
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 مسؤولیت نوشته بدوش نویسنده میباشد
 

 

 

 6تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درین افغان جرمن آنال

 ئولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و ل، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 ۲۰۱۸/   ۰۴ /۰۵                                      کاندید اکادمیسین سیستانی                               

 مروری  برکتاب:                   

 اشنایی با منابع آبی افغانستان

(Afghanistan water resources) 

واخرازسوی  وزارت انرژی وآب کشور با آشنایی با منابع آبی افغانستان اسم کتابی است که دراین ا
مقدار آب این مناابع  در  ظرفیت میزانوبندها وسبربندها و جداول و ها رودخانه هاییر وعکسواتص
حه تهیه شده و در انترنت گذاشته شده است. کتاب در صفحات آغازین از مولا  یاا نویسانده  صف ۹۲

ناام انجنیار عبادالرزاح رحیمای دیاده « یادعا لتماا ا»آن یاد نمیکند ولی در خاتم کتاابب ب اد از ذکار
 میشود که به نظرمیرسد اقای رحیمی مول  کتاب  هستند.

کتاااب بااا ادبیااات روان نشاشااته شااده ومهالااب وبحااز هااای جالااب وتااازه ای داردب و افاازون براینکااه 
رودخاناه بازر   وخاورد درشامال   ۲۵از  شمه هاای بایرهنمای خوبی برای م رفی نامها وسرچشا

ش وجنوب هندوکش وغرب وجنوب غرب کشورب استب بحاز جالاب وخوانادنی هام در ماورد هندوک
 کاریزوچشمه های آب درافغانستان نیز دارد.

هد  از تهیه این کتاب تالشی است در جهت به تصویر کشیدن امکانات »در مقدمه کتاب  میخوانیم:
وسا ه کشااورزی واقتصاادیب بالقوه مناابع آبای کشاورب ارزش واهیمات ایان مناابع در زمیناه رشاد وت

اسااتفاده از آن جهاات بیاارون رفاات از وابسااتشی بااه کشااورهای همسااایهب میاازان اسااتفاده و وابسااتشی 
کشورهای همسایه از رودخانه های افغانستانب وباالخره اهالع رسانی وآشنایی ماردم ماا از تواناا ی 

د هماادیشر بتااوانیم از ایاان هااای بااالقوه دریاهااای گهاار بااار کشااورما میباشااد تااا بااا یاااری خداونااد ومااد
توانمنادیها در جهات  توساا ه وانکشاا  زراعاات واستحصاال انارژی باارح کشاور خااود اساتفاده بهینااه 

"نجات آب،نجات زندگی است، زندگی ماان را نجاات دمایقط ه ارر ه ارر اب ، نما یم. بیا یم با این پیام
 «لحظه لحظه زندگی است، آنرا جمع آوری و از آن استفادر موثرکنیقط

هرگاااه بخااواهیم ...فقروبیکاااری را کاااهش دهیمبزمینااه اشااتغال را »وجااای دیشاار از مقدمااه میخااوانیم 
مسااعد ساازیم ودرنتیجاه امنیات را درکشاور تاممین نمااییم و هام دارای مناابع بارح دوامادار ومهما ن 
درکشور باشیمب ودیشر سالیانه هزارها هکتاراراضای زراعتای ماا ه ماه سایالب هاا نشاردد وا ارات 
منفاای خشکسااالی کاااهش یاباادب الزم اساات تااا بااه انکشااا  منااابع آب واعمااار زیربناهااای اساساای آب 
بخصااوذ ذخااایر آباای توجااه خاااذ مبااذول گااردد وموضااوع آب وبهااره باارداری از آن در صاادر 
اولویات دولاات جمهااوری اسااالمی افغانساتان قرارگیاارد. همااه مااا درجهاات رفاع چااالش هااا وموانااع کااه 

 مقدمه کتاب(«)مس والنه اقدام جدی نما یم.برسر راه آن قرار دارد 

 مول  حوزه های آبی کشوررا بنام های ذیل  نشانی میکند:

 حوزر دریایی آمو وپنج-1

 حوزر دریایی شمال]مگرآمو وپنج، درشمال نیست؟[-2

 حوزۀ دریایی مریرود-3

 حوزر دریای کابل-4
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 حوزۀ ابی دریای ملمند-5

: ظرفیات ظظایق رودناناه آماو بارای ب ارر را بخودجلاب کاردما توجه  آنچه در منبع آبی آمو و پنج،
آمو یکی ازهوالنی ترین وبا ارزش ترین رودخانه های شمال کشوراسات کاه از کاوه  برداری استط

هااای پامیرونشاایب هااای شاامالی هناادوکش سرچشاامه میشیاارد وازشاامال شاارح بااه سااوی جنااوب غااری 
جکستان یکجا میشود ودر نهایات باه جهیال اورال جریان میکند. در ناحیه قل ه زال با رودخانه پنج تا

 میریزد.

کیلااومتر آن از ناحیااه زرقااول تااا خمیاااب بااا  ۲۳۰۰کیلااومتر حساااب شااده کااه  ۲۵۴۰هااول رودخانااه 
کشاااورهای تاجیکساااتان وازیکساااتان وترکمنساااتان سااارحد مشاااترر را میساااازد.  ایااان رودخاناااه در 

د از آنکاه رود آغساو و آب پانج باا آن یکجاا قسمتهای بااالیی خاود بناام دریاای واخاان یااد میشاود. ب ا
میشودب نام دریای پنج را بخود مبشیرد وپ  از آنکه رودهای کوکچهب وخش ب کافرنهانب باه آن مای 
ریزناادب دریاااای آمااو ناااام ماای گیااارد. م اااونین یاااا شاااخه هاااای ایاان رود در افغانساااتان عبارتناااد از : 

ریااای واخااان وپامیرمیباشااد کااه تقریبااا  چهاال رودکوکچااهبرود کناادزب رودتخاااربرود شاایوا بااه همااراه د
فیصااااد اب رودخانااااه را درافغانسااااتان تشااااکیل میدهنااااد. رودهااااای چاااا ب غزلسااااوب کااااافر نهااااانب 
وخشبسرخان دریابشیراباد و...از شاخه های شامالی ایان دریاا هساتند. در قسامتهای علیاای دریاا باه 

 ور برا ار اب شادن برفهااب آب ایان علت شیب وتندآبها وآبشار ها قابل کشتی رانی نیست ولی درماه 
کیلااومتر آن قاباال کشااتی راناای اساات. درسااواحل جنااوبی ۹۰۰رودخانااه هااا زیاااد میشااود و در هااول 

ببندرشاایرخانب بناادر حیرتااان وبناادر کلفاات واقااع شااده کااه کاالهااای صااادراتی یااا  رگاا ربندرودخانااه 
ود. دریاای آماو سااالنه بایش از وارداتی افغانستان به کشورهای آسیای میانه ازایان بناادر میادلاه میشا

 میلیون متر مک ب مواد رسوبی را به خارج از کشور حمله میکند. 250

میلیااارد مترمک اب آباارا  ۲۲مترمک اب آب ودر یاا  ساال  ۲۰۰۰ایان دریاا در یاا   انیاه حااد اوساه 
% کل آب کشور تخمین میشود. درکنار این دریاب دشتهای المازروع وکام ارتااع 28انتقال میدهد که 

به اندازه ی  میلیون هکتار قرار دارد که با مصر  کم میتواند قسمتهای زیاد ایان دشاتها را آبیااری 
وسیراب کند. عرض دریادر بسیاری از جاها بیشتر از ی  کیلومتر است. قسامت کام عارض آن در 

ساتفاده نواحی حیرتان واقع شده است. از لحاظ قانونی افغانستان از اینکه منشاء این دریا اسات حاا ا
فیصد آب وهالی ایان رودخاناه اساتفاده میکناد.درحالی کاه  ۶۰بیشتر را دارد. برخال  ازبکستان از

در صااورت احااداز پااروژه هااا) بناادبرح وذخیاارد آب( درایاان دریابحکوماات افغانسااتان بااا مشااکالت 
% از زمین هاای زراعتای ایان حاوزه توساه ابهاای 9وممان ت های زیادی روبرو خواهد شد.ضمنا  

  1«وندزمینی آبیاری میشزیر

کااریز :» میخاوانیم کاه زیرظنوان کاریز چیست، ببحز جالب دیشراین کتاب است.   کاریز یا هنات

عبارت از کانال زیر زمینی حفرشده توسه انسان است کاه جهات جماع آوری آب شایرین وانتقاال آن 
دسااته جم ای تاااری  باه ساهز زمااین بکاار باارده میشاود. ...کاااریز یکای از شاشفت آورتاارین کارهاای 

بشری است که برای رفع مصار  کشاورزیب انسانی وحیاوانی ایجااد شاده اسات. یکای از نیازهاای  
مهاام وحیاااتی جوامااع انسااانیب ی ناای ابرسااانی بااه مناااها کاام آب وتااممین آب شاارب انسااان وحیااوان 

ا کاه وزراعت وبا کار گروهی ومدیریت وبرنامه ریزی به وجود آمده است. هول ی  رشته کاریزه
درمیزان ابدهی آن نیز مو راست نسبت به شرایه هبی ی متفاوت است. این شرایه بساتشی باه شایب 

 زمین وعما چاه مادر دارد.

                                                           

 51و 50منابع آبی افغانستان، صص  آشنایی با - 1
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 دتونلی که چار ما راب ق وصل میکن                        نمای بیرونی کاریز                   

ه کافی]تااا دومتاارس درساات میشااود تااا فاارد بااه (ی زیاار زمااین بااا دساات بااه اناادازTunnelsرواهروهااا)
 راحتی بتواند نسبت به حفر آن اقدام کند.

متار حفرمیشاوند تاا  30تا  20هول کاریز میتواند چندین کیلومتر باشد. چاه های عمودی به فواصله 
خار حفاری شده از هریا آن تخلیه وهوادهی صورت گیرد وهمچنین در موقع پار کاری ایان چااه 

 ستفاده قرارگیرد.ها مورد ا

ساال یا  باار الی روبای وکلیاه رساوبات وخاکهاای کاه از دیاواره تونال  3تاا  2ی  چااه نموناه هار 
ریزش کردهب پار کاری میشود.این امر ]خیلیسمهم است که همیشه انجام گیرد درغیار آن باه تادریج 

 تونلها از گل والی پرشده مانع جریان آب گردیده وخش  میشود. 

در والیاات هلمنااد در یاا  چاااه  1972(در سااال MeLymons)ملیمااون آقااای سااروی کااه توسااه 
لیتار در انیاه  25لیتر در  انیه انجام گرفت. میازان آبادهی آن ده ساال قبال  20نمونه با آبدهی موجود

لیتر آب در انیه بود. این مهال ه نشان میدهد که ب لت کاهش بارندگی در سالهای  31سال قبل  20و
(نااا مناسااب ساافره هااای زیرزمیناای باعااز افاات شاادید سااهز اب گردیااده Rechargeمتااوالی وتغذیااه)

است. با مهار آبهای جاری وسرگردان در فصال زمساتان وپخاش آن در حاوزه هاای آبخیاز کاریزهاا 
کم  زیادی در تغذیه سفره های زیرزمینی خواهد کارد. درکشاورما متاسافانه ب لات نداشاتن پالیسای 

ده بی رویه از آنب سهز ابهای زیر زمینای هماه سااله پاا ین مای مشخذ وحفر چاه های زیاد واستفا
 رود که در آینده نه چندان دورب ا رات مخرب آن غیر قابل جبران خواهد بود.

تا محلی که آب بصورت  قلی]؟س باه چار مادری  فاکتورمهم در هراحی ی  کاریزب وجودارتفاع از 
 )چاااهچااار مااادرپیاادا کنااد]می باشاادس. محاال زمااین هااای زراعتاای ویااا آبااادی بااا شاایب مناسااب جریااان 

نخستین(ب سهز آب وشیب تخمینی عواملی هستند که عما وردیفی ازچااه هاای عماودی را در هاول 
مسایر کااریز مشاخذ مینمایااد. فاصاله باین ایان چاااه هاا بساتشی باه ساااختمان خاارب روشانایی ونیاااز 

ن چاااه هااا نزدیاا  تاار حفاار تهویاه)در هااول کانااال( دارد کااه در خااار هااای سساات وریشاای فاصااله باای
میشردند تا از فروریختشی تونل ها جلوگیری شود اما درخار های سفت وسخت فاصله بین چااه هاا 

 زیادتر میشود.

کاریزهاااا در تاااامین آب آشاااامیدنی ماااردم وتوسااا ه زراعااات ومالاااداری کشاااور نقاااش بسااازایی دارد. 
یکاای ازمسااایلی حیاااتی  بخصااوذ در دامنااه ودردشاات هااای کشااور کااه بااه آب دریااا دسترساای ندارنااد

هکتاار زماین را آبیااری مینمایاد. درکال  ۲۹۹تاا  ۱۰میباشد. ی  کاریز با توجه به میزان آبادهی آن 
هکتاار زماین را آبیااری وآب آشاامیدنی ت اداد  ۱۶۳۰۰۰کااریز وجاود دارد کاه تقریباا  ۶۷۴۱کشور 
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بهداشتی)صااحی( وعاااری از  زیااادی از روسااتا یان را تااممین مینمایااد. مضااافا  اینکااه آب کاااریز کااامال  
هرگونااه آلااودگی انشلی)پرازیاات( میکروباای بااوده ودر حفااظ وسااالمتی از اهمیاات خاصاای برخااوردار 
میباشد. امروز با وجود دسترسی به تکنالوژی پیشرفته در دنیا هنوز هام کااریز باه عناوان یا  منباع 

تاای امریکااا مااورد آباای مفیااد وبهداشااتی در سرتاساار دنیااا از چااین در شاارح تااا مااراکش در غاارب وح

   2«استفاده قرارمیشیرد.

شاان را نش ذموخاوسال قبل مت لا میداناد ولای منباع ۳۰۰۰کتاب پیشینه کاریز را در فالت ایران به 
را نیاز نشاان نمیدهادب وایان یکای از شاکه از هایج مهالاب دی نشان نمیدهدرانمیدهدبتنها منبع این گفته 

وجود کاریزها در والیات هاراتب هلمندبقنادهاربزابلب شیوه تهه وتالی  کتاب است.از  هنواقذ عمد
ارزگااان ب کاباال وپااروان یاااد میکنااد. البتااه بایااد عااالوه کردکااه دروالیااات غزناای وپکتیکااا ولااوگر نیااز 

 میتوان ت داد زیاد کاریز را سراغ داد.

کاستی بزر  دیشرکتاب  اینست که از منابع آبی والیات جنوبی کشوراز قبیل پکتیکاب پکتیاب 

خوست ذکروبحز نمیکند ب در حالی که دراین والیات رودخانه گومل و رودخانه  توچی وغیرهب و

 جریان دارند وبرای مردم والیات جنوب کابل رودخانه های بی نام ونشانی نیستند.

 :زیگنال ای نا نوش ایند

چنانکااه در شاارز حااوزه آباای هلمناادب  برناای از ظبااارات کتاااب، پیام ااای نادرسااتی منااابرر میکنااد ، 
کیلاااومتری هلمناااد بمتاااذکر میشاااود کاااه موضاااوع تقسااایم آب هیرمناااد میاااان ۱۴۰۰وم رفااای رودخاناااه 

افغانستان وایران هنوز حل نشردیده است.واین  زیشنال خاوبی بارای افغانساتان نیسات. ماتن نویسانده 
افغانستان را تشکیل میدمد  ومشترک ایران  این دریا)ملمند( هسمت کمی از مرز»را مرور میکنیم:

واراضی زراظتی شمالی آن  ؟( استوبلوچستان)وم مترین منبع تامین کنندر دریاچه مای سیستان 
استط اممیت آب این رودنانه برای ایران بقدری است که بسته شدن آب ملمناد باا ی ایاران باظا  

لوچساتان ایاران نواماد تحو ت منفی زیست محی ای وحتای کمباود شادید آب در و یات سیساتان وب
گردیدط موضوع آب رودنانه ملمند از گ شته با ظ  ایجاد تنش در رواب  افغانستان باا ایاران باودر 
ودر شرای  حاضر نیزاین مساله کامالً حل نگردیدر استطحل مساله آب میرمند چندین مرتباه ماورد 

حاصال کاردر نتوانساته  حکمیت کشورمای نارجی هرارگرفت که در مرمرتبه هناظت جانب ایران را
در  ۱۹۷۲استط آنرین هرارداد بین ایران وافغانستان در زمان صدارات محمدموسی شفیق درساال

مترمکعاب  ۲۶راب ه به آب ملمند منعقد گردیدر بود که براسا  آن کشورایران حق استفادر مقدار 

  3«را داردط 0ط3m82kدر سال آب درثانیه و

گنجانیادن نااق بلوچساتان در  مشاکل اول،آفرین بگاوش میرسادط بارت فوق چند  زیگنال مشکل ازظ
پ لوی ناق سیستان است تا وانمود شود  که بلوچستان ماق جازس سیساتان ومساتحق اساتفادر از آب 
ملمند استط حا نکه درهرارداد تقسیق سیستان میان ایران وافغانستان با حکمیات کولدسامد،  کاری 

گولاد سامید بادان اشاارر نماودر متعلاق باه سیساتان اسات، ناه از بلوچستان نیستطوحقآبه ای را که 
 متعلق به بلوچستانط

 وقتی رأی حکمیت خود را  1872برای توضیز بیشتر باید گفت کهب گولد سمیدب درسال  
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 6تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئرالیږلو مخکې په ځیر و لولـ هیله من یو خپله لیکنه له، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

صادرمیکردب سیستان را بدو قسمت) سیستان اصلی وسیستان فرعی( تقسیم کرد. اوسیستان اصلی 

 به افغانستان داد وهردو را چنین ت ری  ومحدود نمود :را به ایران وسیستان فرعی را 

قسمت اول سیستان اصلیب محدود است از شمال به هامون که آنرا از نواحی الش وجوینب »

نیه وبندان مجزا می سازد واز هر  جنوب به هور کلی محدود به هامون است وتا محل سه کوهه 

ود است به ش بۀ عمدد رودهیرمند در زیربند وبرج علم خان ممتد میشود. از هر  شرقی نیز محد

عبارت از ناحیه ایست  -]سیستانس که در دهنۀ کانال بزر  واقع است.قسمت دوم یا سیستان فرعی

  «4 واقع در ساحل راست رودهیرمند با امتداد یکصد وبیست میل انشلیسی .

ذکرشدیمببلوچستان بنابر ت ریفی که درحکمیت گولدسمید قید شده وما در سهور فوح آنرا مت

ایران بشمول مرکز آن  زاهدانب جزء سیستان به حساب نمی آیدب زیرا بلوچستان واقع در جنوب 

بوده وتمام جغرافیا نشاران کالسی  و  «گدروزیا»سیستان از قدیم االیام سرزمین شناخته شده بنام 

 ن یادکرده اند. ازجمله استرابو از موق یت وحدود آن بنام گدروزیا واقع در جنوب سیستا

سردار دوست محمد خان وعمویش سرداربهرام ب ۱۹۲۷تا عصرپهلوی وتا فتز بلوچستان در 

سال بحیز حکمرانان مستقل بلوچستان حکومت  بیستخان بلوچ از هایفۀ بارانی )بارکزی( مدت 

تاری  بحواله )۱۹۲۷ب د ازدستشیری واعدام سردار دوست محمدخان در تهران درسال  کردند.

ری بلوچستان را که پهره یا فهرج نامیده ست سالۀ ایران(ب حکومت ایران بهتر دانست تا مرکز ادابی

میشد در محلی که بنام دزداب شهرت داشت انتقال دهد. پ  درمحل دزداب شهری احداز گردید 

شتند.ب د ها سیستان بخش ایرانی را که سالها از سوی خاندان میرعلم خان ذاونام آنرا زاهدان گ

یمه حکمران قاینات اداره میشدب به بلوچستان وصل کردند ونامش را گذاشتند استان سیستان خز

وبلوچستان.چون آب زاهدان شور وغیر قابل شرب برای انسان وحیوان ونبات است ب آب رودخانه 

هیرمند را توسه لوله انتقال آب به زاهدان بردند ونزدی  به دو دهه است که جم یت تخمین ی  

 ی شهرزاهدان از ن مت آب شیرین هیرمند بهره ورمیشردند. میلیون

 ۲۰۰انتقال آب رودخانه هلمند به خارج از جغرافیای سیستان ی نی به شهرزاهدان واقع در

موافقتنامه تقسیم آب هلمند میان ایران وافغانستان است کیلومتری جنوب زابل سیستانب خال  مواد 

افغانستان ت هدى به ایران نه سپرده تا آب مورد نیاز بلوچستان مواد آن م اهدهب . درهیچ ماده یا 

ایران از حقابه ای که  به مردم وبخصوذ شهر زاهدان را از رودخانه هلمند تهیه کند. ولی دولت 

سیستان ت لا دارد وباید مردم بومی از آن مستفید گردند ب آب ذخیره شده در چاه نیمه های زابل را 

 برد و در بدل قیمت به مردم زاهدان مرکز بلوچستان  توزیع میکند. به استان دیشری می 

در سال نکته دومی که دراین عبارت مین گذاری شدهب قید کردن مقدار حقابه ساالنه ایران )

3m82kدراین عبارت است. درهیچ ماده ای از قرارداد آب هلمند قید نشردیده که افغانستان 0ط )

ه مول  را به ایران تحویل دهد! درحالی که اوضاع اقلیمی هبی ت مکل  است ساالنه مقدار متذکر

در کنترول افغانستان وهیچکسی نیستب هبی ت گاهی بارانی وگاهی غیر بارانی استب م لیکه 

قرن گذشته پنج سال متواتر درافغانستان خشکسالی بود ورودخانه هیرمند از  ۹۰درنیمه دوم دهه 

دم برای نوشیدن انسان وحیوان مجبور به کندن دل رودخانه وحتی مرآب نداشت رودبار به ب د 

افغانستان از کجا  بودندبپ  این نکته را که مول  کتاب آشنایی با منابع آبی افغانستان قید نمودهب
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این مقدار آب را به ایران تحویل دهد؟ واضز است که ناممکن بود واست وچنین شره غیر  دمیتوان

در انستان قبول نکرده ونمیکندب پ  هد  نویسنده از ضبه رقم حقابه )قابل اجرایی را هیچوقت افغ

( به ایران چیست یا چی بوده میتواند جز زیشنال دادنببهر  غرض راه  0ط3m82kسال 

 انداختن ی  دعوای باهل دیشر؟

سومین پیام نویسنده این است که اختال  برسر اب هلمند میان ایران  افغانستان هنوزحل نشده 

شیدی در مورد آب هلمند قناعت ندارد و برسر اب با افغانستان رخو 1351ایران  به م اهده  وگویا

« از بند کجکی تا سلما»صبز به این موضوع پرداخته ودرمقاله زیرعنوان 8دعوا دارد. روزنامه 

ب تحلیل مهم حقوقی از موضوع م اهده آب هلمند بین ایران افغانستان نموده فردو به قلم آقای  

 وید که :شمیر ماده سوم مقاله ود

 :رود ملمند از نظر حقوق بین الملل ۱۳۵۱معامدر  -۳"

م اهدهب عبارت است از ی  توافا بین المللی که بین » »براسا  ت ری  کنوانسیون وین:

کشورها به صورت کتبی من قد شده و مشمول حقوح بین الملل باشدب صر  نظر از عنوان خاذ 

 ۱۳۵۱پ  م اهده «که در سند واحد یا چند سند مرتبه به هم من ک  شدهب باشد.آن و اعم از این 

رود هلمند م یارهای فوح را دارا است و ی  سند دوجانبه بین المللی میباشد. این سند کامال  الزم 

را ی  حقوح م اهدات بین المللی  ۳۱و ماده  ۳۶االجرا بوده و هیچ گونه مشکل حقوقی ندارد. ماده

را ی  اصل دانسته که این خصوصیت نیز در م اهده دوجانبه مذکور درنظر گرفته «یت حسن ن» 

 .متر مک ب آب را به عنوان حسن نیت برای ایران قایل شده است ۴شده که در آن 

حقوح م اهداتب ت هد اجرای م اهدات را از سوی هرفین الزامی میداند. پ  ایران  ۲۴ماده 

حقوح م اهدات بینالمللیب م اهدات  ۳۸رود هلمند است. ماده  مکل  به اجراء و رعایت م اهده

خاتمه یافته یا قبلی را ت هد آور و الزامی نمیداندب پ  اصرار ایران روی اسناد قبلیب خصوصا 

 .حکمیت "گولد سمید" خال  قواعد بین  المللی است

اهده نباشد. " را آزاد گذاشتهب هوریکه بر خال  هد  م حق شر حقوح م اهدات " 20ماده 

ماده چهارم م اهده رود هلمند حا ت دیل مقدار آب را با در نظر داشت وض یت اقلیمی ذکر کرده و 

"حا شره" را در نظر گرفته است. پ  افغانستان در سالهای خش  سالی حا دارد که کمتر از 

 .متر مک ب فی  انیه آب به ایران بدهد 26

آب  ۱۳۵۱ات فوح به این نتیجه رسیده که: م اهده فردو   نویسنده آن مقاله ب د ازشرز نک

رودهلمند من قده بین حکومات افغانستان و ایران که مورد تصویب پارلمان هر دو کشور قرار 

مبادله ۱۳۹۵گرفته و به توشیز پادشاه هردو کشور در آنوقت رسیده و نیز اسناد مصدقۀ آن در سال 

هر دو کشور باید به آن مت هد باشند. این م اهده کامال  شده استب هیچ گونه نواقذ قانونی نداشته و 

با ارزشها و م یارهای قواعد و حقوح م اهدات بین المللی سازگاری داشته و هیچ گونه مشکل 

 .حقوقی ندارد

نقض این ت هدب مس ولیتهای بین المللی را در پی دارد که کشور ایران از این لحاظ مس ول 

)برای متن مکمل مقاله دیدر شود: شامل جبران خساره نیز میشردد.  شناخته میشود. این مس ولیت

  5(۱۳۹۵جوزای ۱۵فردو : "ازبند کجکی تا بند سلما"، منتشرۀ روزنامه مشت صبح، مورخ

 نیایا
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