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2017جوالی 27                                                                     کاظمداکترسیدعبدهللا   

 آب دریای هلمند  عاهدهبررسی تحلیلی و تاریخی م
 بین افغانستان و ایران

 (میازده)بخش 
 

 مبحث نهم

 امضای "معاهده بین افغانستان و ایران راجع به آب رود هلمند" 

 
 ادامۀ مذاکرات حسن نیت و ایجاد فضای تفاهم:

 
ش در کابل ادامه 1351م سنبله تکه از تاریخ هفتم تا بیست و هف بین هیئت های طوالنی مذاکرات

موجب شد تا فضا برای رسیدن بیک تفاهم امید بخش جهت حل معضلۀ دیرینه بین افغانستان و  ،یافت
به تعقیب سفر امیرعباس  .گردد بیش از هروقت دیگرمساعدایران در مورد تقسیم آب دریای هلمند 

 3یئت افغانی به ریاست انجنیر میراکبر رضا  بتاریخ هویدا نخست وزیر ایران به کابل متقابالً یک ه
وزارت خارجه و مهم شش نفر از اعضای  م( به تهران سفرکرد که1973جنوری  22) 1351دلو

 در تهرانرا معین وزارت زراعت و آبیاری افغانستان شامل هیئت بودند. ریاست هیئت ایرانی نیز
 1351دلو  10ه داشت. مذاکرات الی تاریخ مهندس صفی اصفیا نائب نخست وزیر آن کشور بعهد

دو هیئت برمتن معاهده و دو پروتوکل منضمۀ آن به هردر نتیجه و م( ادامه یافت 1973جنوری 29)

 تفاهم رسیدند.

ً به یک هیئت مشورتی در کابل رویت داده شد و سپس مجلس  مذاکرات تهرانکتبی گزارش  متعاقبا
 مهندس صفی اصفیا 1351دلو  30ریخ دلو در زمینه اتخاذ تصمیم کرد. بتا 14بتاریخ  ءعالی ورزا

به کابل آمد و با محمد موسی شفیق صدراعظم و وزیرخارجه  ننی در مذاکرات تهرارئیس هیئت ایرا
 و داکترانکشاف وادی هلمند و ارغنداب رئیس عمومی رضا  اکبرمیربا حضورانجنیرافغانستان 

و نیز جهانگیر تفضلی سفیر ایران در کابل دیدار  مدیرعمومی سیاسی وزارت خارجهحد کریم ابدالوع
 آن صحبت بعمل آمد.  ۀو پروتوکل های منضم و روی متن معاهده

بنا به دعوت موسی  در راس یک هیئت طی این دیدار قرار شد امیرعباس هویدا نخست وزیر ایران
هیئت های دوطرف معاهده و به کابل آید  1351حوت  11ق صدراعظم  افغانستان به تاریخ یشف

نخست وزیر  استفاده از فرصتبا  برای امضاء سازند. همربوط به موضوع آب رود هلمند را آماد
مارچ  12) 1351حوت  22ایران به دیدار اعلیحضرت پادشاه افغانستان رفت و سپس بتاریخ 

م( معاهده مذکوربا دوضمیمۀ آن ازطرف صدراعظم های افغانستان و ایران به امضاء رسید و 1973

ً انتشار یافت ق موضوع آب...، )برای شرح مزید دیده شود "اسناد و سواب .اعالمیه مشترک  رسما
 (58تا  56صفحه
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 متن اعالمیه مشترک:

نظر بدعوت شاغلی محمد موسی شفیق صدراعظم افغانستان، شاغلی امیرعباس هویدا صدراعظم »
از افغانستان بازدید  1973مارچ  14تا  12مطابق  1351حوت  23تا  21ایران و همراهان ایشان از 

 بعمل آوردند.

ود درکابل بحضور اعلیحضرت معظم همایونی شرفیاب گردیده صدراعظم ایران در مدت توقف خ
پهلوی را بحضور اعلیحضرت همایونی  تمنیات برادری و دوستی اعلیحضرت همایونی محمد رضا

محمدظاهرشاه اظهار داشت. اعلیحضرت همایونی با اظهار قدردانی ازین تمنیات از صدراعظم ایران 
 رضا پهلوی اظهار نماید. دمحم علیحضرتا بهشانرا  اعلیحضرت برادارنه تمنیات شدندخواستار

صدراعظم افغانستان و صدراعظم ایران درحالیکه هیئت های هر دو طرف حاضر بودند، در 
حوت  22هردو صدراعظم بتاریخ  ب هلمند مذاکرات نهائی بعمل آوردند. بعد از توافق کاملآموضوع 

امضاء و منعقد کردند. این اسناد پس ازطی  لومعاهده ای دراین موضوع توأم با دو پروتوک 1351

مراحل قانونی در هردو کشور معتبر و نافذ خواهد بود. این مذاکرات در محیط بسیار دوستانه که 
 میباشد، صورت گرفت. مظهر پیوند های برادری پایدار بین هردو کشور

وزیر مالیه، داکتر  دراین مذاکرات ازطرف افغانستان ذوات آتی اشتراک داشتند: محمدخان جاللر
عبدالوکیل وزیر زراعت و آبیاری، داکترعبدالواحد سرابی وزیر پالن، انجنیر میرمحمداکبر رضا 

عمومی انکشاف وادی هلمند، داکترعبدالحکیم طبیبی سفیرکبیر افغانستان در دهلی، داکتر روان  رئیس
ریس(، داکتر عبدالواحد کریم ی سابق معین سیاسی وزارت خارجه )سفیر منتخب افغانستان درپادفرها

مدیرعمومی سیاسی وزارت امورخارجه، انجنیر جمعه محمد محمدی معین وزارت زراعت و آبیاری، 
داکترعبدالفرید رشید معاون مدیرت معاهدات و حقوق وزارت امور خارجه، حبیب هللا کرزی سابق 

افغانستان در ملل متحد( و  معاون مدیریت سیاسی وزارت امور خارجه )سکرتر اول نمایندگی دایمی
 محمدیوسف صمد متصدی امور شرق میانه در مدیریت عمومی سیاسی وزارت امورخارجه.

از جانب ایران ذوات آتی در مذاکرات شرکت نمودند: مهندس صفی اصفیا نائب نخست وزیر، 
ارت خارجه جهانگیر تفضلی سفیرکبیر ایران در افغانستان، سفیرکبیر منوچهر فتاش معاون سیاسی وز

ایران، سفیرکبیر حسین شهیدزاده رئیس در وزارت خارجه ایران، سفیرکبیر پرویز راجی مشاور 
حمد صفا مصدراعظم ایران، منصور مشکین پوش وزیر مختار مستشار سفارت ایران درکابل، داکتر 

مدیر عمومی دفتر مخصوص صدراعظم ایران، هوشنگ عامری رئیس دفتر معاون سیاسی وزارت 
 ور خارجه.ام

صدراعظم ایران از پذیرائی گرم و مهمان نوازی برادرانه ای که از طرف حکومت افغانستان بعمل 
آمد، مراتب شکران خود را ابراز داشتند. طرفین اظهار یقیین نمودند این مسافرت ها در استواری 

ودمندی مزید پیوندهای عنعنوی برادری و گسترش مناسبات همسایگی نیک هر دو کشور نقش س
تا  58)پایان اعالمیه مشترک، برگرفته از : "اسناد و سوابق موضوع آب..."، صفحه « خواهد داشت.

60) 

که در آن برای  تقدیم میگرددذیالً به حیث اسناد مهم تاریخی  متن معاهده و دو ضمیمۀ آناینک 
در  ،افیت معانی و مقصد بعضی کلمات که در دری و فارسی بطور متفاوت بکار برده میشوندشف

  .لمند که ایرانی ها آنرا "هیرمند" می نامنداز جمله ه ،داخل قوسین ذکر شده اند
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 (هیرمند) هلمند رود آب به راجع وایران افغانستان بین معاهده
 

 (هیرمند) هلمند درو آب درمورد اختالف اسباب لیهک دایمی رفع آروزمندی با وایران افغانستان دولیتن
 تصمیم وهمسایگی برادری از ناشی واحساسات المللی بین حسنۀ روابط حفظ (بمنظور) سایقه وبه

  :نمودند تعیین ذیل قرار را خویش ذیصالح نمایندگان و نمایند منعقد منظور این رابه یا معاهده گرفتند
 جانب افغانستان                                   ازجانب ایران از

 ایران وزیر نخست هویدا عباس امیر         افغانستان صدراعظم شفیق موسی محمد
 

 وبه شناختند ومعتبر صحیح وآنرا نمودند ارایه یكدیگر به را خویش های نامه اعتبار هنمایند دو وهر
 .نمودند موافقت آتی مواد
 : اول مادۀ
 :دارند را آتی معانی ذیل طالحاتصا معاهده درین
 ـ  الف
 جنوری اول مطابق ( دی ١١ ) جدی ١١ -مرغومی د ١١
 فبروی اول مطابق ( بهمن ١٢) دلو ١٢ -سلواغی د ١٢
 مارچ اول مطابق ( اسفند ١٠ ) حوت ١٠ -بک د ١٠
 اپریل اول مطابق (فروردین ١٢) حمل ١٢ -وری د ١٢
 می اول مطابق ( اردیبهشت ١١ ) ثور ١١ -غویی د ١١
 جون اول مطابق ( خرداد ١١ ) جوزا ١١ -غبرگولی د ١١
 جوالی اول مطابق(  تیر ١٠ ) سرطان ١٠ -چنگاش د ١٠
 اگست اول مطابق ( مرداد ١٠ ) اسد ١٠ -زمری د ١٠
 سپتمبر اول مطابق (شهریور ١٠ ) سنبله ١٠ ـ وژی د ١٠
 اآتوبر اول مطابق ( مهر ٩) میزان  ٩ ه ـتل د ٩

 نوامبر اول مطابق ( آبان ١٠ ) عقرب ١٠ م ـ ړل د ١٠
 .باشد میـ  دسمبر اول مطابق ( آذر ١٠ ) قوس ١٠ ی ـلیند د ١٠
 .شود می رعایت شمسی هجری تقویم موجب به یكروز تفاوت بیسهک سالهای در
 
 .مابعد سال سپتمبر ختم الی توبرکا اول از است مدتی (آب سال یك)ـ  ب
 سال سپتمبر تاختم توبرکا اول از آب جریان مجموع هک است سالی از عبارت آب نورمال سال یكـ  ج

 جكیک بند مدخل تراز باال (هیرمند) هلمند رود بر دهراود شناسی آب دستگاه درموضع مابعد
ششصدوشصت و  ملیون پنج( ٥٦٦١٧١٥ ) ایكرفیت ( ٤٥٩٠٠٠٠)هزار ونود وپنجصد چهارملیون

 نورمال سال ماهانه مقادیر . است شده ومحاسبه گیری اندازه مترمكعب یکهزار هفتصد و پانزده
 . است گردیده رکذ معاهده این ۀمنضم یك شماره ولکدرپرتو

ً  دهراود شناسی آب دستگاهـ  د ً ) بحیث محضا  منظور این به  -جریان محاسبۀ شاخص (بعنوان صرفا
 .است شده شناخته (دهد نمی یا) نی یا دهد می تشکیل را نورمال سال یک جریان آیا که
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 : دوم مادۀ
 طرف از آب نورمال مافوق ویاسال آب نورمال سال در (هیرمند)هلمند رود از آبیكه مقدار مجموع

 درثانیه مترمكعب ٢٢ جریان (متوسط) اوسط به منحصراست شود می داده تحویل ایران به افغانستان
 ماهانه تقسیمات مطابق ١٩٥١ فبروری ٢٨ مورخ هلمند دلتای میسیونکراپور ده شماره جدول طبق
 (متوسط) اوسط مقداراضافی ویك شده رکذ معاهده این سوم ماده مندرج جدول ٢ درستون هک ئی

 مندرج جدول ٣ درستون هک ٢ ستون مشمول ماهانه تقسیمات به متناسب ثانیه در مترمكعب ٤ جریان
 تحویل ایرانه ب افغانستان طرف از برادرانه وعالیق نیت حسن سایقۀ وبه گردیده توضیح سوم درمادۀ

 .داده میشود
 ماده سوم:
( هیرمند) هلمند رود از آب معینه مقادیر آب، نورمال مافوق سال یا آب نورمال سال ماههای درظرف

 در (هیرمند) هلمند رود بستر در آتی جدول ٤ ستون طبق گردیده تشریح معاهده این دوم مادۀ در هک
 میشود: داده تحویل ایران به افغانستان طرف از ذیل عضموا

 
 

 :اند ذیل قرار دهی تحویل مواضع :الف
 .ندکمی راقطع سیستان رود سرحد خط هک درموضعی  -١
 این انفاذ از ماه سه مدت خالل در هک ودو پنجاه و ویك پنجاه سرحدی پایۀ بین دیگر دوموضع در  -٢

 های پایه از یكی از موضع دو آن از هریك وسمت فاصله تثبیت با طرفین میسارانک توسط معاهده
. گردد می تعیین گردیده، واقع (هیرمند) هلمند رود بستر در سرحد خط جائیكه در ورکمذ سرحدی
 .میشود شمرده نافذ ( دولتین) حكومتین تصویب از بعد موضع دو آن تعیین
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 آن شرایط هک ومناسب مشترك تاسیسات یافته ارکتذ ماده این الف فقرۀ در هک درمواضعی طرفین  :ب
 معینۀ آب مقادیر تا نمایند می نصب درآن الزمه وآالت (احداث) اعمار، باشد طرفین قبول مورد
 .شود وتحویل گیری اندازه معاهده این احكام به مطابق ودقیق موثر بصورت معاهده این مواد مندرج

 : چهارم ادۀم
 گیری اندازه وارقام باشد مترک آب نورمال سال از آب جریان مقدار اقلیمی حوادث اثر در درسالهائیكه

 مشابه ماههای به نسبت را بحث مورد ماه قبل ماههای به مربوط جریان دهراود شناسی آب دستگاه
 هک تناسبی به سوم مادۀ جدول ٤ درستون مندرج ارقام دهد، نشان متریک مقدار آب، نورمال سال

 مورد ماه الی ماقبل مارچ ماه جریان صورت درین) سال آب سال همان ماقبل ماههای واقعی جریان
 ومقادیر مییابد تعدیل آب سال همان آیندۀ ماههای برای، دارد آب نورمال یكسال مشابه باماههای( بحث
 .میشود داده تحویل ایران به سوم ماده مندرج درمواضع شده تعدیل
 آبی مقدار دهراود شناسی آب دستگاه بحث، مورد ازماه بعد آینده ماههای از یكی درظرف هرگاه
 مادۀ جدول ٤ ستون طبق بحث مورد ماه آب دهد، رانشان نورمال سال مشابه ماه برآب مازاد یا برابر
 .میشود تحویل سوم
 : پنجم مادۀ

 مطابق ه( کهیرمند)هلمند رود آب از آن حقابۀ از را ایران هک نكند اقدامی دارد موافقت افغانستان
ً  است، شده ومحدود تثبیت معاهده این وچهارم وسوم دوم ماده مندرج احكام  .سازد محروم الً ک یا بعضا

 می استفاده آن از د،باش خواسته هرطوریكه (هیرمند) هلمند رود وباقی حقوق تمام باحفظ اففانستان
  .رساند می بمصرف وآنرا نماید
 ت،اس شده تثبیت معاهده این طبق مقادیریكه از بیشتر (هیرمند) هلمند برآب ادعائی هیچگونه ایران
 ایران استفادۀ ومورد باشد هم میسر (هیرمند) هلمند سفالی دلتای در بیشتر آب مقادیر اگر حتی .ندارد
 .گیرد قرار بتواند هم

 : ششم مادۀ
 شیمیائی مواد یابه شود نامناسب لیکبطور زراعت برای ایران حقابۀ هک ردک نخواهد اقدامی افغانستان
 نبوده تصفیه قابل معمول فنی روشهای آخرین با هک شود آلوده بحدی صنایع آب فاضل از حاصله
 .گردد ومضر ناممكن مدنی  ضروریات برای آن استعمال

 : هفتم مادۀ
 سرحد خط هک مواضعی در رود بستر استحكام بمنظور آن (احداث)اعمار هک مشترك فنی ابنیه هرنوع
 ومشخصات رایطشبر طرفین موافقت زا بعد شود، دیده الزم گردیده قعاو (هیرمند) هلمند رود دربستر

 .گردد احداث میتواند آن
 : هشتم مادۀ
 در تا نمود خواهد تعیین خود اتباع ازبین میسارک معاون یكنفر و میسارک یكنفر طرفین از هریك
 میسارهاک این وظایف و صالحیت حوزۀ د.نک نمایندگی خود دولت (جانب) از معاهده این احكام اجرای

 .است گردیده تعیین معاهده این ضمیمۀ یك شماره ولکدرپروتو
 : نهم ماده

 راتکمذا طریق از اوالً  طرفین معاهده، این مواد (اجرای) تطبیق یا درتعبیر اختالف بروز درصورت
ً  ک،دیپلوماتی  ودرحالیكه ردک خواهند سعی اختالف حل برای ثالث جمیله مساعی صرف طریق از ثانیا

 ضمیمۀ ٢ شماره ولکپروتو در مندرج مواد اساس بر ورکمذ اختالف د،نرس نتیجه به مرتبه دو این
 .میشود محول حكمیت به معاهده این
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 : دهم مادۀ
 باشد می دولتین ودایمی ملکا موافقت (بیانگر) ممثل معاهده این هک دارند قبول وایران افغانستان
ً ) محض معاهده این واحكام  (پرنسیب) اصل هیچ وتابع دارد اعتبار آن محتویات حدود درداخل (صرفا
 .باشد نمی آینده یا موجود (پرسدنت) یاسایقه
 : یازدهم مادۀ

 (هیرمند) هلمند دلتای رابه آب رسیدن (ماژور فورس) مجبره حاالت بروز یا مدهش خشكسالی هرگاه
 ً  بمنظور را الزمه عاجل (طرح) پالن پرداخته مشوره به فوراً  طرفین میسارانک سازد، ناممكن موقتا
 .نمایند می پیشنهاد خویش مربوط (دولتین) حكومتین وبه تهیه آن تخفیف ویا وارده مشكالت رفع
 : دوازدهم مادۀ
 مبادله دولتین بین آن قانونی مراحل طی از پس مصدقه اسناد هک گردد می نافذ تاریخی از معاهده این
 .شود
 اعتبار ودارای گریده تنظیم نسخه دو در هریك وانگلیسی (فارسی)دری پشتو، زبانهای به معاهده این

 .میباشند مساوی
 .میشود مراجعه انگلیسی متن به حكمیت، به رجوع و ثالث مرجع جمیلۀ مساعی رفص   درموقع
 ومنعقد امضا میالدی ١٩٧٣ مارچ ١٣ مطابق شمسی هجری ١٣٥١ حوت ٢٢ تاریخ به ابلکدرشهر
 .گردید

 هویدا امیرعباس ایران ازجانب           شفیق موسی محمد افغانستان جانب از
 ایران وزیر نخست                               افغانستان صدراعظم

 

 میسارانک وظایف و صالحیت درباره یك شماره ولپروتوک
 (هیرمند)هلمند رود به راجع وایران افغانستان معاهدۀ ضمیمۀ

 
 :اول مادۀ

 بتاریخ ه( کهیرمند) هلمند رود آب به راجع وایران افغانستان معاهدۀ ولکپروتو درین معاهده از مقصد
 .میباشد رسیده، امضاء به دولتین بین١٣٥١ حوت ٢٢
 :دوم مادۀ
 میسارک نماید، می تعیین میسارک معاون نفر ویك میسارکیكنفر خود اتباع از معاهده طرفین از هریك

 ایران به (هیرمند)هلمند از ب آ مقدار آن تحویل به راجع معاهده احكام (اجرای) درتطبیق وی ومعاون
 .ندک می نمایندگی خود( دولت) حكومت از گردیده، تعیین درمعاهده هک

 :سوم مادۀ
 .شوند می منصوب عالیرتبه مامورین بین از ها میسارک  :الف
 تبعۀ از هک مشاور دونفر خدمات از خویش وظایف دراجرای توانند می میسارانک از هریك : ب

 .نماید استفاده ،باشد خودش مملكت
 شان متبوعه( های دولت)حكومات بعهدۀ ومشاورین معاونین - میساران( کهزینه) مصارف تامین : ج

 .میباشد
 :چهارم مادۀ
 مربوط امور ودر باشند می خود دولت نمایندۀ ولپروتوک این اجرای از ناشی مسایل لیهکدر میسارانک
 .نمایند می وظیفه اجرای ارتباط مامورین (بعنوان) بحیث دولتین بین ولپروتوک این به
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 :پنجم مادۀ
 باشد آب نورمال سال از مترک آب جریان مقدار معاهده، چهارم مادۀ شرح حسب بر هک درسالهائی

 دستگاه در (هیرمند) هلمند برود جكیبندک مدخل از تر باال آب جریان به راجع ایرانی میسارجانبوک
 شده ثبت دستگاه آن توسط هک را مربوطه ارقام افغانی جانب گردد، معلومات طالب دهراود شناسی آب
 جریان ماهانۀ راپور افغانی میسارک ایرانی، میسارانک تقاضای دراثر د.گذار می وی بدسترس ت،اس
 ایرانی میسارک تقاضای درصورت د.میدار ارائه وی به گردیده ثبت دهراود دستگاه در هک را آب
 گیری واندازه مشاهده دهراود دردستگاه را آب جریان تا نمود خواهد همكاری باوی افغانی میسارک

 . نماید
 . است ذیل قرار آب نورمال سال ماهانه جریان تقسیمات جدول :تبصره

 ایكرفیت ١٥٤٠٠٠ توبراک
 رر ١٧٢٠٠٠ نوامبر
 رر ١٧٦٠٠٠ دسمبر
 رر ١٧٨٠٠٠ جنوری
 رر ٢٠٨٠٠٠ فبروری
 رر ٥٩٧٠٠٠ مارچ
 رر ١١٥٨٠٠٠ اپریل
 رر ١٠٣٣٠٠٠ می

 رر ٤٤١٠٠٠ جون
 رر ٢١١٠٠٠ جوالی
 رر ١٣٧٠٠٠ اگست
 رر ١٢٥٠٠٠ سپتمبر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رر ٤٥٩٠٠٠٠ مجموع

 
 :ششم مادۀ
 وتحویل گیری اندازه درمورد معاهده سوم مادۀ مندرج تحویلدهی درمواضع وایرانی افغانی میسارانک

ً  ولپروتوک این ومواد معاهده احكام مطابق آب دهی  .نمایند می اقدام مشترکا
 :هفتم مادۀ
 یاد (مشترك میتۀ)ک بنام منبعد هک میدهند راتشكیل ( میسارانک مشترك میته)ک وایرانی افغانی میسارانک

 ولپروتوک این بموجب هک وظایفی اجرای از ناشی مسایل سریع وفصل حل بمنظور یتهکم ایند. میشو
 الزم آن صالحیت درحدود آن وتصامیم برد خواهند بكار را خود سعی گردیده محول آنها بعهدۀ

 .بود خواهد االجراء
 :هشتم مادۀ
 می دایر د،گرد می تعیین میتهک آن توسط هک معینه دراوقات را خویش عادی جلسات مشترك میتۀک

 تقاضا را مشترك میتهک مخصوص جلسۀ شدن دایر میتواند میسارانکاز هریك عاجل درحاالت د.نمای
 ایران زابل یا تهران در یا افغانستان زرنج یا ابلک در را خود عادی جلسات مشترك میتهک د.نمای

 ازمحالت درمحلی میته،ک مخصوص جلسه د.ساز می دایر د،گیر قرار آن موافقت مورد هک هریك
 .میگردد دایر ه،شد برده نام آن از ورمذک جلسۀ درخواست در هک فوق رۀمتذک
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 :نهم مادۀ
 مربوط (های دولت) های حكومت رابه مشترك میتۀک ماقبل آب سال های فعالیت گزارش میسارانک

 مناسب هک دیگری درهرموقع توانند می میساراند. کنماین می تقدیم هرسال نوامبر اول از قبل خویش
 حكومت به شده، تعیین ولپروتوک درین هک شان وظایف حدود داخل در دیگری های گزارش بدانند
 .نمایند تسلیم خویش مربوط (های دولت) های
 :دهم مادۀ
 آب از استفاده امور (مسئول) متكفل وزیر ریاست تحت را تیئهی معاهده، طرفین از هریك  :الف
 .میدهند راتشكیل ء(وزرا یتۀکم) دوطرف نهیئتی مجموع .نمایند می تعیین

 وزراء میتۀد. کنکمی دایر را خود جلسۀ (دولتین) حكومتین از یكی دراثرتقاضای وزراء میتهک  :ب
 میتۀک د. بپرداز د،نمای بروز لکوپروتو این (اجرای) تطبیق از هک مشكالتی حل به تا دارد صالحیت
 .باشد می مكلف وزراء میتۀک ( های تصمیم) های فیصله (اجرای) تطبیق به مشترك

 میسارانک از هریك برسند، موافقه به نتوانند مشترك میتۀک اعضای حینیكه یا عاجل درحاالت : ج
 .نماید تقاضا را وزراء میتۀک جلسۀ شدن دایر تا بخواهند خود (دولت) حكومت از میتوانند

 .نمایند می وضع را خود مربوط جلسات العمل طرز وزراء میتۀوک مشترك میتۀک : د
 :یازدهم مادۀ

 راپور شان متبوعۀ (های دولت) های حكومت به میتهک طرفین وزراء، میتۀک موافقت عدم درصورت
 .شود جستجو حلی راه (دولتین) حكومتین بین دپلوماسی مجرای از تا نمود خوهند ارائه
 درداخل باید د،میگیر صورت دپلوماسی مجرای از ویا ها میتهک ازطرف (که تصمیمی) كه اي فیصله
 آنها هک را تصامیمی د.باش نداشته تنافض آن احكام از حكم باهیچ بوده لکوپروتو این و معاهده حدود
 بوجود را (پرسدنت) ای قهیسا هیچوجه به د،آی می بعمل آنها جانب از هک وهراقدامی مینمایند اتخاذ
 .آورد نمی
 :دوازدهم مادۀ

 به د،شو وارد معاهده طرفین باموافقت ولپروتوک درین هک نظری تجدید ای تغییر تعدیل، هرگونه
 .ندارد تاثیر منضمه ٢ شماره ولپروتوک برمعاهده هیچوجه

 :سیزدهم مادۀ
 درشهر هک (هیرمند)هلمند آب به راجع وایران افغانستان بین معاهده تجزاییال جزء ولپروتوک این
 .است االجرا مرعی معاهده انفاذ تاریخ واز باشد می گردیده، امضاء ١٣٥١ حوت ٢٢ بتاریخ ابلک

 ودارای گردیده تنظیم دونسخه در هریك انگلیسی، و (فارسی) دری پشتو، زبانهای به ولکپروتو این
 .میباشند مساوی اعتبار
 .میشود مراجعه انگلیسی متن به حكمیت، به رجوع و ثالث مرجع جمیلۀ مساعی صرف درموقع
 .گردید امضا میالدی ١٩٧٣ مارچ ١٣ مطابق شمسی هجری ١٣٥١ حوت ٢٢ بتاریخ ابلک درشهر

 
 ایران جانب از                                افغانستان جانب از

 وزیر نخست هویدا عباس امیر                  اعظم صدر شفیق موسی محمد
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 حكمیت دربارۀ ٢ شماره ولپروتوک

 (هیرمند)هلمند رود آب به راجع ایران و افغانستان معاهده   ضمیمه  
 

 :اول مادۀ
 بتاریخ هک (هیرمند) هلمند رود آب درمورد وایران افغانستان معاهدۀ ولپروتوک درین معاهده از مقصد
 .باشد می است، رسیده امضاء به دولتین بین ١٣٥١ حوت ٢٢
 :دوم مادۀ

 راتمذاک آن، نهم ماده موجب به كهیدرحال معاهده مواد (اجرای)درتعبیر اختالف بروز درصورت
 حكمیت به اختالف نیابد، انجام اختالف حل به ثالث مرجع جمیلۀ مساعی صرف بعداً  یا دپیلوماتیك

 .گردید خواهد محول
 :سوم مادۀ

 ارجاع ولپروتوک این دوم ماده مندرج دوگانه مراحل طی از بعد معاهده طرفین از یكی درصورتیكه
 اوالً  اختالف، مورد معینه نقاط یا نقطه توضیح با ورمذک طرف ببیند، الزم حكمیت به را اختالف

ً  ولپروتوک این چهارم مادۀ محتویات طبق را (حقایق دریافت) حكمیت هیاُت تشكیل درخواست  وثانیا
 یادداشت بوسیله ولپروتوک پنجم مادۀ محتویات مطابق را حكمیت دیوان تشكیل لزوم درصورت
 .رساند می دیگر طرف اطالع به دپیلوماتیك

 :چهارم مادۀ
 ولپروتوک این سوم درمادۀ هک دیپلوماتیك یادداشت وصول از بعد ماه سه درظرف طرفین های نماینده

 وطرز (حقایق دریافت) حكمیت هیاُت یبرکت به راجع موافقت حصول وبرای دایر جلسه یافته ارتذک
 و آید بوجود تیئهی چنین درصورتیكه د.ورزن می سعی د،نمای پیروی آن از ورمذک هیاُت هک العملی
 .شود می پنداشته شده حل وعضمو گیرد، قرار دولتین موافقت مورد آن های وتوصیه گیری نتیجه
 :پنجم مادۀ

 تهیئ های وتوصیه گیری نتیجه دربارۀ ولپروتوک این چهارم مادۀ اساس به طرفین درصورتیكه
 یبترک عضو سه از هک حكمیتی دیوان به اختالف نقطۀ نرسند، موافقت به (حقایق دریافت) حكمیت
 .شد خواهد تقدیم گیرد، می صورت آتی قرار آن وتشكیل یافته
 .نماید می تعیین حكم بعنوان را خود اتباع از یكی طرفین از هریك  :الف
 اساسه ب هک اعضائی تعیین از بعد ماه سه ظرف در باشد می حكمیت دیوان رئیسکه  سوم كمح   ب :
 درظرف سوم كمح   درصورتیكه د.میشو تعیین طرفین موافقت به د،گیر می صورت ماده این الف فقرۀ
 می تقاضا متحد ملل سازمان (ل)دبیرک سرمنشی از ازطرفین یكی یا طرفین نگردد، انتخاب ماه سه

 میان از د،شو می انتخاب هذا ب فقره موجب به هک حكمیت دیوان رئیس د.نک راتعیین سوم كمتاح   نماید
 وردوکش این از یك باهیچ ولی داشته دوستانه مناسبات وایران افغانستان با هک بود خواهد شوریک اتباع
 .نباشد مشترك منافع دارای

 احكام با هک وموثر الزم العمل طرز امورخویش اجرای برای طرفین نظر اتفاق به حكمیت دیوان : ج
 امورمحوله ودراجرای ندک می وضع د،باش موافق ولپروتوک واین یك شماره ولوپروتوک معاهده
 .ورزد می سعی آن حدود داخل در و معاهده به مطابق

 د،باش شده تائید تبیک بدالیل هک را خویش صادرۀ (راُی) نامه فیصله نسخه یك حكمیت دیوان  :د
 .گذارد می طرفین بدسترس

 .است االجرا والزم قطعی حكمیت دیوان صادرۀ (راُی) فیصله  :ه
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 10تر 10 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 

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

 

 :ششم مادۀ
 مندرج حكمیت دیوان یا چهارم مادۀ مندرج (حقایق دریافت)حكمیت هیاُت اعضای از عضوی هرگاه
 د،بو شده انتخاب یا تعیین وی هک ترتیبی به د،مان  باز وظیفه از بدلیلی نظر ولپروتوک این پنجم ماده

 جدید یا نتصاباال جدید عضو هک گردد می دایر زمانی بعدی جلسات درآنصورت د.میگرد تعویض
 صورت انتخابش یا تعیین از قبل هک گزارشات همه با املک آشنائی برای الزمه وقت و موقع نتخاباال

 .باشد یافته گرفته،
 :هفتم مادۀ

 ومصارف میشود پرداخته نموده، تعیین را حكم هک دولتی جانب از كمهرح   (های هزینه) مصارف
 .پردازند می مساویانه طرفین را سوم كمح   (های هزینه)

 :هشتم مادۀ
 به د،شو وارد (معاهده طرفین باموافقت) ولپروتوک درین هک نظری تجدید یا تغییر تعدیل هرگونه
 . ندارد تاثیر مهضمن یك شماره ولپروتوک یا برمعاهده هیچوجه

 :نهم ماده
 هک (هیرمند) هلمند رود آب به راجع وایران افغانستان بین معاهده التیجزای جزء ولپروتوک این

 االجرا مرعی معاهده انفاذ تاریخ واز باشد می ه،گردید امضاء ١٣٥١ حوت ٢٢ بتاریخ ابلدرشهرک
 .است
 ودارای گردیده تنظیم سخهن دردو ریكه وانگلیسی (فارسی)دری پشتو، زبانهای به ولپروتوک این

 .میباشد مساوی اعتبار
 .میشود مراجعه انگلیسی متن به حكمیت، به رجوع و ثالث مرجع جمیلۀ مساعی صرف موقع در

 .گردید امضا میالدی ١٩٧٣ مارچ ٣١ مطابق شمسی هجری ١٣٥١ حوت ٢٢ بتاریخ ابلدرشهرک
  

 ایران ازجانب                                      افغانستان ازجانب
 وزیر نخست هویدا عباس امیر                       اعظم صدر شفیق موسی محمد

 
تا  61صفحه  : "اسناد و سوابق موضوع آب از رود هلمند"...،هده و دو ضمیمۀ آن از کتاب ا)متن مکمل مع

 اقتباس شده است.( 69

 )ادامه دارد(
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