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

 (دهمنزشا)بخش 
 

 ادامه مبحث دهم
 

 پاسخ به بعضی سؤالها
 

ی معضلۀ آب دریای هلمند و انعکاس آن در معاهده نهائی بین دوکشور پایه های حقوق سؤال هفتم:
 از چه قرار است؟

اگرچه در مباحث قبلی نگاه مختصر به این موضوع انداخته شده است، اما نظر به اهمیت خاص 
و ایران از نظر حقوقی و مکلفیت های طرفین معاهده در اجراء  معاهده آب دریای هلمند بین افغانستان

و تطبیق مواد مندرجه آن الزم است با شرح بیشتربه ماهیت موضوع پرداخت. خوشبختانه سال قبل 
م فردوس در روزنامه وزین نظرم به یک مقالۀ تحلیلی تحت عنوان "از بند کجکی تا سلما" افتاد که بقل

( به نشر رسیده بود. نویسنده مقاله در ادامه بحث راجع به 1395زای جو 15"هشت صبح" )مورخه 

خصوصیات بند کجکی و سلما، به تحلیل وضعیت حقوقی دریای هلمند ازسه بُعد پرداخته و هر بُعد را 
 جلب میدارم:مقاله آن مندرج هریک از ابعاد به ذکر بطور مختصر بیان کرده است که اینک توجه را 

 : نظر قانون آب افغانستان حقوقی دریای هلمند از حلیل وضعیتت ـ 1

آن  هول حفاظت و ادارئبر اساس ماده دوم قانون آب افغانستان، آب ملکیت عامه بوده، دولت مس
های مرز گذاری آب که تنظیم و پالن میکندباشد. بند نهم ماده هشتم قانون آب افغانستان تصریح می

های امور خارجه، امور همسایه و تغییر جهت آن به توافق وزارتمشترک میان افغانستان و کشور 
لیت ئوباشد. ماده دهم قانون آب، مساز وظایف وزارت انرژی و آب می ،داخله و امور سرحدات

های کشور را به عهده وزارت ، مطالعات تخنیکی، حفاظت و سرپرستی از رودخانههااعمار بند
نون آب راجع به حل اختالفات آب پرداخته، اما آن شامل قا 34انرژی و آب گذاشته است. ماده 

گی حل اختالفات داخلی بر سر استفاده از آب است. محدود به چگونه نبوده و تنهاالمللی اختالفات بین
به هر صورت مطابق قانون، حکومت مکلف به پاسداری و حمایت از حقوق مردم، اراضی و منابع 

 .شودولیت و مکلفیت دولت محسوب میئمس ءجزنیز  1351اهده معکشور است که حمایت از تطبیق 

 : المللیوضعیت حقوقی رود هلمند در پرتو اسناد بینـ  2

انی است، بناً ی رقابل کشتاین رودخانه غیر نجائیکهرودخانه هلمند یک رود متوالی است. از آ
 ،گنجدارایه کرده، می (بیمعبرهای آآبراه ها )از  ملل متحد 1997 درچارچوب تعریفی که کنوانسیون

ماده سوم این کنوانسیون به کشورها  ."المللیهای بینمعابر آبرانی از برداری غیرکشتی بهره"یعنی: 
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 کنند. هم ءتوانند اجرامیباشند، ها اصولی را که قبالً روی آن توافق کرده دهد که دولتاجازه می
آور شده که در ماده ششم  را یاد "و معقوالنه منصفانه"این کنوانسیون اصطالح  پنجمچنین ماده 

جمعیت ساکن در کنار  تعداد :از جمله را بیان میدارد،کند که منصفانه بودن میمشخص هایی را معیار
و نیاز اقتصادی که از این لحاظ افغانستان در قبال استفاده آب هلمند از حق بیشتر  (معبر) راه آب

ی نیز روی تدابیر معقوالنه و منصفانه اشاره دارد. مقررات کهلسن تواند. مقرراتردار بوده میبرخو
 1351معاهدهبه این اساس کند. پارچه تأکید می برلین روی مدیریت مشارکتی، پیوسته، جامع و یک

 گنجد.می "برداری منصفانه تیوری حاکمیت محدود و بهره"درچارچوب آب دریای هلمند 

بیشترین امتداد و طول دریای هلمند درخاک از یک طرف شود که نظرداشت این قواعد دیده می با در
 دهدگان آن را افغانستان تشکیل می کننده چنین بیشترین جمعیت استفاده شده است و هم افغانستان واقع 

ی بیشتر به آب و و نیازمند شتهتر قرار دا نااز سوی دیگر افغانستان از لحاظ اقتصادی در سطح پای و
 ید کند.ائرا ت 1351معاهدهبودن  تواند اصل منصفانهتقویت محصوالت زراعتی دارد که می

 : المللرود هلمند از نظر حقوق بین 1351ـ معاهده 3

المللی که بین کشورها به معاهده، عبارت است از یک توافق بین»اساس تعریف کنوانسیون وین: رب
الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از این صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین

رود هلمند  1351 معاهدهپس « که در سند واحد یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده، باشد.
االجرا بوده و باشد. این سند کامالً الزمالمللی میعیارهای فوق را دارا است و یک سند دوجانبه بینم

را یک « حسن نیت»المللی حقوق معاهدات بین 31و ماده  26ل حقوقی ندارد. ماده مشکهیچ گونه 
متر  4 آن در  درنظر گرفته شده کهمذکور اصل دانسته که این خصوصیت نیز در معاهده دوجانبه 

  مکعب آب را به عنوان حسن نیت برای ایران قایل شده است.

داند. پس ایران مکلف حقوق معاهدات، تعهد اجرای معاهدات را از سوی طرفین الزامی می 24ماده 
المللی، معاهدات خاتمه یافته حقوق معاهدات بین 28و رعایت معاهده رود هلمند است. ماده  ءبه اجرا

گولد " حکمیتداند، پس اصرار ایران روی اسناد قبلی، خصوصاً نمی و الزامی آور هدیا قبلی را تع
  المللی است.خالف قواعد بین د"سمی

که بر خالف هدف معاهده نباشد. ماده طوریرا آزاد گذاشته،  "حق شرط"حقوق معاهدات  20ماده 
حق " وچهارم معاهده رود هلمند حق تعدیل مقدار آب را با در نظر داشت وضعیت اقلیمی ذکر کرده 

متر  26سالی حق دارد که کمتر از  های خشک. پس افغانستان در سالاستدر نظر گرفته را  "شرط
  آب به ایران بدهد. فی ثانیه مکعب

رود آب  1351معاهده  که: هبه این نتیجه رسید نکات فوق ازشرحن مقاله بعد فردوس ـ نویسنده آ
و به  مورد تصویب پارلمان هر دو کشور قرار گرفته کهافغانستان و ایران  منعقده بین حکوماتهلمند 

، است مبادله شده 1356آن در سال مصدقۀ اسناد  نیز و نوقت رسیدهآتوشیح پادشاه هردو کشور در 
ها معاهده کامالً با ارزشاین هیچ گونه نواقص قانونی نداشته و هر دو کشور باید به آن متعهد باشند. 

المللی سازگاری داشته و هیچ گونه مشکل حقوقی ندارد. و معیارهای قواعد و حقوق معاهدات بین
ول شناخته ئحاظ مسالمللی را در پی دارد که کشور ایران از این لهای بینولیتئنقض این تعهد، مس

فردوس: "ازبند له دیده شود: متن مکمل مقا برای) گردد.ولیت شامل جبران خساره نیز میئشود. این مسمی

  (1395جوزای  15 مورخ ،روزنامه هشت صبح کجکی تا بند سلما"، منتشرۀ
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تطبیق و مورد نوقت تاحال افغانستان نتوانست مواد مندرج معاهده را کامالً آچرا از  م:تشهسؤال 

 قرار دهد؟ ءاجرا

نقطه د که کربرای ارائه جواب به این سؤال نخست باید به متن ماده سوم و ماده هشتم معاهده توجه 
متأسفانه افغانستان بعد از  .شرایط عملی مندرج معاهده محسوب میشوندتطبیق و اجرای آغاز برای 

معاهده دچار حوادثی شد که نتوانست حتی قدم های اولی را در زمینه بگذارد. در رسمیت پیدا کردن 
 یرمقاد آب، نورمال مافوق سال یا آب نورمال سال ماههای درظرف»ماده سوم معاهده آمده است که: 

 آتی جدول 4 ستون طبق گردیده تشریح معاهده این دوم مادۀ در )هیرمند( که هلمند رود از آب معینه
 میشود: داده تحویل ایران به افغانستان طرف از ذیل عضموا در )هیرمند( هلمند رود بستر در

 :اند ذیل قرار دهی تحویل مواضع :الف
 .میکند راقطع سیستان رود سرحد خط که درموضعی  -1
 معاهده این انفاذ از ماه سه مدت خالل در که 52و  51 سرحدی پایۀ بین دیگر دوموضع در  -2

 سرحدی های پایه از یكی از موضع دو آن از هریك وسمت فاصله تثبیت با طرفین کمیساران توسط
 دو آن گردد. تعیین می تعیین گردیده، واقع )هیرمند( هلمند رود بستر سرحد در خط جائیكه در مذکور
 .میشود نافذ شمرده ( )دولتین حكومتین تصویب از بعد موضع

 آن شرایط که ومناسب مشترك تاسیسات یافته تذکار ماده این الف فقرۀ در درمواضعی که طرفین  :ب
 معینۀ آب مقادیر تا نمایند می نصب درآن الزمه وآالت )احداث( باشد، اعمار طرفین قبول مورد

 «.شود وتحویل گیری اندازه معاهده این به احكام مطابق ودقیق موثر بصورت معاهده این مواد مندرج

 ازبین کمیسار معاون یكنفر و کمیسار یكنفر طرفین از هریك»هشتم معاهده: همچنان به اساس ماده 
 کند. نمایندگی خود دولت )جانب( از معاهده این احكام اجرای در تا نمود خواهد تعیین خود اتباع
 گردیده تعیین معاهده این ضمیمۀ یك شماره درپروتوکول این کمیسارها و وظایف صالحیت حوزۀ
 افغانی کمیساران»ذکر شده است که:  درماده هفتم پروتوکول شماره یک منضمۀ معاهده «.است

 میشود. این یاد مشترك( )کمیتۀ بنام منبعد که میدهند تشكیل را (نکمیسارا مشترك )کمیته وایرانی
 آنها بعهدۀ پروتوکول این بموجب که وظایفی اجرای از ناشی مسایل سریع وفصل حل بمنظور کمیته
 خواهد االجراء الزم آن صالحیت درحدود آن وتصامیم برد خواهند بكار را خود سعی گردیده محول

 « .بود

مکلف بودند پس از نهائی شدن مراحل قانونی معاهده به  معاهده طرفینبه تأسی از مواد فوق الذکر
در افغانستان تغییر نظام  و 1352سرطان  26، اما کودتای ندومتوسل شعملی در زمینه اقداماتی 

که هنوز دیگر به تعویق افتد. لذا دراین مدت مدت چهارسال  برای هتبادلۀ اسناد مصدق موجب شد تا 
فوق الذکر معاهده و ضمیمۀ آن  مندرج موادهیچ اقدامی معاهده مرحلۀ نهائی خود را طی نکرده بود، 

دو برخورد  ی دو سال اول جمهوریتیکطی نباید گذاشت که ناگفته . گرفته نمیتوانستصورت 
جهت طی  عمداً ازجانب ایران به راه انداخته شد تا فضا را ،که گفته میشودکشور سرحدی بین دو 

مراحل نهائی معاهده مغشوش سازد و بدینوسیله با استفاده ازفرصت مثل سابق آب بیشتر از استحقاق 
از بین رفتن و یا به عبارت دیگر ازبین بردن نشانه های سرحدی شماره  و نیز خود را حاصل کند
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 ورد کهآبه وجود به ایران  تحویلدهی حقآبهیکی از نقاطی مهمی مغشوشیت دیگر را در  52و  51
 .ایجاد کردراه تطبیق و عملی ساختن معاهده  مانع دیگر را در

انجنیر سلطان محمود محمودی مقالۀ تحقیقی مهمی تحت عنوان "رویدادهای تاریخی پس از اخیراً 
در روزنامه وزین "هشت صبح" به  1396ثور  26بتاریخ  کهامضای معاهده آب رود هلمند" نوشته 

ارائه میدارد. انجنیر محمودی  ما ۀسؤال مطروحبه را محتوای آن پاسخی دقیق ه است که رسیدنشر 
 رویدادها را تحت دو دوره ذیل بررسی کرده است:در مقاله خود 

 :ش1381تا  1351 هایها بین سالرویدادــ  1

برای تطبیق کامل معاهده آب »می نویسد: به استناد مواد فوق الذکر معاهده و ضمیمۀ آن موصوف 
های هفتم و هشتم پروتوکول شماره یکم آن، اوالً و بندهلمند نیاز بود تا به اساس بند هشتم معاهده 

کمیساران آب رودخانه هلمند )هیرمند( تشکیل و بعد طبق بند سوم معاهده سه نقطه تعیین و از نقاط 
و آغاز  1357اما به اثر کودتای خونین هفت ثور سال  مذکور حقآبه جانب ایران تحویل داده شود.

های داخلی زمینه ایجاد و تقویت کمیساران آب رود هلمند، جهت تطبیق کامل معاهده برای جنگ
کشور ما میسر نگردید و جانب کشور ایران با استفاده از شرایط ناگوار در افغانستان که زمینه 

انبه و ج مدیریت مناسب آب برای کشور ما مساعد نشد، خالف معاهده به یک سلسله اقدامات یک
در  ی جانب ایرانهااز این تخطیانجنیر محمود  «.ناجایز در مرز مشترک آبی دست به کار شد

  برد: می نامموارد ذیل 

نصب بیشتر از صد پایه •  ؛گیر بر رودخانه هلمند در مرز آبی مشترک ها ساختمان آباحداث ده»
های ه هر کدام آن دارای ظرفیتاحداث چهار چاه نیمه ک•  ؛واترپمپ در محدوده مرز آبی مشترک

ها چاهها به طرف نیمهآب رودخانه هلمند و سایر رودخانه "جریکه"قابل مالحظه بوده و توسط کانال 
ها به منظور احداث بند کهک و انحراف سیالب• ؛ شود)ذخایر آبی( در خاک ایران جریان داده می

های بند مذکور و جریان دادن ساختن دروازهشان به آب و بعد پایین  هایساختن نیازمندی مرفوع
 ؛کندها به طرف نیمروز افغانستان که این خود خسارات فراوانی را به خاک افغانستان وارد میسیالب

عریض ساختن رود سیستان نظر به عرض سابقه آن و جریان دادن آب شاخه سیستان رود هلمند به • 
ل چپ رودخانه هلمند به طرف ایران که این امر طرفه ساح تحکیمات یک•  ؛طرف زابل آن کشور

 «سبب تغییر مسیر دریا به طرف افغانستان و تخریبات ساحل راست دریای مذکور شده است.

این اقدامات یک جانبه کشور ایران که بدون تفاهم با جانب افغانستان صورت »او می افزاید که:  
ت بین المللی قرار دارد، بلکه خالف معاهده آب گرفته نه تنها در مغایرت صریح به قوانین و مقررا

 «باشد.جواری میان دو کشور میگی و همرود هلمند و نیز مخالف حسن همسایه

 :ش1396تا  1381هایها بین سالرویدادــ  2

، جانب افغانستان تا اکنون ادامه داردقت و سقوط رژیم طالبان ؤاز ایجاد حکومت م این دوره کهطی 
تا از  یرداقداماتی را جهت مدیریت بهتر منابع آبی در حوزه آبریز هلمند روی دست گتوانسته بعضی 

جریان داشته و از آن به  )ساحه دلتا(آب  های سال است به طرف پایینهای سرگردان که سالاین آب
حق مشروع در توسعه اقتصادی و اجتماعی خویش که  ،کندطور رایگان همسایه غربی ما استفاده می

به همین سبب در »انجنیر محمود در این رابطه می نویسد:  باشد، استفاده به عمل بیاورد.افغانستان می
های جانب کشور گام نخست به منظور تطبیق کامل معاهده آب رودخانه هلمند و جلوگیری از تخطی
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افغانستان کمیته به اثر تقاضای جانب  1383درسال  ،ایران در استفاده از آب رودخانه مذکور
مشترک کمیساران آب رودخانه هلمند ایجاد و تقویت گردید که تا اکنون هجده نشست را با کمیته 

ها در تمام این نشست»موصوف عالوه میکند که: « کمیسار آب هلمند جانب ایران انجام داده است.
های خالف معاهده مپجات خودسر، نصب واترپها و دهنههای آن کشور از جمله احداث کانالتخطی

آوری  جمعای از طرف آن کشور شامل آجندا شده، ولی جانب هیأت ایرانی در تمام جلسات وعده 
های های مذکور در محدوده مرز آبی مشترک را سپرده، اما متأسفانه تا اکنون به بهانهواترپمپ

چنانکه در هجدهمین نشست  اند.ا اقدام نکردهه آوری آن مختلف از جمله مشکالت اجتماعی به جمع
ت جانب افغانستان تشکیل جلسه ئروی این مسأله دو روز با جانب ایران بحث صورت گرفت و هی

کرد، ولی مشاهده  ها از کناره رود مرز آبی مشترکآوری کامل واترپمپ بعدی را منوط به جمع
خواهند که این وضعیت تداوم میها ندارند و آوری این واترپمپ ای برای جمعها ارادهگردید که آنمی

سال اخیر چندین برابر بیشتر  چهلیابد و بیشتر از حقآبه تعیین شده در معاهده، همان طوری که طی 
شان از رودخانه هلمند آب برداشت کردند، باز هم به این وضعیت ادامه بدهند. به همین سبب  از سهم

 «ن نتیجه به پایان رسید.هجدهمین نشست کمیته مشترک کمیساران آب هلمند بدو

، به قول انجنیر سازدتطبیق معاهده را مساعد می ۀیکی دیگر از اقدامات حکومت افغانستان که زمین
رودخانه  آب  های هایدرولوژیکی خوابگاه و شیله چرخ در پاییننصب و تجهیز استیشن محمود، همانا

نه هلمند را بتوان تعیین و مشخص هلمند است، تا از این طریق مصرف جانب ایران از آب رودخا
عالوتاً موصوف به اکمال امور بازسازی سربند کانال لشکری در پایین آب دریای هلمند اشاره  کرد.

در نتیجه »و می افزاید که:  ها کامالً تخریب شده و از بین رفته بودکه به اساس تداوم جنگمیکند 
ن مساعد شده، ئشهر زرنج به آب مطم ان حومهاصالح و بازسازی آن نه تنها زمینه دسترسی دهقان

های اشتغال و عودت مهاجرین به والیت نیمروز مهیا و فرصت بلکه به اثر این اقدام مؤثر زمینه
های سال از کاریابی برای مردم نیز مساعد شده و از اضافه برداشت جانب کشور ایران که سال

 «تا حدودی کاهش به عمل آمده است. ،کردفاده میهای سرگردان رودخانه هلمند طور رایگان استآب

این اقدام جانب افغانستان مورد اعتراض شدید جانب ایران قرار »محمودی مدعی است که: انجنیر 
کند. از این جهت افغانستان به حقآبه ایران ضرر وارد می ملکردکردند که این عت. آنان ادعا میگرف

کرد، بلکه در جلسات متعدد قیب میجانب ایران نه تنها موضوع را از مجاری دیپلوماتیک تع
کمیساران آب رودخانه هلمند )هیرمند(، آن را شامل آجندا نموده و خواستار بازدید از نهر لشکری 

انجنیر محمود محمودی ولیت آن بدوش ئکه مسکمیته کمیساران آب هلمند جانب افغانستان اما  «بودند.
 های سابقه از جمله نهر  کانال لشکری»: که استه خاطر نشان ساخت جانب ایران ها برایبار ،باشدمی

خسارات های تحمیلی، تداوم جنگ دراثراما ، نمودهو آب مورد نیاز خود را از رودخانه هلمند اخذ 
در این اواخر امور بازسازی آن انجام شده و زمینه استفاده مردم شهر زرنج که  ،ه بودبرداشتفراوان 

در مورد تقاضای بازدید جانب ایران از نهر لشکری،  م شده است.فراه ،باشدشان می حق مشروع
خاک افغانستان موقعیت داشته، نه در محدوده مرز آبی برای شان تفهیم شده که کانال لشکری در

ً جانب افغانستان بازدید هیات ایرانی از نهر لشکری را خالف مفردات معاهده دانسته  مشترک، بنا
ارائه شده از جانب ایران مورد قبول کمیته کمیسار آب هلمند افغانستان  است. به همین خاطر تقاضای

 «قرار نگرفت.

 پس از خان  گردان کمال که در این اواخر مرحله سوم بند آب میداند قابل یادآوریانجنیر محمودی 
 های خصوصی عقدقبل کار اعمار بدنه این بند با شرکتی چند آغاز گردیده وبی سرنوشتی طوالنی 
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خان منافع هر دو کشور در نظر گرفته شده که این خود به  با احداث بند کمال گردید و عمالً آغاز شد.
سوی تطبیق کامل معاهده آب رودخانه هلمند به منظور استفاده عادالنه و معقول آب این رودخانه میان 

جکی و چند بند دیگر در ضمیمه )راجع به خصوصیات بند کمال خان، بند سلما و بند ک .دو کشور گام مهمی است

 این اثر معلومات مختصر تقدیم میگردد(

انجنیر محمودی در پایان مقالۀ خود به یک تعداد مشکالت در جهت تطبیق معاهده آب دریای هلمند و 
 نیز راه های حل آن اشاره میکند، از جمله: 

دهی آب به نقطه، محل تحویلکه در میان این دو  52و  51شماره از بین رفتن عالیم سرحدی  –
 جانب ایران طبق معاهده در نظر گرفته شده است.

نشدن سه نقطه جهت تحویلدهی آب برای جانب ایران طبق بند سوم معاهده آب رودخانه  تثبیت –
 هلمند.

 های طرف افغانستان و ایران که منبع تغذیه احداث چهار چاه نیمه و جریان دادن آب رودخانه –
های سیستان به شمول شدن هامون ها که این امر باعث خشکچاهی مذکور بوده به سوی نیمههاهامون
 شده است. هگودرز

 نشدن استیشن دهراود )محل سنجش سال نورمال و غیر نورمال آبی(. احیا و بازسازی –
 های تنظیم و کنترول آب.ها و سایر زیربنانبود بند کنترولی سیالب –

ندرجات معاهده آب هلمند ارائه و تطبیق م حل مشکالتبه منظور  ی ذیل راهاسفارشمحمودی انجنیر 
  :میدارد

 که در نتیجه آن 52و  51شماره ی سرحدو تثبیت دوباره عالیم  ساختن مدرن تسریع پروسهــ  1
برطبق آب رودخانه هلمند بین افغانستان و ایران و نیز تحویلدهی  1351تطبیق معاهده سال  زمینه

همچنان جلوگیری ازجاری ساختن آب بطرف نیمه چاه ها که اینکار  گردد.مساعد میمعاهده مذکور
  گردد.می ههای سیستان و گودرزهامون موجب احیای دوباره

احیای مجدد و تجهیز استیشن هایدرولوژیکی دهراود که نبود این استیشن مشکالت فراوان را در  ــ 2
حیث یک نقطه به آن  فقدان ازها ام نشستجانب ایران در تم وتطبیق معاهده آب هلمند به بار آورده 

ً به منظور رفع هرگونه بهانهت افغانستان استفاده میئفشار بر هی های جانب ایران در جویی کند. بنا
ها و دهنه جات ناجایز، خودسر و خالف معاهده آب رودخانه هلمند جهت آوری واترپمپ جمع

نه مذکور، الزم است تا هر چه عاجل به کمک جلوگیری از اضافه برداشت آن کشور از آب رودخا
  .های امنیتی کشور در احیا و بازسازی آن اقدام جدی به عمل آیدارگان

های ساالنه این رودخانه خان: احداث این بند به منظور کنترول سیالبتسریع کار احداث بند کمالــ  3
آن )کاهش خسارات به والیت نیمروز افغانستان و  آب به هدف کاهش خسارات جانی و مالی به پایین

تطبیق معاهده جهت جلوگیری از اضافه مصرف ایران و تحویلدهی حقآبه آن  و استان زابل ایران(
، یکی از اقدامات فوری و ب رودخانه هلمند میان هر دو کشورکشور از آب تنظیم شده طبق معاهده آ
  .ن توجه جدی مبذول شده استآاعمار فاز سوم حتمی میباشد که خوشبختانه اخیراً به 

جای شکر است که امروز اقالً یک اینجا از بررسی های انجنیر محمودی صحبت بعمل آمد وتا 
ع مربوط به مسئولیتهای رسمی اش صحبت میکند و معلوماتی تخنیکی شخص مسلکی در بارۀ موضو

دراین شانزده سال اخیر در مورد تطبیق را در اختیار عالقمندان می گذارد، اما باید گفت که آنچه 
توقع برده می شد، با هزار تأسف که باوجود از حکومت افغانستان مندرجات معاهده آب دریای هلمند 
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نات مالی و تخنیکی فراوان دراین مدت و سرازیر شدن ملیاردها دالر کمک به دسترسی به امکا
بازهم کار الزم بخصوص در دوره ریاست جمهوری حامد کرزی دراین مورد صورت  ،افغانستان

ذ با اخ و اغفال را در آن دوره بیان میکند. حامد کرزی اهمالبه وضاحت این گزارش فوق  .نگرفت
مقادیر هنگفت پول بدون حساب و بطور خصوصی از ایران در مورد این پروژه ملی سر به زیر 

مسئول همه  اوخاموشی اختیار کرد. لذا در زمینه انجام نداد و مسئوالنههیچ اقدام مؤثر و و  انداخت
این  و آبهای اضافی است که ایران طی مدت ریاست جمهوری او از رود هلمند به یغما برده است

یک شخص  محسوب میشود. گذشته از آن تقرریک خیانت ملی  ۀبه مثاباغفال حامد کرزی در حقیقت 
که اساساً نه از آب ـ مثل محمد اسمعیل خان والی اسبق هرات ناوارد در راس وزارت آب و انرژی 
ن بازهم بدوش حامد آکاری بود بس ناصواب که مسئولیت  ،چیزی در چانته داشت و نه از انرژی

 کرزی می افتد.

یق اگر گفته شود که چرا رژیم خلقی و پرچمی و یا حکومت های تنظیمی و بعداً طالبانی در تطب
و از از یکطرف معاهده قدم نگذاشتند، جواب آن ساده است، به این زعم که از عناصر مخالف معاهده 
 کمر بسته بودند کسانیکه در گرو ایران بودند و از کسانیکه بجای آب به "بی آبی" ملت و وطن

، توقع نمیرفت که کاری در این راه انجام دهند. در سه دوره فوق که جنگ و ویرانی ازطرف دیگر
ود رسیده بود، کسی در فکر اعمار نبود و نه دسترسی به ساحه داشت ونه منابع مالی کشور به اوج خ

شرایط اگر پولی داده می شد، برای ادامه جنگ و ویرانی کشور اختصاص می یافت. اما  ؛در اختیار
د و امید ها برای نجات و بازسازی از زیر خاکستر جنگ سر بدر نموتغییر ه بعد ب 2001سال از 

پیشه اش همه امیدها به یأس تبدیل شدند و این بار  مداری حامد کرزی و اطرافیان فسادسرد کرد که با
که ازهرطرف  ای یک حکومت ضعیف بنام "وحدت ملی" گذارده شد هگران بعد از سیزده سال به شان

زیر فشار قرار دارد. بازهم از اشرف غنی ممنون که اقالً شهامت ارائه جواب را برای خاتمی از 
حق مغصوبۀ آب دریای هلمند که طی این چند دهه ایران از آن بهره جسته  نشان داد و درباره خود

 است، عکس العمل نشان داد.

 )ادامه دارد(
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