افغانستان  -تاجکستان
د سرحدي اوبوورکشاپ
له لېرې واټن څخه د زده کړي دیارلسم ماډیول
 .۱۳د پنج او آمو سیند د اوبو برښنا او اوبولګول
 د پنج او امودریا د سیندونو د سیستم ډاټا له لندو څخه تر وچو کلونو پورې ډېر تغیر لري ،نو له
همدې امله باید په غور سره ورباندې قضاوت وشي ،خو ځینې عمومیت ورکولو امکان شته دی.

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

 افغانستان او تاجکستان ته وړاندیز کېږي ،چې زیاتره هایدرولوژیکي فعالیتونه لکه د راټولولو
میتودولوژي ،هایدرولوجیکي ډاټا ،د واورې پوښښ مراقبت او د یخچالونو د مراقبت سره شریک
کړي.
 امو سیند په مرکزي آسیا کې لوی سیند دی او په افغانستان کې د کابل له سیند څخه ورسته ډېرې
اوبه لري او شپږ هېوادونو ترمنځ ( افغانستان ،قزاقستان ،قرغیزستان ،تاجکستان ،ترکمنستان او
ازبکستان ) ترمنځ شریک دی.









د پامیر سیند د لویدیځ په لورجریان لري او په افغانستان کې د واخان په دهلیز کې د زرقول له
جهیل څخه سرچینه اخلي ،ددې لپاره چې د پنچ سیند جوړ کړي د واخان له سیند سره یوځای
کېږي .د پنج سیند د افغانستان د بدخشان د والیت پوله له تاجکستان سره جوړوي.
 ۶۰۰کیلو متره ورسته لویدیځ کې د وخش سیند د مرستیال په توګه له پنج سره یوځای کېږي او
امو سیند پیلېږي.
د افغانستان له اړخ څخه عمده مرستیاالن د کوکچې او کندزسیند دی.
د آموسیند ټولې اوبه له هرې منبع څخه چې وي په یوه کال کې  ۷۹کیلومتره دي ،چې په ۱۹۶۰
میالدی کال کې  ،مخکې له دې چې زیاتې اوبه ورڅخه د اوبولګولو لپاره ولګول شي ،د ارال
سمندرګی چې د نړۍ څلورم لوی جهیل دی ،په ښه بڼه او ښه سویه کې وو.
له هغې څخه وروسته د ارال سمندرګي د اوبو د سطحې له مخې نزولي بڼه درلوده او موجودیت
یې له پوښتنې الندې راغی او اوس ښایي ونه شي ژغورېدالی.

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

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

۴،۱۳شکل  :له  ۱۹۸۹څخه تر ۲۰۱۴پورې د ارال سمندرګي د نزولې بڼې د مصنوعي سپوږمۍ تصویرونه.

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

شکل  :۶،۱۳د اوبو نسبی حجم په اوبو کی.

 د پنج او آمو سیندونو مدیریت د شوروي او له شوروي څخه په وروسته وختونو کې زیاتره ددې
شپږو هېوادونو لپاره پېښه ده او د کمونې له کچې څخه وتلې دي .له  1991میالدی کال راهیسې
افغانستان د آموسیند د نورو ساحلي هېوادونو په واسطه په بشپړ ډول له پاده وتلې وو.

شکل  :۷،۱۳په مرکزي اسیا کې د اوبو مدیریت وضع او اغېزې.

 په کال کی په متوسط ډول  49.6میلیارده متره مکعب اوبه له تاجکستان څخه آموسیند ته راځي
(میلیارده متره مکعب یا کیلو متره مکعب) یا د ټول جریان د اوبو  44سلنه اوبه کېږي او له
افغانستان څخه  17کیلومتره مکعب یا د ټولو اوبو  23سلنه اوبه له افغانستان څخه د آموسیند ته
ورځي.
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 په لندو کلونو کی له افغانستان څخه د اوبو اندازه  24kmوه ،خو د وچکالی په کلونو کی
 14km3وه.
 په  1946میالدی کال کې افغانستان حق درلوده ،چې له دې اوبو یا د آمو له سیند څخه 9km3
اوبه په کال کی ولګوي .دغه قرارداد له شوروي اتحاد سره السلیک شوی وو .دغه قرارداد تر
اوسه په خپل حال پاتې دی ،خو تر زیاتې اندازې پورې د افغانستان پواسطه ورڅخه ګټه نه
اخیستل کېږي.

 1977 میالدي کال کې افغانستان له شوروي اتحاد څخه د  9 km3اوبو غوښتنه وکړه ،خو
شوروي اتحاد یوازې په  6km3اوبو په هماغه وخت کی موافقه وکړه.
 په  1987میالدي کال کې پروتوکول شماره  41.5 km3،544د آمو د سیند اوبه تاجکستان،
ازبکستان ،ترکمنستان او قزاقستان ته تخصیص شوې او افغانستان به یوازې له  2.1km3اوبو
څخه په هماغه وخت کې ګټه اخیستلی شوای او له هغې څخه وروسته له افغانستان سره هېڅ
مشوره نه ده شوې ،چې له څومره اوبو څخه ګټه واخلي.
 د اوبو هغه اندازه چې د آمو له سیند څخه وسیتل کېږي :
ازبکستان  26ــــــــــــ 40کیلو متره مکعب
ترکمنستان 23ــــــــــــ  28کیلو متره مکعب
تاجکستان  ۷،۵ــــــــــــ  ۸،۵کیلومتره مکعب
افغانستان  ۵کیلومتره مکعب
قرغیزستان ۰،۱ـــــــــــــ  ۰،۵کیلومتره مکعب
 افغانستان پالن لري ،چې د کوکچې او کندز پر سیند  ۸بندونه چې د پنج او آموسیند مرستیاالن
دي جوړ کړي او زیاتې اوبه د ابو بریښنا په تولید او اوبو لګولو ولګوي.
 افغانستان او تاجکستان دواړه پالن لري ،چې په پنج سیند باندې  ۱۰بندونه چې د دوی ترمنځ
جریان لري جوړ کړي.

۸،۱۳شکل :د افغاستان او تاجکستان ترمنځ د پنج د سیند له پاسه نوی پل.

 د پنج او اموسیند لویه ستونزه د سیندونو د غاړو اهتکال دی ،ددې اهتکال په پایله کې سیند د
جنوب په لورمخته راغلی دی او د افغانستان ډېره خاوره یې تخریب کړې ده ،چې د سیند غاړې
مخافظت ته اړه ده ،چې زړي اوسپنی ( )scramp metalیا د ډبرو دیوال پواسطه د سیند غاړه
مخافظت شی ،خو افغانستان به ددې توان نلري ،چې دهغې لګښت ورکړي.

 ۹،۱۳شکل :د اموسیند له پاسه د افغانستان ازبکستان ترمنځ د دوستۍ پل یوه هڅه ښیي ،چې د سیند غاړه د افغانستان په
اړخ د شوروي له کاره ولېدلې زره په واسطه محافظت کړي.

له ليرې واټن څخه د زده کړې دیارلسم مادیول پوښتنی (دلته کليک وکړی)

