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م٢٦/٠٨/٢٠١٠                                            وحيد مژده 
                                      

  روابط سياسي افغانستان و ايران
  قسمت چهارم

  
 سردار محمد نعيم وزير امور خارجه با هيأت امريکائی درمورد وادی هلمندمذاکرات 

در )  ميالدی١٩٦٥جوالی  (١٣٣٥دولت افغانستان درين مورد نگرانی شديد داشت و اين نگرانی در سرطان 
 وقت ويک هيًات امريكائی آه غرض سروی وادی هلمند به ۀم وزير امور خارجمذاآراتی آه ميان سردار محمد نعي
 . افغانستان  آمده بودند، منعكس شد

عبدالملك عبدالرحيم زی وزير : درين مذاآرات از جانب افغانستان غيراز وزير امور خارجه افراد ذيل حضور داشتند
لقيوم وعبدالرحمن پژواك مدير عمومی سياسی وزارت عبداهللا ملكيار، داآتر عبدا. ماليه ووآيل وزارت اقتصاد

  ). آه گزارش جلسه رانيز او مينوشت(امورخارجه 
در ابتدا سفير آبير امريكا اعضای هيًات امريكائی رابه وزير خارجه معرفی آرد و گفت آه هدف از ديدار وفد 

 . ادی هلمند است امور وۀامريكائی از افغانستان دانستن نقاط نظر حكومت افغانستان دربار
 فرستادن يك وفد از طرف اتازونی پيش آمد، افغانستان آنرا خيرمقدم گفت و در اثر ۀاز وقتيكه مفكور:  سردار نعيم

تجربه های طوالنی ضرورت زيادی حس می آرديم آه اقدامی برای چاره جوئی امور مربوط به وادی هلمند صورت 
 . گيرد 

يكی از . نكشاف وادی هلمند الزم است تا فهميده شود آه اين آار از آجا آغاز شدتماس با گذشته واز شروع عمليات ا
باداشتن اين پرابلم، آمی پيش از جنگ جهانی دوم . بزرگترين پرابلم های اجتماعی ما داشتن چند مليون آوچی است

ز آرديم وبا آمدن جنگ  نسبتًا مختصر آغاۀروی نقش.  آارها را آغاز آرديم تا انكشاف وادی هلمند صورتی بگيرد
بمجرد ختم جنگ دراثر اين مشكل . دوم جهانی، حكومت به پرابلم های ديگر مواجه شد و اين پروژه معطل ماند

 …اسعار…تبادله تجارتی به منفعت افغانستان . مجبور شديم تاين مسئله را دوباره روی دست بگيريم ) آوچی ها(
افغانستان واتارونی محكم شده بود، افكارهمه براين قرار گرفت آه اين آار بايك بدينگونه بعد از جنگ آه روابط ) ٧(

 اول مشكل ما، عدم تجربه وعدم معلومات آافی علمی در نزد خود افغانها ۀطبعًا نقط. آمپنی امريكائی شروع شود
  . برای صرف پول خود مجبور به اعتماد بوديم واين اعتماد را به آمپنی موريسن نموديم. بود

دليل آن . پس از قرارداد باآمپنی موريسن ديديم آه نافهميده به يك نقشه بزرگتر از آنچه آه قياس ميكرديم مواجه شديم 
 جامع و درستی تهيه نشده بود آه بصورت عمومی از طرف آمپنی بما داده ميشد  وآار خرده خرده ۀاين بود آه نقش

 . جاری گرديده بود
 درين آار مسئله را بجائی آشانيد آه مجبور گرديديم آه در صورتيكه بيشتر آارآنيم بايد اين طرز بی اصول پيشرفتن

از اينرو محتاج آانال های بيشتر . را بگيريم يا آنكه آانال های خودما بدون استفاده بماند) ايران(حق همسايه خود 
 زيرا نمی خواستيم حقوق همسايه خود را بواسطه نداشتن نقشه جامع، چند سال بعد مجبور شديم آه بند بسازيم. شديم

مراد من از اين تذآرات اينست آه روشن سازم آه . بگيريم واز طرف ديگر نمی خواستيم وادی هلمند را ترك آنيم
اگر يك نقشه عمومی موجود می بود، آنوقت تمام ساحه وحجم آار را . چگونه بی اساس واصول درين آار پيش رفتيم

 .صورت درست وبهتر آار راپيش می برديم ديده می توانستيم وب
درين وادی دفن گرديده ) اسعار مختلف(باالخره به جائی رسيديم آه می بينيم امروز بيش از صد ميلون دالر 

زمين آباد را .  آنرا در حد صفر ميتوان قرار داد،  درهمين حال از انكشافات ديگرهم باز مانديمۀامامتاسفانه تاحال نتيج
 . ولی به همان مقدار زمين آباد بدست ما نيامد آه از آن استفاده شود) ٨(يم از دست داد

بدينگونه آقای گورنر واعضای وفد حس آرده می توانند آه تاچه اندازه به مشوره های علمی شان احتياج داريم تا پول 
 .با سعی مشترك افغانستان وامريكا بطور مثمرصرف گردد ونتايج مطلوب از آن بدست آيد

 فكری درميان مردم ايجاد شده وحكومت ۀيك نكته بايد روشن گردد آه بعد از مرور سالها يك جريان مايوس آنند
چون يك نقشه علمی وقانع آننده موجود نيست برای رفع مسئوليت بحيث حكومت، مسئوليت . مسئوليت حس ميكند

 .  آنيم وادی هلمند پيداۀاحساس ميكنيم آه راهی برای به ثمر رسانيدن پروژ
چون قسمتی از عمرانات الزمه موجود است، برای رسيدن به يك نتيجه، بزودی از رهگذر منابع برق آجكی .…

وارغنداب ميتوان اميد داشت آه بايد آنرا بكار اندازيم وچه بصورت مستقيم وچه غير مستقيم بايد در انكشاف زراعت 
 .از آن استفاده شود

درمدت ممكنه اهميت دارد تا وادی هلمند بصورت يك آل به نتيجه ) وادی سفلی(باالخره انكشاف ساحه، چخانسور.…
 .برسد
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 وادی هلمند خاطر نشان ساخت آه به آنها فقط ۀدرمقابل هيُات امريكايی ضمن ابراز آمادگی امريكا برای آمك درپروژ
 .وز نمی آنددرمورد مطالعه درقسمت عليای وادی هلمند هدايت داده شده آه ازمنطقه خيرآباد تجا

يكی از اعضای هيُات امريكايی گفت آه در صورت پياده شدن پالنهای منطقه عليا، درقسمت سفلی آب آمی باقی 
  .ميماند

 هر چند هيًات امريكايی درين مالقات بصراحت درمورد عدم عالقمندی امريكا برای آار در وادی سفلی 
 ۀين بود آه امريكايی ها نميخواهند باآار در ساحسخن نگفت ولی انتباه جانب افغانی از اين مذاآرات ا

سردارنعيم خاطرنشان ساخت . سفالی وادی هلمند، ايران متحد مهم خود درمنطقه را از خود آزرده سازند
آه هدف ازآار درساحه عليای وادی هلمند تنها به نفع ما نيست بلكه جلوگيری از خطر سيالب را آه برای 

هيًات امريكايی تصميم درين . ان خسارات دايمی بدنبال دارد، نيز شامل ميشودهردو آشور افغانستان واير
مورد را به بازديد از وادی هلمند رابطه داد ولی امريكايی ها تاآيد نمودند آه وادی هلمند دوقسمت است 

مطالعات  ۀومحدود بودن ساحه آارشان تا خيرآباد را نيز چنين توجيه نمودند آه اصًال مامجبوريم برای ساح
 .خود حدودی را ازقبل معين نماييم

 اختالفات مجدد و راپورآميسيون بيطرف
 امريكا وساطت خود را در ۀ شمسی اختالف نظر دوآشور سبب آن گرديد آه اياالت متحد١٣٢٦درخشكسالی شديد 

ای مختلف  هردوآشور فهرست نامهای متخصصين آبياری ازآشوره١٣٢٧درسال . زمينه به هردوآشور ارائه نمايد
 .تعيين گرديد) آميسيون بيطرف(را به پيشنهاد امريكا مطالعه نمودند تا اعضای يك آميسيون بنام 

 يك مهندس محقق امريكائی به همكاری هردوآشور معلومات درباره آب وزارعت جمع آوری آرد ١٣٢٩درنيمه سال 
همچنين درتابستان همان .  بيطرف قرار گرفت آميسونۀ راپور مكماهون مورد استفادۀو اين معلومات ارزنده برعالو

اعضای هيًات افغانی عبدالحسين . سال نمايندگان هر دو آشور چندين بار در واشنگتن با هم مالقات و مذاکره نمودند
درهيات ايرانی آقای . بودند) عزيز(و وزير مختار شارژدافير سفارت، عبدالحميد) لودين(، انجنيرمحمد آبير)عزيز(
 .شرکت داشتند) خوشبين(ستشار سفارت آبرای آن آشور ودوآتور غالم حسين م) آرام(

 مفصل نمودند ۀبا هم مذاآر) آميسون بيطرف(يعنی ) آميسون مصب رود هلمند(اين هيًاتها راجع به دستورالعمل 
به .  نمودند نمايندگان هردو آشور اين دستورالعمل راامضاء١٣٢٩ مطابق سنبله ١٩٥٠سپتامبر ٧ودرنتيجه به تاريخ 

 ميالدی به وادی سفال در هر دوآشور مسافرت نموده مطالعات خود را ١٩٥٠اين اساس آمسيون بيطرف در اآتوبر  
 . در دوازده فصل درواشنگتن به نشر سپرد آه عنوان آن چنين بود ١٩٥١ فبروری ٢٨طی راپور 

Report of the Helmend River Delta Commession Afghanitan and Iran 
اين راپور بعد ها در مذآرات . بايد در نظر داشت آه اين راپور قبل از تعمير بند های آجكی ودهله ترتيب گرديده بود

 هلمند مورد استناد افغانستان قرار گرفت وبخاطر اهميتی آه داشت، بخش هائی ۀميان ايران وافغانستان درمورد مسئل
 .از آن در اينجا اقتباس می شود

 : راپورۀمقدم
آميسيون مصب رور هلمند مرآب از سه نفر متخصص امور آب وآبياری آه به موافقه طرفين از سه آشور بيطرف 

و دو آشور اآنون موافقه .  تقسيم آب رود هملند بين ايران و افغانستان تشكيل يافتۀانتخاب شده بودند، برای حل مسئل
به اين آميسيون هدايت داده شده بود آه برای تسهيل . دنموده اند آه از راپور فنی بيطرف را تحت غور قرار دهن

به عقيده آميسيون، راپور ذيل حاوی آن اساس مهندسی برای حل . مذاآره وحل مسئله، يك اساس مهندسی تهيه نمايد
آزادانه استفاده بعمل آمده ) ترمزآف ريفرنس(از مراتب فنی راپور های آميسيون های سابقه طبق شرايط . مسئله است

به عقيده اين آميسون، حكومتين می توانند با يك طرز نوين مذاآره به اساس تحقيقات مهندسی اين راپور، راه . است
 .حل رضايت بخش پيدا آنند

 : راپورۀتسليم نام
 مقدار آب مصب رود هلمند به حكومت پادشاهی ۀآميسيون مصب رود هلمند احترامًا راپور خويش را برمسئل

 اين ١٩٥٠متعاقب تقرر آيمسيون مصب رور هلمند در سپتمبر . شاهنشاهی ايران تسليم ميدهدافغانستان وحكومت 
آميسون بتاريخ شش اآتوبر در واشنگتن تشكيل جلسه داده پس از ترتيبات ومطلعات مسئله، بطرف آسيا عزيمت و 

ردو آشور وهمچنين از از رًوسای حكومتين ه. مدت های مساوی راصرف مطالعات محلی درايران وافغانستان نمود
 .مامورين آه بامسئله آشنائی آاملتر داشتند، مشوره گرفته شد

هنگام مسافرت، اعضای آميسيون موقع يافتند تا در هردو آشور در مورد مشكالت آبياری با زارعين هر دو طرف سرحد 
 . اين راپور شدۀتهيمذاآره نمايند و حين عودت به واشنگتن در اوايل ماه دسامبر آميسيون فورًا مصروف 

آميسيون اميدوار است آه محتويات اين راپور باسفارشها و پيشنهاد های مورد توافق طرفين، اساسی را برای موافقه 
 ..باداوم ومورد رضائيت طرفين برای تقسيم آب هلمند در منطقه مصب رودخانه تشكيل خواهد داد

                                     F.J. Dominguezفرانسيسكو دو منگز 
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                                            R. L. Lowryلوری . ل . روبرت
                                           C. E. .Webbوب . ای . آريستوفر

. ند  سه نفر فوق آه برای اين منظور از طرف دوآشور ايران وافغانستان توظيف گرديدند، متخصصين ورزيده بود
) روبرت لوری(استاد پوهنتون و در عين حال رئيس رياست آبياری آشورچيلی از امريكای جنوبی، ) دومنگز(

نكشافات منابع  منابع آب رياست اۀمنهدس شعب) وب. آريستوفر ای( امريكا و ۀمنهدس مشاور حكومت اياالت متحد
  .آشور آانادا بودند

 :فصل دهم
 ) نتايج(راپور آميسيون بيطرف تحت عنوان

 دلتا عبارت از حبوب زمستانی، گندم و جو آه در خزان زرع ودر بهار درو ۀ پيداوار عمده زراعتی منطق– ١٩١
شرايط ناگوار اقليمی آه در طول ايام تابستان در منطقه حكفرماست، غالبًا تمام احتماالت را از وارد نمودن . ميشود

.  وامكان ندارد زراعت درتابستان از نظر اقتصادی مفيد ثابت گرددآدام تغيير عمده در ترتيب فوق ناممكن می سازد
 آب به قسمی آه در تمام طول موسم آبياری بتمام اين اراضی آب رسانيده بتواند، موجب ازدياد ۀتنيظم ذخير

 آمبود آب آه در گذشته درين منطقه رخ داده، به استثنای سالهای خشكسالی، ناشی. محصوالت آشاورزی خواهد شد
در چنين موارد قلت آب از .  دلتا بوده استۀاز بی آفايتی درطرز بهره برداری آب از نهر های عمومی ناحي

 .سرچشمه موجب آم آبی نشده همكاری دوجانبه ميتوانست اين وضيعت را در هر حال بهتر سازد
 مقدار آب دلتا

قدار مورد ضرورت آه از آن استفاده درست  مقدار آبيكه ساالنه درصورت نورمال به دلتا رسيده هميشه از م– ١٩٢
 .شده بتواند بمراتب زياد بوده است 

 .  عادی آن آمتر نساخته است ۀ انكشاف پروژه های فعليه در قسمت های عليا، مقدار آب را دلتا از انداز– ١٩٣
 مانده آه از محزن  پروژه های فوق الذآر، آبهای سيالبی را تقليل خواهد داد امامقدار آب اضافی و باقی– ١٩٤

قسمت عليا به قسمت های سفلی خواهد رسيد در اثر تنظيم، برای  دلتا موافق به نياز های آبياری آن بيشتر آب خواهد 
 .رسانيد
 قرار معلومات تاريخی آه بدست آمده، آمترين مقدار آب در خشكترين سالها آه برای دلتا مسير گرديده بيشتر -١٩٥

 . آب بوده و اين مقدار دوچند مقدار آبی است آه برای آبياری درآن منطقه مورد نياز استاز يك ميليون ايكر فيت
 فوق شديد ۀاگر آب بصورت درست تنظيم گردد، قلت آب در دلتا در آينده از روی مصرف عادی منطقه به انداز

 .حتی زمانيكه پروژه های انكشافی درقسمت های عليا به تكميل هم برسد. نخواهد بود
 سال يكبار خشكسالی درين ٢٨العات بدست آمده در طول يك دوره نشان از آن را دارد آه بصورت اوسط در هر اط

منطقه واقع شده وبايد پيشبينی شود آه اين خشكسالی دوره ئی در آينده نيز واقع خواهد شد ودر حالت خشك سالی های 
درچنين مواقع آب هامونها غالبًا بصورت . تواندشديد، مخازن نيز بصورت آامل از آمبود آب جلوگيری آرده نمي

 موقتی مانند سابق آاهش خواهد يافت 
مدهشترين سيالب در .  دلتا عمومًا نسبت به خشك آبی بيشتر موجب ضرر گرديده استۀسيالب ها در منطق– ١٩٦
های سيالب درسابق آب.  واقع شد آن استثنائی بوده وگمان نميرود سيالب مدهش نظيرآن به آثرت تكرار شود١٨٨٥

پروژه های انكشافی از سيالب جلوگيری خواهد نمود . عمومًا بدون اينكه از آن استفاده بعمل آيد به هامونها ريخته اند
وجريان آب را بشكلی تنظيم خواهند نمود آه از مقدار اضافی جريان سيالب برای آبياری استفاده شود اما البته سيالب 

در تمام پالن های آينده از روی ضرورت واجبار بايد به اين .  دلتا زيان وارد خواهد آردهای مدهش مانند گذشته به
 . نكته توجه صورت گيرد تاسيالب های مدهش طوری آنترول شود تا آمترين خساره رابه دلتا وارد سازد 

 :نياز به آب در گذشته وحال
 هزار ايكر ١٤٩ آبياری می شد آه از آن جمله  هزار ايكر زمين درمنطقه دلتا١٩٠ در قديم بصورت اوسط – ١٩٧

 آب برای اين اندازه ۀساالنه بصورت تخمين جهعت تهي.  هزار ايكر آن در چخانسور واقع است ٤١آن در سيستان و
 :ضرورت، بشرح ذيل آب از رودخانه گردانيده می شد

  هزار ايكرفيت ٥٤٠سيستان 
  هزار ايكرفيت ١٦٠چخانسور 

 رفيت  هزار ايك٦٩٠جمله 
 آب بشمول يك مقدار آافی برای مصارف داخلی وذخيره آه طبق اندك تغيير مقدار اراضی ۀ ضرورت فعلي– ١٩٨

 :بين در مملكت تقسيم شده است قرار ذيل ميباشد
  هزار ايكرفيت ٥٥٦سيستان 

  هزار ايكرفيت ١٤٣چخانسور 
  هزار ايكرفيت ٦٩٩جمله 
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در اثر . در قسمت های عليا بيشتر از مناطق سفلی استفاده صورت گرفته از رهگذر چگونگی استفاده از آب، – ١٩٩
اينكه دوآشور بعد از . پروژه هائی آه در قسمت های عليا زير نظراست ميتوان گفت به نفع هردو آشور خواهد بود 

ر  به چه سيستم آب بين خود را قسمت خواهند آرد، به توافق دو آشور مربوط خواهد بود اما د١٩٥٠سال 
هرصورت، در هر توافق بايد اين اصل مدنظر باشد آه در سالهائی آه آب هيرمند آمتر از حد نورمال است، آب 

 .متناسب به قلت آن توزيع گردد 
 جديد در دلتا) آب شناسی(دستگاه های هايدروليك 

ه آه در آن دروازه های  بند ميان آنگی آه بر رودسيستان تعمير شده توسط انجنيران ايرانی طوری نقشه گرديد-٢٠٠ 
درين حالت سطح آب به اندازه آافی بلند رفته يك اندازه آب جريان پست به رود مشترك جاری . بلند نصب شده ميتواند

هرگاه دروازه های بلند اآنون نصب .  آار استۀالبته در شرايط فعلی نصب دروازه های پست در برنام. ميشود
تهيه خواهد ) يارود پريان( متناسب جريان پست بين رود سيستان و رود مشترك شوند، آنترول الزمه را برای تقسيم

چنين معلوم ميشود آه مسئله گشتاندن يك قسمت جريان پست آب به رود مشترك در اثنای چند سال آينده توسط . نمود
در اثر حفظ همين طريقه بسيار مقرون به صرفه صورت خواهد گرفت وبرای هر دو آشور مفيد خواهد بود زيرا 

جريان در رود مشترك، ميتوان اراضی ميان آنگی واراضی چخانسور را درشمال آهك توسط آن آبياری آرد ويك 
 در طول ماه های تابستان باز نگهداشته شده ميتواند تاسهم خود رااز جريان سيالب )pilot( پيلوت ۀنهر ديگر به منزل

 .در موقعيكه دربهار سطح آب بلند می رود، بگيرد
 درمورد ديگر پروژه هائی آه در سيستان يا چخانسور زيرا نظر گرفته ميشود الزم است تا  در قدم اول يك سروی -٢٠١

 . آامل اراضی وخاك منطقه بعمل آيد تا اراضی بهترين انتخاب گرديده وآب موجود بصورت افتصادی بكار افتد 
 تاسيسات مربوط آب درناحيًه عليای هلمند

توسط اين بند ميتوان . ينكه مخزن آجكی تكميل گردد، توسط ان آب بصورت علمی توزيع شده ميتواند بعد از ا-٢٠٣
جريانهای غير منظم سابقه رابه جريانهای منظم تبديل نمود آه برای زراعت مفيد باشد ونبايد از اين بند بعنوان مانعی 

 .ت، استفاده بعمل آيد در راه جريان آب به دلتا در زمستان آه از قديم جريان داشته اس
ذخيره آردن آب سيالب آه از . مامورين افغانی به آميسيون تذآر دارند آه تنها آب سيل درين مخزن ذخيره ميشود

 آب اضافه است، در انكشاف مناطق عليای هلمند معاونت نموده وبه امور زراعتی منطقه دلتا اختاللی ۀجريان موجود
كشاف مزيد در قسمت عليا صورت گيرد، طبعًا در مواقعی آه بصورت نورمال را متوجه نخواهد ساخت وهرگاه ان

 .آب به دلتا آمتر می رسد، زياد تر آب خواهد رسيد
 بعد از اينكه مخزن آجكی بكار می افتد، پروژه های بغرا بدون اينكه به آبياری عادی منطقه دلتا سكتگی وارد -٢٠٤

شاف تدريجی اراضی بغرا پس از تكميل بند آجكی بدون اينكه به سيستم انك. گردد بزودی  انكشاف يافته می تواند
مروجه آبياری قسمت های سفلی سكتگی وارد شود، پيشرفت آرده ميتواند بشرطی آه برای اراضی جديد بغرا محض 

 .درحاليكه مقدار جريان آب برای طرفين بقدر آافی باشد، از رودخانه آب گردانيده شود
 فصل يازدهم

 پيشنهاد اساسات منهدسی برای موافقت جانبينراپور 
 درمباحثات بين مذاآره آنندگان آه به منظور موافقت جانبين داير شود بايستی اعتراف گردد، احداث تاسيسات -٢٠٥

آه فعًال درپيشرفت وجريان است ويا پالن آن طرح گرديده اگر بصورت مناسب در معرض عمل گذاشته شود برای 
 .ثابت خواهد شدهردو مملكت مفيد 

 عدم مفاهمه مستحكم درگذشته وناقص بودن معلومات تخنيكی راجع به مقدار جريان آب هلمند سفلی، - ٢٠٦
 ۀبنابر آن تجويز می شود آه بر اساس مفاهم.  فوری وموثر را برای آينده بعيد می سازدۀتشخيص يك موافقت نام

م قديم فعًال بين دو ملكت به گونه ئی مفاهمه وموافقه  احتياجات اضافی طرفين به آب طبق سيستۀمشترك در بار
بعد از اينكه مخزن مجوزه در قسمت عليای هلمند تكميل . ابتدائی آه موعد آن از پنج سال آمتر نباشد منعقد گردد

رد ميشود، برموافقتنامه ابتدائی تجديد نظر بعمل آيد تا ديده شود آه مخزن مذآور چگونه تحت استفاده  قرار می گي
چون در ضمن اين مدت حقايق مزيد راجع به جريان اضافی از روی اسناد . و از آن چه تجاربی بدست می آيد

آنگاه يك تخمين قابل اعتمادی راجع به مقدار آب آه ساالنه به دلتا می رسد، راجع به . وريكارد ها بدست می آيد
بدون ترديد تجارب سالهای مابعد . يد قابل انعطاف باشد تجديد شده البته باۀاين موافقت نام. مقدار تجديد نظر نمود

به اين ترتيب آه آب سيالب های عادی را در . بابند آجكی وطرز آار با آن، جريان رودخانه را تغيير خواهد داد
خود جمع نموده وبرای اراضی زراعتی جديد يك مقدار مزيد آب باقی خواهد ماند آه درطول رودخانه آبياری 

 .  دلتا خواهد رسيد ۀ آن به ناحيۀه بقيصورت گرفت
 : در موافقتنامه ابتدائی، آميسيون نكات ذيل را جهت غور پيشنهاد می نمايد- ٢٠٧
 استفاده ئی آه در قديم از آب رود خانه در چخانسور بعمل می آمد بايست همان نوع استفاده توسط طرفين - ٢٠٨

 آبياری قسميكه اآنون قايم گرديده توسط ۀل احتياجات ماهانقبول و مورد موافقه قرارگيرد آه درسالهای نورما
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استفادًه بی رويه درقسمت های عليا آم ساخته نشود واينهم بايست مسلم پنداشته شود آه هرگاه يك خشك آبی عمومی 
 . رونما گرديده وسراسر مسير دريا به خشك آبی مبتال گردد، آنگاه بستر دريا در دلتا هم خشك خواهد بود

 يك استيشن پيمايش آب مربرط هردو آشور درقسمت عليای رودخانه به فاصله پنچ يا ده ميل از آهك ويك - ٢٠٩
اين استيشن بايد بصورت مشترك اداره و بازرسی شده , استيشن ديگر بر رود مشترك پائين تراز آهك ساخته شود

 . شده بتواندوبايد آب دراين استيشن به اوقات الزمه توسط اشخاص فنی طرفين پيمايش
 افغانستان پروگرام خود را راجع به پيمايش آب هلمند ادامه دهد وبرعالوه در تعمير استيشن پيمايش فوق هم - ٢١٠

بتوان معلومات علمی ) جريان بوسيله بند آجگی تنظيم می شود(سهم بگيرد تاوقتيكه رژيم دريا تغيير می خورد 
 .راجع به تغيير رژيم رودخانه بدست آورد

درمنطقه دلتا بشرطی .  انكشاف اراضی بغرا از حدوديكه پالن شده تا وقتيكه آجكی بكارمی افتد تجاوز ننمايد- ٢١١
. آه گشتاندن مجموعی آب به پروژه بغرا جريان آب را پائين تراز حدود مروجه تقليل ندهد، نبايستی خساره برسد

 در صورتی گشتانده شود آه آب رودخانه برای دراين مورد ميتوان به موافقه رسيد بشرطی آه آب برای اراضی
اين چنين قيود آه افغانها با رضايت خود بايد برخود وضع نمايند در . هر دو طرف به حد آفايت جريان داشته باشد

 . قسمت های عليا موقتی بوده وموقعيكه مخزن آجكی بكار می افتد قيد مذآور از بين می رود
 نورمال منطقه دلتا ۀآجكی قسمی محدود قرار داده شود آه مقدار آب برای استفاد آب در مخزن ۀ ذخيرۀ انداز- ٢١٢

آم نگردد والبته اين محدوديت مطابق اظهار مامورين افغانی است آه به آميسيون توضيح دادند مخزن آجكی تنها 
 . آبهای سيالبی است وآاری به جريان عادی رودخانه نداردۀبرای ذخير

ارات جانب افغانی، ايران بايستی بايك روح همكاری دروازه های بند ميان آنگی راتكميل  در پرتو اين اظه- ٢١٣
آند وچنين بنظر ميرسد آه ارتفاع دروازه ها طوری خواهد بود آه جريان پست توسط آن در رود سيستان و رود 

يای مشترك، بستر چونكه گشتاندن بخشی از آب جريان متوسط و پست به در. مشترك بطرز متناسبی تقسيم گردد
رود سيستان را از خرابی توسط سيل محفوظ خواهد داشت ومجرای رود مشترك وپريان را برای گذرنمودن سيل 

 .  آافی باز خواهد آرد ۀبه انداز
 آبيكه در آهك دراوقات جريان پست ودر موقعيكه شرايط آنترول نشده از رودخانه هنوز حكمفرما باشد، - ٢١٤

 . طرفين جريان داده شودۀی استفاده سكنه افغان وايرانی مطابق به احتياجات مروجبرا. پيمايش می شود
 دلتا درهر دو ملكت در صورتی مجاز باشد آه از آبهای بی فايده استفاده ۀ توسعه در انكشاف آبياری درمنطق- ٢١٥

 . باشد طرفين به آب مقيد ۀبعمل آيد اماحدود اين توسعه ها بايستی برای رفع احتياجا ت مروج
 .  ابتدائی آه بعد ها بعمل می آيد، آميسيون مراتب ذيل راقابل رعايت ميداندۀ در تجديد موافقت نام- ٢١٦
 ابتدائی آه قبًال بين دو جانب بر اساس مقدار آب در دلتا آه از قديم مورد استفاده ۀ هردو ممالك بايد به موافق- ٢١٧

 . قرار داشت بعمل آمده، پابندی نمايند 
اقًال بايستی برای پنج سال ديگر ريكارد جريان آب پيمايش شود تا معلومات بهتر راجع به جريان آب در  - ٢١٨

قسمت عليای رودخانه وقسمت دلتا بدست آيد وبعد از آن ميتوان مقدار آبی را آه تحت شرايط غير آنترول شده، 
 .رودخانه به دلتا ميدهد تخمين نمود

به ترتيبی تنظيم گردد آه جريان خروج  آب از مقدار ورود آب به ذخيره در  اندازه ذخيره آب بندآجكی - ٢١٩
 .زمانيكه مقدار ورود آب مذآور تنها ضرورت احتياج ساحات پائين راتكافو آند، آمتر نشود

 آبياری ۀ آنگاه براساس ريكارد جريان آب در يك مدت طوالنی تر ميتوان راجع به آبی آه برای توسع- ٢٢٠
 . ضرورت است به مذاآره پرداختدرسيستان طرف
 فصل دوازدهم

 )سفارشها ( راپورتحت عنوان 
 مربوط به صورت جريان از طرف آميسيون بعمل آمده ونتايج حاصله، ۀ در پرتو مطالعاتی آه راجع به قضي-٢٢١

 . عاجل پيشنهاد ميكند ۀآميسيون مراتب ذيل را برای غور و مداق
اقًال يك عضو هيُات از هر . ز دو مملكت را مينمايد نبايد از سه عضو بيشتر باشدهيُات مذاآراتی آه نمايندگی يكی ا

مملكت بايد انجنير باشد  وتمام اعضاء درمورد مسايل مربوط به دلتا دربخش مربوط به آشور خودشان دارای آشنائی 
 .ومعلومات آامل باشند

ننده واز طرف هيًات حاآم هر دو آشور  اعضای هيُات مذاآره آۀپيش از آغاز مذاآرات، اين راپور ذريع
ايران بايد بصورت فوری درنصب دروازه های بلند به بند ميان آنگی اقدام . بدقت مورد مطالعه قرار گيرد 

هرگونه بند بين المللی برای گشتاندن آب آه باالتر از آهك بعمل می آيد بايستی معوق گذاشته شده تا از . نمايد
افغانستان تا موقعيكه مخزن آجگی بكار افتاده و ذريعه آن .  آافی بدست آيدۀربجريان بند ميان آنگی تج

. جريان آب تحت آنترول وتنظيم ميآيد، راجع به انكشاف اراضی بغرا محتاطانه اقدام خود را ادامه دهد
 . اصالح طرق آبياری درمنطقه دلتا بزودی هرچه تمامتر آغاز شود تا از ضياع آب جلوگيری بعمل آيد 



 
 

 
و شميره   ٨تر ٦  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

 

 :استيشن های پيمايش درنقاط ذيل بصورت فوری ساخته شود
 .از طرف افغانستان بر رود هلمند در سربند آجکی

 .از طرف افغانستان وايران بصورت مشترك بر رود هلمند، آجکی و در رود مشترك پائين تر از آهك
 .  موجوديت استيشن هائی آه در نقاط آتی احداث گرديده ادامه داده شود

 . د در مخزن آجکیبرهلمن
 .  بستۀبرارغنداب در قلع. برهلمند در چهاربرجك

هريك از مملكتين بايست در تمام استيشن هائی در خاآش واقع است جريان آب را  بصورت مسلسل ريكارد نمايد، 
  .   ريكارد استيشن بين المللی طوری ثبت گردد آه طرف قبول جانبين قرار گرفته بتواند

 )٩(محل امضای هيًات
 اختالف نظر برارزش راپورآميسيون بيطرف ومذاآرات دو جانبه در زمينه

دولت افغانستان راپور آميسيون بيطرف را مورد مطالعه قرار داد و فيصله نمود آه اين راپور سزاوار آن نيست 
 ١٣٣٠نيز در ميزان آه رد گردد اما بايد از نظر حقوقی وتخنيكی مورد مطالعه بيشتر قرار گيرد و مجلس وزراء 

 .اه افغانستان نيز برآن صحه گذاشتپادش. اين فيصله رامورد تائيد قرار داد
 افغانستان به مجلس وزراء خبر داد آه در مجلسی آه در ۀ وزارت امور خارج١٣٣١ سنبله ٢٩سال بعد به تاريخ 

ر حسينی وزير اقتصاد نيز آن وزير امورخارجه علی محمد خان، واالحضرت سردار محمد داود، ميرمحمد حيد
 .حضور داشتند، راپور آميسيون بيطرف مورد مطالعه مزيد قرار گرفت 

اين مجلس مشورتی توجه نمود آه حكومت افغانستان راپور مذآور را قبول نمايد وبا حكومت ايران درين 
شاه . مايندمورد داخل مذاآره گردد ودر صورت قبول، طرفين در زمينه موافقت نامه ئی را  امضاء ن

 آب هلمند ابراز نموده است، موافقه خويش ۀ مسالمت آارانه ئی آه هميشه در قضيۀافغانستان مطابق به روي
را با راپور آميسيون تخنيكی بيطرف اعالم وآمادگی خود را برای مذاآره ومفاهمه به اساس راپور مذآور 

ات پاك طرفين، اين مسئله بين دو آشور ابالغ ميدارد تا همه به خواست خداوند در فضای صميميت و ني
 .دوست وبرادر بصورت دوستانه حل وفصل گردد

 ايران ۀ وزارت امورخارج١٣٣٣/ ٨/ ٢٠ايران در جواب اين يادداشت دو سال سكوت نمود و باالخره توسط يادداشت
 اين موضوع مهم برای  مشورتی داشته وچونۀبه سفارت افغانستان درتهران تذآر داد آه راپور آميسيون هلمند جنب

 مدارك واسناد مربوط ميباشد درحاليكه ۀاظهار نظر صحيح و دقيق مستلزم وقت آافی باامكانات محلی ومالحظ
آميسيون مدت آوتاه  صرف وقت نموده بنابراين درين راپور از نظر حكومت ايران به قسمت عمده از مسايل توجه 

 .اپور به مدارك صحيح اتكا  نكرده استآافی بعمل نيامده و در بعضی از موارد اين ر
وزارت امورخارجه افغانستان در . درين يادداشت ايران پيشنهاد نمود آه دو آشور هيأتی راغرض مذاآره تعيين نمايند

 طی يادداشتی به جواب نوشت آه مطالعات آميسيون مستند به تحقيق يك انجنير بوده آه راجع به ١٣٣٤جوزای سال 
ده وبه اين منظور اعضای آيمسيون به هردو آشور مسافرت نموده وراپور های فنی ومعلومات حقايق تحقيق نمو

آميسيون های سابقه رامطالعه نموده ومعلوماتی را آه حكومات دوآشور ايران وافغانستان در اختيار آنان نهاده اند مورد 
ه دو طرف نموده اند آه بنياد علمی را دقت قرار دادند وبحيث متخصيصين بيطرف، حقايق را معلوم وسفارش هائی ب

درين يادداشت تذآر داده شده بود آه حكومت افغانستان آمادگی دارد با هيًات . برای موافقه بين دو آشور مهيا می سازد
 وبراساس حقايق علمی بدست آمده از طرف آميسيون و ١٩٥٠ سپتمبر ٧ ۀهای هردو آشور در داخل حدود موافق

 . در واشنگتن مفاهمه نمايند١٩٥١ی  فبرور٢٨سفارش های راپور 
 تذآر داد آه حل اختالفات، بررسی جنبه های حقوقی مسايل، ١٣٣٤/ ٥/ ٢١سفارت ايران در آابل طی يادداشت 

الزم است مذاآرات براساس تمام سوابق موضوع از جمله راپور هيُات . مهمترين منبای تحقيق و اخذ نتيجه ميباشد
 . صورت گيردآميسيون بيطرف هلمند

منظور ايران اين بود آه فيصله های گولدسمد آه نيمی از آب هلمند پس از بندآمال خان را حق ايران شناخته بود 
زيرا در راپور آميسيون .  ايران تعين نموده بود نيز مورد توجه قرار گيردۀ مك ماهون آه ثلث آب راحق آبۀوفيصل

 .  قبلی تعيين شده بودۀاز هر دو فيصلبيطرف نظر به داليل علمی سهم ايران آمتر 
جواب وزارت امورخارجه افغانستان اين بود آه راپور آميسيون بيطرف به اساس دوحكميت فوق بنا يافته اما 

 .پيشرفت های علمی پنجاه سال گذشته رابايد درنظر گرفت
ام سفيرآبير ايران در واشنگتن  هيُات خود را مرآب از آقای نصراهللا انتظ١٣٣٤/ ٧/ ٢٨سفارت ايران طی يادداشت 

 .ويكعده شخصيت های ديگر سياسی، حقوقی وفنی معرفی آرد
وزارت امورخارجه افغانستان  هيئتی مرآب از انجنير محمدآبير لودين، عبالمجيد زابلی، دآتور عبدالحكيم طبيبی 

 . وانجنير ميرمحمداآبر رضا رابحيث مشاور فنی معرفی آرد) بحيث مشاور حقوقی(
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 تحت زراعت ۀيعنی ساح. نب افغانی تالش داشت تامذاآرات بشكل منظم طوريكه آميسيون پيشنهاد نموده بود بعمل آيدجا
در سيستان تعيين گردد، مقدار آب مورد ضرورت باالی زمين مزروعی برای انواع حاصالت تاريخی سيستان تعيين شود، 

انواع حاصالت مورد مالحظه قرار گيرد و ديده شود آه آب در برعالوه احتياج موسمی . ضايعات الزمی آب محاسبه گردد
خشكسالی ها به چه ترتيب تقسيم گردد وباالخره مسايل مربوط آبياری مانند تقليل خسارات سيالب بوسيله بنا های الزم در 

 .دلتا، اصالح انهار، تثبيت رود مشترك، تقليل خسارات ريگ وغيره مورد مالحظه و مطالعه قرار گيرد
 مورد موافقه قرار ١٩٥٠خالصه اينكه جانب افغانی آرزو داشت مذاآرات مطابق طرح منظم آه در واشتگتن در 

 صورت گرفت به راپور آميسيون بيطرف قناعت ١٩٥٦گرفته بود، ادامه يابد اما ايران دراين مذاآرات آه درسال 
درنتيجه مذاآرات مذآور به نتيجه . طالبه مينمودننموده ومقدار آب چندين مرتبه بيشتر از مقدار راپور متذآره را م

 .نرسيد
 هم ١٣٣٥چنانچه درسال .  هلمند ميان دو آشور دستخوش بی اعتمادی گرديدۀاز اين ببعد مذاآرات برسر مسئل

بول طرفين ايرانی و افغانی مسوده های متون موافقتنامه های مًوقت را باهم تبادله نمودند آه بنابر داليل مختلفه مورد ق
 .طرفين قرار نگرفت

 تذآر داده بود حكومت ايران هيچگاه نمی تواند ١٣٣٦/ ٥/ ١٢سفارت آبرای ايران در آابل طی يادداشت مورخ 
نطرايات هيئتی را آه متكی بريك مسافرت آوتاه وچند روزه است ومشاهدات اجمالی از چند نقطه، آنهم بدون آنكه 

 .اشد، قبول نمايدهيچگونه اندازه گيری علمی بعمل آمده ب
افغانستان در مقابل اظهار داشت آه ميخواهد حتی المقدور به ساآنان دايمی سيستان ايران اطمينان بدهد آه آنها 
خواهند توانست جز درخشك سالی های فوق العاده مقدار آب طرف احتياج معقول خود را برای ابياری آن اراضی آه 

اما اگر در آينده از رهگذر استعمال آب . اند، مورد استعمال قرار دهنداز روی سابقه وتاريخ زير زراعت داشته 
حكومت .  بيشتری تحت زرع قرار گيرد، همچو زراعت توسعه يافته موجب رعايت نخواهد بودۀاضافی، ساح

 واشنگتن را ادامه بدهد وحاضر نيست قضيه را سراز نو بحيث قضيه ١٩٥٦افغانستان حاضر است مذاآرات سال 
 مطالعات بيطرف معاصر ۀنبايد راپورآميسيون بيطرف را آه يگانه مجموع. وبدون سوابق آن از صفر آغاز آندجديد 

ميباشد از نطر بياندازيم يامذاآرات را به معلوماتی آه از يكطرف اخذ شده متكی سازيم و يا اينكه به معلوماتی اتكاء 
 . آنيم آه نيم قرن قبل فراهم گرديده است

در مقابل دو طرف با اعزام نمايندگان فوق .  موجب گرديد تا مذاآرات در واشنگتن ملتوی گردداين اختالفات
 خاص شاهنشاه ايران ۀنمايند) عبدالحسين مسعود انصاری (١٣٣٦در سال . العاده سعی در حل اين قضيه نمودند

 افغانستان به ايران رفت وبا  خاص شاهۀبه آابل مسافرت نمود وسال بعد انجنير محمد آبير لودين بعنوان نمايند
 ۀشاهنشاه ايران مالقات نمود وبار ديگر به راپور آميسيون بيطرف بعنوان اساسی برای رسيدن به يك موافق

 مترمكعب آب ٢٢ متر مكعب آب در ثانيه پافشاری داشت در حاليكه افغانستان ٥٢ايران روی . جامع تاآيد نمود
وقتی شاه . بياری سيستان ايران آافی دانسته بود، می پذيرفت و نه بيشتردر ثانيه راآه آميسيون بيطرف برای آ

 متر در ثانيه رقمی است آه هيچ بنياد ٥٢ايران به اين موضوع اشاره نمود لودين درجواب توضيح داد آه رقم 
ی استوار هيأت ايرانی در واشنگتن از اين رقم نام برده اما آنرا به اساسات قناعت بخش. علمی وقانونی ندارد

 .نتوانستند
وی در مورد حكميت مكماهون گفت آه حكميت مكماهون را دولت عليه ايران درهمان ابتدا رد آرد واعليحضرت 

 آامل سياسی وملی افغانستان شناخته ۀامير حبيب اهللا خان پادشاه افغانستان نيز ماده پنجم حكميت مذآور را منافی سلط
 .وآنرا رد آرد

 ۀ دلتا می شود، دو ثلث آن مربوط ساحۀلًه مکماهون برمی آيد اينست آه هر مقدار آبيكه وارد ساحفقط چيزی آه از فيص
چخانسور افغانستان ويك ثلث آن مربوط به سيستان است وعلت آنرا هم چنين توضيح نمود آه اراضی قابل زرع در چخانسور 

هم يك پيمانه ديگر " نی به پايًه سيستان ايران ترقی يابد وبعدااول بايد چخانسور افغا. افغانی نسبت به سيستان ايران بيشتر است
چون ثلث آب از نظر مقدار، آميتی غير معين . نيز توسعه پذيرد و برای سيستان ايران يك ثلث آبی آه به آنجا می رسد آافيست

دن مقادير آبی است آه در است وموجبات نگرانی جانب ايران رافراهم ميكرد بنابراين يگانه راه حل اين مشكل معين نمو
 مترمكعب آب پيشنهادی ٢٢جانب افغانی به مقدار . ماههای مختلف سال به سيستان ايران برسد وآفايت زراعت انجا را بنمايد

آميسيون بيطرف، چهار مترمكعب ديگر بعنوان حسن نيت اضافه نمود وانجنير لودين به شاه ايران گفت آه اگر ايران راضی 
 . مترمكعب آب در ثانيه نباشد ميتوان اين مسئله را در يك دادگاه بين المللی مطرح آرد٢٦ به مقدار وسطی

رجوع به دادگاه بين الملی موردی ندارد واگر ضرورت به اين آار پيدا شود جای تُاسف خواهد (در جواب شاهنشاه ايران گفت 
 ). ان خواهم دادمن بعد از فكر وتعمق جوابی به پيغام برادرم پادشاه افغانست. بود

 ايران به افغانستان اطالع داد آه سپهبد امان اهللا جهانبانی يكی از نزديكان شاهنشاه ايران آه در عين حال ١٣٣٨در سال 
سناتور در مجلس شورای ايران است، باصالحيت آامل از طرف شاه ايران غرض حل نهائی مسئله هيرمند به افغانستان 

به سفارت آبرای ايران در آابل تذآر داد آه اگر سفر وی باصالحيت آامل و بر بنياد پيشنهاد دولت افغانستان . خواهد آمد
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 ايران باشد، جانب افغانی از آن استقبال ميكند ولی اگر مذاآرات از ۀپادشاه افغانستان غرض حل نهائی موضوع تعيين حق آب
 خاص پادشاه افغانستان محمد آبير لودين به ۀده وتوسط نمايندحدودی آه در پيام شاه افغانستان عنوانی شاه ايران تذآر داده ش

عرض شاه ايران رسيده تجاوز نمايد در آنصورت بهتر است چنين مذاآرات بين نمايندگان هردو آشور در واشنگتن تعقيب 
اساس پيام جانب ايران درجواب اظهار داشت آه سناتور جهانبانی بااختيار تام برای حل نهائی مطالب فوق وبر. گردد

سفر وی مصادف باجشن استرداد استقالل افغانستان درآن سال . (خصوصی پادشاه افغانستان به آابل مسافرت خواهد آرد
 ).بود

وی . اما جهانبانی در عمل نشان داد آه نه صالحيتی داشته است ونه خود حاضر بود از موقف قديم ايران قدمی جلوتر بگذارد
 افغانستان نوشت، بازرنگی خواستار عقد ۀ عنوان سردار محمد نعيم وزير خارج٣٨ل سنبله در نامه ئی آه به تاريخ او
درنامه ديگر خود عنوانی .  آبياری سيستان ايران شد آه از طرف افغانستان باسكوت رد گرديدۀقراردادی درمورد تنظيم شبك

  . نشان داد توجهی به پيام شاه افغانستان نداشته است ايران از جانب افغانستان گرديد آهۀوزير خارجه، خواستار ازدياد حق آب
باعطف توجه به اينكه مذاآرات بنده بايد بر اساس پيام سالطين معظم قرار گيرد، خاطر محترم را " اوال(... درين نامه آمده بود 

انمی نمايد، بين مقدار آب مستحضر ميدارد چون مقدار آبيكه مورد موافقت دولت ايران قرار گرفته تكافوی احتياجات سيستان ر
 فوق العاده زياد موجود است، استدعا داريم موافقت فرمايند با ۀپيشنهادی دولت افغانستان ومقدار مورد احيتاج دولت ايران فاصل

ن اضافه آردن برمقدار آب مورد موافقت افغانستان، اين فاصله آوتاه تر گردد به قسمی آه احتياجات آبياری ضروری سيستان تامي
درصورتيكه باپيشنهاد فوق آه بسرعت وسادگی اختالف را مرتفع وبرای هميشه ايران راآمافی السابق در رديف صميمی . شود

 !) ترين ونزيكترين دوستان افغانستان قرار ميدهد موافقت فرمايند، زهی سعادت
درغير اينصورت خاطر محترم " ثانيا: (شتجهانبانی درين نامه راپورآميسيون بيطرف را نيز مورد انتقاد قرار داد وچنين نو

را بدين موضوع متوجه می نمايد آه آميسيون دلتا فقط هجده روز را در سيستان بوده و در اين مدت آوتاه هم دو نفر از 
 مهندسی آبياری وآشاورزی منطقه ئی سيستان ۀ مسئلۀاعضای اصلی آميسيون مريض وبستری بوده اند بنابراين برای مطالع

 وچخانسور افغانستان آه دارای وضع جغرافيائی وتغييرات جوی خاص است، به هيچوچه وقت آافی دردست نبود ايران
وبالترديد آميسيون دلتا درمورد ُُُُُُُُُُُُُُسطح آشت اراضی سيستان وميزان آب مورد نياز ومقدار تلفات آب وتقسيم آب به ماههای 

نانچه خود آميسيون دلتا در چند مورد به غير قابل اطمينان بودن گزارش مختلف سال مرتكب اشتباهات اساسی شده است چ
به همين داليل است آه خود آميسيون هم پيشنهاد ميكند، قرار دادی موقت بين  ) ٢٢٠ , ٢١٨ , ٢٠٦بند ( خود اذعان می نمايد

ك بعمل آيد تا پس از بدست آوردن  دولتين بصورت مجزا ومشترۀدولتين منعقد گردد ودر مدت اجرای آن مطالعات آافی بوسيل
 )١٠...) (اطالعات، قرار داد قطعی تنظيم گردد 

چون دولت افغانستان راپور آميسيون بيطرف رابعنوان اساسی برای حل مشكل می دانست، زيرسوال بردن اين راپور بوسيله 
ب به موقف قبلی خود پافشاری نمود جانب افغانی در جوا. جهانبانی در حقيقت به معنی آغاز مجدد مذاآرات از صفر بود

وتذآر داد آه اگر مذاآرات از حدودی آه حكومتين آنرا قبول نموده اند خارج ميشود طوريكه تجارب سابقه نشان داده است از 
آن اميدوار نتيجه ئی نميتوان بود لهذا از ادامه چنين مذاآرات معذرت می خواهد وموقف حكومت افغانستان درآينده به همان 
وضعی برميگردد آه پيش از ارسال پيام اعليحضرت پادشاه افغانستان بحضور اعليحضرت شاهنشاه ايران روشن ومعين بوده 

 .است 
 . هلمند ونيز تبادل نامه ميان سران حكومت های دوآشور ادامه داشت ۀازان ببعد مذاآرات ميان دوآشور دررابطه بامسئل

ادامه داشت، دوآشور همسايه قرار داد هائی در سايربخش ها با همديگر به امضاء  در سالهائی آه مذاآرات درمورد هلمند 
 ماده ١٣مسوده قرار دادهای ارتباطات هوائی ميان ايران وافغانستان در ) ١٣٢٥ مهر ٢٦ (١٩٤٦ اآتوبر ١٨در . رسانيدند

ارف ونماينده افغانستان در آنفرانس ويك ضميمه بشرط تصويب دولتين بين محمود جم سفير آبير ايران در قاهره و وزير مع
 . هوائی قاهره به امضاء رسيد 

 ماده بوسيله ١٥بين دولت افغانستان وايران مشتمل بريك مقدمه و) مرزبانان( قرار داد آميساران سرحدی ١٣٣٥ سرطان ٥در 
امورخارجه افغانستان به نصراهللا بهنام آاردار سفارت آبرای ايران در آابل ومحمدهاشم ميوندوال معين سياسی وزارت 

 . امضاء رسيد
 ماده وفهرست صادرات ايران وافغانستان ٧ موافقه تجارتی بين دولت های افغانستان وايران مشتمل بر ١٣٣٩ قوس ١٢در 

 ماده بين سفيرآبير ايران در آابل عبداالمير رشيدی حايری وغالم محمد ١٤وقرار داد فروش نفت ومشتقات آن مشتمل بر 
 .وزير تجارت افغانستان به امضاء رسيدشيرزاد 

 مسافرت ١٣٣٩ تا اول حمل ١٣٣٨ حوت ٢٨غرض بهبود روابط ميان دوآشور سردار محمد داود صدراعظم افغانستان از 
  .رسمی ودوستانه به ايران داشت

  
 ادامه دارد

 
  


