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

 

میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  

 

 

 6تر 1 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

 2017جوالی 17                                                               کاظمداکترسیدعبدهللا 

                                                                

 آب دریای هلمند  عاهدهمبررسی تحلیلی و تاریخی 
 بین افغانستان و ایران

 (مشش)بخش 
 

 ادامه مبحث چهارم
 

 حکمیت مکماهون: معضلۀ تعیین سرحد و تقسیم آب
 

، ی بر حکمیت گولد سمیدبتنم حکمیت مکماهون در مورد تعیین حدفاصل سرحد بین ایران و افغانستان
اختلف کوچک در یک ساحه با قبولی امیر حبیب هللا خان سراج الملة  ذکرشد، با وجود طوریکه قبلا 

رسمیت پیدا کرد، اما در موضوع تقسیم و تثبیت حق آبه مشکلتی پدید آمد که جنجال آن برای سالهای 
قبل از آنکه به موضوع حکمیت متمادی مورد جر و بحث دولت های افغانستان و ایران قرار گرفت. 

، الزم است تا مختصر درباره حدفاصل سرحدی پرداخته شودآب رود هلمند  مکماهون در موضوع
 اشاره گردد و با ارائه یک نقشه نقاط مهمه آن نشان داده شود.
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در ناحیه سیستان بوسیلۀ مکماهون که سرحد بین افغانستان و ایران طوریکه دیده میشود، فوق درنقشه 
( آغاز و 1تعیین و علمه گذاری گردید، در قسمت جنوب از کوه ملک سیاه با نشانی )پیلر نمبر 

ا 50بطور مستقیم بطرف شمال شرق تا )پیلر نمبر  کیلومتر امتداد یافته و از آن  70(  به فاصله تقریبا

ل رفته که به سمت غرب آن در خاک ایران بند به بعد در حصه خوابگاه و حواشی نادعلی بطرف شما
کهک قرار دارد و در ادامه چند نهر دیگر اعمار شده و خط فاصل پس از گذشتن از کنار نیزارها 

با علمت رسیده که بطرف شمال شرق میلن نموده و با عبور از وسط هامون صابری به سیاه کوه 
پخته کاری  سرخ: سرکهای طوط)خ .یافته استاد و از آنجا بطرف شمال امتد نشامی شده( 90)پیلر 

 را نشان میدهند که شاهراه هرات ـ قندهار را به زرنج  مرکز والیت نیمروز وصل میکنند(

 وظیفۀ دوم مکماهون: تقسیم آب دریای هلمند بین دو کشور:

این مشکل روشنی  آغازبر نیست کهمتن رسمی حکمیت مکماهون اصل دیگر بهتر از  نوشتههیچ 
اندازد. لذا قبل از هر تبصره دیگر الزم است متن مذکور را به استناد رساله ای که متعاقب امضای 
معاهده نهائی آب دریای هلمند از طرف وزارت اطلعات کلتور تحت عنوان "سوابق و اسناد 

ش به نشر رسید، دراینجا بطور مکمل اقتباس 1352حمل  12موضوع آب از رود هلمند" بتاریخ 

" قید 1905اپریل  10این سند تاریخی که زیر عنوان "حکمیت مکماهون، صادره کهک، مورخ . کرد

رسالۀ مذکور میباشد، زیر دو عنوان گنجانیده شده است: عنوان اول "مقدمه" حاوی ده فقره که در هر 
فقره معلومات مختصر دربارۀ سوابق و معضلت موضوع تقسیم آب گنجانیده شده و عنوان دوم 

 که نظر مکماهون را به حیث َحَکم ذیصلح دربر دارد. است ت" مشتمل بر ده فصل "حکمی

 :متن رسمی حکمیت مکماهون درباره تقسیم آباقتباس  

 مقدمه:

جنرال سر فریدریک گولد سمید بحیث حکم فی مابین افغانستان و ایران مؤظف بوده تا  فقره اول ـ
زمین و آب سیستان قطع و فیصله نماید. معزی الیه قرارداد ئلۀ حقوق ایران و افغانستان را درباب مس

م اظهار نمود و قرارداد مذکور به امضای وزیر 1872حکمیت خود را درباب هردو فقره درسنه 

م 1873 ایران درسنهامورخارجه پادشاه انگلستان و قیصرهندوستان رسیده ازطرف دولتین افغانستان و

 پذیرفته شد.

ارداد مذکور رودخانه هلمند در سیستان یک شعبه بزرگ توزیع آب یعنی رود دروقت قر فقره دوم ـ
سیستان را داشت که در محل انفصال آن از برای اینکه آب مکفی را گردانیده داخل این رود نماید، بند 

رودخانه هلمند از آنجا جلوتر به یک  ،گزی هلمند معروف به بند "کهک" یا بند سیستان موجود بوده
سر" معروف است، به نیزار هامون داخل  ته از نادعلی و به امتداد مجرائی که حاال به "سیخا رفرمج

م سیلب بزرگی که از مجرای قدیم نزدیک "شاه گل" جدا گردیده و این مجرای تازه 1896میشد. در

 اکنون به رود "پریان" معروف است.

 م1872رودخانه بزرگ اتفاق افتاد، دردراثر تغییراتی که در مجرای انهار و در مجرای  ـ فقره سوم

تنازعات مختلفه در باب آب فیمابین افغانستان و ایران بظهور رسید. از تحقیقاتی که کردند چنین 
معلوم میشود که تا چندی قبل مامورین مسئول طرفین یعنی حکام سیستان و چخانسور همیشه این 

دند. این مامورین که احتیاجات آب یکدیگر منازعات را مابین خود شان دوستانه قطع و فصل می نمو
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و فصل منازعات ابراز کمال قابلیت و معرفت حسب دلخواه و  عرا بخوبی میدانستند، همواره در قط
 رضائیت خاطر طرفین نموده اند.

حیف است که درین چند سال گذشتۀ اخیره یا به جهت تغییرات مجرای بزرگ یا به علت  فقره چهارم ـ
کشیدگی در روابط طرفین، هرچه سبب باشد، معلوم گردید که قطع و فصل دوستانه مشکلت متعلقه 

م رشته مسائل آب پیدا شد که جزوی و 1902و  1900به آب حاال صورت پذیر نیست. مابین سنوات 

لی از اهمیت بود، اما به علت کشیدگی روابط باعث غلط فهمی طرفین و مزید سوء ظن بذات خود خا
م مشاجراتی به میان آمده 1902و مغایرت گردیده در آخر بواسطۀ کمی غیرعادی آب هلمند در سنه 

 کار بوضع نازک رسید و منجر به رجوع به حکمیت حالیه دولت انگلیس گردید.

شرطی که در تحت آن دولتن افغانستان و ایران حکمیت حالیه را قبول نموده اند، این است  فقره پنجم ـ
]دراینجا مقصد از  .فریدریک گولد سمید باشدسر این حکمیت بروفق مقصود قرارداد جنرال   که قرارداد

 قرارداد همانا نظررسمی یا به عبارت دیکر "فیصله نامه" است[

 قرارداد، خودم مقید به شرط مذکور میباشم.لهذا در تشکیل  ـفقره ششم 

آب این قرار بوده، این جمله را باید  قرارداد سر فریدریک گولد سمید در باب مسئلۀ فقره هفتم ـ
ا دانست و فهمید  نباید اقدامی به حدوث بنائی نماید، به منظور اینکه  که "هیچکدام ازطرفینصریحا

علوه برآن وزیر  در آبی که برای زراعت هر دوطرف رودهلمند الزم است، مداخله کرده باشند."
امور خارجه پادشاه انگلستان و قیصرهندوستان به حیث امضا کننده نهائی حکمیت بعد از مشورت با 

ره یکه فقره مندرجه فوق نباید به انهار دام مقرر نمود 1873 جنرال سر فریدریک گولد سمید در سنه

و موجوده یا انهار قدیمه و بایره و متروکه که تعمیر واجب و احداث آنها مطلوب باشد، راجع و 
 حفر انهار تازه نمیباشد، مشروط بر اینکه آب الزمه هر دوکنار کم نشود. عمفهوم شود و نیز مان

بطور واضح است که هیچ لزومی ندارد توضیح آن بشود، مگر دریک نکته قرارداد فوق  فقره هشتم ـ
ایران حق دارد مقدار آبی را که برای مشروب مخصوص یعنی چونکه حکم آن قرارداد این است که 

نمودن زراعت الزم باشد، حاصل نماید. محض رفع اشتباه در آتیه فقط این مسئله باید توضیح بشود 
 ران چه مقدار آب الزم و مکفی تصور شود.که از برای احتیاجات ای

از قرار پیمایشات و معاینتا دقیقه و تحقیقات عمیقه این کمسیون در سیستان مطالب ذیل را  فقره نهم ـ
ا مشخص و معین گردید:  واضحا

سیستان نسبت به قلت آب در زمان کثرت آب بیشتر صدمه میخورد. نسبت به صدمه ای که از  الف ـ
احتیاج و ضرورت آب برای مشروب نمودن زراعت میرسد، صدمه ای که به زمین و به حاصل، 

 .سال به سال از سیلب میرسد، خیلی بیشتر است

یرنورمال برخاسته است و درآن سالها در سیستان مسئلۀ کفایت آب فقط در سالهای استثنائی و غ ب ـ
خاک ایران با خاک افغان علی السویه صدمه خورده است. علوه برآن مسائل کفایت آب فقط آن وقت 
اهمیت دارد که راجع به زراعت بهار باشد، در وقتیکه آب رودخانه از همه اوقات کمتر است یعنی 

سال گذشته  35ین گردیده است که در عرض مابین میزان پائیز و نوروز. با وجود این محقق و مع

اوال به  شده است. علیهذا الزم است کهدرآن موسم آب در سیستان به اندازۀ جدی کم  فقط در سه سال
احتیاجات آب در موسم زراعت بهار تعمق بشود، زیرا فیصله ای که مبنی براحتیاجات آن فصل باشد 

 به بقیه سال هم مناسب خواهد داشت.
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ض مدت فیمابین موقع اعتدال شب و رز محاسبه مقدارعادی رودخانه هلمند با دقت تمام در عبعد ا ج ـ
ا محقق شده است  در کمال خان بنکه یک ثلث آبی که حاال به سیستان در روز پائیز و نوروز واضحا

ه و همچنین میرسد، برای آبیاری مناسب ساحات تحت کشت موجوده سیستان ایرانی خیلی کافی بود
ه آینده ساحات وسیع زراعتی توسط آن گنجایش دارد و برای احتیاجات افغانی مقدار مقتضیه توسع

 آب را هم می گذارد.

 علیهذا قرارداد حکمیت خود را از قرار ذیل ابراز مینمایم:فقره دهم ـ 

 : حکمیت

نباید هیچگونه ساختمان آبیاری که موجب مداخله در مقادیر آب مقتضیه آبیاری هر دو  فصل اول ـ
ساحل رودخانه تلقی شود، در هردو ساحل رود خانه صورت گیرد. اما هردو طرف حق دارند در 
خاک خود شان انهار موجوده را دایر داشته باشند و انهار قدیمه و بایره و متروکه را دایر و جاری 

و نیز از رودهیرمند انهار جدیده را احداث بکنند، مشروط براینکه مقدار آب مقتضیه آبیاری  نمایند
 طرفیم کم نشود.

مقدار آب مورد ضرورت آبیاری زمین های ایران که از بند کهک یا پائینتر از آن آب  فصل دوم ـ
ستان که حکمیت میگیرد، یک ثلث جمع آب رودخانه هلمند میباشد که داخل سیستان میشود. آن سی

جنرال فریدریک گولد سمید راجع به آن است، مشتمل برتمام زمین ها است که به هردو طرف هلمند 
 از بندر کمال خان و پائینتر واقع است.

بنابراین ایران مستحق است بریک ثلث مجموع رودخانه هلمند. این مقدار از نقطه ای  فصل سوم ـ
برای آبیاری زمین های هر دو کناره واقع در بندر کمال خان محاسبه میگردد که از آن برداشت آب 

 یا پائینتر از آن موقعیت دارد.

دراحداث بناها یا انهار از جانب افغانستان برای گردانیدن آب، برای زمین های  ـفصل چهارم 
سیستان، چنانچه در فوق مشروح شد، باید مالحظۀ این امر بشود که اقالً یک ثلث جمیع آب 

 نه هلمند برای استعمال ایران به بند کهک برسد.رودخا

به مقصد اطمینان و خاطر جمعی هردو طرف که با این قرار داد درست عمل میشود، و  فصل پنجم ـ
نیز برای رفع ضرورت به مراجعات جدیده به دولت انگلیس و رفع مصارف اعزام هیئت های 

االستقرار شامل اجزای قونسلخانۀ بصاحب منصب انگلیس که مهندس باتجربه باشد، مخصوصه، 
و صاحب منصب مذکور صالحیت خواهد داشت که هروقت از  دولت انگلیس در سیستان خواهد بود

طرفین یکی اظهار خواهش نماید، در قضیه مشتبهه یا متنازع فیها که درباب مسائل آب اتفاق افتد، 
حققت واقعه را برساند به استحضار  ،اقدام نمودهرأی خود را اظهار نماید و هروقت که الزم باشد

دولتی که مسئله به آن تعلق داشته باشد و نیز خواهد توانست توجه آنطرف یا اینطرف را معطوف 
بظهور علمات مهم خطری که نسبت به مقدار آب شان محتمل باشد، بواسطۀ اسباب طبیعی یا  نماید

کور بتواند بطور مناسب از عهده احداث کارهای آبیاری خود شان. محض اینکه صاحب منصب مذ
طرفین معزی الیه را خواهند گذاشت که بالمانع و به کمال آزادی به فرایض مأموریت خود برآید، 

 رودخانه هلمند و شعبات آن رود تا سر نهرهای که از آنها جدا میشود، راه داشته باشد.

بقاء و حفظ بند کهک از برای رفاه سیستان ایرانی اهمیت کلی دارد. بعید از امکان نیست  فصل ششم ـ
الزم بیافتد که بند از آنجا منتقل شده  آن اگرکه از گودشدن رودخانه در محل بند موجوده و پائیتر از 
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ران را بگذارد در صورتیکه این الزم باشد. افغانستان باید ای ،از محل حالی یک کمی باالتر بسته شود
که محل این بند را تغییر بدهد و به ایران این حق را منظور بدارد که نهری را که به فاصلۀ کمی از 

 چنین بند تازه الی رود سیستان الزم باشد، درخاک افغانستان حفر نماید.

ه است، رض رود پریان بستبالسویه اگر لزوم بهم برساند که افغانستان بند موجوده شاه گل را که بع
حرکت داده قدری پائینتر ببرد، انگاه ایران باید چنانچه قبل ازین قبول کرده است، افغانستان را در این 

 بند تا به مجرای نادعلی حق احداث نهری را در خاک ایران بدهد.

حقوقی که درباب رودخانه هلمند، وضع جغرافیای این نقطه درنظر خواهد بود که  فصل هفتم ـ
ً افغانستان ط به حیث ملکیت هلمند علیا، به او میدهد، بنابر حکمیت جنرال سر فریدریک گولد  بعا

سمید به منفعت ایران به اندازه مندرجه فوق مقید شده است. پس نتیجه آنست که ایران حقی ندارد، 
حقوق آبی را که با این طریق حاصل نموده است، بدون رضائیت افغانستان به دولت دیگری منتقل 

 .نماید

نمی توانم این قرارداد را بدون یک کلمۀ تحذیر )وارننگ( به هردو دولت متعلقه ختم  فصل هشتم ـ
نمایم: از احواالت تاریخی رودخانه هلمند در سیستان معلوم میشود که رودخان مذکور همیشه اوقات 

تمام متحمل تغییرات ناگهانی و مهم در مجرای خودش بوده است و تغییرات مذکوره وقت بوقت 
 نانهار دایره آنوقت را بایر نموده است. امکان دارد همچنی جرای تازه گردانده، جمیعرودخانه را به م

هلمند  زتغییرات در آتیه هم به وقوع برسد. علیهذا در احداث نهرهای تازه و توسیع انهار قدیمه که ا
ا اقدام بهصجدا میشود، باید دقت و احتیاط تمام م این کار با احتیاط الزم نشود،  رف شود. اگر احیانا

احتمال دارد که کار منجر به این شود که رودخانه را در چنین نقاط بکلی گردانیده باعث خرابی زیاد 
 ]پایان حکمیت[ هردو مملکت بشود، احتمال این خطر به ایران  و افغانستان هردو بالسویه میرود.

چاپ  ود هلمند" نشریه وزارت اطلعات کلتور،)برگرفته از رسالۀ "سوابق و اسناد موضوع آب از ر
 (11تا  6، صفحه 1352حمل  12اول، کابل 

 اتخاذ موقف جانبین دربارۀ حکمیت مکماهون:

حکمیت مکماهون تحت متعاقب نشرمتن ذیل در رسالۀ "سوابق و اسناد موضوع آب از رود هلمند" 
 ( درج گردیده است: 12عنوان فوق )صفحه 

( امیرحبیب هللا خان سراج الملة و الدیت، به 1905قمری )مطابق 1323رمضان م اری نامه چهط»

عنوان ویسرای هند اطالع داد که جمیع فقرات تجویز و فیصلۀ کرنیل مکماهون را امضاء و قبول 
نموده است، الی اینکه فصل پنجم قرارداد مذکور و نقصی به مالحظه میرسد و آن عبارت است از : 

به گردش کردن مهندس )متذکره فصل پنجم( که تاکدام تا بند و کجا و جای  تفصیل مزید راجع
سکونت او بکدام زمین و به چه عنوان خواهد بود و باالخره توضیح اینکه به افسر انگلیسی اجازه 
داده شود تا بند کمال خان گشت و گذار نماید. فقره پنجم مورد موافقت سراج الملت والدین واقع 

  نست آنرا امضاء و قبول نماید.نگردید و نتوا

دولت ایران عدم قبول خود را به حکمیت مکماهون با ارائه این دلیل که حاکمیت مذکور براساس 
 «.....حاکمیت گولد سمید نیست، به برتانیه اطالع داد.

مندرج فصل پنجم حکمیت در مورد ضرورت و لزوم موجودیت یک مهندس  توضیحاتاز هدف 
سرحد روشن بود و  ن ساحاتآدر  او انگلیسی برای بازرسی دائمی از سرحد و آزادی گشت و گذار
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اما  ،را اقامه کند و از قبول آن ابا ورزد یامیرحبیب هللا خان خواست برای رد این پیشنهاد دلیل
مفاد فصل پنجم را طوری وانمود کرد که مهندس انگلیسی  1905می  18بتاریخ  ویسرای هند

ان درجواب افغانستصورت دائمی در نصرت آباد سیستان برای این وظیفه مستقر خواهد شد. امیر ب
 35در صورتیکه قرارداد غیررسمی گولد سمید مدت »آگست همان سال نوشت:  11ویسرا بتاریخ 

ه بود، با آنکه مکماهون به زحمات زیاد فیصلۀ مکمل رسمی سال بدون منازعات طرفین قبول شد
میشود به تحریک محرک خواهد اگر  ،نزاع باید درصد سال واقع نشودخطر  ،کرده چه معنی دارد

بازهم اگر منازعات شود و ضرورت ثالثی شود به قرار   .بود و برای این تحریک ادعا خواهد داشت
ع داده خواهد که ملزمت دولت هند حاضر باالی کار ثالث خود شود. احتیاط سررشته گذشته اطل

اد برای ملزم فقط از نقطه احتیاط است که درباره اقوام دوستدار ]امیر[ به اجازه ندادن به تردد آز
)وحید مژده: "روابط « رکت نامناسبی نسبت به آن نشود.افغانستان و بی تهذیبی شان دارم که ح
 (22، صفحه 1389ابل ، کانتشارات میوند،  سیاسی ایران و افغانستان در قرن بیستم"،

ی بوده که افغانها در حقیقت ناشی ازهمان عقده های"بی تهذیبی" افغانها در برابر انگلیسها  احتمالالبته 
صلی از حضور ت که هدف ابرکشور داشتند و اما امیر میدانس از مدتها قبل در برابر تهاجم انگلیس

و تحریک آنها در برابر یک افسر انگلیسی همانا دامن زدن به اختلفات بین افغانستان و ایران 
 بود. و استفاده سیاسی انگلیس برای بقای شان در منطقهیکدیگر 

همین ترتیب دولت ایران نیز با دلیلی اینکه حکمیت مذکور موافق به حکمیت گولدسمید نیست، از به 
ا باید محدود به حل مسئلۀ آب و ول حکمت مکماهون ابا ورزید و علوه کرد که بق این حکمیت صرفا

به افغانستان و  آن دریا باز اینکه به موجب این حکمیت دوثلث آ زو نی ب هیرمند می بودآاستفاده از 
دائمی و تعیین یک مهندس  یک ثلث به ایران تعلق گیرد، دلیل آن برای دولت ایران مشخص نمیباشد

 برای نظارت براجرای این حکمیت منطقی و موجه پنداشته نمیشود. انگلیسی

د هلمند از طرف هردو کشور این ترتیب موضوع حکمیت مکماهون در مورد تقسیم آب روبا 
 ابرجا ماند.در زمینه پ افغانستان و ایران رد گردید و موضوع اختلف

 )ادامه دارد(
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