
افغانستان ــــ تاجکستان ـــــ پاکستان

 د سرحدي اوبو ورکشاپ

له لېری واټن څخه د زده کړی شپږم ماډیول

په مرکزي او جنوبي اسيا کې د اقليم بدلون عواقب

  په دې وروستيو کلونو کې  د نړۍ په اقليم کې د پاملرنې وړ بدلون راغلی دی، ځکه چې صنعتي

تان ګازونه په اتموسفير کې ورزيات کړي د ی.يډای اکسايډ او مکېدو او کرنې نور زيات کاربن 

  د ګرين هوز دا ډول ګازونه د لمر د روښنايي انرژۍ ته اجازه ورکوي، چې له اتموسفير څخه

 تير شي، خو بېرته  اجازه نه ورکوي، چې خارج شي، نو تودوخه زياتېږي.

 تبخير  هوا په ځمکه کې د اوبو ههر څومره چې ځمکه توده شي، يخچالونه اوبه کېږی او تود

 زياتوی، په پای کې وچکالي زياتېږي او سيندونه او جهيلونه اوبه له السه ورکوي. 

  د وچکالۍ زياتېدل او د انسانانو په واسطه له ابوو څخه زياته ګټه اخيستنه، اټکل کېږي، چې

 ۱،۶شکل او  )۱،۶ دغو ستونزو ته اختالل او تشدد المل شوي ديستنوزې نورې هم زياتې شي. 

 (جدول.

 د  اوبو د. دي شوي المل کمبوت د اوبو د تغييرات اقليمي چې کوي، ګوته په ستونزې شمېر يو نقشه فغانستان ا:  شکل ۱،۶

 په بهير د دغه. کړي زېرمه کې افغانستان په اوبه چې. ده هڅه يوه کې برخه پاسنۍ په بهير د داوبو ډنډونه، کولو زېرمه

 .کوي رامنځته ستونزې کې ايران او پاکستان په يانې کې برخه وروستۍ



د اصتکاک وادونو ترمنځ ېه يافغانستان او ګاونډ او منابع چې د ېبا لقوه هغه ننګونجدول:  ۱،۶

 سبب ګرځي.

 (after Fipps, 2007; Palau, 2011).

ای کېږي ځد سره یو يسنسند له   د سند هغه مرستياالن چې په پاکستان کې کابل د د

 ش السلیک نشته .ېو اوبو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د د .1

 بهیر د خو د ي،چې له افغانستان څخه پاکستان ته ځ ي،اوبو څخه ګټه اخل له هغو ندیس پاکستان د .2

. ينه کو ېمالی مرست تخنیکي اوسند لپاره  ولو او مدیریت دکوړښت اندازه د جول رکنت

 بووا ته د بولګولو کانالونه ښاروا ند له پاسه دیس کابل د چې د ي،ته کوهغه له افغانستان سره مرس .3

بندونه  ينو ،ده اصالح لپاره ورته اړتیا حفظ الصحی د تولید او د د برښنا د برابرولو اسانتیاوې، د 

.يزمن کړېبوبهیر پاکستان ته اغوا دغه به د ي،جوړکړ

ره ېنشته په ت ېاسانتیاو، لپاره په ګڼ نفوسه سیموکېسمبالولو  و دبککړو او یا د لوټولو د ېد زبال .4

ستونزه  يجدزبالې او ککړتیا نوځکه  بیا په کابل کې اوهمدارنګه په جالآباد او نورو ځایونو کې ،

دی  یډک کړ ېند ییچې س يوه اوالمبو ياخیست ېچې اوبه ی يپه زیات مقدار هغه ککړوونک . ده

 دی. کړی تهکښ نړیوال معیار څخه ډېر لپاره له څښلو د یې اوبو کېفیت او د

یا  ياوبو څارنه وکړ سنید د ظرفیت چې دکم  يتکتا لوجیک د هایدرولوجی بنسټیز ډاټا نشتوالی او .5

. يږېته ورس ېش نوی نظم او موافقېو د اوبو یا د يیق کړبفقه تطامو يچې پخوان دا

د حوزه ينس هلمند دد 

افغانستان  چې هغه موافقه چې دده، مانا دا  ودلېبدلد اوپه کابل اوتهران کې دحکومتونو  ېجګړ .1

ده . ېشو ېده ډېره کمه پل وېاوایران ترمنځ السلیک ش

په هغه  ،يتالف ېدهغ ېده اوافغانستان ته ی ياوبو له منابعو څخه ګټه اخست د ېته نزد ېایران پول .2

دی حاکمیت درناوی  نه  يمل د ېډول ی ېپه همد ې،، نه ده کړ يد يډول چې په قرار داد کې راغل

چې اوبه  په خپله  ي،د يجوړ کړ ېکانالونه ی او ژور يد يرشوېت ېولپکړی . په مکرر ډول له 

اوبو څخه د ځمکې الندې اوبو د زیات پمپ   ېځمکې الند ېاو په ایران کې ی يګټه راوګرځو

 ې راکم کړی دی .کولو پواسطه په افغانستان کې د اوبو سطح راټیټه کړې ده او د اوبو یهیر ی

د افغانستان په ساحه کې له سیند څخه اوبو لګولو په نوي کارونو د اوبو بهیر ښکتنۍ برخه کې   .3

یانې په ایران کې اغېزمن کړی دی . نور زیات بندونه د اوبو زېرمې او کنترول جوړښتونه ښایي 

د اوبو لګونې او اقتصادي ودې لپاره د اوبو مقدار زیات کړي.

حاظ د روانو او ځمکې الندې اوبو د بهیر څارنه په دواړو هېوادونوکې نه وه ، نو په تارخي ل .4

 دغې موضوع د اوبو مدیریت او اوبو د وېش پر وړاندې خنډ جوړ وي.

له میلیون څخه زیات ایرانیان د څښلو اوبو اومحلي اقتصاد د انکشاف لپاره د هامون په جهیل چې   .5

کي دي،  په افغانستان کې د سیند د بهیر په پاسنۍ برخه کې د هلمند په سیند پورې اړه لري، مت



وچکالي، په وخت په وخت د اوبو اندازه کمه کړې ده او په تکراري ډول د جهیل اوبه وچې شوي 

 دي.

د افغانستان په اړخ کې  د اوبو کمښت ددې سبب شوی دی، چې د کوکنارو په تولید کې د کتنې وړ  .6

ځکه چې کوکنار د وچکالۍ په وړاندې مقاومت لري.زیاتوالی راغلی دی زیات شي، 

مرغاب د سيند حوزه  –د هریرود 

له ایران او ترکمنستان سره چې افغانستان ددې سیندونو اوبه ورسره وېشي موافقه نشته او د تاریخ  .1

په اوږدو کې د هغې د اوبو د بهیر ریکارد نه دی ساتل شوی.

ته د هغې اوبو معاوضه چې د هغوی هېوادونو ته ځي نه ایران او نه ترکمنستان افغانستان  .2

ورکړې ده او نه یې د اوبو د مدیریت بنونو د اوبو د زیرمه کولو یا په افغانستان کې سیند د بهیر په 

پاسنۍ برخه کې د سیالب د کنترول د جوړښتونو لګښتونه ورکړي دي او نه یې افغانستان ته په 

ورکړي دي. د اوبو په بین المللی قانون کې د دې موضوع خاوره کې د بند د جوړولو لګښتونه 

 توقع شوې ده .

سيند بهير په ښکتنۍ  د ښاييلو شبکې واوبو لګ بندونو او وړ اړتيا نوي او په افغانستان کې د .3

جوړولو  په بند دکې زمن کړي او په مکرر ډول ايران په افغانستان ېبرخه کې د اوبو بهير اغ

 .تراض کړی دیعا

مشهد  څخه د ېله هغ او يدوستۍ بند ته جريان موم دکې هريرود څخه په ايران له هغه اوبه چې  .4

کمښت ښايي ، نو د  سيند جريان په ښکتنۍ  برخه کې پمپ کولو عمده منبع دهد  د اوبو ته ښار

 شي.ستونزه عمده 

.(ې په توګهبرخ ېیود ارال دسمندرګي دحوزې  اموسیند حوزه ) د د

 سيند د د سلنه وه، نو ۹۲ ا  کې تقريب په اوبولګولو ته اړتيا اوبو ېه کخپه ښکتنۍ براموسيند  د .1

بند  سه په افغانستان کې دامرستياالنو له پ هغې د د بهير په پاسنۍ برخه کې بند جوړول يا

 ضمحاللارال سمندرګي له ا ماتیک ډول دا، ځکه چې په ډريجدي عواقب ولر يجوړول ښاي

 (Micklin ، ۲۰۰۷) يسره مخامخ کو

رمه کول ېز انرژۍ توليد په ژمي کې د اوبو ډول له اوبوڅخه ګټه اخېستنه ) د يپه موسم .2

اوبوتعادل له عمده د ( ياندازه کمو ه لګول په اوړي کې د اوبوبپه همدې ډول او کموي او

 سره مخامخ کوي. ېننګون

سيند  همدغه موضوع د ،ات شيپراختيا ښايي په شمالي افغانستان کې زي ه او اوبه لګولونکر .3

زمن کړيېزيات اغ سيند د اوبو بهير ډېر ه کې ښايي دخبهير په ښکتنۍ بر د

، يدريا په سيندونو متکي د سيرد ترکمنستان اوازبکستان په ډېره زياته پيمانه په اموسيند او  .4

 ته لوی ګواښ ګڼل کېږي. وادنوېپه افغانستان  کې نوموړو ه تغير هر نو

اموسيند په بهيرکې يوه  اوبو پاکول اوتصفيه کول د ککړو اسانتياوو نه شتون يا دد اوبو  .5

ستونزه ده.



کېلو متره چې  پولې څخه څو ېنړيوال چې د،  بهير تغير يو لوري ته ددې سبب شو سيند د د .6

 مسير سيند د د .( جوړشوی دی انحراف کړی دیoriginal thalweg channelسيند په ) د

په ې د اهتکال چ ، واد ددې توان نه لريېتان په تاوان تمام شو، ځکه چې هافغانس تغير د

 وړاندې ساحلې سيمې پياوړي کړي.

 اتې په ځينو حالتونو کې باراني طوفانونه د زياتو فاجعو باعث ګرځي، سيالبونه زياتېږي او زي

ه درو ته  راوړي. ډبرې او خټې له غرنۍ ځوړې څخ

 وچکالۍ د فشار په پای کې  له منځه يوسي اقليمی بدلون به همدارنګه د.  

  افغانستان او ګاونډي هېواونه  به ټولې منابع او اوبه انداز کړي، چې د هغې له مخې له ګاونډي

جدول(. ۲،۶هېوادونو له قوي دريځ څخه چې  په پوهه سمبال وي مباحثې وکړي ) 

دوامداره همکارۍ په  اغيزمنې  او کې د اوبو په باره کې  د پولې په دواړو خواو جدول د ۲،۶ 

.لورګامونه(

 (after King and Sturtewagen, 2010).

 یبنسټ پياوړ ېلوژيکي پوهروويکې هايدرولوجيکي او مت په افغانستان اوشاوخوا هېوادنو .1

يکو

 د افغانستان او پاليسي د بووا ، چې دلجوړلو چوکاټ رامنځته کو اعتماد د په رسمي ډول د .2

 شريکول.د هغې تمويلونکو ترمنځ  او وادنوېګاونډيو ه هغې د

په لورحرکت وکړي  ۍسيمه ېيزې ستراتيژ بسيج کول، چې د هڅول او نړيوالې ټولنې مالتړ د .3

م اکتفاء ونکړي.يستپه موجوده س او يوازې د اوبو

او پولې په دواړو  ي، ترڅو باور رامنځته کړلپروسه په الره واچوګ اړخيزه ډيالو څو د .4

حوزې  سيند د چې بنسټ يې د حکومت ترمنځ اجندا د ميکانيزم او مديريت د او کې دخو

 امنيت اوڅارنه وي ، په الره واچوي.

مجربو متخصيصنو  منظمې غونډې دايرول. په سيمه کې په منظم ډول د اوبو د .5

چې ټولې اوبه  يي،( ښthe withdrawal sheet ت ) شيخارجولو  راويستلو او د اوبو د .6

 جدول(  ۸۰۷شکل  ۶۰۷چېرته ځي )

اړخيزه  مديريت هر د چې د اوبو ،کېدای شي د اوبو زياته سپما په هغو ځايونو کې وده وکړي .7

( ۹۰۷لوژيکي تريننګ ساتل شوی دی ) جدولروپه نوي ميتو سيستمونه رامنځته شوي او

  کلونو   ۲۰ -۱۵به په راتلونکې ښوولې ده، چې  د افغانستان جنوب  کتنهډېر ښه معاصر علمي

شکل(. ۲،۶پورې وچ شي ) 



 اياالتو متحده د امريکا د دا نقشه .ښيي کمښت احتمالي باران د کې سوېل په  کې افغانستان نقشه په کال 2030 د:شکل ۲،۶

 ده.باران زیاتیدو امکان لیدل شوی  او کی د واوره افغانستانشوی. په شمالی  جوړ خوا له ټولنې ملي د

  که چېرې افغانستان او نورې سيمې وچې شي، په دښتو باندې د ځمکې د  تغير ستونزه به نوره

 شکل(. ۳،۶هم زياته شي. دغه د دښتي کېدو ډېره له ګواښه ډکه ستونزه ده ) 

 (۲،۶ددې امکان شته ، چې د افغانستان شمال به همدغه وخت کې زيات ورښت ولري .)شکل



 اسيب زياته ده، سره چې برخه هغه نقشې د چې ښيي ارزونه المل د پذيرۍ اسيب د افغانستان د باندې دښته په: شکل ۳،۶

 له خاورين، نګه کمه او آبي رنګه کم. دی مخامخ سره بدلېدو له دښته په برخه زياته هېواد د څرګندېږي، چې لکه ده، پذيره

 .ده دښته بشپړه څخه پخوا

  الره څخه داده، چې په غور سره په هېواد کې د اوبو حجم اندازه د دغې ستونزې له يوازينی حل

کړی او دهغې معلومات شريک کړي، چې د ابوو ساينس پوهان هر چېرته چې  وی، په هغې له 

پوهېدو سره مرسته وکړي. او داوبو د کمبوت ستونزې تر هغه ځايه چې امکان لري، عيارې 

 جدول(. ۲،۶شکل او  ۴،۶کړي. ) 

: په افغانستان کط د اوبو دمديريت نوی سيمه ييز روش او ګاونډي هېوادونه ښيي چې اقليم بدلېږي او  اوبه کمېږي. اصلي شکل ۴،۶

مفکوره داده چې په ګډه سره بايد نوی معلومات تر هغه ځايه چې امکان لري، راټول کړو او تر خپله وسه پورې بايد دغه معلومات 

 غانانو د ستونزې په حلک کې ډېره رياته هڅه ګڼل کېږي. شريک کړو، ځکه چې همدغه به د اف



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

https://www.unomaha.edu/international-studies-and-programs/center-for-afghanistan-studies/_files/docs/dlm6-pashto-questions.pdf

