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م١٤/٠٨/٢٠١٠                                     وحيد مژده 
                                      

  روابط سياسي افغانستان و ايران
  سومقسمت 

 از سقوط امان اهللا خان تا سقوط ظاهر شاه
 ) ميالدی١٩٧٣-١٩٢٩(

يجاب می فايق آمدن برمشكالت داخلی ا. پس از بقدرت رسيدن نادر خان در افغانستان، آشور با مشكالت بزرگ مواجه بود
در رابطه با . نمود تا دولت جديد با آشور های ديگر بخصوص آشور های منطقه  وهمسايه روابط دوستانه بر قرار سازد

ايران قرار داد های منعقده در دوران امان اهللا خان بقوت خود باقی بود و روابط سياسی نيز در سطح سفارت برقرار باقی 
دی وروابط ميان دوآشور در هرسال، تابع شرايط اقليمی زمستان سال قبل و ميزان از اين دوره ببعد گرمی يا سر. ماند

به اين معنی آه هرگاه زمستان سرد وميزان برفباری در آوهستان های برفگير . برفباری در مناطق مرآزی افغانستان گرديد
مشكلی در روابط ايجاد نمی شد ولی مناطق  مرآزی بحد آافی می بود، جريان آب سال بعد در هيرمند فراوان و درنتيجه 

هرگاه ميزان جريان آب بعلت خشك سالی آاهش می يافت، اعتراضات داخلی در ايران باال می گرفت  ودولت ايران نيز برای 
 . نجات از فشار های داخلی گناه آمبود آب را بدوش افغانستان می انداخت

را برای طرح خواست های خود در مورد آب هيرمند مساعد با توجه به مشكالت افغانستان در داخل، ايران زمينه 
 نهر شاهی به امضاء رسيد و ۀ آب هلمند از دهنۀ درمورد تقسيم بالمناصف١٣١٠يافت چنانچه سه پروتكل درماه جدی 

 سفير ايران در آابل، تقسيم آب درچهار برجك يعنی باالتر ازبند آمال خان  و حتی تقليل ١٣١١ حوت ٧در مراسله 
 .   عادی وآرام بود١٣١٣ياری در هلمند وسطی و سفلی تقاضا شده بود، ولی روابط  دوآشور تا سال آب

البته .   در مرز افغانستان با ايران در مناطق موسی آباد، هشتادان واسالم قلعه اختالفاتی بروز نمود١٣١٣اما درسال 
 به هشتادان آه مربوط عالقه آهسان ١٨٨٥ سال  طوالنی داشت آه يكبار ايرانی درۀاختالف برسر اين مناطق سابق

 پاريس ايرانی ها از انگليس خواستار ۀبراساس معاهد. هرات بود، حمله بردند ولی افغانها اين حمله را عقب زدند
وی . نام داشت مامور تثبيت خط مرزی نمودند) ماآلين(انگليس ها جنرال قونسل خود در مشهد را آه . وساطت شدند
 . ق خواست ايرانی ها فيصله آرد وامير عبدالرحمن خان به اين فيصله انگليس ها نيز تسليم شدمسئله راطب

می گذشت در اثر عوامل طبيعی، عالمات ونشانه های ) ماآلين(اآنون آه نيم قرن از تثبيت خط مرزی بوسيله جنرال 
از آنجا آه در اين زمان ترآيه با . مرزی از بين رفته وتثبيت مجدد خط مرزی ايجاب حكميت آشور ثالث رامی نمود

آه ازطرف دولت ) جنرال فخرالدين التای(هردوآشور ايران وافغانستان روابط حسنه داشت، هردوطرف به حكميت 
  .ترآيه به دوآشور معرفی گرديده بود راضی شدند و وی خط مرزی  را سراز نو درين مناطق تثبيت نمود

  

  در پيمان سعدآبادافغانستان 
از آنجانيكه ايران با عراق . ستان، اساسی برای  همكاری سه جانبه را بنياد نهاداين وساطت ترآيه ميان ايران وافغان

نيز مشكالت مرزی خود را بامذاآرات دو جانبه حل نموده بود، زمينه برای ايجاد يك پيمان منطقوی ميان چهار آشور 
 عدم ۀ تا سرانجام عهد نامافغانستان، ايران، ترآيه و عراق مساعد شد و مذاآرات مقدماتی درين مورد صورت گرفت

تامين و استقرار صلح وامنيت در خاور (تعرض ميان اين چهار آشور درآاخ سعد آباد در نزديكی تهران برای 
اين پيمان شامل ده ماده بود وبر عدم تعرض و تشييد روابط .   به امضاء رسيد١٣٢٦ سرطان  ١٧به تاريخ ) نزديك

 . ناميده شد) پيمان سعد آباد(پيمان بنام آاخی آه آن به امضاء رسيده بود . تدوستانه بين چهارآشور فوق داللت داش
 ايران بار ديگر مسله آب هلمند را مطرح آرده وبا استفاده از روحيه مثبتی  آه بعد از امضای پيمان ١٩٣٨درسال 

ين مشكل را بشكلی آه خود سعد آباد در ميان زمامداران افغانستان در مورد ايران بوجود آمده بود تالش نمود تا ا
باقر آاظمی سفير ايران درآابل در مذاآرات با علی محمد خان وزير . ميخواهد ازطريق مذآرات دوجانبه حل نمايد

 . متن قرار داد چنين بود.  افغانستان قراردادی را در شانزده فقره به امضا رسانيدۀخارج
  

   قرارداد تقسيم آب هيرمند بين دولت شاهنشاهی ایران
 و دولت پادشاهی افغانستان

چون دولت شاهنشاهی ايران و دولت پادشاهی افغانستان هردو بالسويه مايل بودند آه راجع به تقسيم آب هيرمند  بين 
دومملكت قرارداد عادالنه ئی داده شود وبرای انجام اين مقصود قرارداد مخصوصی منعقد وامضآ نمايند، لهذا 

 : شرح  ذيل انتخاب نمودندنمايندگان مختار خود را به 
 از طرف دولت شاهنشاهی ايران جناب آقای باقر آاظمی سفير آبير دولت شاهنشاهی در آابل

  دولت پادشاهی ۀ ازطرف دولت پادشاهی افغانستان عاليقدر جاللتماب علی محمد وزيرامور خارج
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و اعتبار بودند در موارد ذيل موافقت نمايندگان مزبور پس از تبادل اختيار نامه های خود آه واجد شرايط صحت 
 . نمودند

  
  
 :  اولۀماد

 هيرمند آه به بند آمال خان ميرسد بين ۀدولتين افغانستان و ايران موافقت مينمايند آه همه ساله هر مقدار آب رود خان
 . افغانستان وايران از بند آمال خان ببعد بالمناصفه تقسيم شود

 :  دومۀماد
ر برجك الی بند آمال خان زايد برمقدار آبيكه فعًال برده ميشود مصرف نگردد، دولت افغانستان تعهد می برای اينكه از ده چها

 .  مزبور عالوه بر انهاری آه جاری بوده وهست نهر ديگر احداث وحتی تعمير ننمايندۀآند آه در فاصل
 :  سومۀماد

مقدار آبی را آه در بند آمال خان ميرسد تعيين می مامورين وميرابهای مجاز طرفين متفقًا همه ساله در فصل پائيز 
آنند واز بند آمال خان تا سيخسر مقدار آبی آه هريك ازطرفين بوسيله انهار منشعبه از هيرمند می برند، معلوم می 

صورت تقسيمات و اسامی انهار و . نمايند ودر سهم طرفين محسوب ميدارند به قسمی آه اين دوسهم مساوی باشد
اگر بعد ازاين تغييری در . ب هريك از انهار طرفين را پس از تشخيص به همديگر ابالغ خواهند نمودمقدار آ

صورتهای مزبوره الزم شود آه بخواهند آه دريك جا اضافه و در عوض جای ديگر آسر آنند، به يكديگر اطالع 
 . خواهند داد

 :  چهارمۀماد
دخانه وانهار طرفين را مامورين فنی افغانستان وايران به خرج دستگاهها و ادوات الزمه برای تعين مقدار آب رو

دولتين بالمناصفه تهيه آرده در محل های مناسب از بندآمال خان به بعد نصب  نموده ودرصورت لزوم مجرای رود 
 . خانه را نيز در بند آهك الی سيخسر تنظيم می نمايند

 :  پنجمۀماد
 هلمند از بند آمال خان بوجه عادالنه آه منظور اين قرار داد است صورت گيرد، برای اينكه تقسيم و تنظيم آب رودخانه

مامورين فنی طرفين در نقاطی آه مناسب بدانند در خاآهای خود مقسم های دايمی خواهند ساخت و مخارج ساختن اين 
ی آه می برند، عهده دار مقسم ها راطرفين متعاهدين بعد از حصول توافق نظر يكديگر در طرح آن به تناسب مقدار آب

 . خواهند بود
 :  ششمۀماد

تا ساختن سد و بند های دايمی، بند های گزی به قرار سابق ساخته خواهد شد واگر طرفين برای بستن بند ها به چوب 
 .  قيمت به يكديگر خواهند دادۀگز ضرورت داشته باشند به تادي

 :  هفتمۀماد
 هلمند از بند آمال خان منشعب شده وبه خاك طرفين جاری ميشود خاآی ۀدخان نهر هائی آه مستقيمًا از روۀچون دهن

می باشد، برای اينكه زياده و نقصانی در حصه هريك از طرفين پيدا نشود، دولتين متعهد ميشوند آه از تاريخ امضاء 
به ترتيب صحيحی اين قرارداد، منتهی تا چهار سال به مرور، آن دهنه ها را با آجر و آهك هريك به خرج خود 

 . بسازند
 :  هشتمۀماد

دولتين متعهد ميشوند آه هيچگونه اقدامات و عمليات ازبند آمال خان تا به ده دوست محمد خان و سيخسر آه مقسم 
 . آخرين است نخواهند آرد آه موجب نقصان يا نكث ميزان سهم هريك ازطرفين بشود

 :  نهمۀماد
موافقت می نمايند آه مامورين فنی و ميرابهائی آه مامور اجرای عمليات مندرجه در اين دولتين افغانستان و ايران متقابًال 

قرارداد هستند و همچنين عملجات مامور بستن و ساختن وپاك آردن وتنظيم بند ها و انهار بين بند آهك الی سيخسر آه اقدام  
 .  اسلحه ميتوانند با جواز به خاك يكديگر بروندبه آن بموجب اين قرار داد در خاك طرف مقابل مجاز شمرده باشد، بدون

مصالح و ادوات واشيائی آه مامورين و عمله ها برای انجام وظايف مندرجه درين قرارداد الزم دارند :  تبصره
 . تابرای رفع حوايج زنده گی خود در موقع خروج از سرحد همراه خود می برند از حقوق گمرآی معاف خواهند بود

 :  دهمۀماد
 بند ۀ اول در محل ديگر آه به منزلۀ هلمند باالی بند آمال خان به بستر جديدی منتقل شود مدلول مادۀدرصورتيكه رودخان
چنانچه پائينتر از بند آمال خان به :  چخانسور فعلی باشد با موافقت دولتين اجرا و تعيين مقسم خواهد شدۀآمال خان در عالق

دولتين موافقت می آنند ,  طوری عميق شود آه برای اراضی سيستان آبياری ممكن نشود بستر جديد منتقل و يا بستر فعلی 
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 اراضی سيستان از سهميه آبی آه در ماه اول تعيين شده است به رضايت طرفين تحت شرايط ۀدر اين صورت برای استفاد
 . جداگانه قرار دادی بدهند

 :  یازدهمۀماد
ار داد رخ دهد آه ميرابها و متصديان امر از حل آن عاجز و يا از حدود اگر هر گونه اختالفی در اجرای اين قر

 ۀ چخانسور از طرف دولت افغانستان و حاآم ورئيس ماليۀبه مرجعيت حاآم و رئيس مالي, اختيارات آنها خارج باشد
اتخاذ نمايند قاطع و رائی آه اين هيًات با اتفاق . سيستان از طرف دولت ايران يا نمايندگان آنها تصفيه خواهد شد

چنانچه موضوع مختلف فيه به اين طريق تا دوماه پس از تاريخ بروز اختالف حل نگردد بين مراآز . خواهد بود
 . طرفين به اسرع اوقات بطور قطع حل و تسويه خواهد گرديد

 :  دوازدهمۀماد
از آب هلمند را از بند آمال خان آه درين  استفاده ۀطرفين متعاهدين تعهد می نمايند آه هرگاه اتباع يكی از آنها طريق

قرار داد مندرج است بهم بزنند يا از مقررات آن تخلف نمايند فورًا در خاك خود اقدامات الزمه را برای رفع  آن بعمل 
 . آورده مقصرين را به مجازات قانونی برسانند

 :  سيزدهمۀماد
اد ترتيب استفاده از آب هلمند از بند آمال خان وسهم طرفين متعاهدين در ظرف دوماه از روز امضای اين قرار د

 . خود را در خاك خود به اطالع مامورين سرحدی و اهالی وساآنين اطراف رودخانه خواهند رسانيد
 :  چهاردهمۀماد

هريك ازطرفين متعاهدين هرچه زودتر پس از امضای اين قرارداد مامورين برای مراجعات و نظارت در اجرای 
 . قرارداد  تعيين و آتبًا به طرف مقابل معرفی خواهند نمودمواد اين 

 :  پانزدهمۀماد
اين قرارداد در ظرف سه ماه پس از تاريخ امضای آن به تصديق مقامات مربوط دولتين خواهد رسيد و نسخ تصديق 

 . شده درآابل مبادله خواهد شد
 :  شانزدهمۀماد

 . بر و مجری است اسناد صحه شده معتۀاين قرارداد پس از مبادل
  ١٣١٧) دی(آابل به تاريخ هشتم جدی 

 وزير امور خارجًه                                           سفير کبير دولت
  دولت شاهی افغانستان                                       شاهنشاهی ايران

 
 :اعالميه

بين دولت پادشاهی افغانستان وشاهنشاهی ايران موجود می نظر به روابط صميمانه دوستی وبرادری آه خوشبختانه 
باشد، در اين موقع قرارداد راجع به تقسيم آب هلمند بامضای نمايندگان مختار طرفين ميرسد، برای اينكه هيچ نوع 
نگرانی و سوءظنی بين ساآنين چخانسور وسيستان و بالطبع بين حكومت های دوطرف باقی نماند وساآنين طرفين 

 بتوانند با نهايت همرنگی و اعتماد متقابل به دوستی و همكاری همديگر اطمينان نمايند عالميه مشترك ذيل را مرز
 . امروز می نمايدۀامضاء و ملحق به قرارداد تقسيم آب هلمند مورخ

تان ندارد  دولت پادشاهی افغانستان اعالم ميدارد آه به هيچوجه مقصودی در تضيق و فشار ونرسيدن آب به سيس-اوال
قراريكه درماده اول قرارداد توضيح (وبه اين منظور اقداماتی راآه موجب نكث آب سهمی ايران در بندرآمال خان 

 .اجازه نخواهد داد, و از اين راه ضرر رساندن به زراعت و آبياری سيستان شود) يافته
رداد زراعت و آبياری سيستان است آه  دولت شاهنشاهی ايران اعالم ميداردآه يگانه منظور آن ازاين قرا-ثانيآ

زارعين از اين جهت درمضيقه وزحمت نباشند و هيچ مقصودی در بدست آوردن وسيله و بهانه برای مداخله در داخل 
 .افغانستان ندارد و پيوسته ترقی و تعالی افغانستان را آزرومند است

 ١٣١٧)دی(آابل به تاريخ هشتم جدی 
   سفير آبير دولت                             وزير امورخارجه 

 دولت پادشاهی افغانستان                                       شاهنشاهی ايران                      
  

  قرار دایکه مشکل آفرید
 قرارداد ۀمجلس وزراء قرارداد را همراه با اعالميه تصويب نمود ولی مجلس شورای افغانستان از تصويب اعالمي

نظر افغانستان اين بود آه قرارداد بخودی خود واضح و گويا بوده و آنچه آه در .  رد آردخودداری ورزيد و آنرا
درمقابل استدالل ايران اين بود . اعالميه آمده تكرار مواد اول، دوم و هشتم قرارداد است آه چنين تكرار موردی ندارد
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ه درآنصورت افغانها ميتوانند از بند آمال چ. آه قرارداد بدون شرايط مندرج در اعالميه، سندی بی ارزش خواهد بود
 .خان به باال بدون هيچ قيد و بندی از آب هيرمند استفاده آنند

 قرارداد از تصويب شورای ملی ايران گذشته است، بايد بدون هيچگونه ۀايران مًوآدًا اصرار داشت آه چون اعالمي
 ۀ برای رفع نگرانی دولت افغانستان، به هنگام مبادلتغيير و تفسير از تصويب مقامات مربوط افغانی نيزبگذرد اما

اطمينان ميدهم با :( ايران به سفير افغانستان تسليم داده شودۀاسناد، تصويب نامه ئی با مضمون زير توسط وزير خارج
ت مواد  ملحق به آن، استفاده از آب بند آمال خان به باال با رعايۀ اسناد مصوب قرارداد آب هيرمند و اعالميۀمبادل

از نظر دولت ايران مورد اعتراض نخواهد ) به منظور زراعت و آبياری افغانستان( دوم آن ۀقرارداد و مخصوصًا ماد
 ).بود

 زراعت ۀبه منظور توسع( بشكل)  به منظور زراعت و آبياری افغانستان(جانب افغانی پيشنهاد نمود آه عبارت
 .ن تغييری را نپذيرفتايران وارد آوردن چني. اصالح گردد) افغانستان

سرانجام دولت ايران تصميم گرفت تا اين مسئله را در . اين مذاآرات چندين سال بطول انجاميد آه به نتيجه نرسيد
به . شورای امنيت سازمان ملل متحد مطرح سازد ولی اين مسئله دارای اهميتی آه قابل بحث در آن شورا باشد، نبود

 .ر آردهمين علت از اين آار نيز صرفنظ
رد اين قرارداد موحب آشيده گی طوالنی در روابط ميان ايران و افغانستان گرديد و ايرانی ها برخالف نورم های 

 يعنی مدت شانزده سال ١٣٣٣قبول شده درروابط دوآشور، بارها خواهان تصويب اين قرارداد گرديدند و تا سال 
 وزارت امور خارجه افغانستان به ٨/٥/١٣٣٣يل را به تاريخ يادداشت ذ. ازتاآيد روی اين مسئله دست بردار نبودند

 .سفارت ايران فرستاد
 یادداشت

 شاهی افغانستان تعارفات خود را به سفارت آبرای شاهنشاهی ايران تبليغ و بانهايت احترام در ۀوزارت امورخارج
مون يادداشت مذآور آن  آن سفارت آبرای محترم مصدع ميگردد آه مض١٣١٨ مورخه ٦١٦جواب يادداشت نمره 

سفارت آبری بی اندازه مايه تعجب وزارت امورخارجيه دولت پادشاهی افغانستان گرديد زيرا آه يادداشت نمبر 
 وزارت امور خارجيه شاهی افغانستان درموضوع ترديد اعالميه قرارداد آب ١٣١٨ سرطان ٣ مورخه ١٢٩١

عاليقدر جاللتمآب وزيرامورخارجيه افغانستان در مالقات هكذا . هيرمند از طرف مجلس شوری پرواضح وقاطع بود
 سرطان خود باجناب سفيرآبير دولت شاهنشاهی ايران اين حقيقت را به جناب آقای سفيرآبير توضيح ١٦روز يكشنبه 

 نموده و در جواب تقاضای معزی اليه آه بايست وسايلی اتخاذ فرموده تا اعالميه به تصويب برسد تصريح فرمودند آه
 .شدن همچو چيزی امكان ندارد
 وزارت امورخارجه شاهی افغانستان زحمت افزامی ١٣١٨سرطان ٢ مورخه١٢٩١اينك باز به تاييد يادداشت نمره

شود آه چون اعالميه قرارداد آب هلمند رامجلس شورا تصديق نكرد لذالك قبوليت آن از طرف حكومت شاهی 
اگراين ترديد اعالميه .د بااعالميه مذآور يكجا صورت گرفته نمی تواندافغانستان قطعآ موردی نداشته تعاطی قراردا

به روابط دوستانه ونيك دولتين بنظر اوليای امور شاهنشاهی تاثيرات نامطلوبی مينمايد حكومت شاهی افغانستان 
وست جزاظهار تًاسف و تعجب چيز ديگری آرده نميتواند چونكه روابط يك جهتی ودوستی اين دولت همجوار ود

 با احترام. درنظر حكومت شاهی افغانستان مهمتر ومحكمتر از آن بوده است آه از همچو امری متاثر گردد
  

  ایران در برابر همسایگان در موارد مشابهموقف 
درحاليكه با اين جريان، روابط ميان ايران وافغانستان به سردی گرائيد درعين حال برای دولت افغانستان اهميت 

د تا درمورد طرزالعمل وتعامل آشورهای ديگر مسئله آب هلمند بيش ازپيش برجسته گرديد ودولت درصدد آن ش
درقدم اول توجه به اين نكته معطوف گرديد .  ايران و افغانستان به آسب معلومات بپردازدۀدرموارد مشابه با معضل

آه روش ايران باآشورهای همسايه ديگر اين آشور آه رودخانه هائی ازخاك ايران به آن آشورها جاری بوده، 
 ۀوزارت امورخارج. ان با همسايگان ديگرخويش در چنين موارد چه معامله ای داشته استچگونه بوده واير

افغانستان به نماينده گی های سياسی خويش درخارج در رابطه با جمع آوری معلومات دراين خصوص دستور داد و 
 .ا نداشته استدر نتيجه دو گزارش ذيل نشان داد آه ايران درين رابطه رعايت حال همسايگان ديگر خود ر

  ٣٠٢/٣٨٣/٢٢نمبر
 ٣/٨/١٣٢٦مورخ 

 وزارت مختاری دولت شاهی افغانستان در شرق اردن
 خاص وسری

 موضوع ادعای ایران بر دریای هلمند
 !س علی محمدخان وزيرصاحب امورخارجه.ج.ع
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يه امور  اول مديريت عمومی سياسی محترم وزارت جليلۀ شعب٤/٧/٢٦ مورخه١٠٤٣احترامآ به جواب مكتوب نمبر
خارجيه درباب ادعای دولت ايران بردريای هلمند افغانی عرض ميشود آه اين موضوع درجرايد عراق هيچ مورد 

مدير عمومی . بحث نشده است اما مانند اختالف ما، دربين دولت عراق و دولت ايران نيز اختالف موجود ميباشد
است، از ) آنجير(وديگری مشهور به ) دياله(يكی مشهور به آبياری دولت عراق شفاهًا چنين بيان نمود آه دو دريا آه 

مملكت ايران به عراق آبريزی ميكنند و از ابتدای غيرمعلوم تا اين اواخر قسمت بزرگ اراضی شرقی وشمالی 
وجنوب شرقی تاحدود شهر بغداد پايتخت مملكت عراق را آبياری ميكردند ولی اآنون ايرانيها قسمت بزرگ آب 

ور را جهت آبياری اراضی وسيع وجديدالتعمير حدود غربی مملكت خود تصرف آرده اند ودرموسم درياهای مذآ
ضرورت آب وقلت آن، آب درياهای مذآور راچنان ميگردانند آه قطره ئی از آن به مملكت عراق نميرسد وبه آن 

خصوصًا زراعت و سبب درموسم بی آبی، اراضی مزروعی وسيع وباغها و بوستانهای مردم عراق تلف ميشود 
بوستانها وباغهای واليت مندلی مملكت عراق آه قبًال با آبياری آب دريای آنجير معمور و آبادان بود وفواآه 

.  آفاق بود واز آن برای ملت ودولت عراق ميلونها پوند حاصالت عايد ميشد اآثرًا تباه شده اندۀوحاصالت آن شهر
ر دراآثر قسمت ها فيصد چهل ودربعضی قسمتها فيصد ده مستفيد نمی امروز عراقی ها از آبياری دريا های مذآو
 .باشند وهمه ساله ميلونها پوند خساره مندهستند

حتی ايرانی هادرقديم با آنكه به آب درياهای مذآور احتياج نداشته آب درياهای مذآور راتصرف ميكردند وعراقی 
 عثمانی معاهده ۀدريا های مذآور با دولت امپراتوری ترآيحتی زمانيكه درباب . هارا بی آب وخساره مند ميساختند

بستند آه درآن موقع عراق جز و امپراتوری عثمانی بود، باز هم در آب درياها دست اندازی ميكردند واگر تهديد 
امپرتوری عثمانی  را يقينـآ احساس ميكردند، قوت وقدرت عثمانی را دليل ميآوردند وبه دولت انگليس ودولت 

وقتی دول مذآور آميسونهای خود را می . وس استغاثه ميبردند ومداخله وحكميت شانرا استرجاع مينمودندزارر
فرستادند، آنها دل پرخون عراقی ها را نمی ديدند و از هياهوی آنها جانبداری ميكردند وقراری می گذاشتند همان آش 

مپراتوری عثمانی منقرض شد ومملكت عراق مجزا وقتی دولت ا. به تجاوزآاری وحق تلفی می پرداختند. همان آاسه
گرديد ودولت حاضرعراق تشكيل شد، دولت انگليس ميان دولتين عراق وايران در باب آب دريا حكميت نمود و 
قراری گذاشت اما دولت ايران بعد از اينكه ازحدود غربی مملكت خود امارت شيخ خزعل را برطرف آرد ونفوس 

اآن ساخت و بغرض تامين زنده گی آنها به عمران اراضی باير بی نهايت وسيع حدود آورد و در مناطق مذآور س
مذآور آغاز آرد بار ديگر موافقات قبلی را زير پا نهاد وآب دريا های مذآور را برای آبياری اراضی جديد حدود 

قوقی خود دادخواهی هرقدر آه عراق براساس اسناد ح. مذآور تصرف نمود وعراقی ها را بی آب وخساره مند ساخت
ايرانی ها هيچ اعتنائی نكردند وجواب دادند آه اگر . نمود و بادولت ايران گفتگو و مذاآره آرد فايده حاصل نگرديد

مملكت ايران درقديم به آب درياها ضرورت نداشته وگذاشته آه به مملكت عراق برود اآنون اين امر دليل ادعای 
مروزنفوس ايران زياد شده و دولت ايران مجبور است آه برای تًامين زنده گانی ا. حقوقی دولت عراق شده نمی تواند

ملت خود اراضی المزورع مملكت خود را آباد وبا آب دريا های مملكت خود آبياری آنند و اگر آب اضافه ماند آه 
اموش شده اآنون دولت عراق خ. ضرورت ملت ايران نباشد گذاشته ميشود آه به مملكت عراق برود واالخير

ومردمان مسكون در آن حدود با آب باران يا زا آب درياهای مذآور ياقنات ها به پيمانه قليل آشت وزرع مينمايد البته 
درزمان فراوانی وعدم ضرورت ايرانی ها آب درياهای مذآور به عراق ميآيد وفصل های آه در آن موسم ممكن 

 .است آبياری ميكند
 

 ١٣٢٦عقرب ١١
 دولت شاهی افغانستان درشرق اردنوزارت مختاری 
 خاص وسری

 موضوع ادعای دولت ایران بردریای هلمند افغانی
 :محترم علی محمدخان وزيرصاحب امورخارجيه: ج س.ع

 اين وزارت مختاری عرض ميشود آه آقای قزانچی نايب ٣/٨/٢٦ مورخه ٣٠٢/٣٨٣احترامأ به تعقيب مكتوب 
 واليت آوت آردستان عراق است درضمن صحبت خود ۀنون نايب الحكوم سابق واليت آردستان عراقی اآۀالحكوم

 عدد درياچه ها وشيله های مملكت ايران هستند آه قبًال آبهای شان به واليت آردستان عراقی ٢٠بيان نمود آه تقريبآ
ره زنده ميآمدند واراضی وسيع حدود سرحد آردستان عراقی را آبياری ميكردند و با زراعت اراضی وآبياری مذآو

اآنون به سببی آه ايرانی ها آبهای درياچه ها و شيله های مذآور . گانی چندين هزار مردم آردی عراقی تامين ميشد
راآامًال بطرف خود گشتانده اند واراضی جديد الزراعت وسيع مملكت خود را آبياری ميكنند، از اين رو اراضی 

 زيادی برای مردم حدود مملكت ۀر شده اند واز اين رهگذر خسارمزروعی قديمی حدود ما آامًال لم يزرع وخشك وباي
 .ما و دولت ما عايد گرديده است
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دولت عراق مطابق حقوق اخالقی وهمجواری ومتعاهدی باحكومت ايران گفتگوی زياد نمود ولی حكومت ايران 
اگر . كت خودرا تصرف نمائيمجواب دادآه اآنون نفوس مازياد شده ومجبوريم برای تامين زندگانی نفوس خود آب ممل

سابق آبهای مملكت ايران به مملكت عراق می ريختند ويا دولت ايران به موجب معاهده متعهد شده بود آه آب خود را 
به مملكت عراق بدهد سببش اين بودآه دولت ايران درين حدود مملكت خود قبًال نفوس نداشته و به اين سبب به آب 

آنون آه نفوسش زياد شده وبه آب مملكت خود ضرورت زياد پيدا آرده مجبور می ا. مملكت خود ضرورت نداشت
چون آب . باشد آه اول از آب مملكت خود مستفيد شود واگر اضافه ماند بنام حقوق اخالقی ديگری رامستفيد سازد

لكت عراق داده شود مملكت ايران فعًال برای تامين احتياجات خود ملت ايران آفايت نميكند مطمئن نيست آه برای مم
 .و لو اينكه ملت عراق حقوق اخالقی وهمجواری ومتعاهدی را از قديم صاحب باشند

با وجود اينكه درحقوق بين المللی مذآور است، دولتی آه آب مملكت او به مملكت ديگری ميرود و به آب مملكت او 
 از فالن حدود دريای خود فالن قسمت آب در مملكت مذآور سبب تُامين زندگی مردم شده وقرار معاهده ميباشد آه

خود را بنام حسن همجواری برای مملكت محتاج اليه بدهد ولی بعدًا به سبب آثرت نفوس ملت خود مجبور گردد آه 
جهت تامين حيات نفوس خود در همان حدود متعاهد، اراضی جديد را مزروعی بسازد  و يك قسمت آب متعاهدی خود 

ود ببرد البته حق دارد آه بهره برداری آند اما بقدری آه دولت محتاج اليه را بكلی از آب را تصرف نمايد وبكار خ
خود محروم نسازد اما دولت محتاج اليه قطعأ حق ندارد حتی به سبب آثرت نفوس خود، يك وجب اراضی طرف خود 

يه بقدری از حقوق اخالقی وهمجواری بايد دولت محتاج ال. راجديدًا قابل الزراعت بسازد و از آب بيشتر استفاده نمايد
خود وبصورتی از حقوق متعاهدی خود خود را مستفيد گرداند آه دولت صاحب آب آزرده و ناراض نگردد وتكليف 

 .  احساس نكند ومجبور نگردد آه از حقوق اخالقی اوچشم پوشی نمايد ودولت مذآور رابی آب آند
اين بود معلومات آه . آب به مانمی دهند آه آنرا گنجشك ما بنوشدفلهذا ايرانی ها در موسم ضرورت آب يك قطره 

  بااحترام. نايب الحكومُه موصوف بما داد آه برای مزيد معلومات برای جاللتمآب فوقا عرض شد
  

    ميان دو کشور در سایر عرصه ها یمکار
 بدين ترتيب اوليای امور در افغانستان به اهميت موضوع پی بردند و از آن ببعد تالش بعمل آمد تا در رابطه با اين 

اما همكاری در زمينه های ديگر ميان دو آشور . آره با جانب ايران، محتاطانه برخورد صورت گيرداضوع در هرمذمو
 مجرمين ومتهمين به جرم را آه قبًال در زمان امان اهللا خان ۀنادرخان پروتوآول اعاد. از آغاز سلطنت نادر شاه آغاز شد

 . هـ ش تائيد و توشيح نمود١٣٠٩ قوس ٣٠بين دو آشور عقد وامضاء شده بود، بتاريخ 
و تعيين خط سرحدی در  قسمت هائی آه تحديد حدود نشده بود ) موسی آباد(در مورد رفع اختالف مرزی در منطقُه 

اين قرار داد را از طرف .  بين دو آشور عقد گرديد١٣١٣ حوت ١٦قرار دادی در يك مقدمه وچهار ماده به تاريخ 
 افغانستان واز طرف ايران ميرزا محمد تقی خان اسفندياری در آابل امضاء ۀر خارجافغانستان فيض محمد خان وزي

 . نمودند 
 رحيم اهللا خان وزير مخابرات افغانستان و ۀ ماده بوسيل١٩ پستی بين ايران وافغانستان مشتمل بريك مقدمه و ۀموافقتنام

 .سيد هـ ش به امضاء ر١٣١٧باقرآاظمی سفير آبير ايران در آابل در سال  
با وجود روابط نسبتًا خوب ميان دو آشور، آب هيرمند وعدم توافق برسر چگونگی توزيع آن، تاثير منفی خود را بر 
روابط فيمابين از خود برجای گذاشته وبخصوص در سالهای خشك سالی، آار به مشاجرات لفظی در مطبوعات می 

 .آشيد 
اختالف عمده را بين طرفين فراهم آورد ودر ايران زمزمه  اسباب سوء تفاهم عميق و١٣٢٦ظهور خشكسالی شديد 

جانب . هائی مبنی بر اينكه ايران بخاطر اين موضوع حتی حاضر به اقدام نظامی عليه افغانستان است، شنيده شد
 ايران تحت نخست ۀايرانی مدعی بود آه مقامات افغانی مانع جريان آب به سرحد مشترك دو آشور ميشوند و آابين

ايران پيشنهاد نمود تايك هيُات مشترك، همه مسير رود . موقف خصمانه ئی عليه افغانستان اتخاذ نمود) عالء(ی وزير
 را رد آرده بود اين پيشنهاد ايران ١٣١٧ قرار داد ۀ منضمۀجانب افغانی به اساس آنكه اعالمي. هلمند را بازديد آند 
 هلمند وسطی احداث تاسيسات آبياری را مدنظر داشت ۀان در ناحيمقارن با اين زمان، افغانست. را نيز رسمًا رد آرد

 .وجانب ايرانی اين اقدامات جانب افغانی را مانع اصلی رسيدن آب به سيستان ايرانی پيشبينی می آرد
از اينجا بود آه حكومت افغانستان پيشنهاد ايران را مخالف حاآميت وحقوق خود تشخيص نمود وبعضی آارهای نهر 

در سالهای بعد، ايرانيان در خاك خويش دست به اعمار .  ديگر تاسيسات مجوزه بر رود هلمند پيشرفت آردبغرا و
مثال ايران در خاك خود به اعمار بند های آبگردان پرداخت آه . تاسيساتی زدند آه موجب اعتراض افغانستان گرديد

ساخت وموجب خسارات بزرگ در خاك درهنگام سيالب های بهاری، آب را به جانب افغانستان سرازير می 
 .افغانستان می گرديد 

 در ايران به نشر رسيد، ١٣٣٢آه درسال  ) ١٣٣١اقدامات بنگاه مستقل آبياری تا پايان سال (درنشريه تحت عنوان 
 . اقدامات ساختمانی ايران درين ساحه چنين تشريح شده است



 
 

 
و شميره   ٧تر ٧  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  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

 

راعتی سيستان تصميم به ساختن سد های اساسی گرفت و  بنگاه مستقل آبياری برای تامين آب ز١٣٢٧درسال ) …(
 ١٣٢٨با اعزام مهندسين مطالعات الزم بعمل آورده و طرح های قطعی اين سد ها را تهيه آرد و در اواخر سال 

 . ساختمان سد های ميانكنگی و زهك شروع شد
و بوسيله دريچه های متحرك باز وبسته تشكيل گرديده  ) ٣٠/٤٠ و ٨٠/٥( اين سد ها مجموعًا از هجده دهانه با ابعاد

 ٤٥و ميتوانند .  متر در ثانيه منحرف می سازند٢٥آب رود خانه هيرمند را در دوشاه نهر اصلی به گنجايش . ميشوند
 .. هزار هكتار زمين را مشروب نمايند

تا بتوان تمام برای تكميل تاسيسات آبياری سيستان الزم است آه سد اساسی ديگری در محل لخشك ساخته شود 
  ... اراضی سيستان را بصورت صحيحی آبياری نمود

  
  ۀ وادی هلمندژافغانستان و پرو

اما در افغانستان آار های ساختمانی آه درقسمت عليای رود هلمند روی دست گرفته شد شامل بهتر ساختن وضع آب 
كی از درعصر امير حبيب اهللا خان نهرسراج برای آبياری بخش آوچ. دهی انهار قديمه و نيز احداث انهار جديد بود

قبل ازجنگ جهانی دوم دولت افغانستان باال تر از . اراضی اعمار گرديد آه دربخش وسطی رود هلمند موقعيت دارد
چون در . آغاز آرد آه اين آار تحت نظر متخصصين جاپانی آغازشد) نهر بغرا(نهر سراج حفر نهر بزرگی را بنام 

پس از . د بود، آار نهر بغرا به نيروی بشری اتكاء داشتآن زمان جاپان فاقد وسايل تخنيكی الزم برای اين مقص
 آار نهر بغرا آه ۀجنگ جهانی دوم نظر به مشكالتی آه جاپان به آن مواجه گرديد، افغانستان مجبور شد تا برای ادام

م برای اين منظور قراردادی با يك آمپنی امريكائی بنا. بدون وسايل تخنيكی ممكن نبود تدبير جديدی بيانديشد
در مورد احداث دو بند آبگردان بر فراز  رودخانه های هلمند و ارغنداب و حفر نهر های اصلی ) موريسن ندسن(

 . وفرعی مربوط به آن امضاء آرد
آمپنی به آار آغاز نمود و تشكيالت بسيار گسترده و پر مصرفی را درافغانستان بنياد نهاد آه هرگز در اين آشور 

) آاربر( زيرا در گذشته بعلت نيروی آار ارزان در افغانستان سعی ميشد تا پروژه ها بشكل .عقب مانده سابقه نداشت
فعاليت نمايند و متخصيصن خارجی پروژه ها نيز زندگی مرفه در حد آشور خود در افغانستان نمی داشتند، اما آمپنی  

 آن، به سطح معيشت ۀه در نقاط دور افتادامريكائی چنين نكرد وسعی نمود تا برای آارمندان خود در افغانستان ازجمل
ازطرف ديگر وزارت خانه های افغانی آه از . امريكا آه از هرآشور ديگر بلندتر بود، شرايط بود وباش فراهم آند

محتويات قرارداد آگاهی نداشتند، درخارج از حوزه هلمند وارغنداب نيز آارهای مختلف را  به آمپنی سپردند و 
 آارخود را در ۀعقد شده بود، اين جريان را به نفع خود دانسته داير)  مفاد+ تمام شد (داد آن بربنياد آمپنی هم آه قرار

در نتيجه وجوهی آه دولت جهت ساختن دوبند مذآور و نهر بغرا در نظر داشت به پايان . به هر سمت گسترش داد
اين امر موجب بروز .  بود، به ثمر برسدرسيد، بدون اينكه هيچكدام از آار هائی آه منظور اصلی در آن نهفته

 ۀاختالفات ميان حكومت و آمپنی امريكائی گرديد و شورای دوره هفتم در قضيه مداخله نموده سوابق موضوع و نحو
 . آار را مورد بررسی قرارداد

ه ئی نخواهد حكومت امريكا آه احساس آرد اگر آار اين پروژه در افغانستان به شكست مواجه گردد، افغانستان چار
داشت جزاينكه بقيه آار را به روسها بسپارد و درين صورت حيثيت امريكا صدمه خواهد ديد، در قضيه مداخله نمود 

  ميلون دالر ٥/١٨ ميلون و ٢١ بانك واردات وصادرات امريكا دوقرضه را به مبالغ ١٩٥٣ و ١٩٤٩ودرسال های 
 ارغنداب به انجام ۀبروی رودخان)  دهله( بروی رود هلمند و بند )آجكی(از همين مدرك آار ساختن بند . منظور نمود

 اين مصارف، ساليان زياد الزم بود تا نهرهای فرعی ۀباوجود هم. نهرهای اصلی بغرا  و ظاهرشاهی حفرشد. رسيد
.  آشت وزراعت شودۀحفر گرديده زمين های مورد نظر هموار آاری گردد و آماد) زاه بر(وآبرو های زاه آشی 

 ورشكستگی ۀ بی ثمر، اقتصاد آشور را به آستانۀدرهمه جا سخن از اين بود آه دولت باسرمايه گذاری درين پروژ
  .آشانده است

  
 ادامه دارد

  
 
 
 
 
 
 
 


