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 لویه تلوسه
 برخه مهدیرشه ود

 

 د اوبو بین المللی قوانین
 دریم څپرکی

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

بت له لمنو او ځېنې ښاخونه ېې افغانستان څخه پېلیږي، پاکستان څخه له تېرېدو وروسته عمان د سند سیند د )چین( ت
کیلومتر مربع( په پاکستان کې د ننه دي. په هندوستان کې د    ۵۹۷۰۰۰سلنه ) /۵۳ې ته توېېږي. د حوضې بحیر

کې د حوضې پراخوالۍ په   افغانستان کیلو متر مربع دی. په چین او ۳۸۱۶۰-دغې حوضې د اوبو د جریان ساحه 
کیلو متر مربع  ۱۱۳۸۸۰۰رود د ټولې حوضې پراخوالۍ   کیلومترمربع دی. د سند ۷۲۱۰۰او  ۷۶۲۰۰ترتیب 

کیلو متره دی. په کال کې د اوبو تشېدنه ېې  ۳۲۰۰دی. د سیند اوږدوالۍ د تبت لوړو څخه تر عمان بحیرې پورې 
 کیلومتر مکعبو زیاته دی. ۲۰۰له 
 

ېې په هره ثانیه کې   د دغه رود پر محور، چې منځنی دبیپاکستان د ژوندانه رګ َدی. د پاکستان تمدن  سند رود د
 متر مکعب دی، جوړ شوی َدی.  ۶۶۰۰دلتا ته نږدې 

 
نورو کرکیلو او بډنډونو  شولو او د د ورا ککړي دي او د اوبو مهمه برخهساحل ته د توېېدلو خولې اوبه ېې خ   

له کیمیاوی سرې)کود( څخه رامنځ ته شوی ککړتیاوې، حیواني او زهرجن کوډونه، ښاري  جوړوي.ککړی اوبه 
غازو  ایا کوالی شو سوچ وکړو چې د هغه ککړې او ناولې اوبو او داسې نورو د سندرود اوبه ککړې کړي دي.خو

پرلور غځیدلي دي، د اوبو څو د نل لیکو ترڅنګ چې د ایران له سهیلی ګازي میدانونو څخه چې د هند او پاکستان 
دغه تصور له سوچه لیری نه ده ) ناشونې نه ده(. که څه هم د  یران ته له پاکستان څخه هم راشي؟نل لیکی دې ا

ملیون  ۴۰۰تر  ۳۰۰پاکستان لویدیځ یا بلوچستان پخپله اوبو ته اړتیا لري. خو په لومړي پړاو کې هر کال کې د 
هغه هم پراختیا په حال کې چابهار سیمې  مترمکعب اوبو معادل ترالسه کول، ۱۳ تر ۱۰متر مکعب، په ثانیه کې 

د سرحدی یا دپولي )نهنګ( کوشني رودونه یا د ایران بلوچستان په  شي.لپاره په دریو  فازونو کې تصور کېدی 
سواحلو لپاره  خاوره کې د ننه د سرباز رود د کنټرول او بند جوړولو ظرفیت لري. خو ایران د عمان سمندرګي

 لوېې پروژې په پام کې لري چې د خوږو اوبو لږوالۍ د پراختیا اصلي خنډ جوړوي.
 

په هر صورت زمونږ د اوبو دېپلماسي، باید د سند رود له پامه ونه غورځوي حتی کیدای شي یو وخت سیند خولی 
له الرې، د سند اوبه د ایران  )مصب( څخه څو سوه کیلومتره پورتنیو برخو کې او د پاکستان د بلوچستان شمال

بلوچستان ته راورسوو. حتی کیدی شی د سند د لویدیزو سرښاخونو د  اوبو یوه برخه د هلمند سرښاخونو ته ورګډې 
کال کې  افغانستان  ۱۳۸۹شي. او مونږ په پوله کې د زابل په سیمه کې اوبه ترالسه کړو . پاملرنه وکړو چې په 

و اجرا الندې نېولې دي. چې له مخې به ېې خپل هیواد کې د ننه د سند د سرښاخونو کې یو لړ طرحې تر مطالعې ا
متر مکعب  اوبه په خپله خاوره کې راوګرځوي.  دغه شانې طرحه کوالی شي  ۱۰۰له اوبو څخه ثانیه کې کابو 

 اوبه هلمند حتی هریرود ته هم ولیږدوي.
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لوڅو سرښاخونو پر لور او د بلوچستان په سهیل کې د  په هر صورت د انرژی وزارت د هامون پر لور یا د سر
ډاګونو  پر لور یا چابهار ته د عمان د سمندرګی کڅغاړو سره موازي  سند رود څخه د اوبو د لیږدونې مطالعه 

 ترسره کړي.
 

لو ټولې د انرژی وزارت په ملتیا بهرنیو چارو وزارت کې د اوبو ډېپلوماسي باید ایران شاوخوا څخه د اوبو تامینو
غوراینې په خپلې کاري تګالره کې په پام کې ونیسي.  د ایران ماهران یو داسې مهارت ته رسیدلي دي چې د دغه 
ډول مطالعاتو او د لیږدونې مسیر د ټاکلو، څه د کرهڼې او بیړی چلونې)سوداګرۍ( په موخه او څه نل لیکې له 

 وان لري.الرې د سرپرانیستو پلنو کانالونو لیږدونې په بڼه، ت
 
 

 
 

 :هواَرۍ مسئلوایران ته له بهر څخه د اوبو رالیږدونې  ټولنیزو او امنیتي 
اقتصادي مسئلو هوارول دي. د اوبو لیږدونې لپاره د فنی  –د اوبو اساسي ستونځه د سیاسي، قانونی، ټولنیزو 

سیمو څخه، چې پخپله د اوبو له توانمندي کچه هغه حد ته رسېدلې چې ټولې ستونځې د هواریدو وړ دي. ګڼ مېشتو 
هغوی  له هواري څخه ډېره ستونځمنه ده. مسئلوکموالي سره مخامخ دي، د کانال او د اوبو نل لیکو تېرېدنه د فني 

پاکستان څخه د اوبو لیږدونه و لو د  چې غازو لیږدونې لپاره پاکستان سره مذاکره کوي باید د خپلو مذاکرو ترڅنګ
 ځای ولري.  ه  همنورو دریو لسیزو لپار

 
آیا کومه ورځ به له هند هم اوبه واخلو حال داچې هند غواړي له مونږ ګاز وپېري آیا مونږ به هم له هند اوبه   

وپېرو؟ دغه کار ایران کې د جمعیت کنټرول د اوبو کنټرولولو، د اوبو محصول او له هغه ډول صنایعو سره چې 
ته رالیږدونې لپاره له هند څخه د اوبو پېرودنه به په نږدې راتلونکې کې  غواړو هغه انتخاب کړو، تړاو لري. ایران

ز. کال پورې الزمه نه برېښي. خو دغه کار هیڅکله ناشونې نه َدی. که مونږ  ۲۰۵۰ترسره نشي. یا کم له کم تر 
ته دومره اړتیا  وتوانیږو له هغو اوبو چې شمال قطب پرلور جاري دي کار واخلو، شاید هند څخه د اوبو رالیږدونې

تیریدنه وخت له  ورځېهند په خوږو اوبو د پانګونې د هرې  دبرالسي لپاره  زیرمونه وي. خو ګټې او د اوبو پر 
 الس ورکول دي. 

 
په دې کار کې پانګونه  .په اوبو او اوبیزې بریشنا کې د هند پوتانشیل او اوبو بریښنا ته د هند اړتیا ډېره لوړه دی

وي. په هر صورت کې د هند د اوبو او انرژی مارکیټ نباید د پانګې ګټورتوب لپاره له پامه کیدای شي ګټوره 
باید د دغو بانکونو د بهرنی  ،وغورځوو. دا دومره خصوصۍ بانکونه په ایران کې د تاسیسیدو په حال کې دي
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غیر عادي ګټې نشي کوالی له کې د ننه  ایرانهدفمنی پانګونی لورلید او دریځ لوړ او پیاوړی شي. یقیني توګه په 
په موخه د اوبو په  ګټوهیواده د باندې ترالسه کړي. دغه بانکونه په انفرادی توګه  یا د کنسرسیوم په بڼه باید د ملي 

البته بایده ده د خپلې پانګې ګټه ترالسه کړي. دې کار لپاره د هیواد د اوبو د سوداګرۍ  وکړي.چارو کې پانګونه 
تونه تصویب شي څو بانک ډاډمن شي چې د هغوی له پانګونې به مالتړ وشي. خو د ایران بازار ډېپلماسي او سیاس

هم خپل محدودیتونه لري. هند او پاکستان څخه د اوبو پېرودنه به له فني ستونځې زیاته ټولنیزه ستونځه ولري. د 
قبیله یی او مذهبی النجې  –یز، قامي هند او پاکستان ګڼ جمعیت، د پاکستان د لویدیز وچې سیمې او د پاکستان ټولن

عرفي  -قامي، قبیله یی او مذهبي او دودیزو -ټولنیزو دخپله هغه الملونه دی چې بایده دي ډېر ښه وپېژندل شي. 
مسئلو له کره پېژندنې او د اوبو د نل لیکو مسیر اوبیزې اړتیاو له تشخیص او براورد پرته د هغوی امنیت له 

د موجودې وضعې په څیر پاتې شي، ښه  شرایطکه چیرې ټولنیز ، سیاسي او جمعیتي ږي. ستونځو سره مخامخ کی
دا ده د سند او پاکستان پر ځای زمونږ پانګونې شمال او منځني آسیا او سایبریا ته وګرځول شي. خو زمونږ 

 لودل وي.دقرارداد، حقابی او امتیاز در اوبوموخه باید د نړۍ په هر ګوټ کې  ولو النجمنې هم وی د 
 

 نور بیا
 

 څلورم څپرکی
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