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 )صدق هللا العظیم( َحی َجَعلْنَا ِمَن الََْمِء کلَّ َشیء  و 
( ۹۸:۹۱) او په اوبو مو هر شی ژوندی کړی دی  

 

 ب چیرې؟ آ کې وي  سړي په مخ بې آبد 
 يو ب دي چې بې آب آ  ېهغه خلک خو ب

 )رحَمن بابا(                                                                             
 ډالۍ

دی، چې د ء دا کتاب د هغو افغانانو او ایرانیانو  پوهې او مېړانې ته اهدا
لپاره يې اوبه د تېلو او له سمندري بندر څخه د ګټې خپلو ولسونو د ګټو 

م( کال یې د هلمند ۸۳۹۹ل )۸۹۱۸په بدل کې تبادله کړې او په  خيستنېا
 دا کتاب هغو افغانانو او ایرانیانو ته اهداء او سیند  د اوبو تړون السیک کړ

 .دی، چې د تړون منت او روح ته صادقانه ژمن دي

 
 د اوبو حوزه سیندرنګ د هلمند  خړپه  ې،حوز  بو څلورو د افغانستان د ا



 

 

 

 
 م(۹۱۸۹/  ل۸۳۳۱ –)کب  سینددې د هلمند ږ لښکرګا ته ن

 
 ز۸۳۹۱/  ل۸۹۱۹ –پروژه  ېد هلمند او ارغنداب د ناو 



 د مرکز يادښت
 

د سيمه ييزو مطالعاتو مرکز وياړي، چې دا ځل د افغانستان او سيمې د 
ې له ايران رسه د هلمندسيند د يوې ډېرې مهمې او حيايت موضوع، يعن

تړون، په تړون پورې د اړوندو تاريخي مسايلو او د هلمند سيند په حوزه کې 
 چاپوي. اثرجامع څېړنيز  و موضوعاتو په اړه يود ځینو نورو مهم

د افغانستان او ایران تر منځ د هلمند سيند د اوبو د تړون په اړه په ځينو 
ليکوال ښاغيل  اثرخو ددې  څېړنيز  نورو آثارو کې هم معلومات شته،

دکتور فاروق اعظم دا موضوع د تاريخي سيمه ييزو واقعيتونو، ننګونو، 
فرصتونو او د نړيوالو زبرځواکو د رول په رڼا کې داسې څېړلې، چې تر دې 

 وړاندې يې ساری نه و.
ارزښت په دې کې دی، چې افغانستان په کور دننه د روانو  اثرددې  

پراخې رسچيني لري، چې د کال په نږدې ټولو موسمونو کې  طبيعي اوبو
اوبه لري؛ تر څنګ يې افغانستان ځینې داسې سيندونه هم لري، چې ټولې یا 
نږدې ټولې رسچينې يې په افغانستان کې دي او ډېره برخه یې هم په 
افغانستان کې بهېږي، خو په پای کې په ځينو ځايونو کې د افغانستان له پولو 

ې نورو هېوادونو ته اوړي او ډېره لږه برخه یې هلته بهېږي. افغانستان د سېم
و کرنيزو اړتياوو يا د کرکيلې د اړ دی او سخت رضورت لري، چې د خپل

مکو  خړوبولو،  د برېښنا د توليد او  يا د طبيعي اوبو له موسمي ګواښونو ځ
 اثردې څخه د خالصون لپاره په کور دننه خپلې اوبه مديريت کړي، نو د

منځپانګه په ځانګړي ډول له ايران رسه د هلمند سيند د اوبو د تړون د 
تاريخي بهري او په سیمه کې د ځينو نورو هېوادونو تر منځ د سيندونو د اوبو 
پر رس شوی تعامل به په راتلونکې کې له افغان مرشانو رسه د ورته تړونونو په 

په توګه ډېره مرسته وکړي او  اثريکي او حقوقي برخو کې د يوه الرښود نتخ



 

 

وررسه به په کور دننه د اوبو د مديريت په برخه کې هم اغېزمن رول 
محتوا، تحليلونه او نورې برخې به د اوبو او  اثرولوبوي. ددې تر څنګ ددې 

سيمه ييزې ديپلوماسۍ په برخه کې له څېړونکو، د سيمه ييزو مسايلو له 
د بهرنۍ پاليسۍ له جوړوونکو رسه هم ليکوالو او شنونکو او د افغانستان 

ليکوال پخپله د هلمند ناوې په پروژه کې د  اثرمرسته وکړي، ځکه چې ددې 
عميل ماموريت پر مهال هر څه په خپلو سرتګو ليديل او څاريل؛ تر څنګ 
يې د هلمند سيند د حوزې له ټولو جغرافيوي، سيايس، اقتصادي او ټولنيزو 

و، خنډونو، اسانتیاوو او فرصتونو څخه په ښه ډول واقعيتونو، ننګونو، ستونز 
خرب دی او د خپل سیايس موقف له امله ورته ددې زمينه هم برابره وه، چې 
د څو لسيزو په بهري کې يې د دې موضوع په اړه له بېالبېلو رسچينو څخه 

يې ترې بشپړ کړی، يعنې د  اثرلومړي الس معترب معلومات راټول کړي او دا 
وادي  رې د اړوندو موضوعاتو او د هلمندد د تړون، په تړون پو هلمند سين

په اړه ښايي داسې د معلوماتو رسچينې او مأخذونه بل  څېړونکي يا  ليکوال 
 و دا څېړنه په خپل ډول کېته برابرې نه يش، نو همدغه اصل ته په کت

 ده. ارزښتمنه
يمې د سيايس، د افغانستان د سيمه ييزو مطالعاتو مرکز بسنټيزه موخه د س

اقتصادي، فرهنګي، مذهبي او نورو هغو مسايلو څېړل او د هېوادوالو خربول 
دي، چې په يو نه يو ډول، په لنډ يا اوږد مهال کې پر افغانستان منفي يا 

د  اثرمثبتې اغېزې لري، همدغه اصل ته په کتو له هېوادوالو رسه ددې 
 د چاپ تابيا وکړه. منځپانګې رشيکول ډېر اړين وو، نو ځکه يې مرکز

د يادونې وړه ده، چې ليکوال د مسايلو د څېړلو تر څنګ په ځينو برخو  
کې خپل تحليلونه هم وړاندې کړي، نو د ليکوال نظريات د سيمه ييزو 

 مطالعاتو مرکز د پاليسۍ او اهدافو استازويل نه کوي. 



غ کتور فاروق اعظم ته رو کې زه له خدای تعالی څخه ښاغيل د په پای 
څېړنيزو آثارو د ليکلو  -صحت، هوسا ژوند او ددغه ډول نورو علمي

 توفيق غواړم.  
 د سوکاله او پر خپلو منابعو د تکيه افغانستان په هيله 

 څېړنوال رفيع هللا نيازی 
 سیئد سيمه ييزو مطالعاتو مرکز ر 
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 پیالمه
 
زما  حوزې رسه لهرود د اوبو  سفر دی. د هلمند ییو لو  لیکل اثر دې د
چې زه په همدې سیمه )کندهار( کې  ،له دې امله نه ده ېیواز  لېوالتیا

اوبو د  د يواد ارغنداب -هلمند د یم، بلکې ما یسو  یاو لو  یدلېږ ېز 
م ۸۳۹۱نو او په و زې په وروستیو کليم لس۸۳۱۱په پراختیا کې د  رسچینو

 ینیکه، خدای بخښل م لسيزه کې زما۸۳۸۱. په یدی کړ زه کې کار يلس
ر او د رساج کانال د یمد ینپروژې د آبادولو لومړ  نورمحمد خان د هلمند

سیمې رسه زما د ژوند د  لهدو ېجوړولو د کار مسؤل و. د هلمند سیند د به
ګټې  لهپه افغانستان کې  چې ،کې ما دا درک کړهبهیر په  لېوالتیانو د و رو کلېډ

سیند پر دواړو  هلمند . ديبهر ته بهېږ هوادېه له ډېرې اوبه پرته اخیستنې
او  پايتخو بې حاصله او وچې  سته،کې مځډېرې د کر وړ  خوراغاړو 

ژوند  ی، تږوي چې تل له اوبو ډک ،داسې سیند پر غاړو یوه افغانان د خپل
 کوي.

 رسچینې دې حیايت لهچې څرنګه  ا پوښتنه وه،درسه را غه وختَمله ه
زسونه د یت اور توکدګټه پورته کړو؟ ما خپل د ماسټرۍ او  ي( څخه اعظمو)اوب

اوبو څخه پر ښه  له ېحوز  ېاو دد ۍارغنداب پروژې پر آباد -هلمند
 تر توګه د دندې په حکومت کې دوه ځله د وزیر په او استفاده باندې لیکيل

مرسته  هم مهمو اسنادو په تر السه کولو کې يما رسه د حکومتله  ورسه کول
چې د هلمند په چارو کې یې  ،لیديل هم هغو خلکو رسه لهده. ما ې کړ 

 د حکومتونو د هغوی دخان،و لکه ظاهر شاه، دا ،رول درلود یتصمیم نیونک
 ماموران. يحکومت جګپوړيران، والیان او نور ډېر یوزیران، سف



 
 

 ب
 

ارغنداب  -چې د هلمند، يکړ  ېهغو امریکایانو رسه هم خرب  له ځینوما  
زما عميل  ېټولو لیدنو، کتنو او په سیمه ک غود .کار کړی و ېی ېپه پروژه ک

 ګټې اخیستنې په اړه زما مینهڅخه د رسچینو  لهکار د هلمند سیند د اوبو 
 هم ېړنېاو څ ېزده کړ  ېنور  دې اړه چې په ،وهڅومل ېره کړه او زه یېډ

، په ځانګړي ما د هلمند سیند د حوزې ېکنو په پایله د څېړنو او پلټوکړم. 
مهم او  زښت ډېر اړه د هلمند سیند د اوبو په تړاو د افغانستان او ایران په ډول
 الس اسناد را غونډ کړل.  یلومړ 

له  هم ه یېغمجنو حاالتو له امله، چې ز  لنوک ښتېڅلو د افغانستان د
لیف او پر خپل أ اسناد ت يدا راغونډ کړ  نه سو کړای ما و یم، هخڅ قربانیانو

چې زما د  ،دا هم آسانه نه وه راز له بده مرغه وخت یې چاپ کړم. همدا
 ل۸۹۱۹او د مهاجرت د ژوند په دوران کې چې د  يسخت، ریښه کښونک

کودتا په تر  تيیسثور میاشت کې په افغانستان کې د کمون پهم( کال ۸۳۹۱)
د هجرت په ټوله  اسناد وساتم. ما يدو رسه پیل سو، ټول راغونډ کړ ېرسه ک

ه و یځان رسه له یوه ځا لهیوه مهاجر ماشوم په شان  لکه داسناد  دغهدوره کې 
اسناد پر  مهال دغه . ما یولېږدويل دي واد تهېبل ه وادهېاو له یوه ه یبل ځا
څو کاله وروسته کله چې ما څه فرصت پیدا  ،له کړ ري ډسک ذخ يیوه فالپ

اسناد بیا غور وکړم، له بده مرغه ځینې اسناد ضایع سوي او یا  دغو پر ، چېکړ
څخه را ېدو کېځایه کېد ویلو وړ نه وو. همدا ډول په دغو مهاجرتونو او ب

ډول رسه به یې  يشخيص یاداښتونه هم ورک سول چې په یقین ځينېخپل 
کې  اثردې ما په  ، نووای ېکولو کې مرسته کړ  يتاب د محتویاتو په غنددې ک

 ورکېدو څخه ژغورل سوي دي. لهچې  ،هغه څه راوړي
د  خالف رحضور پ يد شوروي اتحاد د نظام ېپه افغانستان ک، چې زه
منیتي اوه، نو د  ېکورنۍ په افغانستان ک ېبرخه وم او تر څه وخته م جهاد
غالم  لهچې خپل نوم  ،کړم اړ یې راکړه او ان له امله ملګرو مشوره لويدال 



 
 پیالمه

 

 ج
 

( کال څخه تر مخه ز۸۳۱۱)ل۸۹۱۳ لهته واړوم. فاروق اعظم څخه و فاروق 
اسناد د  يزما په ټولو لیکنو کې غالم فاروق دی. زما ټول تعلیم ،زما نوم

له  خو ي،د ثبتمه د غالم فاروق په نا په شمول اور تکد او  ۍلیسانس، ماسټر 
، کارولی نوم فاروق اعظمځان لپاره د  ما د څخه وروسته م(۸۳۱۱) ل۸۹۱۳
د  ېپه کتابونو ک ځانګړي ډول؛ په ېرامنځته کړ  پېچلتیا ې کار یوهد چی
یا زما لومړی نوم غالم دی، که فاروق؛ یا زما اچې  ر مهال،خذونو د کښلو پأ م

 په وستاس ېپر دغه کتاب چ ېخره ماال کورنی نوم فاروق دی که اعظم. ب
اوس  باید يړونکېڅ.هولیکغالم فاروق اعظم دی خپل نوم الس کې 

  ولټوي. ېکتابونه تر دوو نومونو )فاروق او اعظم( الندزما
پرلپسې هڅو رسه رسه  لهخو  ،م( کې بشپړ کړ۹۱۱۹) ل۸۹۱۸په  اثرما دا 
م( کې د امریکا د ۹۱۱۸) ل۸۹۱۱په  کړم. يې چې چاپ ،لسو  یکړا مې و نه

واد ېراهیسې زما فکر او ذهن د ه له بریدمتحده ایاالتو له خوا پر افغانستان 
د  جګړېزه په فعال ډول په افغانستان کې د ، ته متوجه دی ه حالتناوړ 
ټول ژوند، خپله پوهه او  او یم بوختهڅو  رپ ګښتد ټین ېدو او د سولېبند

زما ټینګ باور دی  ، ځکهيخدمت ته وقف کړ  ېهمد ېاوږده تجربه م
هم نه  يونه او آبادادوامداره بیارغ هلږ  هر ېډ ېواد کېپه ه ې پرتهسول له ېچ

مدیریت هم تر  یقانوين او کمزور نااداري فساد،  او دایېرامنځته ک يش
 ږنده دي. ېد جنګ ز  بریدهره ېډ

د چاپولو تصمیم  اثر ېدد ېڅرنګه چې دا جګړه اوږده سوه، نو اوس م
کړه راپاته مواد او یاداښتونه یو ځل بیا ورک او ه ونیو؛ ځکه چې خدای م

 ځینو داو  يکې ځینې معلومات اضافه کړ  اثر ما په دې .يسنه ضایع 
وادونو ترمنځ د مشرتکو ېلکه د ه ،يکړ  ينو  هم مې موضوعګانو تحلیلونه

شوروي اتحاد تر سقوط وروسته سیاست، تر سړې جګړې او د  وېشاوبو د 
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پر افغانستان د امریکا د  ېم ک۹۱۱۸او په  ېښېپ ېپه سیمه کې را منځته سو 
 ات.اثر  ېاو زموږ پر اوبو ی بریدمتحده ایاالتو 

 کې د افغانستان او  رڼاد تاریخ په  کې مې اثرپه دې ، رسبېرهدغه  پر
تړون او له دواړو  ياوبو د رسم د اړه ایران ترمنځ د اوبو پر رس د اړیکو په

 کولو په تړاو یو پراخ تحلیل تړون د رشطونو د عميل يد نوموړ  وو څخهخوا
 ونور  د ځینو پرته  اوبو لهدی. همدارنګه، په دې کتاب کې  کړی ېوړاند هم

یادونه  ټینګه رابطه وه، ېمذاکراتو او تړون رسه ی لهچې د اوبو  و،موضوعات
 ل۸۹۱۸چې باالخره د  ،بندر ته الر سمندري ل اوې؛ لکه تهم شوې

 د اوبو د تړون برخې سوې. کال (م۸۳۹۹)
کاري  ود خپل ېم ېد نیل، فرات او نورو نړیوالو لویو رودونو په حوزو ک 

او  ېړلېتفوق غوښتنه )هیجوموين( څیې په تړاو سیاست او د اوبو تجربو پر بنیاد 
 ېړلېڅ ېایران رسه اړیک لهاوبو پر رس  لمند رود دهد  ېم ېد هغوی په تناظر ک

ویيل  او کړی ېخپل نظر وړاند ېم ېړنو په نتیجه کېدغو ټولو علمي څ دي. د
وادونو په ېدواړو ه دغه تړون عميل کول، د په لفظ او روح رسه د ېچ ،دي ېم

لمند رود د اوبو پر هایران رسه د  لهچې  ی،کړ  ېهم وړاند ېدا نظر م ګټه دی.
اکراتو او قرارداد څخه په استفاده افغانستان څنګه کوالی يس د خپلو مذ لهرس 

 . يوکړ  ېخرب  هم نورو ګاونډیانو رسه لهاوبو په اړه 
د  له ایران رسه چې اړه،کې د چابهار بندر په  اثرما په دې  راز همدا
، مبسوط لمند سیند د اوبو د تړون یوه برخه دههد  م( کال۸۳۹۹) ل۸۹۱۸

 يږمرسته جوړې يدی. د چابهار بندر د هند په تخنیکی کړ  ېتحلیل وړاند
لو یک ۸۱۱ځ په ید خت چابهار بندر دچې  بندر، چین په پاکستان کې ګوادر او
 نودوو بندرو  غوکې دد سمندرګي . په عربيکې واقع دی، جوړو  ۍرت م

د  رسه تومتحده ایاال  له امریکا د کستان، هند اوچین، ایران، پا له اهمیت او
 راتکد امریکا  ته افغانستان .دي ېشو ړل ېڅدلته  افغانستان پېچلې اړيکې
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 لمند د اوبو هد امریکا او ناټو د رستېرو موجودیت، د  ېاو په افغانستان ک
 ده.ې یوه نوې بڼه ورکړ  ېسیاست ته په سیمه ک

ایران رسه د  لهد اوبو پر رس  اثر ېکېسه را ټوله کړو، د هکه دا اوږد
ړنه او ېغنیمت معلومات، علمي څ ېمايض او حال داس افغانستان د

د افغانستان او ایران د دواړو په  که عميل يس ېچ ،يوړاندیزونه رامخته کړ 
مهم  همکارۍ یو ېز یید سیمه  يس ایدېلمند سیند اوبه کهګټه دي. دلته د 

 .فکټور او دا ډول نورو منازعاتو ته یو ښه مثال او الګو يس
 اهمیت څېړنېددې 
 واد دی او د ډېرو سیندونو اوبه یې بهر و ېافغانستان یو غرنی ه

 ېک ېپه راتلونک يس یداېوادنو ته بهېږی. دا څېړنه کېه نډیوګاو 
  .يرسه د اوبو په خربو کې ګټوره و  انوګاونډي لهد افغانستان 

 چې تر ده، دې امله هم بې سارې او منحرص په فرده ل څېړنه دا 
جامع څېړنه نه  دا ډول اړهاوسه د هلمند سیند د اوبو د سیاست په 

 ده تر رسه سوې.
  نو یوه د نور انکشاف لپاره د څېړ  ېلمند رود د حوز هبه د  څېړنهدا

 خذ وي.أ او م رسچینه يعتبار ا
  له نړۍ کې د مشرتکو اوبو د سیاست په په ټو  يس یداېک څېړنهدا

 .يهکله یوه ګټوره څېړنه و 
  چې  ،وي ېک کتاب د لیکوال په موقف ېدد ر لږ کسانېډښايي

لوړ رتبه  په اړوند ېړنېڅ ېیوې مهم ېرسه ددغس ۍپه آسان
 خلکو او مهمو اسنادو ته الرسسی ولري.
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 د د لیکوال کاري تجربه ېد نیل او فرات سیندونو په حوزو ک ،
لمند سیند هد چاپي موادو بشپړه کتنه او د  هنوموړو سیندونو په اړ 
 ړنو او تجربو څخه ګټهېڅ يدغو علمله  ېد اوبو په سیاست ک

 دې څېړنې ته د پام وړ قوت وربخښلی دی.  اخیستل، 
دې کتاب ډېره برخه  د لیکلو سبب دا و، چې د اثرپه انګلیيس ژبه د دې 
زه د لندن په پوهنتون کې وهڅول سوم، چې . وونه په لندن کې زما لیکچرو 
 غوښتل يې څه مادي ګټه هم راکوله، خو ماماته  ؛دا کتاب هلته چاپ کړم

ځکه اوس  ،ورڅخه ګټه واخيل ډېر خلک ، چېکې يې چاپ کړم کابل په
 په افغانستان کې انګلیيس ژبه د ډېرو ځوانانو زده ده.

 هبه یې ښه وای، خو ډېر  په انګلستان کې چاپ سوی وای، صحافتکه 
رارسېدلې وای.له نېکه  وای، چې تر افغانستانه یې کايف شمېر نسخې هبه ګران
دوستانو، لکه ډاکټر قادر ودان، ایمل مومند، ډاکټر داود جنبش،  ځینومرغه 

ډاکټر عبدالباقي پوپل، ډاکټر عبدالواسع قانع او نورو وعده کړې ده، له ټولو 
 انګلیيس ژبه چاپ سو.څخه مننه کوم  کتاب په 

زما ډېرو مرصوفیتونو فرصت رانکړ، چې کتاب پخپله پښتو ژبې ته 
( چې په لندن کې لرحَمين )خوشحا . کله چې محرتم ورور عبدااللهوژباړم

اويس دغه کتاب په انګلیيس ژبه کې ولوست، خوښ يې سو او له ما څخه 
و د استفادې وړ اجازه وغوښته، چې د عامو افغانان ژباړې يې ددې کتاب د

ترې کوم، چې دغه کار يې خپلو يس، ما اجازه ورکړه او ډېره مننه هم 
 وطنوالو ته د خدمت په منظور په ډېر اخالص وکړ. خوشحال جان یو

ځوان او د کندهار په یوې محرتمې او د خیر په کورنۍ پورې اړه  لوستی
الفو د خريونو ( یې هم د خپلو اسژباړه اوسنی د خیر کار )د کتابلري. دغه 

 د میراث یوه برخه ده.
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 ډپلوماسۍ انستیتوت مرش کې د چارو په وزارت د افغانستان د بهرنیو
د ماته ویيل وو، چې کتاب موږ درچاپوو. زه  ښاغيل ډاکټر محب سپني غر

تر چاپ دمخه د  ژباړه غوښتل  د کتابسپین غر صاحب ډېر منندوی یم. ما 
دغه معیاري پښتو يې باوري کړي. په  پښتو ژبې یو متخصص ته ورکړم، چې

سلسله کې مې څو کسانو ته وویل، چې ټولو په ډېر اخالص ټټر وواهه، خو 
څېړنوال  علومو اکاډمۍ کې د سیمه ييزو مطالعاتو مرکز مرش پهدافغانستان 
په خپل اخالص راباندې زور سو، هغه  د کتاب د پښتو ژبې  یرفيع هللا نياز 

ورته کوم چې پر ځوانۍ یې برکت اړه واخیستل. دعا کتل او چاپ دواړه پر غ
علومو اکاډمۍ هم منندوی یم، چې  لهاو هېواد ته د نور خدمت مصدر يس. 

   دغه ګټور کتاب يې چاپ کړ.
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 رسیزه
 

 لهنولسم  او د اسیا په کچ وسم اوږد سیندځه پنځد هلمند سیند د نړۍ پن
د کابل د  ېه مرکزي افغانستان کچې پ ،سیند دی یدونکېاوبو څخه ډک به

. سلسلې څخه رسچینه اخيل لهکې د بابا غره  ۍرت لو میک ۹۱دیځ په ېشَمل لو
لو یک ۸۸۱۱څه نا څه تر  لهدیځ کې ېد هلمند سیند د افغانستان په جنوب لو

ایران رسه د افغانستان ګډ  له کیلومرته ۹۹ دو وروستهېه اوږدې فاصلې بهرت م
 .(ېپایو پور  ۱۹څخه تر  ۱۸ له) رسحد جوړوي

شَمل ته د افغانستان په  ،ږديېایران رسه رسحد پر  لهرته ېد هلمند رود ب 
 ېد پوزک په هامون )ژوره( ک بیااو  خپل مسیر ته ادامه ورکوي ېخاوره ک

د  ېپه هلمند رود ک ې. کله چيږېيدننه واقع دی تو ېکپه افغانستان  ېچ
ته صابري هامون  پوزک څخه د غرب خوا له، نو يس ېر ېه ډسیالبونو اوب

)ژوره( ته اوړي چی د افغانستان او ایران پر ګډ رسحد واقع دی. که اوبه بیا 
ته د هلمند هامون یا  هامون څخه جنوب خوا يصابر  له، نو يس ېر ېهم ډ
ه بیا هم اوب ېپروت دی. کله چ ېک ټول د ایران په خاوره ېته ځي چ ېژور 
 د هلمند له هامون څخه د جنوب رشق خوا ې، نو د شیلې له الر يس ېر ېډ

د ګودزره لویه ژوره  او ږيېيتو ېپه ګودزره ک ي،رته افغانستان ته را اوړ ېته ب
 واقع ده. ېد افغانستان په خاوره ک هدښته ټول

سیند رسه  له دې او دی هم تر ټولو اوږد سیند افغانستان سیند د د هلمند 
 ،کېږي ییو ځا هم سیندونه همرستندوی ځينې ېلو برخو کېالبېواد په بېد ه

 . يارغنداب سیندونه د موسی کال او چې مهم يي د تېرین،
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لمند سیند دوه ځانګړي خاصیتونه لري چې هم د غرونو په منځ او هد 
واد د ېېره برخه د هسیند د غرنیو سیمو ډ دې ږي. دېوارو سیمو کې بهاهم په 

له او  يبهېږ ېچې سیند مخ پر کښته پک ،په ملنو کې پرته ده نوجنوب د غرو 
چې مهم یې د  ،وړې څانګې رسچینه اخيل ځينېدغو سیمو څخه د سیند 

سیمې  لهد بست لښکرګاه ته نژدې ارغنداب او موسی کال رودونه دي. 
او هلته د څه نا  يځورننو  دښتو ته ګستان او مارګوېڅخه د هلمند سیند د ر 

 يچاربرجک ته رسېږ ورووسته وهلو څخه لهفاصلې  ورت لو میک ۹۱۱څه 
 .يېږد کښته یا کوز هلمند دلتا پیل ی څخهځا غهچې له همد

څه څخه دونکو اوبو ېبه لهد هلمند سیند په حوزه کې د ټول افغانستان  
چې د  ،ه مربع سیمه کېرت لو میک ۹۱۱۱۱۱ نژدې په او ستهاوبه  سلنه۹۹نا څه 

 یمه برخه ده، بهېږی.ېټول هېواد د مساحت څه نا څه یو پر در 
 دې د او دی ېپور  یښه څخه تر اعل لهفیت یسیند د اوبو ک د هلمند 
 .يدرلودو په لحاظ یوولسم مقام لر  ود اوبو حوزه په اسیا کې د نفوس سیند

 که ستهمهکتاره خړوبونکې ځ ۹۱۱۱۱۱ ډول تخمیني ې پهپه هلمند ک
د یوه مناسب  کو اومنکو ځو خړوبو  وډېر  وکې د زښت يد هلمند په واد او

دی. د سیند د ی اقلیم موجودیت، هلته کرهڼې ته د پام وړ ظرفیت ورکړ 
 ۹۱۱ لهمحصوالتو د کرلو موده په کال کې  يدو په سیمو کې د زراعتېبه

د نبات د ودې دغه موده  ېپه ناور ک د غزينده.  ېورځو پور  ۹۹۱څخه تر 
لکه  عوامل،مهم  ېمحصوالتو لپاره در  يد ښو زراعتده.  ېورځ ۱۱ ېیواز 

یوځای د افغانستان په نورو سیمو کې ټول  درتکه او اقلیم په نماوبه، ځ
موجود دي. کله چې په یوه  يیو ځايټول  ېلمند کهپه موندالی سو؛ خو 
یا په  ،يس هاندازې څخه لس برابره ډېر  لهد ورښت  ر اندازهیسیمه کې د تبخ

مرته ورښت په پرتله  ميل ۸۳۱ر د یمرته تبخ ميل ۹۱۱۱بل عبارت کله چې 
، رسبېرهدې  . پرينظام اړتیا رامنځته کېږ اوبه خوریوه منظم د ، بیا نو يښېږېپ
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د هغو واورو د  خې له امله په افغانستان کېو د اقلیم بدلون او د نړیوالې تود
په افغانستان  وررسه دې.ېویلې ک ورو ورو بهچې په  ې،سو  هدو اندازه لږ ېور 

د  له امله تلود له منځه  نوکې د ځنګلو  بهیرپه  وزو جګړ يلس وکې د څلور 
کې له مځ د کرکېلې حاصلخېزېاو  له اوبو څخه سیالبونه جوړېږي باران

 .يمنځه وړ 
 شالیدد موضوع 

متدن د  او جنويب سیمو کې د یوه پخواين زيسیند په مرکد  د هلمند 
د هلمند  مهال چې یو ،يورکو  يموجودیت ددې شاهد رو کنډوالوېخورا ډ

. د هدېچې د هلمند سیند په اوبو خړوب ،زه سیمه وهيیوه حاصلخېزه کرن يواد
 د يد هلمند واد (وړاندې له میالد کلونه۸۱۱۱) ستا په زمانه کېېاو 
د اوبو  موجود وو. پکې مونهېډېر د اوبو ډ ېچ ه،دلېپه نامه یاد (هیتومنت)

په یوه  سیمهدغه مونو موجودیت، ېاو ډ ونسیسټمونو، کانالو  ډېرو لګولو د
سیمې بندونه د  د دې کمرغه سیمه تبدیله کړې وه. په تاریخ کېېبریالۍ او ن

 (.۹و ص ۸۳۱۹)سلیَمن، یاد سوي دي په نومونو نډک بند او ریګ بندک
ښار و او پخوانی هلمند کې د زرنج ښار یو نامتو  کوز یا ښتهک په

چې د زرانکا، سیستان او  ،ګڼي الزمېنههلمند پ کوزين د ېتاریخپوهان ی
 (.۹۱، ص ۸۳۱۱)عيل،  هم یاد سوی دینیمروز په نومونو رسه 

ه مربع رت لو میک۸۱۱۱۱۱چې  ،سیستان د هلمند سیند د دلتا سیمه ده 
که( څخه مکې نیسې. د سیستان نوم د ساګاستان )د ساګانو ځساحه په بر 

هجري شمسې  ۍکله چې عربانو نوموړې سیمه په لومړ .دی ستل سوییاخ
ه هغه يې د سجستان په نامه یاده کړ ه، پېړۍ( کې ونیول يپېړۍ )امته عیسو 

وروسته په  ،(کېږي کارول ج()یې یځا پر، نسته (ګ)کې عربې ژبه )په
سیستان بدل سو. ساګ یا ساک او یا  هتدریجې ډول د سجستان نوم پ
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د  روستاړی (زی)ده او په پښتو ژبه کې د قبیله یوه  انه قامپښتلوی د  يز ګسا
 ډېر قبیلېزوی(  ګ. اوس هم د ساګزي )د سايکارول کېږ لپاره (زوی)

څلور زره کاله پخوا، د  اوسېږي. ېهلمند او کندهار والیتونو ک وګړي په
د مرستې لپاره د ساګ  قوم ته راغلی  ېپارتیانو یا اشکانیانو پاچا په جګړه ک

 ساګانو ته پناه ور وړې وه. زر کاله دمخهمیالد  تر و او زردشت
ا قال بیست په نومونو هم نسخو کې د کالبیس ی يبست چې په ځینو چاپ

نن د هلمند والیت مرکز دی. بست د سیمې یو بل لوی او مهم  ،یاد سوی
رسه یې شهرت درلود.  ېاو روزن ېډېر نفوس او ښوون چې په باغونو، ،ښار و

ه اوږد و، د زرنج او بست رت لو ميک ۹۱۱ نږدې یو کانال چې ،يویل کېږ
مالونه او خلک  ۍښار څخه به د سوداګر  بست لهاو  نښلولرسه  یې ښارونه

 (۹۸، ص ۸۳۱۱)عيل،  دلېوړل ک ېپه بېړیو کې د همدې کانال له الر 
او د داور ښار د کورنۍ  ي( د غزنو یلښکرګاه )د پوځ ځا ېپه هلمند ک 

ه پر غزنویانو وورست غوریان ترې. پښتانه و  ېالزمېنپ يد ژمغوري کورنۍ 
 مه۸۹ او ۸۱هجري شمسې پېړۍ ) ېتر پنځم ې څخهیمېدر  یمه لهټوله س
ه دیځ لې. د تاریخپوهانو په نظر د شَمل او لووپېړۍ( پر قدرت و  يعیسو 

ښارونه او  یلو ډلو پرلپسې یرغلونو د هلمند سیمې لو ېالبېخوا د یرغلګرو د ب
 (.۸۱۹ص ،۸۳۱۱ړل )کېنګ، د اوبو لګولو اوږده کانالونه له منځه یو

پېړۍ(  يعیسو  مې۸۹پېړۍ ) اوومې هجري شميس لهد هلمند سیمه 
 ،موادو یوه لویه حاصلخېزه سیمه وه يسیا د خوراکآ  يڅخه دمخه د مرکز 

رلسمه هجري اخو په دی ،چې د مرکزي آسیا د غلې په کندو مشهوره وه
چې  ،وچه وهسیمه یوه لویه  دغه پېړۍ( کې يعیسو  ۹۱پېړۍ ) شميس

دغه  ه مهالغهمد وه.ې او تخریب سو  ېخاوره یې په مالګه او الکيل پوښل
د رود پر غاړه لیدل  ېکه یمځشنه  هره لږ ېټوله سیمه په یوه لویه وچه چې ډ
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؛ فاروق ۸۹، ص ۸۳۹۱)بیرن،  .ډېر نفوس یې نه درلود، بدله سوهاو کېده 
 (.۸، ص ۸۳۹۱

ه( اوږده پوله رت لو میک ۱۹۹میله ) ۱۹۱ران رسه څه نا څه ای لهافغانستان 
سیاه  لهه( یې په کښته یا کوز هلمند کې رت لو میک ۹۱۹میله ) ۸۹۱چې  ي،لر 

نو و تېرو سلو کل لهکوه څخه تر مالک سیا پورې پرته ده. د هلمند سیند اوبه 
 غود و او دراهیسې د افغانستان او ایران ترمنځ په اړیکو کې یو لوی مشکل 

. د هلمند سیند ېو  ېکړ  ېاړیکې ترینګل ېوادنو ترمنځ يېه ودوو ګاونډي
ونونو خلکو د ژوند یوچې سیمې د میل دې اوبه به په راتلونکې کې هم د

. که افغانستان او ایران د دواړو يو  رسچینه او حیايت لپاره یوه اسايس
او  سرتو رسچینو کارونهددغو  ،ېوادونو د خلکو په ګټه د اوبو او خاور ېه

اړینه څه  تفاهم او همکاري يې ترمنځ ، نويشنی غواړ ېاو هم تلپاتېمرصف 
ګډه پوله د دواړو  ډول پر يحیايت ده. دغه همکاري به په ځانګړ  چې بالکل

د افغانستان  اړه . د هلمند سیند د اوبو پهيو  همهم هخواوو د خلکو لپاره ډېر 
 ېګډ د وادونوېدو لپاره د دواړو هېاړیکو باندې د پوه راو ایران ترمنځ پ

د اوبو د تګلوري یا مسیر  چې د هلمند سیندځکه  ،یاړین د تثبیتبیا  ېپول
 ،يکړ  مترضرد رسحد نښانونه ګردبادونو او نورو عواملو  وشدید، بدلون
ع یوه ښه علمي او جام ېسیم ېلپاره ددغ ۍد آباد يلمند واده د راز همدا
 ده.  ېره اړينهډ هم ړنهېڅ

 پولې ټاکل او د اوبو وېش ېد ګډ
م( ۸۱۹۹) ل۸۹۱۸نظامي افرس، فریدریک ګولډسمید په  يبرتانو  هیو  

رسم  قشه، ترمنځ د پولې کرښه پر ن(ایران نننی) کال کې د افغانستان او فارس
م( ۸۳۱۱) ل۸۹۱۹نظامي افرس، هرني ماکَمهون په  يبل برتانو .هاو وټاکل

د دواړو هېوادونو ترمنځ د اوبو  څنګې تر نوموړې کرښد کال کې د پولې 
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 یفخرالدین التاترکیې م( کال کې د ۸۳۹۱) ل۸۹۸۹. په ش مشخص کړېو 
خو د  ،ره د افغانستان او فارس ترمنځ د پولې موضوع وهېنځګړتوب تر ډم

ړ. دواړو څه کار وکهم  ېی اړه ش پهېوادونو ترمنځ د اوبو د و ېدواړو ه
هڅې  لپاره ش د ستونزې د حلېاوبو د و د د هلمند  هڅو څو ځل وادونوېه
م( کې ۸۳۹۹مارچ ۸۹کال په پای ) ل۸۹۱۸حل یې د  یخو وروست ي،کړ 

مداخلې یا  ۍبهرن ېکوم پرته له هوادونېه هچې دواړ  ،هغه وخت وموندل سو
په اسیا کې  دا دل.ېته ورس هوکړې ۍیوې وروست خپله خوښه په منځګړتوب

 ستونزه په خپلمنځي د اوبو لسو  یچې ويي کړا ،وادونه ووېدوه ه ړينلوم
  ډول حل کړي. سوله ییز

م( چې فارس ۸۳۱۱ل/۸۹۱۹)منځګړتوب راهیسې له د هرني ماکَمهون 
کارول د  حق ورکړ، د هلمند سیند د اوبو ېته یې د هلمند سیند په اوبو ک

 لهیوه مهمه موضوع وه. د ماکَمهون  لپارهمتونو حکو  افغانستان د ټولو
سیند څخه له چې د هلمند  ه،وادونو هڅه کولېمنځګړتوب وروسته دواړو ه

سیستان والیت کې د هلمند پر سیند باندې  په خپل ډېرې اوبه واخيل. فارس
و بهمدارنګه افغانانو د هلمند له سینده د او  ،لکارونه پیل کړ  يپرمختیای

پیل  د رساج کانال د جوړولو کار م( کال کې۸۳۸۱) ل۸۹۱۳په  اخیستو لپاره
 .هته ورساو  یم( کال کې یې پا۸۳۸۹) ل۸۹۳۹او په 

 ېز يلس هثباتیو له امله څه نا څه دو  ېافغان حکومتونو د بهرنیو او کورنیو ب
خو په  ،څخه ګټه واخيلله رسچینو د هلمند سیند د اوبو  ل،سو  یونکړا
. په وښتته یو ځل بیا پام وا يکال کې د هلمند وادم( ۸۳۹۹) ل۸۹۸۹
 م( کال کې جاپاين۸۳۹۹) ل۸۹۸۱او په  يجرمن م( کال کې۸۳۹۹) ل۸۹۸۹

مې یسوه. که څه هم د دو لد آبادولو بلنه ورکړ  يواد انجیرنانو ته د هلمند
د  يواد د هلمند ېچ ،کړل نړېوالې جګړې رشایطو نوموړي انجیرنان مجبور
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خو افغانانو د بغرا کانال د  ،دولو کار پرېږدي او افغانستان خوشې کړيآبا
 .کار ته دوام ورکړ جوړولو
بدلونونه راوستل او هم  ې نړېوالې جګړې په سیمه کې ډېر سیايسميدو 

څخه د  امریکایانو له حکومت افغان کړ. قدرت توازن بدل یې د نړۍ د
 يواد غوښتنه وکړه چې په هغه کې د هلمند ۍآباد يافغانستان د اقتصاد

 ې. په دغه سلسله کلکول هم شامل و  يآبادول او د افغانستان د پوځ عرص 
 ې،امریکایانو څخه د مرستو غوښتنې وکړ  لهافغان واکمنو په پرلپسې ډول 

 ېعالق افغانستان رسه مرسته وکړي. د بې له ل چېخو امریکایانو نه غوښت
قولو لپاره، خوارو افغانانو د امریکا د متحده ایاالتو  یتشو امریکایانو د

 انګېزو وړاندیز وکړ. يکمپنیو ته د اقتصاد ساختَمين شخيص
 م( کال راهیسې د بنسټونو جوړول۴۴۱۱) ل۴۲۳۱ له

کمپنۍ رسه چې د  ساختَمين یوې شخيص لهد امریکا د متحده ایاالتو 
کولو وروسته د یالسل له تړونه ، د یو هدېپه نامه یاد وډسننک موریسن
کار پیل سو.  ساختَمين يعرص  يواد خوا د هلمنده تخنیکرانو ل يامریکای

ش پر رس زړه ېدغه کار د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند سیند د اوبو د و 
کنالوژۍ په ېټ يد عرص  ه لوريمناقشه بیا راپورته کړه. ایران د افغانستان ل

، عکس العمل وښود نې په اړه په غصهستیاخ ېد ګټاوبو څخه  له ذریعه
یو مهم بدلون  برخه کې دغه کار په سیمه کې د اوبو د کارولو په ېځکه چ

رود د پاکو اوبو په کنټرولولو رسه  دلمنهد  رامنځته کاوه. افغانستان غوښتل
کار د ایران لور ته د اوبو جریان  ېخو د، رازه کړيېخپل ولس ښ

ش په هکله ېد افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند سیند د اوبو د و  وه.امحدود
 پرته له دې چې کوم حلالر ورته ،یخپل ځانو لپاره پر و مناقشه د ډېرو کل
همدې موضوع د عادالنه حل لپاره د دواړو  وه، څو ځله دسپیدايش پاتې 
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د  ېچ ل،سو  یکړاون یهغو هېوادونو پالزمېنو ته پالوي والړل راغلل، خو 
 حل پیدا کړي. تلپاتې ستونزې پوره او

ۍ کې له صدراعظم کال م(۸۳۱۹) ل۸۹۹۹د خان په ؤ کله چې محمد دا
 يپاکستان او ایران رسه بېرته عاد لهد افغانستان اړیکې  ، نواستعفا وکړه

چې د  ،هڅه وکړه په اخالص (افغانستان او ایران)وادونو ېسوې، دواړو ه
ړو او د دي. اوږدې مودې ستونزې ته د حل یوه الر پیدا کړ  هلمند د اوبو د

ې ستونزې د افغانستان او د د. ېهیئتونو جدي خربې پیل کړ  نووادو ېه
په  وامریکایان ، ځکهاړیکې پیچلې کړې هم امریکا د متحده ایاالتو ترمنځ

په  اامریک ، نواو ظرفیتو کار کاوه نوافغانستان او ایران کې په مختلفو شکلو 
چې د  ل. امریکا غوښتهخ و خامیوه سخت حالت رسه م له دې هکله

 يد امریکایه لوري ترڅو له یو  ،افغانستان او ایران ترمنځ منځګړتوب وکړي
 ېهغې ګټ د ېد کار په دوام رسه په افغانستان ک موریسن کنوډسنکمپنۍ 
سټراټيجکو ګټو د په ايران کې هم د خپلو  کې یېحال  په عین ، خووسايت

اتحاد پر ضد د  يایران د شورو  هغه مهال چې ؛ ځکهساتنې هڅه کوله
چې د  هد سړې جګړې شدت، امریکا وهڅول مهم ملګری و. امریکا

د . امریکا، يافغانستان او ایران ترمنځ د ستونزې په حل کې یو رول ولوبو 
، د هدېیاد په نامه کمیسون دلتاکمیسون له الرې چې د  يبېطرف تخنیک هیو 

م ۸۳۱۱افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند سیند د اوبو د ستونزې په هکله د 
 يتخنیک هڅې یوازې دا ، خود منځګړتوب هڅې وکړې ېک پيل لسیزي په

خو  ،سوې ېناکام مهال امریکا دغه هڅې هغهکه څه هم دوې. ياو فن
دوامداره تشویق  توباور دی چې د امریکا د متحده ایاال  ېد هلیکوال پ

دواړه په یوه آرامه فضا کې دغه موضوع د  چې ،افغانستان او ایران وهڅول
 ړي او د حل الر ورته ومومي. ېتخنیک او فن پر بنیاد وڅ
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ه افغانستان او ایران پ م(۸۳۹۹مارچ  ۸۹) مه۹۹کال د کب پر  ل۸۹۱۸ د
حل لپاره یو  يش د ستونزې د دایمېد هلمند سیند د اوبو د و  ېک خپل منځ

په ثانيه  تړون په اساس به افغانستان ایران ته يد نوموړ . تړون السلیک کړ
اوبو بشپړ اختیار  پاتېاو افغانستان به د  يورکو  مرته مکعب اوبه ۹۹ کې
 يخپل ګاونډ پاچا ظاهر شاه پرد افغانستان . يکو  رېچې هرڅه پ ي،لر 

 په ثانيه کې په نوم ښه ګاونډيتوبپېرزوینې له امله د  ېهېواد )ایران( د ښ
وادونو وليس ې. د دواړو هېهم ایران ته ورکړ  ېنور  څلور مرتمکعب اوبه

نادو اس يتړون د رسم خو د ،جرګو او پاچاهانو نوموړی تړون السلیک کړ
، کړل سو ېر یخوا له واکه له دخان لو تر تبادلې دمخه ظاهر شاه د محمد دا

 پاته سوه. یدلته بیا نوموړې ستونزه پر خپل ځا چې
ته ډېره پاملرنه وکړه او  ۍد خان د هلمند د پروژې آبادؤ جمهور رئیس دا

د  پيله د کښته یا کوز هلمند د آبادولو لپاره یې یو پالن جوړ کړ. امریکا له
 خو داؤد ،انکشايف کار وکړي ېهلمند ک کښتهپه  لایران په خاطر نه غوښت

 فهم دغه سیمه تر يخان اراده درلوده چې د افغان دولت په پیسو او تخنیک
و پرمختګونو ایران وارخطا کړ. ايران د ینو غود ، چېکړي خپله وسه آباده

و لپاره افغانستان ته په وړیا ډول د سیند د اوبو د جریان د ثابت ساتلهلمند
ز يمرستې وړاند و ډالرو مايلداو د دوو ملیار  کارونې د بندر سمندريخپل 
زراعتي محصوالت  يواد وادونو ته د هلمندېهڅو افغانستان د خلیج وکړ تر 
افغانستان رسه به د هلمند پر رود  له وکړه چې هوکړه. همدارنګه ایران يولېږ

 يواد او د هلمند (شامل و ېپک هم خان چې کَملجوړولو ) ود درې بندون
 سمندري د ایران د یوه ېک بدل. د اوبو په يمرسته کو مايل  ېپه آبادولو ک

، جمهور رئیس داؤد زيوړاند ېمرست د مايل وديه عواللو ېاسانتیا او د ت بندر
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م( کال د ۸۳۹۹) ل۸۹۱۸چې د  ،م( کال کې وهڅاوه۸۳۹۹) ل۸۹۱۱خان په 
 .يهلمند سیند د اوبو تړون ومن
ملتونو  او د ملګرو ېتبادل يتړون د اسنادو د رسمد د هلمند سیند د اوبو 
ثبت کولو څه وخت وروسته، په افغانستان  لهتړون  يپه مؤسسه کې د نوموړ 

واد د ېوروسته هوخت  هڅته ورغی او  الس ته په انوتکمونس کې واک
خوا د مستقیم کنټرول په منظور اشغال سو. په هلمند کې د ه د لاتحا يشورو 
 همترمیم ته  ووهلته د موجوده لویو زېربنا کارونه بند سول او ۍ ټولآباد

نشه يي  لو او دپه هلمند کې فعالیتونه اکرثه د کوکنارو کر  ه.ونه سو پاملرنه 
لو کسانو اتحاد مسؤ  يد شورو  ېتولید ته وقف سول. په افغانستان ک توکو

د تاریاکو د کرلو  ېدو په بدل کېشو ته د مجاهدینو پر ضد د جنګېځایي مل
ي په افغانستان ري خپل رست ، شورویانو غوښتلرسبېره. پردې هورکاو  امتیاز

نشه خوا د ه د خپلو رستېرو ل ینو له همدې امله هغو ، کې خوشحاله وسايت
خوا د افغانستان د ه ل يشورو . د ېپټول ېاو قاچاق سرتګ کارونهپر  يي توکو
الر د  ېد قاچاق یوه نو  نشه یي توکو د لپارهځل  يد لومړ  ر مهالاشغال پ

 له او اتحاد او له هغه ځایه د اروپا پر لور پرانستل سوه يواد شَمل، شورو ېه
ده. همدارنګه،  ېپات نوموړې الر یوه لویه او مشغوله الر ېهغه وخت راهیس

دو رسه د ایران لپاره لومړیتوبونه ېانقالب په تررسه ک يپه ایران کې د اسالم
چې د دا لومړیتوب نه و وادونو )افغانستان او ایران( ته ېړو هااو دو  لسو  بدل

 .بڼه ورکړي هلمند سیند د اوبو تړون ته یوه عميل
وروسته،  وتلو ترروسانو  افغانستان څخه د لهکې  کال م(۸۳۱۳) ل۸۹۱۹په 

د  ګړورژیم پر ضد مقاومت او بیا وروسته د تنظیمونو ترمنځ ج يتد کمونیس
 ل۸۹۹۹ له. که څه هم هد بیا رغونې مخه ونیول يواد هلمند او ارغنداب

طالبانو د هلمند او کندهار سیمو کنټرول په  ېکله چم( کال راهیسې،۸۳۳۱)
ر خوا په راغله، خو د ملګرو ملتونو ل يالس کې واخیست، امنیت او آرام
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بیا آبادولو ته زړه ښه  يد بندیزونو له امله بهرنیانو د هلمند واد ېافغانستان باند
( کال پورې که څه هم په دغه ۹۱۱۸) ۸۹۱۱څخه تر (۸۳۳۱)۸۹۹۹ لهنه کړ. 
 ېي ېنو کو کل۸۹۱وچکالیو چې په تېرو  ېپرلپس آرامي وه، خو ېحوزه ک

او اقتصادي  وا د طالبانو سیايسخه نه درلود او هم د نړیوالې ټولنې ل یسار 
همدارنګه د  .کړهته موقع ورن د هلمند سیند د اوبو د منابعو انکشاف ،تجرید

وادونو ېطالبانو په دوره کې د افغانستان او ایران ترمنځ ترینګلو اړیکو دواړو ه
 لهچې د خپلو خلکو د ګټو لپاره د هلمند سیند د اوبو  ،ته ډېره لږ موقع ورکړه

منځه وړلو وروسته د  له له څخه ګټه واخيل. د طالبانو د رژیم رسچینو
( کال د هلمند ۸۳۹۹) ۸۹۱۸سوې او د  يافغانستان او ایران ترمنځ اړیکې عاد

 .سوه برابرهکولو ته یوه ښه موقع  سیند د اوبو د تړون عميل
 ي،ړ افغانستان رسه مرسته وک لهدل به ېجوړ  د چابهار بندر ېپه ایران ک 
، ځکه کړيون هینور په بشپړ ډول د خپل ټرانزیټ لپاره پر پاکستان تک ېچ

ونه بندیز پاکستان اکرثه وختونه د افغانستان پر ټرانزیټي مالونو سخت  چې
وادونه د افغانستان او چابهار بندر له الرې عرب ېسیا هآ . د مرکزي يلګو 

 يالرې مرکز  لهستان يس او هند د چابهار او افغان یدال ېته رس سمندرګي
 يت. د هلمند سیند د اوبو حوزه د ذکر سوو تجار سیا ته الر موندالی يسآ 

چابهار بندر څخه د افغانستان لپاره  لهالرو لپاره یوه ډېره مهمه سیمه ده. که 
نو د هلمند سیند د حوزې د زراعتي  ،ستل يسیپه سم ډول کار واخ
ړي. دا کار به د دوو ګاونډیو به زښت ډېر پرمختګ وک يمحصوالتو سوداګر 

او افغانان به د اوبو په بدل کې  يپراخه کړ  هم نوره يوادونو ترمنځ همکار ېه
د هند په  تد امریکا متحده ایاال  ه وړیا کار اخيل.بندر  سمندريله د ایران 
چین په پاکستان  ، خومرسته د چابهار بندر په جوړولو خوښ دي يتخنیک

پروت  ېک ۍرت لو میک۸۱۱چابهار بندر د ختیځ په  کې د ګوادر بندر چې د
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 ينو ښای ،. څرنګه چې چین او پاکستان د هند دښمنان دييدی، جوړو 
همدارنګه دا کار د ایران او  ،يایران د چابهار بندر جوړولو کار وځنډو 

امله د افغانستان په بیه د  ېنو له همد، يامریکا په اړیکو پورې هم اړه لر 
د چابهار بندر د  ېڅرنګه چ خو ،کېږې بڼه ورکول ته سیايس چابهار بندر

دا کار په  ينو ښای ،افغانستان لپاره سمندر ته د الرې موندلو له امله مهم دی
 عميل ( کال د هلمند سیند د اوبو د تړون د۸۳۹۹)۸۹۱۸راتلونکې کې د 

 .ره مرسته وکړيېډ ېپه الر ککولو 
و ایران ترمنځ د ښه ګاونډیتوب اړیکې د دواړو سوله او د افغانستان ا

د هلمند  ېګټه دي چ په رېپه تېره بیا د هغو خلکو ډ ي،وادونو په ګټه دېه
 ه دنو دا ب ،. که د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې ښې ويکارويسیند اوبه 

 ېګډمنځ د وادونو تر ېه غود همد ېهغو بزګرانو او خلکو په ګټه وي چ
( کال د هلمند سیند د م۸۳۹۹)ل۸۹۱۸. د اباد دي وواړو خواو پولې پر د

 فضا د رامنځته کولو وړاندوینه صمیَمنه سیايس ېاوبو تړون د یوې دغس
فضاء څومره مهم دي،  او سیايس ېږو دغه اړیکېوپوه ېلپاره چ ې. دديکو 

او  اترو نو الزمه ده د هلمند سیند د اوبو پر تاریخ، منځګړتوبونو، خربو
 یو ځغلنده نظر واچوو.    ېونو باندتړون
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