
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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

  

 ۲۰۱۶/۰۵/۲۵ آصفي خوشحال

 

 د هلمند اوبه؛ د موسی شفيق تړون سره کرښه

که څه هم افغانستان اوسمهال د سالم سیاست، اقتصادي پرمختګ او سالم رهبریت او مدیریت د قلت سره مخامخ دی 
خو پر افغان ولس د رب ج مهرباني دا ده چې په افغانستان یې طبیعي زیرمې لوولې دي. افغانستان د قیمتي ډبرو، 

ګ د ډیرو اوبو درلودونکی هیواد دی. په اوس وخت تیلو، ګازو، اوسپنې او نورو طبیعي کانونو او زیرمو تر څن
کې  د یو شمېر نورو ستراتیژیکو مسایلو تر څنګ د افغانستان اوبه هم یوه ډېره مهمه موضوع ده، چې له کبله یې 

 ایران او پاکستان په افغانستان کې له ثبات او پیاوړي حکومت څخه اندېښنه لري.
ه د افغانستان، ایران او هندوستان تر منځ د یو شریک اقتصادي بندر )چاه څو روځې وړاندې افغان ولسمشر ایران ت

بهار( د تړون د السلیک لپاره تللی و. په دغه سفر کې ولسمشر د ایران مذهبي مشر آیت هللا خامنه یي سره هم لیدلي 
شر په ځواب کې دي. په دغه لیدنه کې خامنه یي له غني غوښتي چې د هلمند سیند د اوبو مسله حل کړي. ولسم

وویل چې په راتلونکو څو اوونیو کې به د متخصصانو په کچه غونډو کې د افغانستان او ایران په پولو کې د اوبو د 
تقسیم په اړه خبرې وشي. تر دې وړاندې په تهران کې د افغانستان سفیر نصیر احمد نور هم ویلي و، کابل حاضر 

 ران سره موافقه وکړي.دی چې د هلمند سیند د اوبو پر وېش له ای
 په دې لیکنه کې د هلمند پر سیند او پر دغه سیند د ایران او افغانستان په جنجال او په حل الر خبرې کوو.

کیلومټرو تګ نه وروسته ایران ته اوړي.د هلمند  ۱۱٥۰د پغمان له اوونۍ درې نه سرچینه اخلي او له د هلمند سیند 
یزو سرچینو یو دى، خو د اضافي اوبو د زېرمه کولو لپاره یې آسانتیاوې نه دي سیند د افغانستان له دوو لویو اوب

تیر کلونه ډیرې اوبه ضایع شوي دي او اوس هم ډیره برخه یې د ایران په خاوره کې له امله یې  چېجوړې شوي 
زره  ۹۰او پنځه سوه  د اوبو او بریښنا وزارت د پخوانیو معلوماتو له مخې د هلمند په سیند كې څلور ملیونه .تویږي

 متر مكعبه اوبه دي چې تر ټولو زیاته ګټه ایران ترې پورته كوي.
پېړۍ له لومړۍ نیمایي څخه  ۱۹له افغانستان سره د ایران دښمني د که د تاریخ پاڼې وکتل شي په ډاګه کوي چې 

هرات له ځان سره وتړي.  چې هغه مهال یې غوښتل د پوځي یرغل له الرې د افغانستان لویدځ والیت سرچینه اخلي
. اوس یو ځل بیا یې د هلمند د ابو د له دې وروسته بیا د هلمند اوبو د خپلولو لپاره هم بیالبیل بریدونه کړي دي

جنجال خبره مطرح کوي چې په حقیقت کې دا ستونزه آن د مرحوم ظاهرشاه  په وخت کې حل شوې ده. ایران نه 
پر دې سربېره په فراه او نیمروز کې د بخش فغانستان سره جنجال کوي، بلکې یوازې د هلمند د سیند پر اوبو له ا

همداراز په هرات والیت کې د سلما بند د جوړید مخنیوی یې په  .نیسي هم اباد او کمال خان بندونو د جوړېدو مخه
 ځلونو کړی او ال هم په همدې هڅه کې دی چې د بشپړیدو او فعالیدو مخنیوی یې وکړي.

لمریز کال کې د اوبو د ویش تړون  ۱۳۵۱ان او ایران د هلمند سیند د اوبو د ستونزې د حل په موخه په افغانست
مادې لري چې دوه ماده یې په ډاګه کوي چې ایران د یوه كال په اوږدو كې د كال د  ۱۲السلیک کړ. دا تړون یوه  

به اوبه وكاروي. خو له بده مرغه ایران نه مترمكع ۲۶فصلونو په نظر كې نیولو سره كوالى شي په هره ثانیه كې 
مترمكعبه اوبه( په بشپړ ډول اخلي، بلكې د شوي تړون خالف چې په كې  ۲۶یوازې خپل حق ) یعنې په ثانیه كې 

سیمو څخه اوبه اخلي. د یاد تړون د پنځمې مادې له  ۴۰تر ۳۰درې سیمې د اوبو د اخستلو لپاره ټاكل شوي، له 
د سیند پر اوبو له هغې كچې پورته چې په تړون كې تثبیت شوې ده، د هېڅ ډول ادعا حق نه مخې ایران، د هلمند 

لري. د یاد تړون په هیڅ ماده کې افغان حکومت له ایران سره داسې تعهد نه لري چې ګویا ایران دې د سیستان او 
سیند نه واخلي. خو له بده مرغه چې د بلوچستان او د زاهدان ښار د ځمکو خړوبولو لپاره د اړتیا وړ اوبه د هلمند له 

 ملیون مترمكعبه اوبه د هلمند له سیند ورکول کیږي. ۳۷راپورونو له مخې همدا اوس هم د تړون خالف زاهدان ته 
د پر له پسې په اوس وخت کې د هلمند د سیند په هکله راپورونه نوي معلومات په ډاګه کوي چې په تیرو کلونو کې 

اوبه کمې شوي خو ایران ال هم د هومره اوبو غوښتونکی دی چې دوو هیوادونو په  دهلمند سینوچکالیو له کبله د 
افغان ولسمشر اوس ایران ته په وروستي سفر کې له ایران د هلمند د اوبو د  .لمریز کال پرې سال کړې وه ۱۳۵۱

مطرح کوي نو افغان دولت خو  جنجال د حل ژمنه کړې ده. اصالً دا موضوع حل ده خو که بیا هم ایران یې له سره
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لومړی باید چې له ایران سره د دغو اوبو د حل په پخواني تړون کې د ایران په سهمیې له سره غور وکړي او 
پخوانۍ سهمیه یې هم راکمه کړي. ځکه چې پخوا د هلمند دسیند اوبه دومره زیاتې وې چې هر کال به یي په 

ولې. او اوس د دغې سیند اوبه د پخوا په نسبت ډیرې کمې شوي دي. شاوخوا سیمو کې یې د خلکو ځمکې تخریب ک
دلته مهمه خبره دا ده که ایران بیا هم دوه پښې په یوه موزه کې اچوي او د نوي تړون غوښتنه کوي نو افغان دولت 

 باید له ایران سره د محمد موسی شفیق شوی تړون خپله سره کرښه وبولي او ترې تیر نه شي.
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