
تاجکستان -افغانستان  

سرحدي اوبوورکشاپ د

یولزده کړي دیارلسم ماډ واټن څخه د ېرېله ل

ول بولګوا ښنا اوبر اوبو سیند د آمو پنج او . د۱۳

 له  لري، نو تغیر رېکلونو پورې ډ وچو څخه تر سیستم ډاټا له لندود سیندونو  امودریا د پنج او د

 .ځینې عمومیت ورکولو امکان شته دی ، خوقضاوت وشي سره ورباندې همدې امله باید په غور

 کې اړخ کیڼ په یې افغانستان. وځي غرونو له پامیر د چې تصویر جریان هغه د لور پر لویدیځ د سیند پنج د: شکل ۱،۱۳

 .لري موقعیت کې اړخ ښي په یې تاجکستان او

 لوراټولو هایدرولوژیکي فعالیتونه لکه دچې زیاتره ، ږيکې تاجکستان ته وړاندیز افغانستان او 

بت سره شریک مراق یخچالونو د د بت اوپوښښ مراق ېواور ، د، هایدرولوجیکي ډاټايلوژدومیتو

 ي.کړ

 رې ېکابل له سیند څخه ورسته ډ په افغانستان کې د کې لوی سیند دی او سیند په مرکزي آسیا امو

 ، ترکمنستان اوقزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان ترمنځ ) افغانستان، وادونوېشپږ ه ه لري اوباو

 ی.ازبکستان ( ترمنځ شریک د



 قول له رز کې د واخان په دهلیز په افغانستان کې د لویدیځ په لورجریان لري او پامیر سیند د د

واخان له سیند سره یوځای  د يکړ پنچ سیند جوړ ددې لپاره چې د ،جهیل څخه سرچینه اخلي

 والیت پوله له تاجکستان سره جوړوي. بدخشان د افغانستان د دپنج سیند  . ديږېک

  ۶۰۰  اوي ږېتیال په توګه له پنج سره یوځای کمرس سیند د شوخ لویدیځ کې د کیلو متره ورسته 

 ږي.ېد پیلنسی امو

  سیند دیکندز کوکچې او د ان  له اړخ څخه عمده مرستیاالن افغانست د. 

  ۱۹۶۰چې په  ،کیلومتره دي ۷۹په یوه کال کې  يع څخه چې وټولې اوبه له هرې منب آموسیند د 

ارال  ، داوبولګولو لپاره ولګول شي ددې چې زیاتې اوبه ورڅخه ه میالدی کال کې ، مخکې ل

 .ووښه سویه کې  ، په ښه بڼه اوجهیل دیی لو څلورم نړۍ سمندرګی چې د

 موجودیت  بڼه درلوده او ينزول ېله مخ ېسطح اوبو د د يارال سمندرګ څخه وروسته د ېله هغ

 .دالیېژغور يشه نو يایښ سراغی او او ېالند ېله پوښتن ېی

 

 
 .ده مل ورسره حوزه فرعي دریا آمو او دریا سیر د چې حوزه لویه سمندرګي ارال د:  شکل ۲،۱۳

 



 
 نقشه. بڼې نزولي د سمندرګی د ارال د: شکل ۳،۱۳

 

 
 تصویرونه. سپوږمۍ مصنوعي د بڼې نزولې د سمندرګي ارال د پورې ۲۰۱۴تر څخه ۱۹۸۹ له:  شکل۴،۱۳

 



 
 تاجکستان. او افغانستان مرستیاالن په سیند د امود :  ۵،۱۳

 
 د اوبو نسبی حجم په اوبو کی.: ۶،۱۳ شکل

 



 ددېزیاتره  ېک څخه په وروسته وختونو يله شورو او يشورو سیندونو مدیریت د پنج او آمو د 

سې میالدی کال راهی 1991له  دي. ېڅخه وتل ېله کچ ېکمون د ده او ښهېپنو لپاره ووادېهو شپږ

 وو. ېه وتلدپړ ډول له پاشسطه په بواوادونو په ېه ليرو ساحنو آموسیند د افغانستان د

 

 
 .اغېزې او وضع مدیریت اوبو د کې اسیا مرکزي : په۷،۱۳ شکل

 

 يله تاجکستان څخه آموسیند ته راځ میلیارده متره مکعب اوبه 49.6 په کال کی په متوسط ډول 

او له  يږېسلنه اوبه ک 44اوبو  دټول جریان  د ( یارده متره مکعب یا کیلو متره مکعب)میلیا

آموسیند ته  سلنه اوبه له افغانستان څخه د 23ټولو اوبو  متره مکعب یا دکیلو 17افغانستان څخه 

 ي.ورځ

 3اوبو اندازه  په لندو کلونو کی له افغانستان څخه دkm24 کی  چکالی په کلونوو ، خو دوه
3km14 وه. 

  3له سیند څخه  آمو د یااوبو  ېله د ېچ ،افغانستان حق درلوده ېمیالدی کال ک 1946پهkm9 

 داد ترراتحاد سره السلیک شوی وو. دغه قرا يله شورو ددار. دغه قراياوبه په کال کی ولګو

ه نورڅخه ګټه  هسطاوپافغانستان  د ېپور ېانداز ېخو تر زیات ،دی ېوسه په خپل حال پاتا

 .يږېتل کیساخ



 1977 3 د څخهاتحاد  يافغانستان له  شورو ېکال ک يمیالدkm 9  خو  ،اوبو غوښتنه وکړه

 .ی موافقه وکړهاوبو په هماغه وخت ک 3km6په  زېاتحاد یوا يشورو

  544،3کول شماره توپرو ېکال ک يمیالد 1987پهkm 41.5 سیند اوبه تاجکستان،  د آمو د

اوبو   3km2.1له   زېوایاو افغانستان به  ېیص شوخصقزاقستان ته ت ترکمنستان او، ازبکستان

څ ېڅخه وروسته له افغانستان سره ه ېستلی شوای او له هغیګټه اخ ېڅخه په هماغه وخت ک

  ي.ګټه واخلڅخه  له څومره اوبو ېچ ې،مشوره نه ده شو

 يږېله سیند څخه وسیتل ک آمو د ېاندازه چ اوبو هغه د : 

 کیلو متره مکعب 40ــــــــــــ 26کستان باز

 کیلو متره مکعب 28ــــــــــــ 23ترکمنستان 

 مکعب کیلومتره ۸،۵ــــــــــــ  ۷،۵تاجکستان 

 مکعب کیلومتره ۵افغانستان 

 مکعب کیلومتره  ۰،۵ ـــــــــــــ۰،۱قرغیزستان 

  آموسیند مرستیاالن  پنج او ه چې دنبندو ۸سیند  کندز پر کوکچې او دچې  ي،پالن لرافغانستان

 ي.لګولو ولګو اوبو بریښنا په تولید او ابو د وبه ازیاتې  کړي او دي جوړ

 دوی ترمنځ  بندونه چې د ۱۰په پنج سیند باندې چې  ،تاجکستان دواړه پالن لري افغانستان او

 ي.کړ جریان لري جوړ

 

 
 پل. نوی پاسه له سیند د پنج د ترمنځ تاجکستان او افغاستان د: شکل۸،۱۳



  ددې اهتکال په پایله کې سیند د ،غاړو اهتکال دی نو دوسیند اموسیند لویه ستونزه د پنج او د 

سیند غاړې  چې د ،ره خاوره یې تخریب کړې دهېافغانستان ډ د جنوب په لورمخته راغلی دی او

سیند غاړه  دیوال  پواسطه د روبد ډ ( یاscramp metalړي اوسپنی )ز، چې مخافظت ته اړه ده

 .ورکړيچې دهغې لګښت  ،ينلرافغانستان به ددې توان  ، خوشیمخافظت 

افغانستان په  سیند غاړه  د چې د یي،دوستۍ پل یوه هڅه ښ افغانستان ازبکستان ترمنځ د اموسیند له پاسه د شکل: د ۹،۱۳

 .ه په واسطه محافظت کړيرز ېدلېول ي له کارهوشور اړخ د

(کړیو کليک دلته) پوښتنی لیودما دیارلسم کړې زده د څخه واټن ليرې له

https://www.unomaha.edu/international-studies-and-programs/center-for-afghanistan-studies/_files/docs/dlm13-pashto-questions.pdf

