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 د اوبو بین المللی قوانین
 یپرکڅ لورمڅ

 

 ـ  بانک رامنځ ته کول نړیوال ېد اوبو په سرچینو کې د پانګون - ب

د باید ې. دغه بانکونه و يدومره شمېر بانکونه جوړ شوپه  لږو هیوادونو کې په یوه لسیزه کېنړی په ډېرو  شاید د

وړاندیز کیږي د ایران د اوبو په سرچینو کې د  کبله دېله  کړي.و ډېره پانګونه خاطره پ امنیت نړیوالاو  ایران ملي

په سلنه پانګه  ویوڅ هچې خپل په دې موظف کړي خصوصي بانکونه ودولت ټول بانک تاسیس شي نړیوالپانګونې 

 واچوي.بانک کې  دې

مونږ  یوړ د پېرېدوپه هر ځای کې چې د اوبو چینه د  ۍد نړ په دې اساس

 په نیلد افریقا کې  استوایيپه  ونډه وپیرو. هاو د هغې یو حضور ولرو

آلپ د  او د آنډ او هیمالیا تر غرونوچینو څخه  له پرتوکې  سرچینوزیرمو/ 

غرو راغونو  ان شان تر غرونو یا د تبت تراو پېرنه تر غرونو او د تی

ایران  يچیرته چې اوبه او د اوبو زیرمې د پېردو وړ و . مهمه نده هرپورې

 هر چیرته چې انرژياو ایرانی باید حضور ولري. ایا نفتی لوی شرکتونه 

؟ وایو تر نورو څو برخه نه جوړوي شته حضور نلري؟ مګر اوبه د انرژۍ

اوبه له نفتو بهتره دي. کم له کمه د ایران په څېر وچو سیمو  لسیزو پورې

 .يواوبه له نفتو بهتره  به لپاره

اوبو په لټه  دکړې چې اوس  ېختم پوښتنه داده چې ولې مو ځمکالندې اوبه

 !!وګرځکې لر او بر سرګردانه 

 

 د تولید او توزیع سیاست اوبو)لوی بوتلونه(  د بُشکې کچه ۍپه کورن

چې ښکته ګټې لرونکي خلک هم په ډاډه زړه دغه اوبه اخلي. یقیني ده  (۳۴)پېرودونکي لري اوبه يلرونککیفیت ښه 

هم ورې پ ۱۳۹۰کال څخه تر  ۱۳۷۵موده کې له په کلونو  ۱۵خو  .يستونځو سره مخامخ د لهد اوبو پېرودلو  ۍکورن

ډیرو  پهیران نن ورځ د ا .د لګوونکو شمیرهغوی د او هم  یې د  شو ډېر د بوتلونو اوبو تولیدوونکو شرکتونو شمېر

مساعده اوبو ال ډېر وېش لپاره  د بوتلونو په دې اساسمغازو کې د اوبو بوتلونه پلورل کیږي.  ،سیمو کې کلیوالو رولې

د اوبو د  .سره مخامخ دي ستونځېارونه د اوبو کیفیت ښډېر لوی او کوشني  د ایران .زمینه رامنځ ته شوې ده

پټ ساتل دي. خو دامهال چې د بوتلونو  د ښارونو د اوبو د کیفیت تر دې مهاله وبو سیاستاوبو او ککړو ا شرکتونو

ی د یاوبو  ي. د هر نه لېدل کیږ و ته چندان اړتیاڅښاک اوبو آنالیز پټ ساتلښارونو د د  سوداګریز بهیر رامنځ ته شو 
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 چې د بشکې رځيګدغه چار د دې المل  په جریان کې وي. څارنیڅښاک اوبو د کیفیت  ښار وګړي باید د خپل ښار د

غوی ښارونه هم شته چې د ه ي. که داسېمصرف کړکیفیت لرونکي اوبه ختیا ومومي او هم خلک ښه پرا اوبو صنعت

 اخلي.ود بوتلونو اوبه بی ځایه خلک ولې نو دی  د اوبو کیفیت مناسب

 تومان دی  ۳۰۰تر – ۲۵۰لیټري یوه بوټل بیه، کابو  ۱۵غوایه کې د معدني اوبو  ۱۳۹۰په  -(  ۳۴)

 

د بوتلونو البته  افولو سیاست د هیواد د برنامو برخه وي.شفارونو د اوبو د کیفیت د ښ باید نظرهکورني  په دې اساس

 ژوند د پخپله / بطریګانیبوتلونه pet دځان سره ولري .له  ېپایل ېچاپېریالیزژوند  کیدی شيد صنعت پراختیا اوبو 

څه  یو دې برخه کېه . پید عمومیت پیدا کړيکول باترالسه ته ر. د دغو بوتلونو بیده مسئلهله نظره مهمه  چاپېلایر

و وي چې د ایران د لوی موخه باید دا هعمدپراخ او غځېدلی د ی.  ی دی خو د پرمختګ څای ال ډېرشو پرمختګ

تر دې  يډګر کې هڅان شي او که فعال د نړیوالاوبو شرکتونه الزمه تجربه او کافي پانګه پیدا کړي څو په  بوتلونو د

یوه ی شي دولت مالتړ کېدا او د اوبو شرکتونو یو کنسرسیوم ليوشو د بوتېې چې وړاندیز  لکه څنګهزیات فعال شي. 

سره یو السه شي او تعاونی شرکت یا کنسرسیوم  اوبو شرکتونه سلګونو معدني دنو چې ېښنباید پدې تمه ک .حلالره وي

د لوی شرکت رامنځ ته کول دي چې  هحلالریوه  وله دغ .لټووکار ترڅنګ نورې حلالرې هم و  ورغوي باید د دې

رسیوم په نړی کې د معدني) وړاندې شي. دغه شرکت یا کنسبورس بازارونو ته  نړیوال)سهام( ېې ایران او  ونډې

 په لټه کې وي. واوبو د سرچینو د پېرید کاني(

 :اوبو چاڼول او د سمندر (ګرځولاوبه د ځښاک وړ  )هد اوبو سپېڅن

 ډېراک وړ ګرځول دڅښیا  اوبو سپېڅنهد  د سمندردا مهال ل کې د ی. الرې په پیاو چاڼولو  سپېڅنې د اوبو دامهالبشر 

، دغه عمل اقتصادي پریوزي چېد سمندر اوبو پاکولو )خوږولو ( لپاره، د نوېو طریقو په پیدا کولو سره  ي.لوړ پرېوځ

 ډېرې چټکتیاپه  کې شته څیړنیز مرکزونه باید پراختیا ومومي. بشر. پدې برخه پیل او ترسره شيپراخې څېړنې باید 

ارزانه  هوار ۱۵ (۱۳۹۰پیدا کوي. که لمریزه انرژي له اوسنی بیعی)ه ش لګیا دی لمریزې انرژۍ ته السرسۍسره 

ډېره عمده برابرولو  اک اوبو او حتی د کرهڼې اوبو دڅښ د وونکي دستګاه(چاڼاوبه ) د  وبو پاکوونکېا د پرېوزي شاید

 شي. زیاته اغیزمنهورځ تر بلی ارزانه او  به انرژي ر صورت د لمرالره وي. په ه

 څنډې هیوادونو سره ډېره همکاري یسهیلد د فارس خلیج  باید مونږده چې  مسئله ولاک وړ ګرځوڅښد  واوب دا د

 ولرو. 

برخه کې د پانګوونکو همکارانو په  لوحاشیه کې د اوبه خوږو يسهیلپه س خلیج رد فا هبایده د د ایران د اوبو دېپلماسي

  ي.اوس وپه لټه کې 

یوه زمینه  مشارکت ایران د پوری خوا حکومتونو سره د د فارس خلیج اوبو چاڼخونېد او د سمندر نکي وواوبه خوږ 

د شمال  او یا طرحې سره له دونېبانکیزونو اوکنګلونو لیږ د سهیل قطب د اونډیان د آیسبرګ یاګ ده. خو ښایي زمونږ

هیوادونه چې سمندر سره همپوله  ډېري نکلږې اوبه لروکال کې  ۱۳۹۰. لیږدونې سره لیولتیا ولري له د سړو اوبو

یوه برخه لدې الرې وبو ا د . اودي ېفعال اوبو سپېځنې دستګاوې د ېې وږو اوبو چمتو کولو لپارهخدي د څښاک پراته 

خو ال د الرې په پیل کې  ه او اغیزمن ګامونه اخیستل شوی ديښسواحلو کې هم  جنوبيپه . د ایران ترالسه کوي

  .یاستو

 :)چاڼځایونه(اوبو چاڼخونې د سمندر د

اوبه د  موخهد مالګې او امالحو د چاڼونې په او برابرولو  اوبو)څښاک( د خوږو   خپلو لویو اړخونو کې په چاڼخوني

ځینې پدې باور دي د مالګې او کاني پراخه ټیکنالوجي لري. و پېچلې او ټیکنالوجي ا جال ځانتهخوږوونکو په نسبت 

 وکړي. رستهبه م لګښتونو کې په استحصالیږي د چاڼخونېونو خچاڼله  ارزښت چې د سمندر د اوبو امالحو اقتصادي

کمیسیون کې د سمندر د اوبو د چاڼخونو په د اوبو او کرهڼې په نهم مجلس کې . یوه موده ولريهم به  هاو حتی ګټ
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خلیج اوبه خوږې کړو او فارس د او  باید د عمان سمندرګي باور لريطرحې پلویان دغې ، د رته شوې وهوله را پئمس

 .راولیږدوو ننه کرهنې لپاره هیواد ته د خوږې اوبه

د اوبو په تولید، انتقال او د شمعی د رڼا په کچه  چې وکړای شي ،هنظرې ههر ههغ په هر صورت کې دغه کتاب

ه دغ خه سطحه کې د طرحې اجراکولو لپاره. په پرامني ،يکړ زیاتې ېد ایران د متخصصینو تجرب استحصال کې

وي. په داخل کې هم باید د پانګونې ګټورتیا تضمین  ېاو ګټوروړ و لد، پېروعرضه کولو د هکچ نړیواله په باید تجربې

 شي.

کې وپلورو او باید وکړای شو هر کار ډګر  نړیوالوړو باید وتوانیږو هغه په مونږ چې هر ډول فنی پوهه الس ته را

او د  شریک شوګټورو طرحو کې  وروسته پخپله وکړای شو په نړېوالوې شریک ومومو. بیا کپانګون نړیوالی لپاره د

د په پلورلو او  ټیکنالوژۍاو  -نرم اوزاری ... پوهې په شمول (  ـسخت اوزاری  ـټولنیز  ـمدیریتي  ـ )فني پوهې

 پانګونی په مټ هیواد ته ګټه او امنیت راوړو.

 :چارو کې پانګونهپه چاڼولو د اوبو د اوبو لیږدونې او 

ی ونو جوړونې له نظره زیات           بند لویود شبکې په نسبت د اوبو لیږدونې کال کې  ۱۳۹۰په ایران  پر ځان بسیا شو 

پانګونه  غه مواردو کې چې باید اوبه پمپ شي،تیره بیا ه ، پهاړینه دهنونو کې د اوبو په لیږدونه کې واټو په اوږد،. دی

 وکړو. 

او خورا  ،واو کلک و پخورډې چې پانګونه برخه کې د څېړنې په کار کېپه او جوړولو  طراحۍ د هغو نل لیکو د ـ ۱

 ډېر وي. ،له هغه څه چې دا مهال موجود دي او اوږدوالی او قطر ېې يو رغول شوي وپټرو شیمي توک وسپک

له  او فني سټنډردونو ) ژوند ليیاې هم چاپېرپه تیره بیا فوالدي نل لیکی( چ ندل)وپوښښونو م د نل لیکو داخلي ـ ۲

 د فشار راښکته کیدو المل نشي.  سره سمون ولري او هم (وهلو او تخریب مخنیویزنګ 

ند چاپیلایر د ککړتیا او د نل لیکو د ژو ه رعایتولو سربیرهلو لئچې د فني مس موندل د نل لیکو د بهرنیو پوښښونو - ۳

 . اقتصادی هم ويحال کې  ورتهالمل نشي.  ککړتیا دو بوټو خاورې اد مسیر کې په 

حال کې د  په ورته چېطراحی او جوړښت  و ..زارو ا، سیفونونو او د اوبو د اواتصاالتو، والونو پخو او کلکو د ـ ۴

 فشار د راټیټیدو المل نشي.

تر  د ځواکمنو کم لګښته پمپونو طراحي او جوړول دي. پار د اوبو پمپولو پهکې څه ډېر غوره په لوی کچ هرله  ـ ۵

. مونږ چې لوی بندونه جوړوو باید د پمپونو په جوړونه کې نه کېدلر څخه رانېول به دغه پمپونه کال پورې ۱۳۹۰

 بلکې صادراتو په موخه تولیدات ولرو. یوازې په ځان بسیا شو

 نورو ملزوماتو جوړونې لپاره د جدي او بنیادی څېړنو ترسره کول.د د اوبو لیږدونې  ـ ۶

زمونږ فني سالکاران او قراردادیان او صنعتګر  په جوړونه کې /چاڼخونود چاڼځایونو ه نه(ککړې اوبد اوبو ) ـ ۷

کیمیاوی توکو په جوړونه کې  د نیکي ملزوماتو او د کنټرول دستګاو اوروپه حال کې دي. د الکټ ځان بسیاکېدوپر

کې  د ځان بسیاینې په برید ېو ستونځو له منځه وړل نباید یوازستونځې لرو چې اړینه ده له منځه والړې شي.د دغ

 ده باید د صادراتو په موخه وي.ه پاتې شي. ځانبسیاینه بس ن

سند او .... ایران ته له لېرې ځایونو له آمو دریا سیر دریا ، اوبو وي مونږ  ټاکل شوېپه هر صورت کې که 

هغه په  ،ګډون پهالکټرونیکي تجهیزاتو د ، کیندلو ، د تونلونو دنل لیکو د ،باندې اړوند ټیکنالوجۍ وو، باید پرراولیږد

 ځای ولرو. سیالی لپاره د شو چې نړیوال مارکیټ کې السبري شان

اړیکي پیاوړې شي. ګاوندیو  ېڅېړنیز -هیوادونو سره زمونږ علمي تيترکېې او فارس خلیج نف کیږي وړاندیز

 کې ګټه واخلو.دې چارو ه انګې څخه پرامنځ ته کړو او د هغوی له پ موسسه نړیوالهاوبو یوه ګډه  ونو سره دهیواد

غورځنګ په حال کې د ی . ټول هلې  افغانستان د یوه علمي فني له پامه ونه غورځوو)بی اهمیته ونه ګڼو( افغانستان
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 6تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  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
 

په یوه لنډمهاله موده د امنیت د شتوالی په صورت کې  . افغانستان بهيګ شنټیامنیت دې هېواد کې ه څو پځلې وکړو 

 وړ ګامونه واخلي.او صنعتي پرمختګونو کې ل علمي په کې

ی مرکز جوړ نړیوالد کاریز په یزد کې مونږ  ی د ی . دغه مرکز په خپل کار کې بریالی پاتی شو  د بند ولې  د ی. کړ 

اوبو په تړاو د د ، مدیریت او لو، عرفي، ټولنیزوئحقوقي مس شبکې جوړولو، د اوبو لیږدونې نړیوالو جوړولو ، د

څیړنو په زمینه  صنعت پوهنتون چې بریالی چارې ېې ترسره کړي باید د د اوبو .؟جوړ نکړو  نړیوال مرکزپانګونې 

. انرژی وزارت کوالی زیات تحقیق وکړي ال باید د تېر پرتلهپوهنتون د اوبو په برخه کې  دغه کې مخکښ و اوسي.

 کړي. جوړ)څېړنتون(  یمستقله توګه د اوبو صنعت یو څېړنځ شي

 

 پنځم څپرکی

 :اوبو په هکله ډېپلماسي چې ایران ته ېې د لېږدونې امکان نشته د هغو

هیواد د ننه لیږدونه ېې له هرې اوبو د دېپلماسی په هکله وو چې  ودې شول د هغنوړادمه  کوم بحثونه چې تر دې

بوتلونو په واسطه ، یا ، د آیسبرګونو لیږېونې له الریله الرې، د لېږدونې د لیکو له الرې شوني وه یا د کانالونو الرې

ایران ته د هغوی د لیږدونې  اړه ډېپلماسی ته پاملرنه کوو چې اوبو په پدې مرحله کې د هغو او ... دونهد اوبو لیږ

 .(۳۵امکان نشته .)

 او رودونو ویشل کیږي. ینودغه اوبه په چ

  چینې – ۱

لنیز ارزښت مطالعات ترسره کړو که چیری ټو –باید د هغوی اقتصادي  چې ويخوندورو اوبو چینې هر چېرته  د

دې حتی باید د آند یا د امریکا د روشوز په غرونو کې هم پانګونه وکړو . او پپانګونه وکړو.  غو کېهپه مثبتې وي 

بلکی د چینو په  کې پانګونه وکړواو ونډو  تصرف چینو په پېرودنه او دباید  نه یوازې صنعت کې حضور ولرو. مونږ

د  ه دي. بایدوکړو. باید د دغه ډول اوبو په پانګه او بورس کې هم هڅاند واوسوکې هم پانګونه  تاسیساتو او کارخونو

د  واوب . د دغه بورس بازار له الرې په نړی کې درامنځ ته کړوزار اوبو یو بورس با د ډیر فعال نړیوالاو  داخلي

د په نړی کې  کال پورې ۲۰۲۵کم له کم  ایرانی تر چې ایران او هیله من یو ېرو /وپاو کوشنیو شرکتونو ونډې لویو 

 چینو کې سهام ولري.  وزر ۱۰کانې اوبو په 

( د انرژی وزارت د یوه وتلي چارپوه په تعبیر سمندر څخه د اوبو لیږدونه او له هغه ورلېرې آخوا لکه د ژول ۳۵)

 رن کیسو انسان فضا او سپوږمی ته ورساوه( ورن د کیسو په څېر دي خو د همدغه ژول و

 دونه )سیندونه(وایران څخه لېرې ر – ۲

 :)ووېشو(ډلبندي کړو کوالی شو په الندی ترتیبسینددونه 

 سیندونه  

 کوچنی سیندونه            د بیړیو چلن وړ سیندونه     

     /         /             /     / 

 سیالبی اوبه ثابتې اوبه نسبی توګه معیت سیمېلږج کې ڼ جمعیت سیموګ

 

 

 : وړ سیندونه ېنوبیړی چل کې د سیمومېشتو  ڼګپه 

مونږ باید زیار وباسو د ، کنګ، آمازون او حتی مسي سي پي، یانګ تسه، سفلی نیل ،په دغو سیندونو کې لکه مکونګ

شي،  هنشي کوالی واردبرخه  دولتیچې  هرځای ته، .تاسیساتو امتیاز تر السه کړود  ې برېښنایزاوب د پېړی چلونې او
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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
 

په یا خاوند هیواد کې  اوبو په یو مستقل شرکتکه د ایران خصوصي برخه مجبوره شي  ان .خصوصي برخه وهڅوو

ه لویو کیلو مترو په اوږدوالی د ناصر بحیرې په څېر پ ۶۰۰بند ترشا اسوان مصر  د دشای .دریم هیواد کې ثبت کړي

 باید مطالعات ترسره شي.  وي، ګټورالس ته راوړلو امتیاز  بحیرو کې د کبانو د پالنی

تیاز خاوند په چلونې د ام څه د بیړۍ ،په عنوان مالکد  برخې کې څه د اوبو د یوېپه هر صورت د ایران حضور 

 د امتیاز لرونکي اینی او تفریحاتوهوس د اوبیزې ، څهه نوماو نورو اوبیزو محصوالتو د پالونکې پ و څه د کبانوحیث ا

نړیوالو هنګ پنځونکی او فر ،قدرت بخښونکی، کوالی شي ګټور په توګه د هوټلونو خاوند ندغاړېاو ان د سیپه نوم 

  راېې ترالسه کوونکی وي. دکې  ټولنو

 :لیږدونهنورو سیمو ته  هچلونې وړ سیندونو اوب د

کله چې مونږ له اوبو ډکو  .ربی لريزیاتې تج وبو په لیږدونه کې زمونږ متخصصیند سیندونو د ا و سیمو تهرنو

ته را ولیږدول شي. کوالی شو له دغو حتمي نده چې دغه اوبه دې ایران  یندونو څخه د سهامو امتیاز خپل کړوس

ی اوبه ېې لږې دي ولیږدوو. او په هغو سیمو یي وپلورو. آیا نشو کوال اوبو ونډه ګاونډیو سیمو ته چېرودونو د خپلو 

اوبو له او هغه وپلورو ؟ آیا نشو کوالی د نایجیریا  ؟ونډه ده اردن یا لیبیا ته ولیږدوواوبو یوه برخه چې زمونږ د د نیل 

رامنځ  سیمو ته ولیږدو؟ او آبادی کالونۍ نایجیریا څخه د مالی وچوخپلو اوبو ونډه له دڅخه د ونډې له پېرودو وروسته 

ته  صحراکاالهاری ی افریقا لویدیزو سیمو ته لکه د خپلو اوبو برخه د سهیلد زامبز څخه آیا نشو کوالی  ؟ته کړو

نفوذ او  وهبالقنړیوال  ؟ دغه کارونه که اقتصادي هم نه وي د فرهنګ په خپرونه کې اوولیږو او ځمکې ودانې کړو

مهم  ،واقع شوي دي لږو اوبو لرونکو سیمو کېپه کانونو څخه ګټه اخیستو کې چې هغود قدرت اعمالولو او  اغیزمنتیا

د  د څښاک اوبو تامینمولو او شي ېدایوبو لیږدونه یوازې کرنې لپاره دي. د اوبو لیږدونه کدي. نباید فکر وشي چې ا

، ېېسود ترڅنګ  اقتصادي . البتهپلورلو لپاره ترسره شيد وی هغ کلیو باندی داو  کې په ښارونو مسیرپه  نل لیکو

ونه شایي خیالی وانګیرل شي. دغه کار .کېدای شيهم  پولیټیکي ګټه ترالسه کولیاسي او جیواو س هفرهنګي، ټولنیز

 .لي دیخیاکار  د لیږدونې بحث کیده هم ځینو فکر کاوه چې واروپا زړه ته د سایبریا د غاز د مه ورځ چېخو کو

 :پېرودنه اوبو سیمو کې د یوې برخې وګړمېشتولږ په  له اوبو ډکو سیندونو څخه

 آمازون سیند

رودونو  ورته تهد آمازون په سیند کې او هغه برازیل دولت څخه لت او خصوصي برخه سپارښتنه کیږي د ایران دو

د امازون په یوې برخه کې  ،زیل سره ښه سیاسی روابط لروابرمهال چې  دا بیړیو چلونی اجازه تر السه کړي. کې د

د  څخه دولت یدو د ی.پراخکلنه اجاره ترالسه کړو، هغه کار چې مخ په  ۹۹د تمدیدیدو وړ  برخه کېلونې په چد بیړی 

 د آمازون شواوخوا ځینې ځمکې وپېري.. د آمازون ځنګلونه دا مهال، په ترالسه کولو سره خصوصي شرکتونهاجازی 

. د آمازون په شاوخوا کې د دیوونکو د ځغاستو او فعالیتونو ډګر پانګوونکو په تیره بیا آمریکایی پانګ نړیوالود 

ګټورې دي. او  دو په حال کېپراخید او نورې ګټې اخېستنې  ېپانګون برخی )وچه کې( ګرځندوی اوبیزی او خاورینی

او خاورینو برخو کې د ایران اوبیزو  په ځبرځواک د تبدیلیدو په حال کې د یپه یوه هیواد په زړه کې چې  د هغه

ځنګلونه  فرهنګي پلوه اړینی دي. د آمازون ، سیاسي اویوپولیټیکېنه یوازی ګتورې بلکی ج نهحضور او د ایران پانګو

 سره د په درلودلودبی  د متوسط مترمکعب ۲۰۹۰۰۰ثانیه کې د په په یوازې توګه  د ځمکې سږي دي. آمازون

دوه برابره اوبه لري . د برازیل د ژوند  ولو سیندونوټد  افریقا ې توګه دپه یواز ي دوه برابره او همآمازون سیند د دب

په اوبیزې برېښنا د سرشاخونو دونو د نفوذ ترالسه کول دي . د برازیل د رو نړیوال اغیز اوپانګونه د  په شاه رګ کې

 . يګټو کوالی شي ایران ته ارز تاسیساتو کې پانګونه

 :د کنګو سیند

له  دویم ځنګله کې د ننه د نړیاستوایی ګڼ  په دبی سره د افریقا مترمکعب زیات ۴۰۰۰۰له ثانیه کې په کنګو سیند د 

ه مهم رود د اوبو بریښنا ایجابوي. د دغونه پانګهغه رود دی چې  له مخیالي توندو خپلد . دغه سینداوبو ډک سیند دی

د  مو وي پام .دی برالسي ېبرخ ېمهم رد افریقا پ نظرهتامینولو له انرژۍ نا ښبرید  په تاسیساتو کې پانګونه یانې
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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
 

مرکزونه وتړل او نور  ۷آلمان  مرکزونو د تړلو څپې راپورته کړي د هستوي(ایټمې ) زلزلې او سونامي د جاپان

 ډېر اهمیت پیدا کړي.په ټوله نړی کې  به د اوبو بریښنا په داسی شرایطو کېکال پورې وتړي.  ۲۰۲۰مرکزونه به تر 

د بیړی اوبه  غه سیند څلورمه برخهو سره وکړای شو د دډالر هملیون ۲۰۰تر  ۱۵۰شاید په اوسنیو شرایطو کې په  

چلونه ستونځو سره مخامخ  ۍلري. چې بیړ آبشارونه توندې اوبه او ې. دغه رود ډېروپېروچلونې پر امتیاز سربیره، 

چندان لیرې راتلونکې شي په نه ملیارده ډالرو هم ترسره  ۵کوي. د کنګو په اوبیزو تاسیساتو کې پانګونه حتی که په 

سترو ځواکونو  نځایونو په څېر د امریکا، اروپایي هیوادونو، چین جاپا کې هم د نورو البته په کانګو .کې ګټوره ده

. ایران سیاسی ديه قیمتونه هم ټیټ ن نه ويهم . په کانګو کې ناامنی هم شتون لري خو که نا امنی ي ديسیالی موجود

نورو سوداګریزو،  داو امتیازونو  ېبایده ده لدې فرصته د اوبو او خاور لري.الېې  ی اولرل ظره په کانګو کې اغیزن

 دېه پ .د اوبو ډیپلماسی ده موضوع کتاب بحث ېخو د د ګټه واخلي. الس ته راوړلو او پېرودلو د اقتصادي امتیازونو

دغه کار باید په ستره او  امتیازونو په لټه کې د ی. نود اوبیزو او خاورې کچه په محدودپه افریقا کې ن ستیو کې ایراوور

 د سیندونو اوبو د یوی برخېترالسه کولو اوبیزو امتیازونو د ایران باید  (۳۶.)يش يمالتړ عمل لوړاو په  کچهغځیدلی 

ال ډېرې هلې ځلې  بریښنا د تاسیساتو اخیستو لپاره د هغوی د اوبیزې او اوبوسواحلو  رودونو د د اود رودونو بستر او 

  وکړي.

 

د بهرنیو چارو په اوګاندا کې د یوې قطعی ځمکې تخصیصولو په منظور  کال کې ۱۳۸۹دې کار بیلګه په  د (۳۶)

کرهڼېزو فعالیتونو لپاره په سینیګال  وزیاتو اوبو لګونک دایران ته د مجازو اوبو د لیږدونې په موخه  یا وزارت پلټنه او

 اقدامات ،( د نظام سازمان طبیعي سرچینو دمهندیسی او  ېکې ځینو سیمو ترالسه کولو لپاره کرهڼی

 

 بیار ون

 پایلی وروستۍ
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