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  روابط سياسي افغانستان و ايران
  

 آغاز سخن
 

 اين خاک سخن در ميان است که در طول تاريخ ۀوقتی از ايران و افغانستان سخن می گوئيم، از گستره ئی بر پهن
در رابطه با مشترکات ميان . داده اندگاهی جدا و زمانی در مرزهای جغرافيائی مشترک، کشوری مشترک را تشکيل 

دوملت ايران و افغانستان بسيار سخن رفته است از جمله اينکه در جهان کمتر ملتی با هم اينهمه شباهت دارند و دراين 
جا لزومی به تکرار نيست ولی دو ملت هر قدر با هم نزديک و همانند باشند، وقتی ديوار مرزهای جغرافيائی آنان را 

ا سازد خواهی نخواهی به ناسيوناليسم خود ساخته پناه خواهند برد و با گذشت زمان نسل های جديد که در از هم جد
 ناسيوناليزم ۀحصار مرزهای از هم جدا زاده شده اند بجای شباهت ها به وجوه افتراق بيشتر می پردازند زيرا مشخص

 ۀجود يک ملت در دو يا چند کشور در جهان پديدو. اينست که هر ملت بايد خود را از ديگران متمايز احساس کند
 .نادری نيست

 . ديپلوماتيک ميان دو کشور همسايه و برادر ايران و افغانستان پرداخته امۀمن در اين کتاب به يک قرن رابط
 اصلی من در تحرير اين کتاب گذشته از عالقه من به پروهش در مسايل تاريخی، تشويق يک دوست از دست ۀانگيز
در شرايطی که حکومت مجاهدين در تحت ضربات طالبان آخرين ماههای حيات خود را سپری . ه نيز شامل استرفت

 دولت استاد ربانی کتاب کوچکی را در ۀميکرد، روزی شادروان عبدالرحيم غفورزی معين وزارت امور خارج
تيارم نهاد و ازمن خواست تا در  ايران به نشر رسيده بود دراخۀموضوع آب هيرمند که از طرف وزارت امور خارج

 .جواب مقاله ئی بنويسم
 يک مقاله چند ۀ مقدمات برای تحرير مقاله، مرا به گستره ئی رهنمون شد که بيش از حوصلۀتالش در جهت تهي

 افغانستان کتابی در مورد يک قرن روابط ميان ۀصفحه ئی بود و تصميم گرفتم تا به کمک اسناد وزارت امور خارج
فرصت اين کار در زمان حکومت مجاهدين ميسر نگرديد و با فتح کابل بدست طالبان، دور . و افغانستان بنويسمايران 

 طالبان ۀمدتها گذشت تا اينکه مولوی وکيل احمد متوکل به وزارت امور خارج. جديدی آغاز شد و کار به تعويق افتاد
 .منسوب شد

يريت دوم سياسی فرستاده شوم که بخش کاری اش کشور های شرق اين تغيير موجب شد تا من از مديريت سوم به مد
اين تغيير به من امکان دسترسی به اسناد در رابطه با يک قرن روابط ميان ايران و افغانستان را . ميانه و افريقا بود

 .فراهم آورد
ر و رو کردم و از بخش های  وزارت امور خارجه را زيۀدر مدت بيش از يکسال من هزاران ورق از اسناد راکد و پراکند

يادداشت های شخصی خودم از دوران جهاد و حکومت مجاهدين نيز در بخش دوم اين کتاب . مهم اسناد، يادداشت برداشتم
 .  اين کوشش همين کتاب استۀبرايم کارآمد بود که ثمر
 ۀاعمال نام(اند اين کتاب هم می تو.  اعمال مردمانی است که در آن عصر می زيستندۀتاريخ هر عصر نام

هرچند . دست اندرکاران جمهوری اسالمی ايران درمورد افغانستان بعد از پيروزی انقالب اسالمی باشد) ديپلوماتيک
در مواردی جمهوری اسالمی ايران به دليل جنگ با عراق با محدويت ها و مجبوريت هائی مواجه گرديد و مجبور 

اموش سازد، اما عملکرد های آنان خالی از اشتباه و حتی اشتباهات شد تا جنگ در مناطق مرکزی افغانستان را خ
سالها سياست اين کشور برای گرفتن امتياز به نفع شيعيان افغانستان، مسير هائی را درنورديد که به . فاحش نبود

ن ببعد از آ. خونريزی های زيادی منجر گرديد و سرانجام نيز با بقدرت رسيدن طالبان به شکست کامل مواجه شد
ايران مجبور به حمايت از دولت استاد ربانی گرديد درحاليکه خود در تضعيف و شکست همين دولت دربرابر طالبان 

 يازدهم سپتامبر پای امريکا را به افغانستان باز نمی کرد، امتيازاتی را که امروز شيعيان ۀاگر واقع. نقش عمده داشت
به همين دليل شعار های ضد امريکائی در . رن ديگر هم قابل تحقق نبوددر افغانستان از آن برخوردار اند در يک ق

جالب است که امروز کسانی در ضديت با امريکا در اين منطقه . ميان شيعيان در افغانستان و عراق رنگ باخته است
  .قرار دارند که روزگاری ايران آنها را به همدستی با امريکا متهم می کرد

بخش اول از آغاز . شده است) ترکيب( کتاب در خواهد يافت که کتاب از دو بخش کامًال مجزا  اينۀخواننده با مطالع
 جمهوريت در افغانستان را شامل است که با انقالب اسالمی ايران ۀقرن بيستم يعنی دوران حبيب اهللا خان تا پايان دور

 .قرابت زمانی دارد
ن قرن بيستم را احتوامی کند که فرازو نشيب های روابط ميان تنظيم های بخش دوم از کودتای کمونيستی در افغانستان تا پايا

در بخش دوم اين کتاب برای نخستين بار حقايقی برمال می شود که . جهادی با جمهوری اسالمی ايران برآن سايه افگنده است
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هد که ايران با نزديک شدن به رژيم تا کنون همگان از آن مطلع نبوده اند و شايد برای بعضی از خوانندگان اين احساس دست د
اما درهر نوع قضاوت از اين . نجيب در کابل به جهاد و مجاهدين پشت کرد و آنها را در برابر اهداف پاکستان تنها گذاشت

 ۀدست بايد به اين نکته مهم توجه نمائيم که ايران با محدوديت های ناشی از جنگ با عراق ناچار به کناره گيری از صحن
ش های سياسی افغانستان گرديد و زمانی هم که با پايان جنگ مجددًا قدم به اين عرصه نهاد، با بی مهری رهبران تنظيم کشمک

آنهائی که درصدد بودند برای جلب هرچه بيشتر کمک های کشورهای غربی و . های جهادی مستقر در پشاور مواجه شد
  .عربی عمدًا روابط خود را با ايران سرد نگهدارند

بخش اعظم از ماخذ اين کتاب اسنادی است که هنوز بصورت رسمی به نشر نرسيده و در دوسيه های مختلف وزارت  
خواننده چاره بنابراين در اکثر موارد وقتی من سندی را نقل می کنم، .  افغانستان روی هم انباشته گرديده استۀامور خارج

 اينکه اسناد وزارت امور خارجه مشمول حبس ابد نباشد و روزی به اميد. ای ندارد جز اينکه به روايت من باور کند
 .کسانی به اهميت آن اسناد پی ببرند، در صدد تنظيم آن برآيند وبدست نشر شان بسپارند

از مرحوم عبدالرحيم . در اخير وظيفه خود ميدانم از شخصيت های متفاوتی ياد کنم که مرا درين راه ياری دادند
 هوائی در مرکز افغانستان ۀت مجاهدين پس از سقوط کابل بدست طالبان که در يک سانحغفورزی صدراعظم دول

  ... امارت اسالمی افغانستانۀجان باخت و از مولوی وکيل احمد متوکل سابق وزير امور خارج
 

  وحيد مژده
  ١٣٨٩حمل 

 کابل
  

  
  روابط سياسي افغانستان و ايران

  
  بخش اول

)١٩٧٨-١٩٠١(  
  )١٩٠١-١٩١٩(دوره امير حبيب اهللا خانروابط با ايران در 

  
  افغانستان در طليعۀ قرن بيستم

  
 آهنين ۀاو مدت بيست سال با سلط. قرن بيستم برای افغانستان با مرگ پادشاه مستبدش اميرعبدالرحمن خان آغاز شد

 حکومت مرکزی بر  ۀ او بود آه سلطۀدر دور .بر افغانستان حكم راند و سيستم ملوك الطوايفی را درآشور برانداخت
 . بخش اعظم از کشور برقرار گرديد

 نيرومند ۀاو در انتخاب بين دو همساي.  انگليس ها بودۀاما اميرعبدالرحمن خان درسياست خارجی خويش تحت اراد
 تزاری در پيشروی به جانب شرق آگاه بود ۀبعنوان دوست وهم پيمان، انگليس را برگزيد زيرا از سياست های روسي

بقای خويش چاره را در آن ديد تا به خواست های انگليس ها تسليم شود وآار اين دوستی را تا آنجا پيش برد وبرای 
 . بخشی از خاك آشور را نيز به هند بريتانوی بخشيد) ديورند (ۀآه بدون مشوره با ملت با امضای معاهد

در دربار افغانستان انگليس ها دارای سلطه و اگر . در آغاز قرن بيستم ايران نيز با مشكالت بزرگ دست بگريبان بود
 تزاری آنترول می شد و درعين حال در خوان يغمائی آه در ايران گسترده ۀنفوذ بودند، دربار ايران بوسيله روسي

و ساير ) آارون(آنها با انحصار تنباآو و داشتن امتياز آشتی رانی در .  آافی داشتندۀبود، انگليس ها نيز بهر
در آن زمان ايران وافغانستان رابطه سياسی باهم نداشتند زيرا .  نفوذ خود را درين آشور گسترده بودندامتيازات، 

بين ايران و انگلستان ) ١٨٥٧( پاريس آه در سال ۀهيچكدام از دو آشوردارای استقالل آامل نبودند وبه موجب معاهد
 می خورد، فقط انگليس ها حق وساطت و صدور به امضاء رسيد، هرگاه روابط ميان اين دو همسايه به مشكلی بر

 . نهائی را داشتندۀفيصل
توظيف نموده بود تا به مشكالت تجار افغانی رسيده گی ) تجارباشی(افغانستان در شهر مشهد ايران شخصی را بنام 

ولی مسافرت اتباع دوآشور به خاك ) ١(درين شهر وجود داشت ) واقعه نگار(وشخص ديگری بنام . نمايد
  و ) پاسپورت( سفرۀشوريگديگر نيازمند تذآرآ

زيرا روابط عنعنوی ميان مردمان دوآشور هرگز مانعی در مسافرت اتباع شان به کشور های .  رسمی نبودۀاجاز
  . همديگر بوجود نياورده بود
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  تاثير تحوالت اروپا بر دو کشور ايران و اافغانستان
  

ا موجب گرديد آه برای دوآشور ايران در افغانستان هرگز نمی توانست خوش آيند  قرن بيستم تحول ديگری را در اروپۀاما طليع
آلمان بعنوان يك قدرت بزرگ در اروپا در حال قوت گرفتن بود آه ميتوانست موجب نگرانی آشورهای ديگر اين قاره . باشد

انسه آه ميخواست يك اتحاد اروپائی عليه فر. نيز طعم تلخ  شكست از آلمان راچشيده بود" آشوری آه قبال. بخصوص فرانسه باشد
 ايران و ۀاين وضع جديد امكان استفاد. آلمان شكل گيرد، سعی می نمود تا اختالفات ميان روسيه و انگلستان را آاهش بخشد

ستان امير افغانستان  ازيكی از دو قدرت انگليس يا روسيه بعنوان عامل تعادل قوا بر عليه ديگری را از ميان برد ولی در افغان
جديد يعنی حبيب اهللا خان بی توجه به اين تحول، هنوز هم اميدوار بود تا شايد بتواند با استفاده از رقابت ميان روس و انگليس 

را به افغانستان ضميمه سازد و آن بخش از سيستان را آه تحت آنترول ايران قرار گرفته است به ) ماوراءالنهر(درين منطقه، 
 .رداندافغانستان باز گ

حبيب اهللا خان آه در دوران تبعيد پدر از افغانستان، در بخارا ديده به جهان گشوده بود، تمايالت شديد ضد روسی 
انگليس ها سعی می . او ميخواست روسها از بخارا بيرون شوند وهمانند پدر به روسيه تزاری اعتماد نداشت. داشت

  .آردند از اين احساس امير به نفع خود سود برند
همزمان با اين جريانات، هند بريتانوی نيز دستخوش يك تغيير مهم گرديد و آن تقرر شخص مغرور و بلند 

 نفوذ انگليس در افغانستان ۀاين شخص درصدد بود تا دامن. بحيث ويسرای هند بود) لردآرزن(پروازی چون 
نقدر جلو رفت آه به منظور اعمال را گسترش بخشد و امتيازات بيشتری از امير جديد اخذ نمايد و درين آار آ

اين آار . فشار بر حبيب اهللا خان، تاديه آمك مالی ساليانه و ارسال اسلحه به افغانستان را به تعويق انداخت
سردار . موجب تشويق مخالفان انگليس در دربار امير گرديد تا از موقعيت بر ضد انگليس بهره بگيرند

در افغانستان بود اجازه يافت تا با آشور های ديگر چون ترآيه عثمانی، نصراهللا خان آه مخالف نفوذ انگليس 
 . ايران و آلمان رابطه برقرار نمايد

آه وضع را نامساعد ديد از پافشاری خود بر امضای قرار داد های جديد با امير موقتًا دست بر ) لرد آرزن(
شت و آن نزديكی و تفاهم ميان داشت ولی يك نگرانی مشترك ميان روس وانگليس در منطقه وجود دا

 . افغانستان و ايران بود آه بايد از آن جلوگيری ميشد
 تصريح نموده بود آه درهر اختالف ميان ايران و افغانستان، فقط Englo Persianقرارداد پاريس مشهور به 

ه ميان دو آشور بنابر اين انگليس ها می توانستند با فيصله های غير عادالن. انگليس ها حق وساطت دارند
با قرار دادن رود هيرمند ) ١٨٧٢(  در سال )(F.J.Goldsmithچنانچه گولدسمد . همسايه بدبينی ايجاد نمايند

 اختالف طوالنی ميان ۀبعنوان سرحد مشترك ميان دو آشور و سپردن بخش معمور سيستان به ايران، زمين
كسالی، آب هيرمند در سرحد مشترك دو آشور دوآشور را پديد آورد و از آن زمان ببعد، هرگاه بعلت خش

نيز چنين ) ١٩٠١(آاهش می يافت، روابط ميان ايران و افغانستان به وخامت می گرائيد چنانچه در سال 
  . حالت رو نماشد

  

  اختالفات مرزی و دخالت انگليس
  

د در مورد سرحد مشترك در  گولدسمۀ وقتی چنين اختالف بوجود آمد اميرحبيب اهللا خان از انگليس ها خواستار نقش
سيستان شد، زيرا ايرانی ها ادعا داشتند آه بعلت تغيير مجرای هيرمند، بخشی از خاك ايران را افغانها اشغال آرده 

ويسرای هند پس از ارسال نقشه، نامه ئی به اميرافغانستان . اند ودرين مورد از انگليس ها خواستار وساطت شدند
 :  آمده بودارسال داشت آه در آن چنين

 :  اعليحضرت١٣١٩ صفر ١١ راجع به مكتوب ١٣٢٠ ربيع الثانی ٢٥– و يسرای ١٩٠٢ جوالی سنه ٣١مكتوب 
فيصله گولدسمد بطور واجب زياده از بيست وپنج سال منظور  داشته شده الآن چند سال قبل نسبت به تغيير ) …(

 ۀند ماه انتظار رسيدن افسر ايرانی را برای فيصلمجرای رود هلمند مناقشات شده وآار دار افغانی برسرحد از چ
.  مقابله شده بودندۀحكام ايران به تائيد قونسل روسی آماد. رفته بود) ده دوست محمد(منازعه دارد و چند روز قبل به 

پس قونسل برطانی در رفع پرخاش آامياب گشته بمن اطالع داده اند آه جانبين برای پس آشيدن عساآر راضی شده 
تا مخابره و گفتگوی ديگر بعمل آورده .  خورد قيام داردۀبايك بدرق) ده دوست محمد(د اگرچه آاردار افغانی در ان

 . شود
 . به آن مهربان معلوم است آه اين حالت پرخطر می ماند

ی بوده دولت ايران بدولت انگلستان اظهار نموده آه عالوه بر تصرف نمودن زمين آه قبل چند ايام بی شك ملك ايران
خراب نموده اند ويك بند جديد بطرف جنوب ملك ) آهك(است، رعايای افغانی بند ايران را از بند سيستان به قرب 
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ساخته اند وبند دوم زيرتر بر آن رود، نزديك ده دوست محمد تيار نموده اند واينطور تمام رود هلمند را بطرف افغانی 
 .گردانيده اند

ازطرف دولت برطانی خواهش وساطت ) ١٨٥٧(سنه ) انگلوپرشين (ۀ شرايط عهدنامبنابراين دولت ايرانی موافق
 . وتعيين سرحد را نموده اند

در صورتيكه خالف ها مابين دولت ايران ودولت افغانستان برپا شوند، دولت ايران آن : در شرط مذآور مقرر است
برای اصالح .  داشت وجنگ نخواهد آردخالف ها را برای درست نمودن، بمساعی دوستانه انگليس رجوع خواهد

عمل شده بود، يك افسر برطانی بعنوان ) ١٨٧٢(اين مشاجره، دوستدار آن مهربان را اظهار می دارد طوريكه درسنه 
دوستدار اين اقدام را در فوايد صلح داشتی متحتم .  مذآور مقررآرده شودۀمنصف برای فيصله نمودن مشاجر

اظهار ازطرف آن مشفق، دوستدار اقدام نموده رضايت دولت ايران را حاصل خواهد ميشمارد وپس از قبولی اين 
 ) ٢.(نمود و برای فرستادن يك افسر تدارك خواهد آرد

 ۀامير حبيب اهللا خان دستورداد تا درمورد ادعای ايرانی ها تحقيق گردد وهنوز اين تحقيق به پايان نرسيده بود آه نام
 افسر ۀاصلت نمود و در آن تصريح شده بود آه هرگاه يكی از دوآشور بر فيصلبعدی ويسرای هند به آابل مو

 لندن در ۀبه لندن بفرستند و فيصل) سكرتری آف استيت(انگليسی اعتراض داشته باشند بايد اعتراض خود را آتبًا به 
 : متن مكتوب چنين است! مورد نهائی خواهد بود

 :  هـ ويسرای١٣٢٠نی  جمادی الثا٣٠  -١٩٠٢ اآتوبر ٣ ق ٢٠نمبر 
 مشاجرات بين ايران وافغانی ۀ جوالی در باب اهميت وضرورت فرستادن برطش افسر برای تصفي٣١تعقيب مكتوب 

 . در سيستان
باساس تحديد گولدسمد آه سی سال قبل براين معين آرده بود ودولت ايران مطابق شرايط عهد نامه از دولت برطانی 

ضايت آن مهربان را بزودی خواهش می آند و هم  اظهارمی نمايد آه مطابق به غور و خواهش نموده اند، دوستدار ر
 افسر ۀ قبول شده، اجراآت خواهد شد يعنی فيصل١٨٧١ گولدسمد آه درسنه ۀخيال آن مشفق به قراربند وبست فيصل

يصله بنمايد بايد آن بريطانی بدولتين ايرانی و افغانی رجوع آرده شود وهرگاه يكی از دو دولت اعتراض به آن ف
دوستدار ارقام نموده آه . بايد اخير باشد وبرهردو فرقه واجب و متحتم باشد. فيصله به سكرتری آف ستيت بدهند

ازدولت ايران خواهش آرده شود آه به اين بندوبست راضی شــــــود واز آن مهربان نيز خواهش می شود آه راضی 
 . شوند

ئی می نويسد آه درآن بجای تائيد وساطت انگليس ها، ابراز تمايل   آرزن نامه ۀماميرحبيب اهللا خان در جواب نا
 ١٥ مطابق  ١٣٢٠ رجب ١٣ سرحدی را افغانها و ايرانيان بين خود حل نمايند درين نامه آه ۀگرديده تا مشكل منازع

 : تحرير گرديده، چنين آمده است١٩٠٢اآتوبر 
 گولدسمد مرسولی آن مشفق از طرف آار دار افغانی با وجود تغيير ۀنقشپس از تحقيقات معلوم شد آه نسبت به ) …(
رود هلمند، هيچيك اضافه ستانی از حدود مذآور نشده وهيچيك ادعا بر آن زمين ها آه آنطرف خط فاصل ) مسير(

) هاز روی نقش" توضيح حدود افغانی مفصال( گولدسمد واقع است از طرف آار دار افغانی نگرديده ۀمطابق نقش
مابين ايران و افغانستان )  ١٨٧٢( جنرال گولد سمد آه درسنه ۀهرگاه همين نقشه مرسولی آن مشفق توضيح فيصل

 سال مقبول و ٢٥تصفيه شده است ميباشد و همچنانكه نوشته اند اين فيصله جنرال گولدسمد بطور واجب اضافه از 
نظر به اظهار دولت ايران راجع .  ومنظور داشته استمنظور بوده  است حال نيز اين دوستدار همين نقشه را مقبول

 مغربی رود بوده وحاال به جانب مشرقی ظاهر ۀدر آنار" به زمين هائی آه دراثر تغييرمجرای رود هلمند آه سابقا
 گولدسمد به آنطرف به جانب غربی خط ۀشده باشد می نويسم، راجع به اين اراضی متنازع فيه مشروط برآنكه در نقش

ر بوده باشد، دوستدار دعوی نمی آند وبه آارداران خود درچخانسور تاآيد می نمايد آه مداخله به ملك ايرانی ها مذآو
نكنند ونقشه موجود را حاآم چخانسور و حاآم سيستان با آار دار ايرانی آه مامور به انظار اين امر بوده باشد دربين 

 موجوده ۀهرگاه دولت ايران بخالف نقش. نشانه های واضح بگذارندگذاشته بطور دوستانه حدود طرفين را نشان داده و
و اضافه از حقوق سابقه خواهش گرفتن را داشته باشد بدوستدار معلوم نمی باشد اگر بشما معلوم باشد توضيح دارند 

 . آه سوال شان بوسيله آن مهربان جواب گفته شود
 ).از چخانسور بودتاخير چند روزه در صدور جواب فقط انتظار تحقيقات (

اما انگليس ها آه ميخواستند بنام وساطت وميانجگيری ميان افغانستان وايران، اختالفات را تشديد نمايند، نمی خواستند 
ايران وافغانستان بين خود اين مشكل را حل آنند وبه همين علت خواستند به امير بفهمانند آه ايرانی ها برداشت جانب 

 .  افسر انگليسی قابل حل وفصل نيستۀنمی پذيرند واين مشكل بدون فيصلافغانی از خط سرحد را 
لردآرزن به امير افغانستان خاطر نشان می سازد آه رود هلمند حد فاصل ميان افغانستان وايران نيست زيرا احتمال 

 : می نويسد١٣٢٠ شعبان ٢٢– ١٩٠٢ نوامبر ٢٤ق ٢٤ نمبر ۀدر نام. تغيير مجرای آن ميرود
اعتبار بر اصل رود هلمند ) ميدانند(ل خط سرحد را آه آرنل گولدسمد مقرر آرده بود طوريكه مهربان تاوي) …(

 آن مشفق تصور ميكنند آه خط حد بوسيله خط –برای خط حد مابين اين دو مملكت نمی نمايد بواسطه تغيير مجرا 
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 مذآور به امير شيرعلی خان و نقل دوم ۀ فيصلۀ  مقرره گولدسمد مقرر ميباشد آه يك نقل آن بمع١٨٧٢سرخ به نقشه 
معلوم ميشود آه در .  ارسال شده بود ١٩٠١ جوالی ٢٤نقشه مذآور تنها به امير عبدالرحمن خان بشمول مراسله 

سواد مفاد ( مذآور را در غور وخيال نياورده اند ۀ مذآور را مطالعه نموده اند وفيصلۀوارسی حدود، صرف نقش
 ).فيصله 

تا افسر بريطانی مقرر ومطابق به نقشه گولدسمد فيصله ونشان آاری نكند، اين مناقشه … :( ی گيردآرزن نتيجه م
 :وی بعدًا تذآر می دهد آه ) خاطر خواه فيصله پذيرنمی توان شد

 اين ۀبرای هم. دولت ايران تقاضای يك منصف را نموده ودولت بريطانی را درين باب ذمه داری سنگين می باشد(
 را بطور منصف برای انفصال اين مشاجرات )A.H..McMahon(ستدار معين نموده آه ميجر مك ماهون سبب ها دو

 سيستان شود ودوستدار را مسرت حاصل خواهد شد هرگاه آن مهربان احكام ۀمقرر نمايد واو را امر نمود آه روان
 ). اجه علی به رود هلمند برودفوری صادر نمايند آه ميجر مك ماهون را گذاشته شود آه به سيستان از راه خو

لردآرزن با تعيين مك ماهون غرض تثبيت خط سرحدی ايران با افغانستان، امير حبيب اهللا خان را در برابر يك عمل 
. انجام شده قرار ميدهد واميراز اينكه ايران بخاطر يك اختالف جزئی به انگليس مراجعه آرده است ناخوشنود است

نامه ئی نوشت وبار ديگر تاآيد نمود آه از طرف ) ١٩٠٢سپتمبر  (١٣٢٠ رمضان ٨ن در وی به جواب نامه لردآرز
وی با اشاره به . افغانها مداخله و تخلف مرزی صورت نگرفته و بار ديگر از روی نقشه تشريحات داده شده است

  :اينكه ايرانی ها به تحريك روسيه دست به اين اقدامات می زنند نوشت
ن افغانستان با دولت بريطانی عهد موافقت دارند اگر موقع برسد به معاونت خداوندی سد راه يك واخيراينكه چو) …(

از اينكه لشكر ايرانی در ملك سيستان خودشان آمده باشند . خصم قوی آه آن مهربان می شناسد اميد است شده بتواند
رانی ها به جهت مباحثات اينقدر امر جای خوف نمی باشد و اينكه آن مهربان باعث هستند آه بر قرار خواهش اي

جزوی مك ماهون آميشن خود را در سيستان روانه نمايند دوستدار هم ميخواهد يك افسر افغانی را با او مقرر بكند 
 ). ونسبت به تسهيالت عبورش اوامر صادر شد و افسر افغانی هم آخند زاده فقيرمحمد خان می باشد

 نگاشت و در آن بار ديگر تاآيد نمود آه ١٩٠٣ر به امير به تاريخ اول جنوری آرزن درجواب، نامه ئی مبنی برتشك
در صورتيكه يكی از طرفين بر آن اعتراض . فيصله مك ماهون به دولت های ايران و افغانستان ارسال خواهد شد(

در انگلستان ارسال نمايند وبايد فيصله دبير ) دبير مقاوالت(داشته باشند بايد اعتراض خود را به سكرتری يعنی 
  ). دولت ايران اقرار مذآور را قبول آرده است . خارجه قطعی باشد و پابندی آن به هردو فريق الزم باشد

  

  آغاز کار مک ماهون و مخالفت امير
  با نصب نشانه های سرحدی

  
ار خود را آغاز آردند ولی افغانها ازطرز آار وی شكايت مك ماهون و آميسيون همراه وی به سيستان رفتند و آ

داشتند و از طرف ديگر امير حبيب اهللا خان آه هنوز هم اميدوار بود به آمك وپشتيبانی انگليس خواهد توانست تمام 
مدشاه سيستان رابه افغانستان باز گرداند ومرز افغانستان با ايران درين قسمت در جائی قرار گيرد آه در دوران اح

زيرا گمان . موافقت نمايد) نشانه های سرحدی) (پلر(درانی قرار داشت، به همين تصور واهی حاضر نبود با نصب 
 به ويسرای ١٩٠٣ مارچ ٢٦وی در . ميكرد آه نصب نشانه های مرزی به معنی تثبيت آامل خط مرزی خواهد بود

 : هند نوشت
افسر افغانی بود آه از آن معلوم ميشد آه مك ماهون به حقرسی  اول به انتظار تحقيقات ۀتاخير جواب مراسل) …(

 ميل مربع تفاوت ظاهر شده پس از ١٧٦" رعايای افغانی نپرداخته و نسبت به نقشه مك ماهون و نقشه گولدسمد تخمينا
ت تحديد تحقيقات بسيار معلوم شد آه واگذاری اين حدودات از طرف مك ماهون نبوده بلكه به غفلت افغانستان در وق

 گولدسمد نشده هرگاه مك ماهون رعايت ۀگولدسمد شمرده شود زيرا در آن وقت نشان آاری سرحدات بر طبق نقش
 رعايای ايرانی بود مسترد می ۀحقرسی اتباع افغانی را به قرار فيصله گولدسمد می نمود و حدودات را آه تصفي

ملك خود قبول و به او رجوع نمود و ازطرف مك ماهون نمود، البته ايرانی برای نفع جزوی، نفوذات روسی را به 
درين مورد دوستدار از مك ماهون . حرف را بزرگ می نمود " نيز اصرار به نقشه گولدسمد شده، افسر روسی قصدا

برای دوستدار اينست بطوريكه در هنگام تصفيه گولدسمد ستون های حد بندی  برپا نشده، حال هم نصب . گله ندارد
ا آه ايرانی ها نشر خواهند آرد آه بعد از سی سال توانستيم به دل گرمی روس از خط حد بندی گولدسمد نشود زير

دوستدار توقع دارد آه به مك ماهون هدايت نمايند تا در قرار داد . اينطور نصب عاليم چه نتيجه خواهد داد. گذشتيم 
 داد قطعی گفته شود تا بتواند افغانستان با ادعای خود نامه خود، آن طريق مضامين را داخل ننمايد آه فيصله او قرار

 .راجع به سيستان اقدامات نمايد
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 دخالت روسها در ايران، انگليس ها را به حمايت از ۀامير حبيب اهللا خان درحاليكه تصور ميكرد با مطرح آردن قضي
ن خواست امير چنين جواب رد  خود به اي١٩٠٤ اپريل ١٣لرد آرزن طی نامه . نقشه های خود ترغيب خواهد آرد

 :داد
االن برای مك ماهون ضرور .  مك ماهون را قبول آرده اندۀدوستدار را مسرت حاصل شد آه آن مشفق فيصل) …( 

است آه به عمل بنای ستون ها بپردازد از اينكه آن مهربان تصور ميكنند آه ضرورت نصب ستون ها نخواهد بود 
يدهد در صورتيكه دولت برطانيه برای تجديد حدود ايرانی خطی را بگذارد وبرآن الآن دوستدار آن مشفق را نشان م

و عالوه برآن . ستون ها نصب نكند اين عمل تمام فوايد خود را از دست دادن است ودر آتيه منازعات را تجديد نمودن
آم خود در نصب ستون ها منتظر بنا آردن ستون ها خواهد بود و آن مهربان هم احكام به حا" دولت ايرانی معقوال

دوستدار يقين دارد آه آن مشفق براين تجويزات موافقت خواهند نمود و مك ماهون را هم الزم خواهد . صادر فرمايند
 . بود آه در مورد مسئله های متنازع فيه در باب آب پاشی بين رعايای دولتين فيصله بگويد

امير ازيكطرف تفاوت در : شكار بين دو مطلب وجود داشت امير حبيب اهللا خان تناقص آ١٩٠٣ مارچ ٢٦در نامه 
می داند آه در آن موقع در سرحد نشانه های سرحدی نصب ) غفلت افغانستان(نقشه گولدسمد ومك ماهون را ناشی از 

نكرده بود ودر عين حال بار ديگر ازانگليس ها می خواهد آه نشانه های سرحدی بر پا نكنند تافيصله قطعی بحساب 
. يد و آرزن هم به لحن آمرانه ولی ماليم به امير ميگويد آه به حاآم خود در مورد نصب ستون دستور صادر نمايدنيا

سرانجام  مك ماهون نيز فيصله خود را . البته امير نيز در مورد اصرار نمی آند زيرا چاره ئی جز اين آار ندارد
 . صادر آرد

  
 ١٩٠٥ اپريل ١٠حكميت مك ماهون صادرۀ آهك 

 :مقدمه
 : اولۀفقر

جنرال سرفردريك گولدسمد بحيث حكم فی مابين افغانستان وايران موظف بود تا مسأله حقوق ايرانی و افغانستان را 
 ١٨٧٢معزی اليه قرارداد حكميت خود را در باب هر دو فقره درسنه . در باب زمين و آب سيستان قطع وفيصله نمايد

 پادشاه انگلستان وقيصر هندوستان رسيده از طرف ۀامضای وزيرامورخارجميالدی اظهار نمود وقرارداد مذآور ب
 .  ميالدی پذيرفته شد١٨٧٣دولتين افغانستان وايران درسنه 

 : دومۀفقر
 هلمند در سيستان يك شعبه بزرگ توزيع آب يعنی رود سيستان را داشت آه درمحل ۀدروقت قرارداد مذآور رودخان
كفی را گردانيده داخل اين رود نمايد، بند گزی هلمند معروف به بند آهك يا بند سيستان انفصال آن از برای اينكه آب م

 هلمند از آنجا جلوتربه يك مجرا رفته واز نادعلی وبه امتداد مجرائی آه حاال به سيخسر معروف است ۀموجود بوده رود خان
 شد آه رودخانه مجرای بزرگ تازه را برای  ميالدی سيالب بزرگی باعث اين١٨٩٦درسنه . به نيزار هامون داخل ميشد

 . خود بريد آه از مجرای قديم نزديك شاه گل جدا گرديده واين مجرای تازه اآنون به رود پريان معروف است
 :  سومۀفقر

 ميالدی تنازعات مختلفه درباب ١٨٧٢در اثر تغييراتی آه درمجرای انهار و در مجرای رود بزرگ اتفاق افتاد، در سنه 
ازتحقيقات آه آردند چنين معلوم ميشود آه تاچندی قبل مامورين مسئول .  فی مابين افغانستان وايران به ظهور رسيدآب،

اين مامورين . طرفين يعنی حكام سيستان و چخانسور، هميشه اين تنازعات را مابين شان دوستانه قطع و فصل می نمودند
اره در قطع وفصل منازعات ابرازآمال قابليت و معرفت حسب دلخواه آه احتياجات آب يگديگر را بخوبی ميدانستند، همو

 .در ورضايت خاطر طرفين نموده اند
 : چهارمۀفقر

 اخيره يا به جهت تغييرات مجرای بزرگ، يا بعلت آشيدگی در روابط طرفين، ۀحيف است آه دراين چند سال گذشت
ما بين سنوات . متعلقه به آب حاال صورت پذيرنيست مشكالت ۀهرچه سبب باشد، معلوم گرديد آه قطع وفصل دوستان

 ميالدی رشته مسايل آب پيدا شد آه جزوی و بذات خود خالی ازاهميت بود اما بعلت غلط فهمی ١٩٠٢ و ١٩٠٠
 ميالدی مشاجراتی ١٩٠٢طرفين ومزيد سوءظن و مغايرات گرديده در آخر بواسطه آمی غير عادی آب هلمند درسنه 

 .  وضع نازك رسيد و منجر به رجوع به حكميت حاليه دولت انگليس گرديدبميان آمده آار به
 : پنجمۀفقر

شرطی آه در تحت آن دولتين افغانستان وايران حكميت حاليه را قبول نموده اند اينست آه قرارداد اين حكميت بروفق 
 . باشد) سرفردريك گولدسمد(مقصود قرار داد جنرال 

 :  ششمۀفقر
 . ر داد، خودم مقيد به شرط مذآور ميباشملهذا در تشكيل قرا



 
 

 
و شميره   ٩تر ٧  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 :  هفتمۀفقر
 : آب اين قرار بوده، اين جمله را بايد صريحًا دانست وفهميد آهۀقرارداد سرفردريك گولدسمد در باب مسئل

هيچكدام از طرفين نبايد اقدامی به حدوث بنائی نمايند بمنظور اينكه در آبی آه برای زراعت هر دوطرف رود هلمند (
 ۀ پادشاه انگلستان و قيصر هندوستان بحيث امضاءآنندۀعالوه بر آن وزير خارج). م است مداخله آرده  باشندالز

 ميالدی مقرر نمود آه فقره مندرجه ١٨٧٣در سنه ) سرفردريك گولد سمد(نهائی حكميت بعد از مشورت با جنرال 
متروآه آه تعمير واجب و احداث آنها مطلوب باشد، راجع  بايره و ۀفوق نبايد به انهار دايره و موجوده يا به انهار قديم

 .و مفهوم شود و نيز مانع حفر انهار تازه نمی باشد مشروط براينكه آب الزمه هر دو آناره آم نشود
 : هشتمۀفقر

قرار داد فوق طوری واضح است آه هيچ لزوم ندارد توضيح آن بشود مگر در يك نكته مخصوص يعنی چونكه حكم 
داد اينست آه ايران حق دارد مقدار آبی را آه برای مشروب نمودن زراعت الزم باشد حاصل نمايد، محض آن قرار 

رفع اشتباه در آتيه، فقط اين مسئله بايد توضيح بشود آه از برای احتياجات ايران چه مقدار آب الزم و مكفی تصور 
 .شود
 : نهمۀفقر

 اين آميسيون در سيستان مطالب ذيل واضحًا مشخص و معين ۀميقاز قرار پيمايشات و معاينات دقيقه و تحقيقات ع
 :گرديده
نسبت به صدماتی آه از احتياج و . سيستان نسبت به قلت آب در زمان آثرت آب بيشتر صدمه می خورد: الف

ضرورت آب برای مشروب نمودن زراعت می رسد، صدمه ئی آه به زمين و به حاصل، سال به سال از سيالب می 
 .لی بيشتر استرسد خي

در سيستان مسئله آفايت آب فقط در سالهای استشنائی و غير نورمال برخاسته است و در آن سالها خاك ايران با : ب
عالوه بر آن، مسايل آفايت آب فقط آن وقت اهميت دارد آه راجع به .خاك افغان علی سويه صدمه خورده است

با وجود . ه اوقات آمتر است يعنی مابين ميزان، پائيز و نوروززراعت بهار باشد، در صورتيكه آب رودخانه از هم
 سال گذشته فقط در سه سال در آن موسم آب در سيستان به اندازه ٣٥اين محقق و معين گرديده است آه در عرض 

 علی هذا الزم است آه اوًال به احتياجات آب در موسم زراعت بهار تعمق بشود زيرا فيصله ايكه.جدی آم شده است
 . مبنی بر احتياجات آن فصل باشد، به بقيه سال هم مناسبت خواهد داشت

 هلمند با دقت تمام در عرض مدت فی مابين موقع اعتدال شب وروز پائيز و ۀبعداز محاسبه مقدار عادی رود خان: ج
اری مناسب نوروز واضحًا محقق شده است آه يك ثلث آبی آه حاال به سيستان در بند آمال خان ميرسد برای آبي

 ساحات وسيع زراعتی توسط آن ۀ آيندۀ سيستان ايرانی خيلی آافی بوده وهمچنان توسعۀساحات تحت آشت موجود
 .  آب راهم ميگذاردۀگنجايش دارد و برای احتياجات افغانی مقدار مقتضي

 :  دهمۀفقر
  .علی هذا قرارداد حكميت خود را از قرار ذيل ابراز می نمايد

  
 حكميت

 :فصل اول
نبايد هيچگونه ساختمان آبياری آه موجب مداخله در مقادير آب مقتضيه آبياری هردو ساحل رود خانه تلقی شود، در 

اما هردوطرف حق دارند در خاك خود شان انهار موجوده را داير داشته باشند . هر دو ساحل رود خانه صورت گيرد
يز از رود هيرمند انهار جديده را احداث بكنند مشروط براينكه وانهار قديمه وبايره و متروآه را داير وجاری نمايند ون

 . مقدار آب مقتضيه آبياری طرفين آم نشود
 : فصل دوم

مقدار آب مورد ضرورت آبياری زمين های ايران، آه از بند آهك يا پائين تر از آن آب ميگيرد، يك ثلث جمع آب رود خانه هلمند 
سيستان آه حكميت جنرال فردريك گولدسمد راجع به آنست، مشتمل بر تمام زمين هاست آن . می باشد آه داخل سيستان می شود

 . آه به هردو طرف هلمند از بند آمال خان و پائين تر واقع است
 :فصل سوم

اين مقدار از نقطه ئی محاسبه می گردد آه از آن برداشت آب .  هلمندۀبنابراين ايران مستحق است بريك ثلث رود خان
 . اری زمين های هردو آناره واقع دربندر آمال خان يا پائين تراز آن موقعيت داردبرای آبي

 :فصل چهارم
در احداث بنا ها يا انهار از جانب افغانستان برای گردانيدن آب برای زمين های سيستان چنانچه در فوق مشروح شد 

 .  هيرمند برای استعمال ايران به بند آهك برسدۀ اين امر بشود آه اقًال يك ثلث جمــــــــع آب رود خانۀبايد مالحظ
 



 
 

 
و شميره   ٩تر ٨  له:د پا
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 :فصل پنجم
به مقصد اطمينان و خاطر جمعی هردو طرف آه باين قرارداد درست عمل ميشود و نيز برای رفع ضرورت به 
مراجعات جديده بدولت انگليس ورفع مصارف اعزام هيأت های مخصوصه، صاحب منصب انگليسی آه مهندسی با 

صاحب منصب مذآور .  دولت انگليس در سيستان خواهد بودۀستقرار شامل اجزای قونسلخانتجربه باشد، باال
 مشتبهه يا متنازعه فيها آه در باب ۀصالحيت خواهد داشت آه هروقت از طرفين يكی اظهار خواهش نمايد درقضي

اقعه را برساند با استحضار مسايل آب اتفاق بيافتد رای خود را اظهار نمايد وهروقت الزم باشد اقدام نموده حقيقت و
دولتی آه مسآله به آن تعلق داشته باشد و نيز خواهد توانست توجه آنطرف يا اينطرف را معطوف نمايد بظهور 
عالمات مهم خطری آه نسبت به مقدار آب شان محتمل باشد، بواسطه اسباب طبيعی يا احداث آار های آبياری 

 فرايض ماموريت خود برآيد، طرفين، ۀاند بطور مناسب از عهدمحض اينكه صاحب منصب مذآور بتو. خودشان
 هلمند وشعبات آن رود تا سرنهر هائی آه از ۀمعزی اليه را خواهند گذاشت آه بالمانع و به آمال آزادی به رودخان

 . آنها جدا ميشود، راه داشته باشد
 : فصل ششم

بعيد از امكان نيست آه از گود شدن رود خانه در محل بند . دبقا وحفظ بند آهك برای رفاه سيستان ايرانی اهميت آلی دار
 . موجوده وپائيزاز آن، الزم بيافتد آه بند از آنجا منتقل شده از محل حالی يك آمی باال تر بسته شود

منظور بدارد درصورتيكه اين الزم باشد، افغانستان بايد ايران را بگذارد آه محل اين بند را تغيير بدهد وبه ايران اين حق را 
 . آه نهری را آه به فاصله آمی از چنين بند تازه الی رود سيستان الزم باشد درخاك افغانستان حفر نمايد

 شاه گل را آه بعرض رود پريان بسته است حرآت داده قدری ۀبالسويه اگر لزوم بهم برساند آه افغانستان بند موجود
از اين قبول آرده است افغانستان را از اين بند تا به مجرای نادعلی حق پائين تر ببرد، آنگاه ايران بايد چنانچه قبل 

 . احداث نهری را درخاك ايران بدهد
 هيرمند، وضع جغرافيائی افغانستان طبعًا بحيث ملكيت ۀاين نقطه در نظر خواهد بود آه حقوقی آه درباب رود خان
 . سمد به منفعت ايران با اندازه مندرجه فوق مقيد شده استهلمند عليا به او ميدهد بنابر حكميت جنرال سرفردريك گولد

پس نتيجه آنست آه ايران حقی ندارد حقوق آبی را آه به اين طريق حاصل نموده است بدون رضايت افغانستان بدولت 
 . ديگری منتقل آند

 :فصل هشتم
 هيرمند ۀاز احواالت رودخان.  ختم نمايمبه هردو دولت متعلقه) وارننگ(نميتوانم اين قرارداد را بدون يك آلمه تحذير 

 مذآور هميشه اوقات متحمل تغييرات ناگهانی و مهم در مجرای خودش بوده ۀدر سيستان معلوم ميشود آه رودخان
 آن وقت را باير ۀو تغييرات مذآور وقت به وقت تمام رودخانه را به مجرای تازه گردانيده جميع انهار داير. است

علی هذا در احداث نهر های تازه و توسيع انهار . دارد همچنين تغييرات در آتيه هم بوقوع برسدامكان . نموده است
. احيانًا اگر اقدام به اين آار با احتياط الزم نشود. قديمه آه از هيرمند جدا ميشود بايد دقت واحتياط تمام مصرف شود

ن نقاط بكلی گردانيده باعث خرابی زايد هردو مملكت احتمال دارد آه اين آار منجربه اين شود آه رودخانه را در چني
  )٣.)(احتمال اين خطر به ايران و افغانستان هردو بالسويه می رود. بشود

  

  مالحظۀ امير در باب حکميت ماک ماهون
  

 می ٦مورخ  به جانب افغانی سپرد و اميرحبيب اهللا خان در جواب، طی نامه ١٩٠٥ اپريل ١٠مک ماهون فيصلۀ در 
 : عنوانی ويسرای هند نوشت ١٩٠٥

بخير " در باب آب پاشی و تحديد اراضی به فيصله و حكميت مك ماهون آه حسب تحريرات و منظورتا) …(
افغانستان فيصله شده جای حرف نخواهد بود لهذا حكميت مك ماهون وفيصله او را قبول آردم ولی مفاد فقره پنجم را 

ی قونسلگری می باشد و آرنل مك ماهون در حكميت مذآور ازطرف راجع به گردش مهندس انگليسی آه در اجزا
پس از . خود ذآر آرده در حال چون توضيحات طلب است درين خط نتواستم در رد و قبول آن چيزی گفته شود

 .دانستن رد يا قبول خواهم آرد
ود ولی امير حبيب توضيحات مك ماهون در مورد ضرورت مهندسی انگليسی برای بارزسی دايمی از سرحد روشن ب

 مفاد ١٩٠٥ می ١٨ مورخ ۀويسرای هند در نام. اهللا خان می خواست مودبانه برای رد اين پيشنهاد زمينه سازی نمايد
فصل پنجم حكميت مك ماهون را توضيح داد و نوشت آه يك افسر انگليسی بصورت دايمی درنصرت آباد سيستان 

 . آشور مستقر خواهد شدبرای وارسی امور مربوط به سرحد وآب بين دو 
 ديگری از واقعه نزاع بين رعايای ۀويسرای آه ميدانست امير در مورد رد اين پيشنهاد زمينه سازی می نمايد، در نام

افغانی و ايرانی به علت باز نمودن انهارجديد از طرف ايرانی ها نزديك نادعلی خبر داد آه گويا اين نزاع به وساطت 



 
 

 
و شميره   ٩تر ٩  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

و هميشه خطر نزاع خواهد بودتا وقتيكه اظهار قبوليت رسمی آن متعلق … (وی نوشت آه . آونسل انگليسی حل شد
 .)اعالم شود" به فصل پنجم رسما

 خويش به ١٩٠٥ اگست ١١امير حبيب اهللا خان در جواب بازهم بر موقف گذشته اصرار ورزيد ودرنامه مورخ 
 . ويسرای هند نوشت

 سال بدون منازعات طرفين قبول شده بود با آنكه مك ٣٥د مدت در صورتيكه قرارداد غير رسمی گولدسم) …(
اگر ميشود به . خطر نزاع بايد درصد سال واقع نشود.  مكمل رسمی آرده چه معنی داردۀماهون بزحمات زياد فيصل

اگر منازعات شود وضرورت ثالثی شود به ) بازهم(تحريك محرك خواهد بود وبرای اين تحريك ادعا خواهد داشت 
ر سررشته گذشته اطالع  داده خواهد شد آه مالزم دولت هند حاضر باالی آار ثالثی خود شود احتياط دوستدار به قرا

اجازه ندادن به تردد آزادانه برای مالزم  فقط از نقطه احتياط است آه درباره قوم افغانستان وبی تهذيبی شان دارم آه 
 .حرآت نامناسبی نسبت به آن نشود

مردم افغانستان آه حبيب اهللا خان از آن سخن ميگفت در حقيقت دشمنی و ضديت ونفرت مردم ) بی تهذيبی  (
افغانستان از استعمارگران انگليسی بود و هند بريتانوی می خواست باتحميل حضور يك افسر انگليسی در مرز ميان 

داشته باشد اما امير باوجود حرف ايران وافغانستان، هميشه فرصت تحريك و ايجاد اختالفات ميان دوآشورهمسايه را 
 خويش به آرزن ١٩٠٥ نوامبر ٢١شنوی واطاعت از انگليس، به اين خواست انگليس جواب رد داد و در نامه 

 : نوشت
تمام فقرات مندرجه  قرارداد مك ماهون را قبول و امضاء نمودم االآه در فصل پنجم نقصی مالحظه شده بود ) …(

 .تفصيل آنرا به آن مهربان نوشته بودم. نمايم نتوانستم آه امضاء و قبول 
در همين نامه، امير به آرزن اطالع ميدهد آه سرحد دار ايرانی طی نامه ئی فيصله مك ماهون در مورد تقسيم آب هيرمند 

اد آب چون دولت ايران ازقبول قرارد(در آن نامه امين نظام ايرانی نوشته بود . ميان افغانستان وايران را رد آرده است
قرارداد ) يعنی(آرنيل مك ماهون انكار نموده اند، قرارداد مذآور مجری نمی باشد و دولت ايران به وضع ما قبل آن 

 .) گولدسمد عمل می نمايد
دولت انگلستان به :  به دولت افغانستان اطالع داد آه١٩٠٥ دسمبر١٣ ق ١٦٠ويسرای هند طی نامه 

ستور داده اند آه از دولت ايران سوال نمايد آه اگر اقدام امين نظام د) مستر گرانت دف(شارژدافير انگليس 
ايرانی بموجب حكم آنها نبوده است به امين نظام خود حكم بدهند آه مكتوب خود را پس بگيرد و نيز بدولت 
ايران اطالع داده می شود آه چون ايشان خواهش حكميت نموده بودند حاال نمی توانند بوضع ماقبل مراجعت 
نمايند اما اگر بعد از مباحثه با شارژدافير بريطانی هم رضايت نداشته باشند بايد برخالف قرار داد مذآور 
بحكومت بريطانی مراجعت نمايند زيرا آه متعهد شده اند آه فيصله دولت موصوفه راقبول آنند بشرطيكه 

يران توضيح خواهد شد در صورتيكه اين مسأله هم بدولت ا. فيصله مذآور بروفق قرارداد گولدسمد بوده باشد
برخالف قرارداد مذآور بدولت برطانی مراجعه نمايند، دولت برطانی حاضر هستند باظهارات شان آامًال 
تعمق نمايند قبل از اينكه فيصله خود را اظهار بدارند اما دولت برطانيه نمی تواند بگذارد آه دولت ايران آه 

ف ديگر، اين قصد را عالم نمايد آه به قرار داد حكميت عمل نخواهد يكی از طرفين حكميت بوده است بطر
 . نمود

باالخره شارژدافير برطانی به حكومت ايران اطالع خواهد داد آه اگر دولت ايران در عرض مدت مناسب اظهارات خود 
  . بعمل خواهند آوردرا ننمايد دولت برطانيه قرارداد را قطعی تصور خواهند نمود واقدامات موثرانه در اجرای آن

  

  رد حکميت مک ماهون از طرف ايران
  

حكميت مذآور موافق به حكميت (بعد از اين جريان دولت ايران عدم قبول خود از حكميت مك ماهون را به اين دليل آه 
داشتی  طی يا١٣٢٦ سرطان ٣سالها بعد وزارت خارجه دولت افغانستان در . به دولت برطانيه اطالع داد) گولدسمد نيست

سفارت برطانيه در جواب توضيح نمود آه هر چند ايران حكميت مك .  اين آارشدۀازسفارت برطانيه درآابل جويای نتيج
 برطانيه هيچگونه استيناف رسمی تقديم ننموده لهذا در حكميت هيچ ۀماهون را قبول نكرده است اماچون به وزير خارج

  )٤. (ت برطانيه موردی نداشت ووضعيت قضيه هم آنرا ايجاب ننمودتعديلی وارد نگرديده واقدام مزيد ازطرف دول
  

 ادامه دارد
 

  


