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 ۰۶/۱۱/۲۰۲۱       حسین پاپلي یزدي الن: ډاکټر محمدالیکو
 ډاکټر فاطمه وثوقياو 

 پښتو ژباړه: ع. ا . نجات
 

 لویه تلوسه
 برخه مهتا

 

 د اوبو بین المللی قوانین

 دوهمه برخه

 لومړی فصل

 (۹)ستراتژي يشوډېپلماسی وړاندیز اوبو (خوږو)څښاک  د د ایران

غازو او ... په د تو او فن ،د ډبرو سکرو  ،رادیخوا د انرژی ۍپېړ ۱۹ لهصنعتي هیوادونه  چې هماغه ډول – ۱

د اوبو په په ټوله نړۍ کې اوزارو  په ډېپلماتیک مالتړد کو ابزارو او و ډېپلوماتیپه ټولمونږ هم باید  ،لټون کې وو

د  ،ځمکالندی اوبه کوټونه او یخچالونه، ود واور چینې، ،سیندونه )رودونه، اوبو د او د اوبو لټه کې او د خوږو

. واوسپه لټه کې و او خپلولوترالسه کولو  )پېرېدو(،د اخیستلو او سرچینو زیرمو (خوږو اوبو بحیری قطبی کنګلونه

فعال هلته ایران باید  . هر چېرې چې خوږې اوبه ويهلې ځلې وکړو څو موخو ته ورسیږو خورا زیاتېباید 

  وکړي. انګونهاو فعاله پ ولري حضور

سولی ته رسیدو لپاره د خبرو اترو او مذاکرو وسیله وي. په لومړي پړاو کې اوبه د ایران دیپلماسی لپاره باید  – ۲

د سولې  ه. باید دغه ننګونه په فرصت واوړي او اوبګړه دهجوییل شوي دي چې راتلونکی جګړه د اوبو پر سر 

او  ېنو لدې امله بایده دي اوبو لپاره خبر. وي ې سره جوخت د اوبو ترالسه کولزمونږ موخه باید سول وسیله وي

. ته اړتیا لرو ېژندونکې او حقوق پوهه ډېپلماټانو، اوبه یې وکړو. پدې الره کې متخصصو با تجربهاتر ېخبر

  موخې ته رسیدو لپاره مناسب ډېپلماتیک جوړښت ته اړتیا لرو .

او نامستقیمو او سوداګریزو صادراتو او وارداتو وړ خورا مستقیمو د زمونږ  انداز کېباید اوبه په بین المللي  - ۳

او د اوبو  اوبیزو تاسیساتو اوبو، دخوا په نړی کې ه ایران ل لسیزه کې ۱۴۰۰ - ۱۴۱۰په  اقتصادي کالي وي . لوړ

 ۲۰ایدات په عوي. دغه معادل ګټوره  ٪ ۲۵عایداتو  ارزېد نفتو  دکم له کمه مونږ ته باید په صنعت کې پانګونه 

الس ته فوسیلي انرژیو صادرولو څخه د لسیزه کې باید  ۱۴۳۰او  ٪ ۵۰د ارزی عایداتو  لسیزه کې باید ۱۴۱۰ –

 .معادل وي سره  ارزی عایداتو راغلیو

د  مهاله پراختیا په ستراتژیو کې د اوږدد هیواد د اوبو سرچینې ناستې په مصوبه کې د نېټې  ;۷/۱۳۸۲/ ۲۷ (-۹)

بند ـ د اوبو مبادله:  ۷دوو بندونو کې عنوان شوې دي.  ۱۵او  ۷په  او ګډو رودونو د اوبو په اړه دونکوتېرېپولې 

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 پراختیا په برنامو کې د فني اقتصادي، ژوند چاپېلایر او ټولنیزو  اوبو د هر اړخیزې طرحې پراساس،د هیواد د 

 پولشریکې پولیزه/ګډ: بند ۱۵شي.  پام کې ونېولتوجیهاتو په رعایتولو سره ګاونډیو هیوادونو سره د اوبو مبادله 

و په رعایتولو : د خروجي اوبو مهارول، شریکو اوبو څخه ګټه پورته کول د اقتصادي، او ژوند چاپېلایر اړخوناوبه

منبع: وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران، پوله اوبه( تنظیمول تحقق ومومي.)سیندونو )ګډ پولیزود سره 
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های توسعه بلند مدت آب کشور، ناشر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مدیریت منابع آب ایران ،  راهبرد

 (.۱۳۸۲زمستان 

 : بایده ديته ایران دولت و لپاره بند موخو ته رسید ۳د  – ۴

 کچه د اوبو پانګونې په برخه کې ډېر فعال اقتصادي جوړښتونه رامنځ ته کړي. نړیواله  په - ۴ – ۱

لو او ترالسه کو ،ېپېرودن او اوبیزو تاسیساتو د اوبو د سرچینو په مستقیمه توګه کچه نړیوالهپه  دولت باید – ۴ – ۲

 .وکړياقدام  ولکه کولو

د بو دسرچینو او سطحه کې د او نړیوالهڅو په  او خصوصي بانکونو ته دنده وسپاريدولت باید دولتي  – ۴ – ۳

 اوبیزو تاسیساتو په پېرودنه پانګونه وکړي.

 پانګونې ته وهڅوي. نړیوالیاوبو په برخه کې د برخې ه باید د ایران خصوصي او خصوصي ورت دولت – ۴ – ۴

 فعال کړي.کې برخه په بیزو تاسیساتو وا نړیوالواو  ونیرکو د بورس بازار د ایران دولت باید – ۴ – ۵

. او لدې الرې اصل اجرا کړي ۴۴ ، پرته له هغو چې امنیتي اړخ لريو لپاره، اوبیزو تاسیسات دولت باید – ۴ – ۶

  .رامنځ ته کړيته وارد شي کې چارو ډګر  نړیوالپه خصوصي برخه چې وکړای شي پیاوړې 

قلمرو یوه برخه د قطب  ي، د ایران اسالمي جمهوري دولت هڅه وکړي د سهیلد کتاب لیکواالن وړاندیز کوي – ۵

 لو کې لدې ډلې د خوږو اوبو پهئمس وژیو پولیتیکپه نه چندان لېرې راتلونکې کې  پهد سهیل قطب قاره به وپېري. 

 سمبالتیا کې ډېر غوره رول ولري.

نورو اوبو )د لَنا، ،اَب،  او د هغه هیواد د ریاپلوماتیکو یو لورلید باید د سایبراتلونکو دېد روسېې سره زمونږ  – ۶

ي. د ایران اسالمي ینی سېي ، ولګا، دن رودونه او د والګا کانال( د اوبیزو سرچینو پیرودنه او ترالسه کول و

په جمهوریت باید مرکزی آسیا ته د سایبیریا د سیندونو د اوبو په لیږدونه کې او د دغو سیندونو اوبیزې بریښنا 

 (۱۰)کاراګاندا –تاسیساتو کې فعاله ونډه ولري. مونږ باید د ایرتیش 

تقلوي او له هغه ځایه خزر بحیری چې د اُب څانګې ایرتیش اوبه سیر دریا )سیحون( او باالخره آرال بحیری ته من

 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.

 djezqzghanکیلومتر او د سیر دریا ترڅنګ  ۱۰۳۷کابو  د کانال اوږدوالی: کاراګاندا کانال -( د ایرتیش ۱۰))

پر سر وي.  لوېې معاملې د خوږو اوبو یزمونږ ډېر روسېې سره به په لېرې راتلونکې کې .ښار ته رسیږي

 سایبریا له روسېې بیله شي او خپلواک هیواد شي(کیَدی شي څو نورو لسیزو پورې چې  یوازی تر

 

نتون ښوونکی وصیت هروسیه باید ګرمو)تودو( اوبو ته ورسیږي. زه د پوکه پطرکبیر وصیت کَړی َدی چې 

ته  او قیانوس د سایبریا او والګا سړو اوبو ته ورسیږي. هغو اوبو ته چې شمال قطبدې ایران چې کوم 

تودو په مټ او ښکېالک  جګړې دڅخه راځي. پطر غوښتل توییږي هغو اوبو ته چې سړو سیمو )لکه والګا( 

 سړو اوبو ته ورسیږو. پېرودنې پر مټد ونډو  دپانګونې او  ورسیږی زه توصیه کوم په سولې،اوبو ته 

 

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

 وکړي.
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بین النهرین  د دې ډلېه څو اړخیزو معاهدو ل تړاو دد ایران دولت باید د ځمکې سر او ځمکې الندې اوبو په  - ۸

کمیسیون) د ترکېې،  نړیوال ترکېې،سورېې، عراق ، ایران او....په شمول( د ارس دکمیسیون) نړیوالاوبو د 

، ایران او ترکمنستان په افغانستانکمیسیون ) نړیوالد جوان[، ایران په شمول( د هریرود خارمنستان، آذرباییجان]ن

ایران او ترکمنستان په کمیسیون) نړیوالد اترک  ( او د افغانستان او ایران په شمولمند کمیسیون )د هیر شمول(

 نکی وي. نورو کمیسیونونو بنسټ اېښودود شمول( او 

د اوبو د  بیړی چلونې اجازه،د  ،ونډه ،برخهاوبو  په لویو سیندونو کې ۍوکړي د نړ ېایران باید هلی ځل – ۹

حاشیه یی  ، دجوړول، د اوبو د لیېږدونې اجازه ، د ګرځندوی د امکاناتو او تاسیساتوکب نیولتاسیسول، بریښنا 

)دغه سیند کیدای شي آمازون، کانګو، یانګ تسه  لري.و ځمکو پېرودل او د شاوخوا )ګاونډو( سیمو د آبادولو اجازه

 کیانګ او یا بل هر سیند وي(.

د خوږو اوبو سرچینه او یا د چې هر چېرې  وکړي کوښښباید ( خصوصي برخې سره په ګډهد ایران دولت) – ۱۰

 ضور ولري.ح ،چې اقتصادي اړخ لري ،ي)د بوتلونو ډکولو اوبه( موجود د اوبو تاسیسات

ن المللي صحنه کې فعال او د سمندر اوبو په چاڼولو کې په بی کې د ایران دولت باید د پاکو اوبو په صنعت – ۱۱

 حضور ولري .

 فیه کولو او د اوبو او د فاضالبواو فاضالبو تص د اوبو باید )خصوصي برخې سره په ګډه ( ان دولترید ا – ۱۲

 فعال حضور ولري.شبکو رامنځ ته کولو په برخه کې په ټوله نړی کې په تېره بیا د نړی په لویو ښارونو کې 

بو برېښنا په رغونه کې حضور کې د اوبو د تاسیساتو او د او ۍد ایران دولت باید هڅه وکړي په ټوله نړ – ۱۳

 ترالسه کوونکی او...وي. ونډه ولري، مالک او . ،ولري

برخه کې متخصص سالکاران اوب صوصي برخه او خصوصي ورته برخه چېد ایران دولت باید د ایران خ – ۱۴

د اوبو او ککړو اوبو په برخو کې حضور  او قراردادیان ولري وهڅوي او هغوی تشویق کړي چې په ټوله نړی کې

 وړاندې کول ولري. او انساني ځواکونو او د خدماتو ولري

لکه د بالکال او  طبیعي بحیرو کې )په ایران دولت باید هڅه وکړي د نړی د خوږو اوبو په بحیرو کې هم  د – ۱۵

اوبو کې ونډه په  اسوان بند د ناصر بحیره(مصنوعي بحیرو کې لکه لوی بندونه )لکه د په بالخاش بحیرې( او هم 

 ترالسه کړي. او د ګټې اخیستو بیالبیل اجازه لیکونه

د اوبو بډایه لویې زیرمې لري او  په هغه سیمو کې چې ځمکې الندې ۍد نړ د ایران دولت باید هڅه وکړي – ۱۶

 . برخه کې فعال حضور ولريپه .. .تملک او تصرف او ،د پانګونې سه کول اقتصادي دیهغوی څخه ګټه ترال

 په هر ګوټ کې چې خوږې اوبه شتون ولري مونږ باید حضور ولرو. ۍد نړ – ۱۷

 بیانور 

 ...د اوبو لټون

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

