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

لویه تلوسه
اتمه برخه
د اوبو بین المللی قوانین
دوهمه برخه
لومړی فصل
د ایران د څښاک (خوږو) اوبو ډېپلماسی وړاندیزشوي ستراتژي()۹
 – ۱هماغه ډول چې صنعتي هیوادونه له  ۱۹پېړۍ رادیخوا د انرژی ،د ډبرو سکرو  ،نفتو او د غازو او  ...په
لټون کې وو ،باید مونږ هم په ټولو ډېپلوماتیکو ابزارو او د ډېپلماتیک مالتړ په اوزارو په ټوله نړۍ کې د اوبو په
لټه کې او د خوږو اوبو او د اوبو د (رودونه ،سیندونه ،چینې ،د واورو کوټونه او یخچالونه ،ځمکالندی اوبه ،د
خوږو اوبو بحیری قطبی کنګلونه) زیرمو او سرچینو د اخیستلو(،پېرېدو) ترالسه کولو او خپلولو په لټه کې واوسو.
باید خورا زیاتې هلې ځلې وکړو څو موخو ته ورسیږو .هر چېرې چې خوږې اوبه وي ایران باید هلته فعال
حضور ولري او فعاله پانګونه وکړي.
 – ۲اوبه د ایران دیپلماسی لپاره باید په لومړي پړاو کې سولی ته رسیدو لپاره د خبرو اترو او مذاکرو وسیله وي.
وییل شوي دي چې راتلونکی جګړه د اوبو پر سر جګړه ده .باید دغه ننګونه په فرصت واوړي او اوبه د سولې
وسیله وي زمونږ موخه باید سولې سره جوخت د اوبو ترالسه کول وي .نو لدې امله بایده دي اوبو لپاره خبرې او
خبرې اترې وکړو .پدې الره کې متخصصو با تجربه ،اوبه یېژندونکې او حقوق پوهه ډېپلماټانو ته اړتیا لرو.
موخې ته رسیدو لپاره مناسب ډېپلماتیک جوړښت ته اړتیا لرو .
 - ۳باید اوبه په بین المللي انداز کې زمونږ د مستقیمو او نامستقیمو او سوداګریزو صادراتو او وارداتو وړ خورا
لوړ اقتصادي کالي وي  .په  ۱۴۰۰ - ۱۴۱۰لسیزه کې ایران له خوا په نړی کې د اوبو ،اوبیزو تاسیساتو او د اوبو
په صنعت کې پانګونه باید مونږ ته کم له کمه د نفتو د ارزې عایداتو  ٪ ۲۵معادل ګټوره وي .دغه عایدات په ۲۰
–  ۱۴۱۰لسیزه کې باید د ارزی عایداتو  ٪ ۵۰او  ۱۴۳۰لسیزه کې باید د فوسیلي انرژیو صادرولو څخه الس ته
راغلیو ارزی عایداتو سره معادل وي .
( ;۱۳۸۲/۷ /۲۷ )-۹نېټې د ناستې په مصوبه کې د هیواد د اوبو سرچینې د اوږد مهاله پراختیا په ستراتژیو کې د
پولې تېرېدونکو او ګډو رودونو د اوبو په اړه په  ۷او  ۱۵دوو بندونو کې عنوان شوې دي ۷ .بند ـ د اوبو مبادله:
ملي پراختیا کې د اوبو رول او د سیمې په مارکیټونو کې د هغه اقتصادي ارزښت د ملي ګټو په پام کې لرلو سره او
د هیواد د اوبو د هر اړخیزې طرحې پراساس ،د پراختیا په برنامو کې د فني اقتصادي ،ژوند چاپېلایر او ټولنیزو
توجیهاتو په رعایتولو سره ګاونډیو هیوادونو سره د اوبو مبادله پام کې ونېول شي ۱۵ .بند :ګډپولیزه /پولشریکې
اوبه  :د خروجي اوبو مهارول ،شریکو اوبو څخه ګټه پورته کول د اقتصادي ،او ژوند چاپېلایر اړخونو په رعایتولو
سره د پولیزو سیندونو (ګډپوله اوبه) تنظیمول تحقق ومومي(.منبع :وزارت نیرو ،شرکت مدیریت منابع آب ایران،
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راهبرد های توسعه بلند مدت آب کشور ،ناشر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مدیریت منابع آب ایران ،
زمستان .)۱۳۸۲
 – ۴د  ۳بند موخو ته رسیدو لپاره ایران دولت ته بایده دي :
 - ۴ – ۱په نړیواله کچه د اوبو پانګونې په برخه کې ډېر فعال اقتصادي جوړښتونه رامنځ ته کړي.
 – ۴ – ۲دولت باید په نړیواله کچه په مستقیمه توګه د اوبو د سرچینو او اوبیزو تاسیساتو پېرودنې ،ترالسه کولو او
ولکه کولو اقدام وکړي.
 – ۴ – ۳دولت باید دولتي او خصوصي بانکونو ته دنده وسپاري څو په نړیواله سطحه کې د اوبو دسرچینو او د
اوبیزو تاسیساتو په پېرودنه پانګونه وکړي.
 – ۴ – ۴دولت باید د ایران خصوصي او خصوصي ورته برخې د اوبو په برخه کې نړیوالی پانګونې ته وهڅوي.
 – ۴ – ۵دولت باید د ایران بورس بازار د کورنیو او نړیوالو اوبیزو تاسیساتو په برخه کې فعال کړي.
 – ۴ – ۶دولت باید  ،اوبیزو تاسیساتو لپاره ،پرته له هغو چې امنیتي اړخ لري  ۴۴اصل اجرا کړي .او لدې الرې
پیاوړې خصوصي برخه چې وکړای شي په نړیوال ډګر کې چارو ته وارد شي رامنځ ته کړي.
 – ۵د کتاب لیکواالن وړاندیز کوي ،د ایران اسالمي جمهوري دولت هڅه وکړي د سهیلي قطب د قلمرو یوه برخه
وپېري .د سهیل قطب قاره به په نه چندان لېرې راتلونکې کې په ژیو پولیتیکو مسئلو کې لدې ډلې د خوږو اوبو په
سمبالتیا کې ډېر غوره رول ولري.
 – ۶روسېې سره زمونږ د راتلونکو دېپلوماتیکو یو لورلید باید د سایبریا او د هغه هیواد د نورو اوبو (د لَنا، ،اَب،
ینی سېي  ،ولګا ،دن رودونه او د والګا کانال) د اوبیزو سرچینو پیرودنه او ترالسه کول وي .د ایران اسالمي
جمهوریت باید مرکزی آسیا ته د سایبیریا د سیندونو د اوبو په لیږدونه کې او د دغو سیندونو اوبیزې بریښنا په
تاسیساتو کې فعاله ونډه ولري .مونږ باید د ایرتیش – کاراګاندا()۱۰
چې د اُب څانګې ایرتیش اوبه سیر دریا (سیحون) او باالخره آرال بحیری ته منتقلوي او له هغه ځایه خزر بحیری
ته رسیږي او نورو همدغه شانې پروژو کې پانګونه وکړو او شریک شو.
په نه چندان لیرې راتلونکې کې به د سایبیریا اوبه د سایبریا له غازو زیات اهمیت ولري.
(( )۱۰د ایرتیش  -کاراګاندا کانال :د کانال اوږدوالی کابو  ۱۰۳۷کیلومتر او د سیر دریا ترڅنګ djezqzghan
ښار ته رسیږي .په لېرې راتلونکې کې به روسېې سره زمونږ ډېری لوېې معاملې د خوږو اوبو پر سر وي.
یوازی تر څو نورو لسیزو پورې چې کیدَی شي سایبریا له روسېې بیله شي او خپلواک هیواد شي)

کړی َدی چې روسیه باید ګرمو(تودو) اوبو ته ورسیږي .زه د پوهنتون ښوونکی وصیت
که پطرکبیر وصیت َ
کوم چې ایران دې د سایبریا او والګا سړو اوبو ته ورسیږي .هغو اوبو ته چې شمال قطب او قیانوس ته
توییږي هغو اوبو ته چې سړو سیمو (لکه والګا) څخه راځي .پطر غوښتل د جګړې او ښکېالک په مټ تودو
اوبو ته ورسیږی زه توصیه کوم په سولې ،پانګونې او د ونډو د پېرودنې پر مټ سړو اوبو ته ورسیږو.

 -۷وړاندیز کیږي د ګټو او چالنجونو له اټکلیزو څېړنو وروسته له  ۱۹۹۷کنوانسیون سره یوځای کیدو لپاره اقدام
وکړي.

د پاڼو شمیره :له  2تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

 - ۸د ایران دولت باید د ځمکې سر او ځمکې الندې اوبو په تړاو د څو اړخیزو معاهدو له دې ډلې د بین النهرین
اوبو د نړیوال کمیسیون(ترکېې،سورېې ،عراق  ،ایران او....په شمول) د ارس د نړیوال کمیسیون( د ترکېې،
ارمنستان ،آذرباییجان[نخجوان] ،ایران په شمول) د هریرود د نړیوال کمیسیون (افغانستان ،ایران او ترکمنستان په
شمول) د هیرمند کمیسیون (افغانستان او ایران په شمول ) او د اترک د نړیوال کمیسیون(ایران او ترکمنستان په
شمول) او د نورو کمیسیونونو بنسټ اېښودو نکی وي.
 – ۹ایران باید هلی ځلې وکړي د نړۍ په لویو سیندونو کې اوبو برخه ،ونډه ،د بیړی چلونې اجازه ،د اوبو د
بریښنا تاسیسول ،کب نیول ،د ګرځندوی د امکاناتو او تاسیساتو جوړول ،د اوبو د لیېږدونې اجازه ،د حاشیه یی
ځمکو پېرودل او د شاوخوا (ګاونډو) سیمو د آبادولو اجازه ولري( .دغه سیند کیدای شي آمازون ،کانګو ،یانګ تسه
کیانګ او یا بل هر سیند وي).
 – ۱۰د ایران دولت(خصوصي برخې سره په ګډه) باید کوښښ وکړي هر چېرې چې د خوږو اوبو سرچینه او یا د
اوبو تاسیسات (د بوتلونو ډکولو اوبه) موجود دي ،چې اقتصادي اړخ لري ،حضور ولري.
 – ۱۱د ایران دولت باید د پاکو اوبو په صنعت کې او د سمندر اوبو په چاڼولو کې په بین المللي صحنه کې فعال
حضور ولري .
 – ۱۲د ایران دولت (خصوصي برخې سره په ګډه ) باید د اوبو او فاضالبو تصفیه کولو او د اوبو او د فاضالبو
شبکو رامنځ ته کولو په برخه کې په ټوله نړی کې په تېره بیا د نړی په لویو ښارونو کې فعال حضور ولري.
 – ۱۳د ایران دولت باید هڅه وکړي په ټوله نړۍ کې د اوبو د تاسیساتو او د اوبو برېښنا په رغونه کې حضور
ولري ،ونډه ولري ،مالک او  .ترالسه کوونکی او...وي.
 – ۱۴د ایران دولت باید د ایران خصوصي برخه او خصوصي ورته برخه چې اوببرخه کې متخصص سالکاران
او قراردادیان ولري وهڅوي او هغوی تشویق کړي چې په ټوله نړی کې د اوبو او ککړو اوبو په برخو کې حضور
ولري او د خدماتو او انساني ځواکونو وړاندې کول ولري.
 – ۱۵د ایران دولت باید هڅه وکړي د نړی د خوږو اوبو په بحیرو کې هم په طبیعي بحیرو کې ( لکه د بالکال او
بالخاش بحیرې) او هم په مصنوعي بحیرو کې لکه لوی بندونه (لکه د اسوان بند د ناصر بحیره) په اوبو کې ونډه
او د ګټې اخیستو بیالبیل اجازه لیکونه ترالسه کړي.
 – ۱۶د ایران دولت باید هڅه وکړي د نړۍ په هغه سیمو کې چې ځمکې الندې د اوبو بډایه لویې زیرمې لري او
هغوی څخه ګټه ترالسه کول اقتصادي دی د پانګونې ،تملک او تصرف او ...په برخه کې فعال حضور ولري .
 – ۱۷د نړۍ په هر ګوټ کې چې خوږې اوبه شتون ولري مونږ باید حضور ولرو.
نور بیا
د اوبو لټون...
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