
 پاکستان –تاجکستان  -افغانستان  

ورکشاپ ي اوبوسرحد  د  

م ماډیوللسله لیری واټن څخه دزده کړی 

: د اوبو قانون او د اوبو قراردادونه ۱۰

  نه لري، ځکه چې ټول زاړه قراردادونو د اوبو قرارداد څ یو ګاونډي سره افغانستان له هی

نه دي ) د هند برتانوي راج، د ایران  له سیاسیونو سره السلیک شوي دي، چې نور موجود

پادشاه  او له شوروي اتحاد سره( او همدارنګه دغه قراردادونه باید ځای ناستي حکومتونو 

ته انتقال شوي وای، چې په عمومي ډول دغه کار  ونه  شو.

  شته او نه ند افغانستان حکومت پخپله یو نوی حکومت دی، چې د اوبو پخواني قراردادونه

 اته تجربه لري.هم زی

  د اوبو نوي قراردادونه د اوبو د منابعو وده او تدابیر غواړي.په راتلونکي کې

 یافته حکومتي کارمندان او حکومتي مشاورینو ته اړه  میتعل ،د نوي قرارداد په سر مذاکره

 لري، چې د اوبو په برخه کې پوهه ولري.

 د سیند ونو په  اصلخیزه، د ټیټو سیموپه عمومي ډول په اسیا کی د ټیټو سیمو تمدنونه په ح

 لري پیل شوي دي. و څخهلوړو یا غرنیو سیمو د اوبو له منابع وادیګانو کې چې د

 ه ه وده وکړه او تراوسه یې وده نه دسیمو ډېره وروست ویله کې ویالی شو، چې لوړپه پا

 کړې او کمزوري پاتي دي.

 په وروستۍ برخه کې پراته وي په  واد ونه چې د سیند د جریانپه عینې وخت کی هغه هی

 .دی مخالفاود هر نوع تغییر عینې کیفیت او په عینې اندازه اوبه غواړي 

  وادونو لپاره مناسبه نه برخو کې وده ودروي، چې د برنیو هیدغه ډول مفکوره به په برنیو

 ده.

 افغانستان اله مذاکرې ته اړه لیدل کیږي. یو ځل چې د په معلومات سمب په بشپړ ډول

 حکومتي کارمندان پوره وروزل شي او د اوبو په باره کې پوهه حاصله کړي.

(کړیو کلیک دلته) پوښتنی لیودما لسم کړې زده د څخه واټن لیرې له

https://www.unomaha.edu/international-studies-and-programs/center-for-afghanistan-studies/_files/docs/dlm10-pashto-questions.pdf

