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لیکواالن :ډاکټر محمد حسین پاپلي یزدي
او ډاکټر فاطمه وثوقي
پښتو ژباړه :ع .ا  .نجات

لویه تلوسه
دری دیرشمه برخه
د اوبو بین المللی قوانین
څلورم څپرکی
د خوږو اوبو نوره زیرمې
د سهیل قطب کنګلونه

په ډاډ سره ویالی شو چې د میالدی  ۲۱پېړی له وروستیو څخه هیڅ هیواد نشي
کوالی د نړی ترټولو سترو قدرتونو له ډلې وي مګر دا چې د سهیل د قطبي قارې د
یوې برخې مالک او خاوند وي یا ېې په ولکه کې وي

سهیل قطب د ټولې ځمکې چاڼوبۍ(عصاره) دی .،دغه له بوټو او شینلو تش ماحول چې د قطبی کنګلونو د سترو
طوفاني بادونو الوتنځی دی او یوازی پنګوین ېې په څنډو کې سیمینارونه جوړوی په نه چندان لیرې راتلونکې زمانه
کې به د نړی د مطرح ځواکونو دسیالیو مرکز وي .کنګل شوی سهیل قطب د ګردې ځمکې لپاره د لوی څښتن د سترو
نعمتونو په عنوان وپېژنو()۳۲
دم شیبه سهیل قطب کې اسالمي تمدن شتون او ونډه نلري  .ایا ایران باید په یوازي توګه خپل ځان لپاره د پښې ځای
په لټون کې وي یا بایده ده چې یوې ډلې اسالمي هیوادونو سره په تېره بیا ترکېې سره په ګډه په سهیل قطب کې عمل
وکړو؟ بایده دي پوښتنې ته دولت او بهرنیو چارو وزارت ځواب ورکړي .وړاندیز کیږي د ایران دولت سهیل قطب
لپاره په دوو پړاونو کې برنامې ولري.
د ایران سواحلو ته د آیسبرګ د لېږدونې لومړی پړاو (:)۳۳
وړاندیز کیږي څو آیسبرګ( د قطب له څنډې څخه د کنګل بیلې شوې لوېې ټوټې ) د عمان تر سمندر ګې یا فارس
خلیج پورې په راکښلو سره راولیږدوو .څو هیوادونو ،لدې ډلې امریکا (الس آنجلس لپاره) او سعودي عربستان ،دغه
کار ترسره کړی دی .کنګلیزی اوبه چې  ۱۲۰۰۰کیلومترو زیات واټن کې سهیل قطب څخه تر الس انجلس پورې
راکښل شوي دي اقتصادي نظره له هغه اوبو څخه چې الس انجلس لپاره له نورو سرچینو څخه ،له دې ډلې څښاک
اوبو چمتو کوونکو له خوا تیاریږي ،زیاتې  ۵۰سلنه ارزانې تمامې شوي دي.
( (۳۲آیسبرګونو () سره اړوند حقوقو او مقرراتو ټاکنه په بین المللی قوانینو کې کوم ځانګړی ځای نلري .ښکاري
داسې چې د آیسبرګونو د مالکیت ټاکنه بایده ده د سهیلي قطب د اوقیانوس په سهیل کې د هر ساحلي هیواد قلمرو
حقوقي رژیم او د آیسبرګ د ځای په ځای کیدو ځای له جغرافیه یي ناحیې سره تړاو ومومي .په سهیل قطب کې د
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آیسبرګونو حقوقي وضعیت نه یوازی په سمندر کې د هغوې ځای په ځای کیدو سره تړاو لري بلکی آیسبرګ ته د
نږدې هیواد د حقوقي رژیم له ډول سره هم تړاو لري .د آیسبرګونو حمل او نقل راخپلولو یا مالکیت او یا قوانینو سره
اړوند یوازینی مرجع (سمندر ژوند ساتنې یا سمندري حمل او نقل سیستم ته زیان نه اړولو ته په پاملرنې سره) د
سمندرونو قوانینو سره اړوند د بین الملل سازمان د  ۱۹۸۲کال کنوانسیون دی.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA Dec.10 .1982
()UNCLOS
د (ملګرو) ملتونو سازمان کنوانسیون  ۲۳۴ماده د سهیل قطب د اوقیانوس ساحلي هیوادونو د مالکیت او د قدرت
اعمالولو په تړاو اعالموي « :دسهیلی قطب د اوقیانوس ساحلي هیوادونه کوالی شي له تبعیضه خوندي قوانین او
مقررات تصویب کړي او هغه اجرا کړي چې دغه قوانین له هغو بیړیو څخه د رامنڅ ته شوې ککړتیا مخنیوي ،ټیټولو
او کنټرول راونغاړي چې د ساحلي هیوادونو آزادې سیمې د محدودې په کنګلیزه سیمه کې فعالیت او تګ را تګ کوی.
دغه مقررات ځانګړی ډول د هغه بیړیو په اړه وضع کیږي چې نامساعدو اقلیمي شرایطو کې چې ټول کال په کنګل
پوښل شوی دی او لیږدونه او ایسبرګونه کوالی شي نورو بیړیو سمندریز حمل او نقل سیسټم یا سمندري ژوند چاپېلایر
ککړتیا رامنځ ته کړی ،چې پخپله د سمندر د اکوسیستم په نه ناانډولتیا اوړی .هر هیواد کوالی شي ډاډمنو علمي
شواهدو پر اساس په خپل قلمرو کې سمندریز حمل او نقل سمندري ژوند ساتنې او سمندري ککړتیا څخه مخنیوي برخه
کې دغه شانې قوانین او مقررات وضع کړي».
(مرجع  :ملګرو ملتونو سازمان ،۱۹۸۲ ،سمندري قوانینو سره اړوند د ملګرو ملتونو کنوانسیون ۱۹۸۲ ،د ډسامبر په
 ۱۰مه تصویب ،د ملګرو ملتونو د اوقیانوسونو او سمندری قوانینو برخه)
Christopher C . Joyner. 1977 . Ice –Covered Regions in International Law . The
George WashingtoUniversity: Guest investigator. Marine Poicy Center Woods Hole
Oceanographic Institution. 1988- 1991 ;B.A.1970 M,A. 1972 ; M.A . 1973 Florida
دې State University; ph.D
 - ۳۳آیسبرګونو څخه کار اخېستنې اهمیت ته په پاملرنې سره ( سهیل قطب کې کنګلیزو قطعاتو ) دڅښاک اوبو
برابرولو لپاره آیسبرګ څخه کاراخیستو لومړی ورکشاپ او کنفرانس د سعودي عربستان د یوه شهزاده په مالي مرسته
ټولی نړی څخه د  ۱۷۵پوهانو په ګډون ۱۹۷۷ ،کال کې د امریکا په لوا (  ) LOWAایالتي پوهنتون کې دایر شو.
پدې کنفرانس کې مقصد هیوادونو ته دآیسبرک د لیږدونې په څرنګوالي سربیره د آیسبرګونو د حمل او نقل صنعت
نورې مسلې ،لکه د هوا حاالت ،د آیسبرګونو ویلې کېدل ،په وچو او نیم وچو هیوادونو کې مصنوعي بارانونه،
ټولنیزې ،سیاسي  ،حقوقي او چاپېریالي ژوند او د آیسبرګونو انتخاب او د لیږدونې مسلې بحث الندې ونیول شوې .د
دغه کنفرانس اصلي سپانسر د سعودی عربستان هیواد څخه شهزاده ملک فیص ول چې  ۵۰زره ډالره ېې له خپلې
شخصي بودیجې څخه دغه کنفرانس سره مرسته وکړه .کنفرانس ته د سعودي کورنۍ څخه د شهزاده ملک فیصل د
مالي مرستې علت څښاک خوږو اوبو ته د سعودي هیواد زیاته اړتیا او سارایی (بیابیانی) هیواد ته له جنوب قطب څخه
د آیسبرګ د لیږدونې سره د دغه هیواد لیوالتیا وه چې د دغه هیواد نفتي ګټو کوالی شول د اوبو په تامینولو کې او د
خلکو په هوساینه کې ،جنوب قطب څخه دې هیواد ته د آیسبرګ لیږدونه عملي کړي.په همدې الره کې د آیسبرګ د
لېږدولو یو لوی شرکت د همدې شهزاده له خوا په سعودي کې تشکیل شوی ول .عبدو حسیني په نوم د لوا ایالتي
پوهنتون یو تن استاذ چې مصری تابعیت ېې درلود او ملک فیصل سره ېې پخوانۍ پېژندګلوي درلوده په امریکا کې ېې
د آیسبرګ د لیږدونې کنفرانس دایر کړ او ملک فیصل ېې عربستان ته د جنوب قطب د کنګل قطعاتو لیږدونې ته
وهڅاوه۱۹۸۲( .کال کې) د کنفرانس له دایریدو او عربستان ته جنوب قطب څخه د کنګل د څو لویو ټوټو رالیږدولو
څوکاله وروسته دغې پروژې سره د عربستان د مرستو په پرې کېدو سره او سعودی شهزاده سره د استاذ عبدو حسینی
د دوستی پای ته په رسیدو سره پدې برخه کې د فعالیتونو چارې ودریدې.
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البته د آیسبرګ اکتشاف لپاره بیالبیلې الری چارې او پړاوونه شتون لري .دغه پړاوونه عبارت دي له :دآیسبورګ د
ډول خوښونې مفصل بهیر ،جنوب قطب ته نږدې سیمو کې د آیسبرګونو لټون او میندنه ،د آیسبرګونو بیلونه او
کنګلیزو قطعاتو له منځه د هغوی راویستنه ،په سمندر کې ویلیدو څخه مخنیویي لپاره د کنګل د ټوټې جالکول په تېره
بیا هغه مهال چې ټاکل شوي وي د کنګل ټوټه (آیسبرګ) سهیل قطب څخه شمالي نیم کرې ته ولېږدول شي بایده ده د
استوا ناحېې له تودو اوبو څخه تیر شي ،د یخ په ټوټې د سمندر د اغیزو د مخنیوي په خاطر د ژوند چاپېلایر ساتننه او
یا د سمندر په ژوند چاپېلایر د کنګل د تیریدو اغیزې ،د سمندر بیالبیلو سړو تودوخو سره تړاو کې ټولیز ایزوالسیون
په خاطر په سمه بڼه د یخ د ټوټې پوښل ،د کنګل ټوټې مخ ته راکښلو /راښکلو(وړلو) لپاره قوت رامنځ ته کول داسې
چې پام وړ مسیر په لوري حرکت وکړي او د کوریولیس ځواکمني ،د باد ځواکمني ،د سمندریزو جریانونو او څپو
حرکت ،په سمندري تمڅای(ترمینل) کې د ګنګل د یوې ټوټې تم کولو لپاره د سمندر د ژوروالي په پام کې نېو ؛ بی
لدې چې د تمځي دیوالونه ویجاړ او یا زیان وویني ،د سمندر اوبو سره د کنګل د وېیلوب د یوځای کیدو مخنیوۍ،
نهایي مقصد په مسیر کې د ویلې شوي یخ لیږدونه او د چاپېریالیز ژوند په لسګونه نورې مسئلې چې اړینه ده جنوب
قطب څخه پام وړ هیواد ته د کنګلینی ټوټې په لېږدونه کې په پام کې ونېول شي .مونږ دم شیبه دغه شانې اوبو ته اړتیا
نلرو .خو دغه اړتیا ضروري لرو څو جنوب قطب څخه بندر عباس یا چابهار بندر یا زمونږ جنوبي سواحلو هر ځای
ته د یخ د لویو ټوټو رالیږدونې ټیکنالوجۍ ته السرسۍ ولرو ،نو څه باید وکړو ؟ لومړی ېې بایده ده له کوشنیو ټوټو
(قطعاتو) راپېل کړو .بایده ده خپل توان تر هغه بریده لوړ او ورسوو چې لوی قطعات ولیږدوو .څه باید وکړو څو د
کنګل لوېې ټوټې له استوا تیرې شي خو ویلي نشي ؟ څنګه وشي څو د کنګل یوه لویه قطعه ساري په توګه  ۱۵تر ۲۰
کیلو مترو په اوږدوالي او  ۲تر  ۳کیلو مترو په پلنوالی او د څو سوه متر او یا یو کیلو مترو په لوړالي چې له درو
دوې برخې ېې په اوبو کې دي له  ۱۲۰۰۰کیلومترو څخه په اوږد واټن کې راکش کړو .بیا دغه یخ څنګه په اوبو بدل
کړو او په مخزنونو کې ېې سمبال اوځای په ځای کړو .

په سهیل قطب کې د کنګل یوه لویه ټوټه (انځور)
هغه هیواد چې اوبه ېې لږې دي او لګیا دي خوږې اوبه له سلګونو کیلو مترو لېرې واټنه مخ پورته په نل لیکو کې
پمپوي ،نشي کوالی اوبو ته د السرسي دغه توګه له پامه وغورځوي .ایران هرومرو باید دغه کار و ازمایي .ولو په
پېل کې د لمبوځن کنګل کوشنۍ ټوټې وازمایي .خو په اوسنی ټیکنالوجۍ سره که ټوټه ډېره کوشنۍ هم وي په مسیر کې
اوبه کیږي .په سمندر کې د کنګل پرتله د اوبو لیږدونه خورا دروند و ګران کار دی  .له تبلیغاتي پلوه هم دغه کار
ایران ته ګټور دی .دغې ټیکنالوجې ته السرسی سربیره پر علمي السبري ،پخپله د ښه بازار زمینه برابروي .که
چیرې مونږ پر دي کار برالسه شو شاید د فارس خلیج د پیڅو(څنډو) او د افریقا شمال ختیځ هیوادونه زمونږ مناسب
او ښه مشتریان وي.
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د حجم او اندازی له پلوه د آیسبرګونو ډلبندي (وېش)
توضیحات
د المبونکی کنګل کوشنی
ټوټې
د آیسبرګ ټوټې
کوشني آیسبرګونه
منځنی آیسبرګ
لوی آیسبرګ
ډېر لوی آیسبرګ

اوبو پرمخ د
المبونکی لوړالی
<1m
5m-1 m
- 5m
51
45m -15 m
75m- 45 m
<75 m

سطحه

اوږدوالی

حجم  -وزن

<20 m2

<5m

<120t

300 m2 -20
>m2
-

15m-5
15_60m
60 – 120m
200- 120m
>200m

5400t-120t
180kt-5400t
2Mt-180kt
>2Mt
30Mt6

دوهم پړاو :د سهیل قطب سیمې د یوې برخې پېرودنه یا اجاره کول :
لکه څنګه چې وړاندیز وشو د کرنې ،او څاک اوبو او د بوشکو او لویو بوتلونو اوبو په ګډون د ټولو اوبو د عوارضو
ترالسه کولو لپاره یولړ قوانین وضع شي او په بهر کې د اوبو د زیرمو پېرودلو لپاره په پانګونې ولګیږي .لدې څخه
په یوه  ۳۰کلن لورلید کې کوالی شو د سهیل قطب ځمکو څخه یوه برخه (که  ۵۰۰۰کیلومترمربع هم وي) وپېرو .آیا
امریکاییانو په همدې توګه آالسکا له روسانو ونه پېرودله؟ امریکایانو کومي پېسې چې االسکا په خاطر ېې ورکړې دي
هر کال کې هغه یوازی د هغه ځای د ښکار پوستکو له پلورلو ترالسه کوي .د طال او نور معدنونه له ټولو مهم د
آالسکا خوږې اوبه وړیا او په مجاني توګه د امریکایانو په واک کې دي .که د سهیل قطب د یوې برخې اخېستل
ناشوني ده اوږد مهاله اجاره ېې باید ترالس الندې وي .پایله داچې ایران باید جنوب قطب کې حضور ولري ولو دغه
حضور څو همګټه هیوادونو سره په شریکه توګه وي.
د معدني اوبو د چینو په برخه کې له ملي پولو آخوا (په بهر کی) د ایران نړېواله پانګونه:
د بوشکو او لویو بوتلونو اوبه
د شلمې پېړی له منځنیو کلونو راهیسې لوی شرکتونه رامنځ ته شوي چې په ټوله نړی کې د خوږو اوبو د چینو په
لټون کې دي .څو هغه په لویو بوتلونو کې واچوي او په ملي او نړیوالو مارکیټونو کې ېې وپلوري .له خپل هیواده په
بهر کې د پریه ،ویشي ،ویټل ،اِویان په څېر فرانسوي اوبو شرکتونو له اوبو پلورلو څخه ګټه ،او هغوی ته امتیاز
سپارل او پر بهرنیو شرکتونو نظارت کول او په نړیواله سطحه کې د ستندردونو ......ورکول ،په  ۲۰۱۰کال کې
 ۵/۱۸ ۵/۱۸ملیارده یورو ته رسیدلې ده .په نننی نړی کې د سالمو او خوږو اوبو سرچینو ته السرسي د هغوی الس
ته راوړل امتیاز او قرار داد درلودل د قدرتمنو هیوادونو یو عمده او ستر هدف دی .د  ۲۱پېړی په اواسطو کې د
دریمی نړۍ ډېر هیوادونه به پدي پوه شي چې د خپلو اوبو زیاته برخه ېې پراختیایي هیوادونو ته سپارلی ده .هغه
وخت باید د خپلو اوبو سرچینې بېرته وپیرې یاېې په چیغو او نارو په الره اچولو سره ملي اعالم کړي.
کله چې مصریانو سویز کانال سپارلو آیا د هغه اهمیت ته ېې پام ول؟ کله چې د هغه په اهمیت پوه شول د ناصر په
مهال ېې په زیاتو مشکالتو سره فرانسي ،انګلیس هیوادونو سره د جګړې په منلو سره هغه ملي اعالم کړ .مګر کله
چې هېوادونه لکه قاجار په وخت کې زمونږ هیواد په څېر د هیواد نفت انګلیس ته سپارل او دارسي په څیر یو قرارداد
ېې تړلو ایا د نفتو غوره توب ته ېې پام ول؟ اوسمهال هم د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د خوندورو اوبو چینې د قرارداد له
مخې یا بی له قرارداده د اروپاېې ،امریکایي  ،جاپاني او  ...شرکتونو په واک کې ورکول کیږي.
نړی په کرار کرار ،بی غږ او غوږ او کله له غږ او غوږ او ګواښلو سره د اوبو د سرچینو په لټون کې ده .په نړی
کې د خوږو اوبو د زیرمو او چینو پر وړاندې زمونږ ډپپلماسي په تېره بیا ګاونډیو هیوادونو کې چې د بُشکې (بوتل )
کیدلو وړتیا ېې موجوده وي باید څه وي؟
وړاندیز کوو چې بهرنیو چارو وزارت ،انرژی وزارت او سوداګرۍ وزارت په تېره په خصوصي او خصوصي ته
ورته برخه کې له دوو اساسي الرو د دولت په مالتړ ،الس په کار شي:
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الف ـ د اوبو د چینو مالکیت:
 ۱ـ د ایران دولت رسما الس په کار شي او په خپله له هیواد څخه د باندې پانګونه وکړي او کم له کم په څو ګاونډو
هیوادونو کې د اوبو ښه کیفیت لرونکې چینې ،چې په ثانیه کې له یوه مترمکعب زیات دبی ولري ،وپېري .دغه چینې د
ایران دولت بهرنیو مالونو او پانګونی برخه ګڼل کیږي .د دې کار لپاره باید یو جوړښت تعریف شي .دغه جوړښت
باید وتوانیږي چې ارز وګټې .یوه د حل الره دا ده چې دولت د چینو له پېرودلو او ترالسه کولو وروسته ،هغه ایراني
خصوصی برخې یا مختلطو شرکتونو ته د منځمهاله ۵ -تر  - ۱۰کلونو لپاره په اجاره ورکړي .بوتلي کیدونکو اوبو په
زیرمو کې پانګونه په نسبي توګه د ښې دبی لرونکو په یوشمیر معدني اوبو چینو کې د ایران دولت او خصوصي
برخې تسلط نه یوازی ارز ترالسه کوي بلکې ځواک جوړونکی هم دی .سربیره پر دې کړکېچنو وختونو کې هم هیواد
ته د اوبو رالیږدونه کیدای شي اغیزناکه وي.
 – ۲هیواد څخه بهر کې د اوبو په زیرمو /سرچینو کې پانګونې لپاره د ایران د خصوصي،خصوصي ته د ورته
برخې د شرکتونو او د بانکونو هڅونه .ښکاره ده چې شرکتونه باید په ایران کې راجستر شوي وي حتی که قانوني
پلوه اړ شي چې سرچینی خاوند هیواد کې شرکت ثبت کړي باید ډېری ونډې – سهمونه ېې په هغه شرکت پورې تړاو
ولري چې ایران کې راجسټر شوی وي .شاید له مهمو کارونو څخه یو ېې دا هم وي چې اوسني شوکتونه چې د
بوتلونو د اوبو په برخه کې فعال دي په ترتیب وهڅول شي په نړیواله سطحه په ګډه پانګه یو مشرشرکت(کنسرسیوم)
ایجاد کړي او پدې برخه کې پانګونه وکړي .دولت په تسهیالتو ورکولو او ډېبلماتیک مالتر سره کوالی شي له دغو
شرکتونو مالتړ وکړي .په دې صورت کې په دغو شرکتونو باندې په بهر کې د دولت مالتړ ،کنټرول او نظارت الزم
دی.
 ۳ـ په ګډې پانګې اچونې سره د دولتي او خصوصي برخي مختلط شرکتونه الس په کار شي.
 ۴ـ ایراني شرکتونه نړیوالو شرکتونو سره شریک شي او یو یا څوملیتي شرکتونه دې د چېنې د اوبو او د رودونو په
حقابه کې او اوبیزو تاسیساتو کې پانګونه وکړي.
 ۵ـ ایراني بانکونه په تیره د خصوصې برخې بانکونه پدې برخه کې پانګونه وکړي.
 – ۶دولتی برخه او خصوصي برخه ،بانکي برخه او وقفي برخه لکه قدس رضوي والیت ،د اوقافو سازمان ،د
حضرت معصومه درشل او  ...په نړیواله کچه د بوتلونو اوبو صنعت کې پانګونې ته وارد شي .دغه کار به د روښانه
سیاست او ډیپلماسۍ او د سم مدیریت درلودلو په شرط د ارزونو ګټونکی وي .د نړیوالو اوبو په سرچینو کې د ایران
حضور به په نړیواله کچه د ایران سیاسي نفوذ لوړ او وغځوي .او ځان سره نوره مثبتې اغیزې هم لري .په نړیوال
ډګر کې د بوتلونو د اوبو په صنعت کې د ایران دولت او د ایران د خصوصي برخې د شرکتونو ګډون باید په ایران
کې د ډیپلماسۍ او د اوبو سیاست یوه اصلي موخه وي.
مونږ پدې برخه کې زیاتو ستونځو سره مخامخ یاستو چې له ټولو مهم ېې د مخینه لرونکو ،تجربه کارو او ډېری
پانګې لرونکو سیاالنو شتون دی .د اوبو په صنعت کې په تیره بیا د بشکه یي اوبو بازار رامنځ ته کول ،بازار موندنه
او بازار پالنه په خپله خپل ځان سره مهمې پېچلتیاوې لري چې بایده دي ،اړوند ماهرینو ،کتابونو او تخصصي سرچینو
ته مراجعه وکړو .مونږ نشو کوالی یوازې د لوړ کیفیت معدني اوبو د چینې لرلو په دې دلیل ،پېرودونکی ته سترګې
په الره وو .مشتري ترالسه کول ،بازار رغونه ،بازارمیندنه او بازار پالنه پخپله یوازې هنر نه بلکې یو علم دی .په
 ۱۳۷۵کال کې په زاینده رود کې د اوبو له یوې کارخوني څخه د یوې کتنې په ترڅ د کارخونې مدیر څخه مې
وپوښتل بازار میندنې په پار مو څه کړي؟ ده په ډیر غرور وویل چې زمونږ د اوبو کیفیت دومره لوړ دی چې
سمالسي به د فارس خلیج ټول هیوادونه او د نړی خلک زمونږ مشتریان وي .کله چې  ۱۴کاله وروسته د غوایه په
میاشت کې د کارخوني د بیاځلي لیدنې لپاره والړو له نیمه والړې کارخوني سره چې د اوبو زرګونو بوتلونه ېې ټالۍ
پراته وو مخامخ شوو .د کار خونی نوي مدیر هیله کوله هغه ته بازارمیندنه وکړو .ښکاره ده کله چې له مونږ هیله
کوې څو هغوی لپاره بازارمیندنه وکړو یانی داچې له ډیرو نورو کسانو سره ېې هم لیدلي دي.
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مونږ همدا اوس د فارس خلیج څنډې هیوادونو د بوتلونو بازار یوه کوشنۍ څنډه په واک کې لرو .خو اوسنی موخه د
ایران د کورنیو اوبو پلورل او د ایران اوبو پلورلو له الرې د ارزونو ترالسه کول دي .حال دا چې د دغه کتاب
وړاندیز بیخي بیل شانی دی :ایران څخه د باندې اوبو په سرچینو کې پانګونه او بهرنی پانګونې له الرې د ارز ګټل
او ترالسه کول او د بهرنیو سرچینو( زیرمو) د اوبو پلورل .د دغه پانګونې موخه یوازې د عوایدو تامینول ندي بلکې
موخې ېې د ګټې له تامینولو لوړې دي .یانې د څښاک او سالمو اوبو په برخه کې د امنیت تامینول پدې برخه کې په
بین المللي کچه د قدرت کارول دي .سربیره پر دې د فارس خلیج عربي هیوادونو بازار د څښاک اوبو د لګښت له
نظره کوشنۍ بازار دی ځکه چې د جمعیت شمېر ېې لږ دی .خو د همدې بازار ساتنه هم علمي مدیریت ته اړتیا لري.
په نړیواله کچه سهامو بازار ته واردیدل او لکه په فرانسه کې د پریه ،اویان ،ویشی د شرکتونو په څیر د بوتلونو د
اوبو تولیدولو مطرح شرکتونو د ونډو اخیستل .دغه سهمونه باید په هدفمنه بڼه واخېستل شي.
اصلي موخه باید هغه وي چې د ونډو د پېریدو کچه په هغه حد کې وي چې د دغو شرکتونو په مدیریت کې وییلو لپاره
هم څه ولرو .د دغو پانګونو ترڅنګ ،زدکړه او د تجربی حاصلول او ټېکنالوجي ترالسه کول او د منظموآماري
اطالعاتو پایګاه او په لویه او کوشنی سطحه کې د اوبو تبلیغاتي او خپرولو او وېش شبکو ته ورننوتل باید زمونږ د
سیاستونو برخه جوړه کړي.

نور بیا
ب  -د اوبو په سرچینو کې د پانګونې نړیوال بانک رامنځ ته کول:
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