي هاو د هغی د شونتیا ترسر مطالعه شوې ده ېلیږدون د لوېې څانګې ایرتیش د اوبو د ېد هغ

ټولنیزو ستونځو منځه وړلو  -ياو د فني او سیاس ې. د اوبو دغه اړتیا ډېرې لوېې پانګونیوه برخه ېې هم اجرا شوې ده

باید دغې سترې پروژی لپاره جال او ځانګړی بورس بازار رامنځ ته کړو او په هغه بورس بازار کې  .يته اړتیا لر

 مونږ بایده دي دغې پروژې ته وارد شو. پانګونه وکړو.

غاز به یوه ورځ پای ومومي.  .ید ېپه عمده ځواک بدل کړ ۍنَړی کې د انرژپه روسیه،  د سایبریا د ګازو زیرمو

په منځنی آسیا  کې په تېره بیا ځانګړي مقام د قدرت پهیه روسیبه  یمه نیمایی کېپه دو یوویشتمی پېړید  هغه څه چې

 ۱۲۵۰۰دبی اَب هره ثانیه کې  متر مکعب ۱۷۵۰)لنا هره ثانیه کې همدغه د سایبریا ستر سیندونه، وساتيکې 

ټیکاومنې او پایداره  له غازو څخه هم ډېرېچې  متر مکعب منځنی دبی سره( ۱۹۶۰۰مترمکعب دبی او ینی سیې 

  کړي. روسیه ځواکمنه دی.سرچینی 

شي،  عملي مرکزي آسیا په لور اَب او ایرتیش په تېره بیا کې وي سایبریا څخه د اوبو لیږدونې پروژه مکه چېرې په پا

 یقینې توګه .پانګونه کې ګډون وکړي، باید د دغو لوېو پروژو په اَب اوبو څخه به کار وانخليایران دې سره سره چې 

د  .پانګونه کې ګډون یانې روسېې، قزاقستان، ازبکستان او ترکمنستان سره مذاکرو کې ګډون پهتاسیساتو د اَب اوبو  د

لورلید کې کار  يکلن ۲۵ – ۵۰که د ایران دېپلماسي په یوه  .يعمل وکړ ۍپه ډېره هوشیار يایران ډېپلماسی بایده د

په اوبیزو  د ایران دیپلماسي باید د سایبریا .حساس او فعال وي کې ئلواوبیزو پروژو په مسد  ایبریاکوي باید د س

 سایبریا سیندونود هغه برېښنا چې  . کومې پانګونې چې ګټورتیا ولريچمتو کړي پانګونې زمینه تاسیساتو کې د ایران

 جاپان چېپام کې ونیول شي  .لرين يکم هسایبریا له غاز څد  انرژي ده چېټیکاومنه  اوبیزې برېښنا به ترالسه شي له

راغلې  ېپوښتنې الند تر توګه يجد کار اخیستنه پهڅخه  ځایونورغون برېښنا يذرو له له مخېزلزلی او سونامې د  کې

 ترالسه کولو په حال کې َدی. اهمیتنا ښبری یزهده پدې شرایطو کې اوب

وبه . خو که د سایبریا یوه برخه اسایبریا څخه اوبو ته اړتیا ونلرو میالدی پېړی پورې په مستقیمه توګه ۲۲ایي ښمونږ 

له ، ذینفع هیوادونه قانع کړو چې کې ې او د دېپلماسی په مذاکروکوالی شو د پانګون ته راولیږدول شي اورال حوضې

خو په ډاډ  .ترالسه کړو کېختیځ په ایران  د قره قوم کانال له الرېلیږدونې له الرې یا د د آمو دریا څخه هریرود ته 

، د سایبریا یوه برخه څخه په لږو کلونو کې ۳۰ – ۴۰نه چندان لیرې راتلونکې کې، له  پهچې کوالی شو ووایو سره 

هره الره چې راتلونکو کلونو کې د سایبریا اوبو یوه برخه به په  ۱۰۰اوبه به اورال حوضې ته ولیږدول شي. په 

چې کرنیزو چارو کې د اوبو  يراورسیږي. مګر دا چې تر هغه وخته ټېکنالوجې دومره وده وکړبه  کیږي ایران ته

آمو د جیحون) ېتوګه ترالسه شي. که چیر ارزانهپه  بهخوږې اواوبه ډېرې اسانی او یا د سمندرونو  اړتیا راښکته شي

 ودغ د برخه کې پراته هیوادونه د سایبریا له اوبو څخه برخمن شي، شاید ۍپه کوزن دریا( او د سیحون )سیر دریا(

یوه برخه اوبه  ېحقابدکمه شي هغه وخت مونږ کوالی شو د هغوی ډېره کچه هغوی تړلتیا  د تهروانو اوبو  ونوسیند

زاهدان  ېهلمند الرله هریرود الرې مشهد ته او له ایران ختیځ ته ، افغانستان له الرې ېې د په ډېر احتمال  اونیسو اور

 ، ولېږدوو.ته

 
قرارداد او معاهدې پانګونې ، د ایران شاوخوا لویو سیندونو خوږو اوبو کې د  

اوږدمهاله برنامې لپاره د اوبو یو  کلنې مودې ۱۰۰او  ۵۰د  لپاره ولرل
 ډېپلماتیک هدفمن جوړښت الزم دی.

 

د  هد هیواد د اوبو تامینولو لپاره کم له کمدغه کار دې ته اړتیا لري چې همدا اوس په بهرنیو چارو وزارت کې 

، ې جوړښت چې د انرژی وزارت، اقتصاد وزارتداس .په حد کې یو تشکیل )جوړښت( رامنځ ته شي عمومی ادارې
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لعه کړي او د اوبو اصلي خاوندانو او یا طرحې مطا ې په مرسته الزمېصوصي برخخوزارت په مرسته او  ۍسوداګر

ځینې وخت . ه َدیهوکړې ته رسیدنه ساده او اسانه کار ن سر راوبو پد  .پیل کړي ېاتر ېمنځګړیو هیوادونو سره خبر

 کاله وخت نیسي. ۳۰ – ۲۰)مذاکرې(  اترې خبرې

 

له سایبیریا تر  تر جاپان پورې،په ټوله نړی کې شمال قطب څخه تر جنوب قطب پورې ، آسټرلیا څخه مونږ باید 
دولتي  له د حقابی پېرودلو او د څښاک اوبو د سرچینو په برخو کې څه د اوبو ، د اوبو د تاسیساتو ، پورې االسکا

د ایران د ډېپلماسی وڅېړو او هغه زیاتی کړو.  ېپانګون ېنړیوال ېخپلالرو خصوصی او وقف له څه تعاوني، څه 
او بین المللی اقتصاد یوه اصلي موخه څه په دولتي برخه کې او څه په خصوصي سکتور کې باید د اوبو په برخه 

اوبیزو  نا اوښباید د نړی د اوبو ، بری . د ایران بورس بازارياو د اوبو د امتیاز ترالسه کول و هپانګون نړیواله کې
په به عمده بورس بازار بدل شي. کیدی شي ډاډمن وو چې د اوبو او بریشنا بورس  په یوه ډېر اهم او تاسیساتو

یوه ځواکمن او  د می پېړی په دوهمه نیمایی کې بایدلویو ګټو ترالسه کوونکی بازار وي.. د یوویشت کی دنړی 
پانګونې لویه ګټه تر له  بریشنایی تاسیساتو کې –څو له تندې ونمرو او اوبیزو  تلي اقتصاد خاوندان واوسوښغ

 السه کړو.

 

چارو لپاره یو ځواکمن او تخصصي  ېېناېد دې لپاره چې له تندې ونمرو باید په بهرنیو چارو وزارت کې د اوبو او بری

ه او وړاندې کړي چې د والګا تګر وتوانیږی طرحه جوړښماهران او نو ي)ولرو(. ښایي ایران جوړښت رامنځ ته کړو

سهیلی غاړې ته ولیږدوو. بهرنیو  ېخزر بحیرد بحیرې له الرېسمندګي/ د مازندران  الرې نه بلکې له وچې اوبه،

 د خوا هیوادونو د اوبووټول ځواک سره زمونږ شا ول وزارتونه باید پهئچارو وزارت، د انرژی وزارت او مس

ول وزارتونه باید پدې برخه کې ئمسخصوصي برخه کې د پانګونې پراختیا په توګه  يقراردادونو مواظبت وکړي. یقین

 فعال واوسي.

 اوبیزې پروژې خزر –اورال  –د سایبریا 
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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
 

یوه لوی کانال له الری ارال سمندرګی ته اوبه د اُب او ایرتیش اوبو سره وصلیږي او د  په دې پروژه کې د یني سئي

مرکزی  اُب او . د ینی سئي اوبهکیږۍ ایه یه اوبه د خزر سمندرګی شمال ختیځ اوبو سره یوځایاو له هغه ځ رسیږي

د ایتالیا او نی بندونه چې په دې پروژه کې لیدل شوي دي لوری په ډاګه کوي. ځیاسیا لپاره د خوږو اوبو یو لوی نظر 

 رامنځ ته کوي. بحیرې په کچهلویوالي 

 

 بیانور 

 هیوادونو سره ډېپلماسي.له سیندونو حوضې  د سند سیند او د هند
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