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و شميره   8تر ١  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 لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

م٠٣/٠٩/٢٠١٠                                             حيد مژده و
                                      

  روابط سياسي افغانستان و ايران
  پنجمقسمت 

  
 وساطت ايران پاآستان و اختالف افغانستان و

ااين ادعا آه افغانستان سربازان خود را بالباس ملكی غرض ايجاد ش دولت پاآستان ب) ١٣٤٠ (١٩٦١در ماه می 
ناامنی به داخل خاك پاآستان فرستاده است، به دولت افغانستان اعتراض نمود وبرمسافرت عنعنوی آوچی ها به خاك 

 . خود نيز قيودی وضع نمود
وقايع بعدی . د های جديدی رخداددولت افغانستان اين ادعای پاآستان را رد آرد ولی در منطقه باجور زد وخور

 .دوآشور را در حالت جنگ قرار داد وجنگ تبليغاتی بين دوآشور بشدت جريان داشت
دولت پاآستان قونسلگری های افغانستان را در پشاور وآويته به اين اتهام آه در امور داخلی  پاکستان مداخله 

ر نمود آه اگر قونسلگری های مذآور در مدت يك می آنند، بست ودر مقابل دولت افغانستان ضرب االجلی صاد
 ١٩٦١ سپتامبر ٦اين معياد در . هفته بازگشائی نگردد، روابط سياسی خود را با پاآستان قطع خواهد آرد

 .بسرآمد وروابط ميان دو آشور قطع شد
اآستان  پۀوزير خارج) بوگره( افغانستان و محمد علی ۀدر مذاآرات ميان سردار محمد نعيم وزير خارج

 ۀدرين ميان وزير خارج. درمجمع عمومی سازمان ملل متحد، مسئله بازگشائی قونسلگری ها به نتيجه نرسيد
درنخستين آنفرانس .  جديد پاآستان مقرر گرديدۀپاآستان وفات يافت وذوالفقار علی بوتو بحيث وزير خارج

تونستان را مطرح آرد آه روابط را تيره آشورهای غير منسلك در بلگراد سردار محمد داود بارديگر مسئله پش
 . تر ساخت

 حساس رسيده بود، دولت ايران پادر ميانی نمود تا ۀدر چنين موقع آه روابط ميان افغانستان وپاآستان به مرحل
همزمان با اين . اختالف ميان دوآشور را حل آند ودولت افغانستان نيز به اين ميانجيگری ايران ابراز موافقت نمود

ان، سردار محمد داود از مقام صدارت برآنار ومطابق قانون اساسی جديد، داآتر محمد يوسف بحيث صدراعظم جري
به اين ترتيب حكومت جديد مشكل بزرگی را از حكومت قبلی به ميراث برد آه بايد . و وزير امورخارجه مقرر گرديد

 .به حل آن می پرداخت و حكومت جديد نيز همين تالش را پی گرفت
يران تماس های الزم برای ايجاد فضای مساعد جهت مذاآره بين هيًات های افغانی وپاآستانی را با دوطرف برقرار ا

 .ساخت آه از طرف پاآستان نيز باعكس العمل مساعد مواجه گرديد
ابط  ايران طی نامه ای شرايط پاآستان برای از سرگرفتن روۀ عباس آرام وزير امورخارج١٣٤١/ ٩/ ٢٠ به تاريخ 

با رسيدن نامه، حکومت قبلی (  افغانستان سردار محمد نعيم رسانيدۀبا افغانستان را به شرح ذيل به اطالع وزير خارج
 ) .ازکار برکنارو حكومت جديد در افغانستان بوجود آمده بود

 .اح آند دولت پاآستان موافقت می آند آه افغانستان درچمن وهمچنان در لندی آوتل دفاتر بازرگانی افتت-١
 بعد از استقرار مجدد روابط سياسی به آارمندان سفارت آبرای افغانستان درآراچی اجازه داده خواهد شد آه -٢

 .گاهگاه به دفاتر مزبور بروند
 دولت پاآستان همچنان موافقت ميكند آه مامورين افغانی عضو دفاتر بازرگانی درچمن ولندی آوتل يا تورخم حق -٣

 .را داشته وظايف الزم آنسولی راانجام دهند) ويزه(صدور رواديد 
 دولت پاآستان اجازه خواهد داد آه رانندگان افغانی آاميونها تانقطه ختم راه آهن درچمن يالندی آوتل يا تورخم به -٤

 .منظور حمل آاالهای ترانزيتی بروند
های مهروموم شده آاال از آراچی  دولت پاآستان حاضر است امتداد خط آهن را تا مرز به منظور اينكه واگون -٥

 .مستقيمًا تا نقطه ختم راه آهن بروند مورد مطاله قراربدهد
  دولت پاآستان موافقت دارد آه موضوع ساختن انبار را درنقاط ختم راه آهن مورد مطالعه قرار بدهد -٦
 .ديگر مورد نخواهد داشت و صدور آن موقوف خواهد شد) انوايس( اوراق علم وخبر-٧
 خود اظهار اميدواری نموده اند آه باحسن نيتی آه ازطرف پاآستان ۀ پاآستان درپايان نامۀاب وزيرامورخارججن

برای حل اختالف ابراز شده، دولت پادشاهی افغانستان بانظرمساعد ازاين فرصت استقبال آند وعالوه نموده اند آه 
حل وآالت تجاری ها همانست آه دولت پادشاهی مواد فوق درواقع باتقاضای افغانستان تطبيق ميكند زيراآه م

همچنان مامورين آنسولی . افغانستان خواسته است وممكن است آه بعنوان ادارات آنسولی مورد استفاده قرار گيرند
. اففانستان درآراچی ميتوانند به نمايندگی های مزبور رفته وظايفی راآه واالحضرت درنظر داشته انجام دهند



 
 

 
و شميره   8تر ٢  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

 

 پاآستان اعالم داشتند آه آماده هستند برای مذاآرات براساس مواد فوق به تهران بياييد تا ۀمورخارجدرخاتمه وزير ا
 .باتائيد رسمی اين مواد، نسبت به برقراری مجدد روابط موافقت شود

درخصوص تاريخ . خواهشمند است واالحضرت نيز دعوت دولت شاهنشاهی را برای مسافرت به تهران قبول فرمايند
 . پاآستان اعالم و توافق حاصل شودۀت هروقت را آه مناسب باشد تلگراف فرمايند تابه جناب وزيرامورخارجمسافر

به بنظر اينجانب حسن نيتی آه از طرفين ابراز وقدمهای مثبتی آه برداشته شده است نويد تفاهم آامل رابرای برقراری 
 .روابط دوستانه بين دوآشور ميدهد

 .ت وباتجديد احترامات ارادات وصميميتدرانتظار پاسخ واالحضر
 عباس آرام وزيرامورخارجه

  
عباس آرام تذآرداده بود آه مقامات مربوطه دولت پاآستان اظهار داشتند حاضرند درراولپندی آابل ياتهران ولی 

 دولت اگر. مرحجًا تهران، جزئيات مربوط به مسايل فوق درجلسه مرآب از وزيران خارجه مورد مذاآره قرار گيرد
 ثور ١٥ مورخۀهمچنان درنام. افغانستان حاضر باشد ممكن است اين مذاآرات درحضور سران آشور ها انجام شود

 پاآستان معلومات داده ونوشته ۀ ايران ازسفر خود به آراچی وصحبت با رئيس جمهور و وزيرخارجۀ وزيرخارج٤٢
ديوئی آه مخل مناسبات دوستانه وحسن همجواری است، بودآه دولت پاآستان نيز انتظار دارد تا تبليغات وحمالت را

 .درجواب دآتور محمديوسف صدراعظم چنين نوشت. تجديد نشود
  دولت شاهنشاهی ايران  ۀجاللتماب محترم آقای عباس آرام وزيرخارج

از .  آن جاللتمآب توسط جاللتمآب سفير دولت شاهنشاهی مواصلت نمود٤٢ ثور ١٥ مورخ ١١٨٤نامه شماره 
اعی وتوجه جاللتمآب در مورد استقرار مجدد روابط ميان افغانستان وپاآستان بار ديگر مراتب تشكرات خود را مس

نهايت مسرورم آه پيام اعليحضرت شاهنشاه به جناب جاللتمآب رئيس جمهور پاآستان ومذاآرات . اظهار ميدارم
موانع ومشكالت موثر بوده واز اينكه دولت  پاآستان در رفع ۀجناب شما با ايشان وهم با جاللتمآب وزير خارج

پاآستان به جاللتمآب رسمًا اطمينان داده اند آه روابط سياسی وقونسلی وتجارتی را با افغانستان برقرار سازند، 
 .موجب اميدواری است

است از چنانچه در مكاتبات گذشته به جاللتمآب اطمينان داده بوديم حكومت افغانستان نيز باحسن نيت آامل حاضر
 .هرقدم مثبتی آه درين راه ازطرف پاآستان برداشته شود استقبال نمايد 

 تاريكی نمانده باشد ميخواهم نظر دولت پادشاهی ۀآنچه را در باره تبليغات تذآر داده اند برای اينكه روی مطلب نكت
تبليغات . اره تصريح آنم راطوريكه قبًال توسط سفيرآبير دولت شاهنشاهی به اطالع جاللتمآب رسانيده ام دو ب

يكی مربوط به موضوع پشتونستان وديگر جواب نشريات وتبليغات پاآستان . ونشرات مقابل پاآستان دو جنبه دارد 
اما درمورد حمالت راديوئی . برعليه افغانستان می باشد آه اول الذآر خارج موضوع تجديد روابط ميان دوآشوراست

ليغات درامور داخلی پاآستان به هيچ وجه نه در سابق مطلوب منابع تبليغاتی براشخاص وزمامداران پاآستان وتب
افغانستان بوده وامروز نيز مطلوب نميباشد لذا حكومت افغانستان غرض ايجاد فضای مساعد در روابط هردو آشور 

پشتونستان و وقايع البته نشرات . برحمالت راديوئی براشخاص و زمامداران و امور داخلی پاآستان موقع نخواهد داد
 . مربوط به پشتونستان تازمانيكه اين مشكل با پاآستان راه حل يابد ادامه خواهد داشت

نسبت به جلسه ئی آه قرار است برعملی نمودن استقرار مجدد روابط بين افغانستان وپاآستان در تهران صورت 
 سران آشور ها ۀعد نبودن وقت به سويبگيرد نظر دولت پادشاهی را در مورد عدم ايجاب اين موضوع وهم مسا

درين مرحله، قبًال به جنابعالی اطالع داده ام وهم از اينكه اينجانب نسبت به مشاغل ومعاذير موجود نمی توانم شخصًا 
در نظر است دو نفر از اعضای آابينه، عاليقدر جاللتماب سيدقاسم رشتيا وزير مطبوعات . شرآت نمايم متاسفم

آب نوراحمد اعتمادی معاون وزارت خارجه به تاريخی آه دولت شاهنشاهی مساعد می دانند به تهران وعاليقدر جاللتم
 ۀمسافرت آنند وبا جاللتمآب وزير امور خارجه پاآستان آه قرار است ايشان نيز به تهران تشريف بياورند ودر بار

  .ميم الزم اتخاذ نمايندعملی نمودن استقرار مجدد روابط سياسی وقونسلی وتجارتی بين دوآشور تص
 آن آشور بود ۀاز آنجا آه قرار بود مذاآرات در تهران را از طرف پاآستان ذوالفقار علی بوتو رياست نمايد آه وزير خارج

محمد . در مقابل از طرف افغانستان داآتر محمد يوسف صدراعظم و وزير خارجه بود، وی درين مذاآرات شرآت نكرد
پيامی به شاه ايران فرستاد آه اين پيام را سيد قاسم رشتيا به شاه ايران ١٣٤٢ ثور ٢٩ان به تاريخ ظاهرشاه پادشاه افغانست

 .سپرد 
  

 پيام پادشاه افغانستان به شاهنشاه ايران
 اعليحضرت همايون محمد رضاشاه پهلوی شاهنشاه ايران

 . اعليحضرت را دريافت نمودم ٤٢ ثوز ٣١باآمال مسرت پيام مورخ 



 
 

 
و شميره   8تر ٣  له:د پا
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حضرت برای استقرار مجدد روابط ميان افغانستان وپاآستان ومساعی ايكه در طول اين مدت برای اين  اعليۀعالق
 اقدامات اخير اعليحضرت ونظر ۀاز نتيج. منظور مبذول فرموده اند موجب قدردانی عميق من ومردم افغانستان است

ولت شاهنشاهی عنوانی صدراعظم   اخير جاللتمآب وزير امورخارجًه دۀحكومت پاآستان درين امر توسط مراسل
 افغانستان مامورشده اند ۀبه موجب آن دونفر از اعضای آابين.  افغانستان اطالع حاصل شده استۀووزير امورخارج

 .تادر جلسه ئی آه قرار است در تهران تشكيل شود شرآت آنند
ت عمًال در استقرار مجدد روابط بين اميدوارم تصميمی آه درين جلسه اتخاذ ميگردد مطابق به نيات نيك آن اعليحضر

 .افغانستان و پاآستان ثمر بخش وقرين موفقيت باشد
بارديگر از مساعی جميله آه اعليحضرت درين راه مبذول فرموده اند تشكر نموده بهترين آرزوها وتمنيات نيك خود 

 . سعادت و سالمت شان اظهار ميدارمرا برای
 محمد ظاهر

  
  .تهران ودر حضور شخص شاه ايران انجام گرفتمذاآرات ميان دو طرف در 

وی . سيد قاسم رشتيا در خاطرات خود اين ماموريت را مشکلترين ماموريت در طول حيات سياسی خويش می خواند
  :می نويسد

به ما اطالع دادند که مراسم مالقات دو هيئت در حضور شخص شاهنشاه صورت می گيرد چنانچه حين ورود (...) 
هيئت پاکستانی قبل . اصی، آقای آرام سرراست ما را به تاالر پذيرائی به حضور شاهنشاه رهنمائی نمودبه کاخ اختص

پس از معرفی شدن ما، شاهنشاه مراسم شناسائی و در حقيقت آشتی دادن دو هيئت را . از ما در آنجا حضور داشت
 صدر مجلس قرار گرفته و به يک طرف شاهنشاه در. شخصًا به عهده گرفتند وسپس ما را دعوت به نشستن نمودند

هيئت پاکستانی مرکب بود از ذوالفقار علی بوتو . شان هيئت افغانی و به طرف ديگر هيئت پاکستانی اخذ موقع نمودند
.  پاکستان و اختر حسين سفير پاکستان در ايرانۀوزير خارجه، شفقت مدير عمومی سياسی وزارت امور خارج

  .فير افغانستان در تهران هم با هيئت افغانی همراه بودهمچنان محمد عثمان امير س
مسرت خود را از اينکه باالخره موفق شدند .  مختصری که به زبان انگليسی ايراد کردندۀشاهنشاه ضمن بياني

نمايندگان دول کشور دوست و همسايه رابه دور يک ميز برای حل مشکالتی که سبب قطع روابط بين گرديده بود 
 اين تماس عاليق دوستانه و برادرانه بين کشور های ۀ اظهار، و ابراز اميدواری نمودند که در نتيججمع نمايند

  .افغانستان و پاکستان تجديد و زمينه برای همکاری های مثمر فراهم گردد
ب تاسف و بعد از بيانات شاهنشاه من به آقای بوتو اشاره کردم که حق اوليت از ايشان است و او هم در چند جمله مرات

 شاهنشاه برای ايجاد ۀتاثر حکومت پاکستان را از قطع شدن مناسبات بين دو کشور مسلمان اظهار و از مساعی جميل
سپس من هم به تقريبًا به همين . فضای مناسب جهت از سر گرفتن روابط بين افغانستان و پاکستان حسن استقبال نمود

 شاهنشاه حسن استقبال ۀضای مساعد و ابتکار دوستانه و برادرانمفهوم در چند جمله به زبان فارسی از حصول ف
 آبرو مندانه ۀنمودم واز طرف حکومت افغانستان اطمينان دادم که از هيچگونه مساعی برای رسيدن به يک موافق

 بعد شاهنشاه از روسای هردو هيئت دعوت بعمل آوردند تا اگر مطالبی در. جهت تجديد مناسبات دريغ نخواهم کرد
 اول من نوبت سخن را به آقای ۀچون مرتب. اطراف تجديد تجديد روابط ميان دو کشور گفتنی داشته باشند اظهار نمايند

 متقابله با سر اشاره کردند که اولتر من اظهار مطلب نمايم واين مراعات ۀبوتو گذاشته بودم، اکنون ايشان به روي
ن دو کشور را که باالخره موجب قطع روابط گرديد از ريشه به نزاکت به من موقع داد تا اساس اختالف موجود بي

حضور شاهنشاه بيان نمايم در حاليکه آقای بوتو از شنيدن آن بسيار ناراحت شده و هر لحظه سعی می کرد حرف مرا 
صرار و امثال آن جمالت اعتراض آميز قطع نمايد اما من ا) اين مداخله در امور داخلی پاکستان است(با جمله های 

می ورزيدم که بايد تمام موضوع بصورت واضح و روشن به حضور شاهنشاه که دوست هردو کشور می باشد و از 
 ميانجيگری را بعهده گرفته اند شرح داده شود و شاهنشاه هم که شايد موضوع را به ۀهمين جهت از روی لطف وظيف

 پاکستان ۀ آن قبال نشنيده بودند، از وزير خارجاين شرح و تفصيل با سوابق تاريخی و جريانات سياسی موبوط به
خواهش کردند تا بگذارد طرف افغانی تمام مطالب خود را بيان کند و بعد هرچه داليل که برای ترديد آن داشته باشد 

به اين صورت آقای بوتو جز اينکه هر لحظه بروی چوکی خود مثل مار پيچ و تاب بخورد کار ديگری . اظهار نمايد
در اخير بيانات خود گفتم که نظربه اين تشريحات که هر قسمت آن متکی به مآخذ معتبر تاريخی و . می توانستکرده ن

موضوع پشتونستان برای افغانستان از وقت . اسناد رسمی و دولتی می باشد که در آرشيف های طرفين موجود است
لی بوده و در تمام ادوار يکی از اساسات  مۀامير دوست محمد خان يعنی از يکصد وسی سال به اينطرف يک مسئل

 افغانستان را تشکيل داده است، بنابراين يک اختالف عارضی و سطحی ۀ سياست خارجی دولت های گذشتۀعمد
نيست که حکومت افغانستان پيش از رسيدن به يک راه حل آبرومندانه و قناعت بخش از آن محض برای حصول 

  .دام امتياز موقتی ديگر صرفنظر کرده بتواندتوافق روی موضوع تجديد روابط يا ک
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پس از ختم بيانات من، آقای بوتو شروع به سخن نموده گفتار مرا از اول تا اخير به حيث مداخله در امور داخلی ... 
پاکستان وانمود کرد که محض به احترام شخص شاهنشاه و به خاطر عاليق بسيار نزديک که بين ايشان و رئيس 

 سپس با چند جمله همان موقف غير موجه پاکستان را .ن وجود دارد، به استماع آن حاضر شده استجمهور پاکستا
تکرار نمود و ادعا کرد که هند سابق به اساس مذهب تقسيم گرديده و تمام مناطق دارای اکثريت مسلمان به پاکستان 

که اکثريت مردم الحاق خود به پاکستان تعلق گرفته است و برعالوه در واليات شمال غرب رای گيری هم بعمل آمده 
بنابرآن اگر افغانستان ادعائی داشت بادولت بريتانيه بود وبايد در همان موقع حل وفصل می کرد . را تائيد نموده اند

اما امروز تا جائيکه به پاکستان تعلق دارد، هيچ پرابلم سياسی ميان دو کشور موجود نمی باشد و فقط با شناختن اين 
  .ت از طرف افغانستان است که دولت متبوعه او برای تجديد مناسبات اظهار آمادگی می کندواقعي

چون بار ديگر موقع گفتار به من رسيد داليل آقای بوتو را يکايک تحليل نموده وبا داليل واضح و منطقی رد نمودم 
دامه داده جواب هر موضوع را که باز هم در هر قسمت موجب اعتراض آقای بوتو می گرديد ولی من به سخن خود ا

 سخن را رها نمايم از شاهنشاه خواهش نمودم ۀبار ديگر برای رد ادعای طرف توضيح می نمودم وقبل از آنکه رشت
 افغانستان می باشند نيز موقع اظهار نظر داده شود که اين ۀتا به آقای اعتمادی که متصدی امور وزارت امور خارج

 خود بر بعضی از سوابق موضوع مخصوصًا تماس های ۀبول شده وموصوف به نوبخواهش هم از طرف شاهنشاه ق
رسمی که در خالل سال های اخير روی موضوع پشتونستان با حکومت ها و زمامداران سابق پاکستان بعمل آمده و 

اخت که  آنها موجوديت قضيه را چه در مذاکرات و چه در اعالميه های رسمی اعتراف نموده اند، روشنی اندۀهم
موجب ناراحتی مزيد آقای بوتو گرديد ودر جواب پس از تکرار سخنان سابق خود، ضمنًا اشاره کرد که اگر 
زمامداران سابق پاکستان بر موضوع داخلی پاکستان با مامورين و زمامداران يک دولت ديگر مذاکره کرده باشند از 

صی آنها را بار می آورد ليکن برای حکومت فعلی  نظر قانون اساسی پاکستان مجاز نبوده و مسئوليت شخۀنقط
  )  ١١...(پاکستان هيچ يک پابندی و تعهدی را بوجود آورده نمی تواند

 مشاجرات تند ميان دو طرف سرانجام به خواست شاه ايران متوقف شد و دو طرف به استقرار مجدد روابط ميان دو 
 .آشور به موافقه رسيدند 
  تان بود آه عباس آرام در ديدار با هيُات افغانی در پايان مذاآرات با پاآس

 هلمند ميان دوآشور سخن گفت واظهار داشت آه اآنون موقع آن فرا رسيده است تابرای اين مشكل ۀاز لزوم حل مسئل
سيدقاسم رشيتا در گزارش خويش به وزارت امورخارجه تذآر داد آه ايرانی ها در پايان . نيز راه حلی جستجو گردد

 .زحمات خود را بما پيش آردند) بل(کار 
 شخصی عباس آرام به موضوع آب هلمند پرده برداشته ونوشته بود ۀدر گزارش از تهران، سفارت افغانستان از عالق

آه وی از جلمه زمينداران بزرگ در زابل ايران بوده و اين زمين ها را احمدشاه درانی به جد وی بخشيده است 
اين منطقه با آب هلمند آبياری می . سرپرستی امالك اين خاندان را در زابل بعهده دارندواآنون بعضی از اقارب وی 

  .شود
  

 به تهران ومالقات با شاهنشاه ايران سفر مارشال شاه ولی خان وسردار عبدالولی
سه  مارشال شاه ولی خان آاآای محمدظاهر شاه وپسرش سردار عبدالولی در بازگشت از فران١٣٤٢درماه اسد سال 

 ايران به ۀدر هوتل هيلتون تهران اسداهللا علم نخست وزير وعباس آرام وزيرخارج. توقف سه روزه در تهران داشتند
درين مذاآرات محمد عثمان امير سفير افغانستان و وحيد عبداهللا سكرتر سفارت نيز حاضر بودند در . ديدار آنان رفتند

 : وزارت امورخارجه ارسال داشت آمده استبخشی از گزارش آه سفير آبير از اين مالقات به
) تشكر( پس از يك سلسله صحبت های دوستانه مذاآرات روی مسايل سياسی برگشت آه ناشی از تقدير )(...

اقای .  اعليحضرت شاهنشاه برای استقرار مجدد روابط دوآشور افغانستان وپاآستان بودۀواالحضرت از مساعی جميل
ته گفتند آه واقعًا جای خوشی است آه می بينيم بفضل خداوند روابط دوآشور مسلمان علم رشته سخن را  بدست گرف

اقای آرام گفتند آه ما اطالع گرفته ايم آه اولين قسمت از . وهمسايه روبه بهبود بوده وبه حال عادی برگشته است
 ...اموال ترانزيت افغانستان از بندر آراچی بطرف پشاورحمل گرديده 

شيدگی اوضاع ميان چين وشوروی اظهار خوشوقتی نموده گفتند آه با وصف اين ما بايد متوجه خطر آقای علم از آ
 .اين آشور بزرگ باشيم ويگانه راه درمقابل اين خطر بزرگ اتحاد وهمكاری بيشتر ممالك شامل اين حوزه می باشد

 سرنوشت، آشور های ما وشما را ما وشما بحدی باهم نزديك واشترآات عنعنوی وتاريخی داريم آه خواهی نخواهی
ما درين . با ايجاد قرارداد های دوستی وحتی معاهدات نظامی ميتوانيم اتحاديه ئی تشكيل بدهيم. باهم مربوط می سازد

راه آماده می باشيم آه با شما قرار داد نظامی ببنديم و امكانات اين مطلب را در نظر داشته باشيم آه اتحاديه ئی از 
تشكيل شود وبهتر است آه در اين مطلب را آامًال نزد ) آريائی های ايران وافغانستان وپاآستان( يعنینژاد های ما

 .خود داشته باشيم وپس از اينكه مقدمات اساسی اين آار فراهم شد جهانيان را در برابر آار انجام شده قرار دهيم
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ستان با تفصيل سخن گفته بودند چنانچه وی در گزارش چنين بنظر می رسد آه ايرانی ها قبًال درين مورد با سفير افغان
 :خود می نويسد

واينكه ايرانی ها چه می خواهند، بنده وقتی درآابل بودم به تفصيل عرايضم را ) فدراسيون آريا(راجع به تشكيل (...) 
م حضور جاللتمآب محترم شما، جاللتمآب معاون صاحب وزارت امور خارجه وحضور مبارك اعليحضرت معظ

عرايض مرا تائيد نمود وچنين ثابت ) ١٢(همايونی تقديم نمودم وتوضيحات آقای علم بحضور اعليحضرت فاتح آابل 
نمود آه ايران اصًال در عقب اين موضوع بوده وبا عالقمندی می خواهند باما راجع به اين مطلب سرمذاآره وصحبت 

 .را باز نمايند 
مودند آه نه تصديق ونه ترديد  از آن فهميده می شد بلكه قسمت زياد جواب های واالحضرت هم درجواب آنها فرمايشاتی فر

 .جواری ميان ايران وافغانستان بودشان مبنی بر ابراز خورسندی از داشتن روابط نيك وحسن هم
ل شب همان روز از طرف اعليحضرت شاهنشاه دعوت شام حصوصی در آاخ سعد آباد ترتيب داده شده بود آه درآن مارشا

 .شرآت داشتند) عثمان امير(آرام وزير امورخارجه وسفير افغانستان, سردار عبدالولی, شاه ولی خان
 :سخنان شاه ايران

و آنچه آه از .  بيجاۀماهيچگونه توفعات ونظری به افغانستان نداريم نه زمين ميخواهيم ونه اعمال نفوذ ونه استفاد
 خود افغانستان است تا ازآن برای تحكيم دوستی ونزديكی خودمان افغانستان توقع داريم بزرگی، استحكام وقدرت

ميانجگری مابين افغانستان وپاآستان به اين منظور بود تا بين اين دوآشور اختالفات حل گردد . استفاده آنيم
لوب وخوشحالم آه اين اقدام من موجب تجديد روابط ميان دوآشور اسالمی گرديد وپرستيژ افغانستان هم طوريكه مط

 .افغانستان بود، محفوظ ماند
در هر حال بحمداهللا وضع دوستی ما بهتر شده وچيزيكه قابل انديشه وفكر است وضع موجود چين است آه با قدرت 

 نزديك ودوستی صميمی بين ايران و افغانستان وپاآستان ۀدرين صورت مفاهم. بزرگی امروز دنيا را تهديد می آند
را چين و اوضاع فعلی آن نه تنها برای هند بلكه برای تمام دنيا خطر بزرگی توليد خيلی مهم است وحتمی است زي

. حتی دنيای آمونيست وخود خروشچف مجبور شده اند بهر طريق آه بتوانند جلو تجاوز چين را بگيرند. آرده است
تان هم بشكل مطلوب من تصور ميكنم عالقه ئی آه اين سه آشور را باهم متحد می سازد شايد در آن مشكل پشتونس

 .حل گردد
ساختمان بندرعباس . راه ترانزيتی آه به افغانستان از خرمشهر تا مرز مشهد داده ايم بحال خودش برقرار خواهد بود
من حاضرم ان راه . هم در دست اجرااست  از آن نقطه تا مرز افغانستان در چخانسور راه بسيار آوتاهی است

خوب است افغانستان از دو راه ايران ويك راه ترانزيت هميشگی خود . نستان بگذارمترانزيتی راهم در اختيار افغا
 .استفاده افغانی يعنی استفاده خود ماست. يعنی پاآستان استفاده نمايد

ما حاضريم لوله نفت و خط آهن مشهد را اگر افغانستان ميل داشته باشد تا مرز افغانستان بلكه بيشتر حتی هرات هم 
ن صورت بعد از چندی آه خط آهن ما با خط آهن ترآيه وصل ميشود يك مسافر به سهولت ميتواند از اين دري. بكشيم

 .راه به اروپا مسافرت نمايد 
آرزوی من اينست آه بين من واعليحضرت محمد ظاهر شاه عالقه و دوستی خصوصی وفاميلی برقرار شود 

من . ر مملكت ديگر خود مثل دوبرادر مسافرت آنيم رسميات به موجب يك پروگرام قبلی يكی دۀوبدون مالحظ
از ديدار اعليحضرت وافغانستان هرزمانيكه ميخواهم استفاده آنم واعليحضرت از ديدن ايران وايرانيان، 

مقصود آه . قسمت شمال آشور ما برای هرنوع شكار وتفريح در اختيار اعليحضرت وتمام رجال افغانی باشد
 .ائی نباشد آن به مفاد هر دوآشور است وزيانی نداردبين اين دومملكت دوری وجد

خيلی مايلم آه اعليحضرت درموقع مسافرت خود به امريكا ويا درمراجعت دو سه روزی به تهران تشريف داشته باشند 
 ).اين خواهش مكرر صورت گرفت(

طر دشمنی باهند در حال سخنان شاه ايران بروشنی نشان از وحشت وی از آمونيزم داشت ودرين دوره پاآستان بخا
درحاليكه افغانستان آه با پاآستان اختالف ودشمنی داشت، روز بروز بيشتر به . نزديك شدن به چين آمونيست بود
 پاآستان ابتكار نزديكی با چين را ۀذوالقفار علی بوتو در مقام وزير امور خارج. دامن اتحاد شوروی سقوط می آرد
اما شاه ايران آرزو داشت تا با پيش . م پاآستان، اين پروسه را انكشاف بيشتر بخشيدآغاز آرد وبعدًا درمقام صدراعظ

از آنجا آه . آشيدن مسئله وحدت نژادی ميان سه آشور، اتحاديه ئی را بربنياد نژاد درين منطقه پی ريزی نمايد
نيز نمود اما با وجود دعوت افغانستان برای وی اهميت بيشتر داشت حتی پيشنهاد وصلت ميان دو خاندان سلطنتی را 

 .شخص شاه ايران از پادشاه افغانستان برای سفر به ايران توسط مارشال شاه ولی خان، ظاهرشاه به ايران سفر نكرد
دليل عمده اين بی توجهی زمامداران افغانستان نسبت به ايران را  بايد درنگرش يك جانبه وغير واقعی خاندان 

وقتی درآمد سرشار نفتی توانست . نگی درين آشور از تاريخ اين منطقه جستجو آردسلطنتی ايران وحلقه های فره
رفاه نسبی را برای ملت ايران به ارمغان آورد، همگام با پيشرفت اقتصادی، تالش در جهت رشد فرهنگی جامعه نيز 

يز فراهم آورد ولی شاه امكانات چاپ ونشر آتب و نشريات، امكانات تحقيق وتتبع در تاريخ گذشته را ن. وسعت گرفت
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ايران راه حفظ قدرت رژيم سلطنتی را درآن ديد آه با الهام از ظهور نشنليزم در اروپا، به تقويت روحيه وطنپرستی 
بنابراين همانگونه آه در اروپا حرآت . افراطی در ايرانيان بپردازد آه رژيم شاهنشاهی بخش جدائی ناپذير از آن بود

 را مسخ نمود وهرآشوری همه افتخارات تاريخی سراسر اروپا را بخود اختصاص ميداد، در های ناسيوناليستی تاريخ
. ايران نيز تاريخ را طوری نوشتند آه درآن فقط يك ملت برتر و حاآم بر سراسر منطقه وجود داشت وآنهم ايران بود

ی وتاريخی قطع نظر از در چنين نگرشی از تاريخ همه افتخارات ديگران وهمه شخصيت های بزرگ علمی فرهنگ
طوريكه ديگران در هيچ بخش . قلمداد شدند) ايرانی(اينكه در آجای خراسان بزرگ يا آريانای آهن زندگی ميكردند 

 .  اين خطه دارای نقش واثری نبودندۀاز تاريخ گذشت
 حتی در برابر فحش ودشنام . بمثل نمايدۀطبعًا افغانستان بعلت ضعف اقتصادی نتوانست در مقابل اين موج تبليغاتی مقابل

نيز جواب الزم داده نشد وبه اين ترتيب فرهنگ، ) تاريخ سياسی افغانستان(واتهامات ناروای سيد مهدی خان فرخ در آتاب 
. زبان، تاريخ ونژاد مشترك ميان دوملت بجای اينكه موجبات نزديكی را فراهم آورد موجبات دوری روابط را فراهم آورد

ان بعضی از دانشمندان ايرانی آه به افغانستان مسافرت آردند متوجه اين خالی بزرگ گرديده وسعی در البته در اين مي
 .جبران مافات نمودند اما آنها در برابر موج عظيمی آه رژيم شاه از آن جانبداری می نمود، آاری از پيش نبردند

فارسی چاپ ايران آه به افغانستان می آمد نقش آتب . رشد فرهنگی در ايران تاثيرات مثبتی نيز در افغانستان داشت
بزرگ در رشد فكری تحصيلكرده های افغانستان از خود برجا نهاد وميتوان گفت از روزنه ئی آه آتب ونشرات 

 بسيار بردند اما اين روزنه به دنيای بيرون، ۀايرانی در برابر قشر روشنفكر افغانستان بازآرد، روشنفكران افغان بهر
چه (هرچند بعضی از آتب چاپ ايران . ياسی از تاثيرات منفی خالی نبود آه تذآر آن در اينجا الزم است در بعد س

 امريكا قرار ۀ ضد آمونيستی بودند ولی از آنجا آه ايران در دوران شاه تحت سلطۀدارای روحي) تاليف وچه ترجمه
. كائی درين آتابها ونشرات نيز قابل توجه بود ضد امريۀروحي) ودر نزد مردم امريكا دشمن اصلی تلقی ميشد(داشت 

درآشوری چون افغانستان آه درآن اتحاد شوروی نفوذ داشت وبايد دشمن اصلی بشمار ميرفت، آتب ايرانی باروحيه 
  .ضد امريكائی موجب نوعی اغفال فكری گرديد وتاحدودی به نفع اتحاد شوروی تمام شد

 از نزديکی بيشتر اين کشور با چين جلوگيری نمايد و برای مقابله با نفوذ در رابطه با پاکستان، شاه تالش نمود تا
وی سعی داشت تا شخصيت های مهم افغانستان و . کمونيزم در کشور های همسايه برنامه های گسترده ای داشت

ستان نزديک بوتو بعد از رسيدن به مقام صدارت پاکستان، مبدل به يکی از دو. پاکستان را تحت نفوذ خويش در آورد
 . شاه شد و در دربار پادشاه افغانستان وی سردار عبدالولی را شخصی مناسب تشخيص داده بود

  

   آب هيرمند و پايان اين مشكلۀتماس های مجدد دو آشور بخاطر حل مسئل
در تماس . دوساطت ايران در رفع مشكل ميان افغانستان وپاآستان موجب مسافرت بعضی ازرجال افغانی به ايران ش

اما افغانستان روی . های خصوصی ميان آنان ومقامات ايرانی مجددًا موضوع آب هيرمند مطرح گرديد
اين موقف های متضاد . راپورآميسيون بيطرف تاآيد داشت درحاليكه ايران فيصله اين آميسيون رانمی پذيرفت

 .موجب گرديد آه اميد به حل اين مشكل ضعيف جلوه نمايد
 افغانستان، آمادگی ۀ عباس آرام وزير امورخارجه ايران طی نامه ئی به صدراعظم و وزير امورخارج١٣٤٤درسال 

 مترمكعب فی ثانيه حق آبه را ابراز نمود آه خودنشان از تغييری بسيار مهم ٢٨ايران برای آغاز مذاآره بر اساس 
  :متن نامه چنين بود. داشت

  
 ١٣٤٤ تيرماه٢٩تهران بتاريخ 
 آتر محمد يوسف صدر اعظم و وزير امورخارجهجناب آقای د

 مذاآرات خود را با آن جناب باطالع اينجانب ۀجواب آقای محمد ذوالفقاری سفيرآبير شاهنشاهی درآابل خالص
 تحرير در ۀ گزارش ايشان مرا برآن داشت آه بطوريكه اشاره فرموده بوديد نظرات خود را برشتۀمطالع. رسانيدند

 .نابعالی برسانمآورده به استحضار ج
تصور . بحث در عاليق ورشته های عينی آه دو ملت ايران وافغانستان را به يكديگر پيوند داده است ضرورت ندارد

نميكنم آه درعالم دوملت ديگری باشند آه دارای اين همه ميراث تاريخی وفرهنگی مشترك بوده وباچنين رشته های 
وستی وبرادری آه بحكم طبيعت وتاريخ بوجود آمده است، در اثر حسن تدبير خوشبختانه اين د. محكم بهم پيوسته باشند

 اعليحضرت همايونی شاهنشاه واعليحضرت همايون محمد ظاهر شاه و زمامداران آشور همسايه ۀوسياست خردمندان
مينه عزير روز بروز محكم تر وصميمانه تر ميگردد وبحمد اهللا در حال حاضر مناسبات دو آشور بسيار خوب وز

رجای موثق دارم باتوجه به تمايالت متقابل به بسط مناسبات دوستانه وتحكيم . برای همكاری نزديك آامًال فراهم است
 .عاليق مًودت، ميتوانيم قضيه هيرمند رابه نحو مرضی الطرفين فيصله بخشيم

صل نموده است رود هيرمند هم  معنوی دو ملت مارا بهم طی قرون متمادی متۀهمان طوری آه اظهار شد، هزار ويك رشت
جنابعالی بخاطر دارند آه مساعی گذشته مامورين دوطرف وآميسيون .  مادی وعامل وصل درعالم اقتصادی باشدۀبايد رشت
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اآنون خوشوقتم آه جنابعالی از پيشنهاد ما داير برشروع .  مطلوب نرسيده استۀهای متعدد برای حل اين قضيه به نتيج
اما راجع به توزيع آب آه اشاره به گزارش . س بيست وهشت مترمكعب درثانيه استقبال فرموده ايدمذاآرات مجدد براسا

بيطرف نموده اند خود جنابعالی ومسئوالن امر خوب استحضار دارند آه دولت شاهنشانی از ابتدا اين طريقه توزيع آب 
م گرديد منافع ايران راآامًال در نظر نگرفته است، مانمی توانيم گزارش هيُات بيطرف راآه پس از مطالعه معلو. رانپذيرفت

قبول آنيم واستدالالت خود را درين زمينه به آرات به اطالع مقامات پادشاهی افغانستان رسانيديم ونبايد باتكرار مطالب 
 .گذشته موجب تضيع وقت گرديد

ست آه درين فيصله برای خود چيزی بديهی است دراينجا از ذآر اين نكته ناگزيراست آه نه از طرف ايران نظر اين
 دوست وبرادر ۀبيش از  آنچه حق اوست تحصيل آند ونه مسلمًا از طرف افغانستان چنين نظری است آه ايران همساي

 .خود را از حق خود محروم سازد
 عميق به اينجانب افتخار دارم به استحضار جنابعالی برسانم مقامات شاهنشاهی آماده هستند باحسن نيت آامل و ميل

حل اين مسئله آه ده سال است به مناسبات ايران وافغانستان سايه افگنده است مذاآرات را براساس بيست وهشت 
مترمكعب وتوزيع آب درماهها با توجه به اوضاع واحوال وحق وعدالت ونيازمندی ايران، درمحيط دوستی وصفا 

  .آغاز نمايد
موقع را . شاهی افغانستان را برای شروع اين مذاآرات اعالم فرمايندبسيار خرسند می شدم اگر آماده گی دولت پاد
 .مغتنم شمرده احترامات فايقه را تجديد می نمايد

 عباس آرام
 وزير امور خارجه

 هيرمند ۀداآتر محمد يوسف برای دادن جواب به نامه آقای آرام جلسه ئی را متشكل از افرادی آه درمورد قضي
يل داد آه عبارت بودند از محمد هاشم ميوندوال وزير مطبوعات، نوراحمد اعتمادی معلومات آافی داشتند تشك

نامه . سفيرآبير افغانستان در پاآستان، سيد قاسم رشتيا وزير ماليه و انجنير ميرمحمد اآبر رضا معين وزارت زراعت
 . آنان ترتيب وبه جانب ايرانی تسليم داده شدۀذيل به مشور

 
 جناب آقای عباس آرام

  تهران– ايران -وزير امورخارجه دولت شاهنشاهی 
 آن جنابعالی راجناب آقای محمد ذوالقفاری سفير آبير دولت شاهنشاهی درآابل به ١٣٤٤ سرطان ٢٩نامه مورخ 

 .اينجانب تسليم نمودند
 ملت همسايه، هم  اين عاليق بين دوۀاينكه عاليق تاريخی مودت بين افغانستان وايران پيهم تشييد يافته امكانات توسع

آيش وبرادر تحت رهبری اعليحضرت همايونی پادشاه افغانستان واعليحضرت همايون شاهنشاه ايران ميسر ميگردد 
 . آمال مسرت ماستۀمطابق آرزومندی وماي

 خويش درباره اساس شروع مذاآرات مجدد درمورد قضيه آب هيرمند مرقوم فرموده ۀراجع به آنچه جنابعالی درنام
يفه خود ميدانيم تذآر دهم آه موقف دولت پادشاهی افغانستان متكی بر راپور آميسيون بيطرف می باشد آه اند وظ

 .مندرجات آن برتحقيقات اساسی علمی وفنی وحقايق تاريخی وبروی عدالت وبيطرفی بنا يافته است
س مذاآرات با آنچه بنابر اين به استحضار جنابعالی می رسانم آه دولت پادشاهی افغانستان درمورد اسا

 خويش استدالل مرقوم فرموده اند، موافقت ندارد واز جانب ديگر دولت پادشاهی افغانستان با در ۀدرنام
نظر داشتن دوستی و روابط دوستی وحسن همجواری از روی حسن نيت همواره آرزومند حل نهائی اين 

 مُويد اين ١٣٣٧ افغانستان دراخير سال چنانچه پيام حسن نيت اعليحضرت همايونی پادشاه. قضيه بوده است
 .حقيقت می باشد واظهارت اينجانب به سفير آبير دولت شاهنشاهی به همين مطلب محدود بوده است

بمنظور آنكه از وقوع هرگونه تعبير آه در آينده موجب سوءتفاهم شود جلوگيری بعمل آمده باشد، اينك يكبار ديگر به 
 .  پادشاهی افغانستان را درين قضيه به اطالع جنابعالی رسانيدم سابق، موقف اساسی دولتۀسلسل

دولت پادشاهی افغانستان آماده است مذاآره رابه اساس فوق وبه سلسلًه مذاآرات سابقه به هر وقتی آه مورد موافقت 
 .دولت شاهنشاهی باشد درمحيط حسن نيت دوستی وتفاهم آغاز آند

 .  آب هيرمند از صميم دل سهيم ميدانم ۀعالی برای حل اطيمنان بخش قضياينجانب خود را در آرزومندی آن جناب
 .موقع را مغتنم شمرده به تجديد احترامات فايقه می پردازد

                                                     داآتر محمديوسف 
 ارجه                                                 صدرعظم و وزير امورخ
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از اين ببعد بصورت غير منظم تماس هائی درمورد حل اين مشكل ميان دوآشور درجريان بود ولی در افغانستان 
 ديموآراسی ۀاحزاب چپی و بصورت غير مستقيم اتحاد شوروی با اين طرح موافق نبودند وحكومت هائی آه در دور

 .ايران درمورد هيرمند هراس داشتنديكی بعد ديگری بروی آار آمدند، از عواقب امضای معاهده با 
 ۀوی درجريان مذاآرات به سرمعاهد.  امير عباس هويدا صدراعظم ايران به افغانستان مسافرت نمود١٣٤٧درسال 

جانب افغانی اين پيشنهاد را رد آرد و . هلمند روی اين نكته تاآيد ورزيد آه ايران بايد درآب سيالب نيز شريك باشد
موضوع مهم ديگری آه درين . حاضر نيست در آب اضافی ويا سيالب سهمی برای ايران بدهدخاطر نشان ساخت آه 

جانب . مذاآرات مورد بحث قرار گرفت موضوع سالهای نورمال و ماتحت نورمال يعنی سالهای خشكسالی بود
 آب در دهراود  دستگاه پيمايشۀاز روی محاسب) خشكسالی(ايرانی پذيرفت آه سهم ايران درسالهای ماتحت نورمال 

 ايران نظر به آاهش آب تقليل می يابد، ۀتقليل داده شود اما درمقابل پيشهاد نمود آه وقتی درسالهای خشكسالی حقاب
 ايران به همان تناسب افزايش ۀدرمقابل درسالهای مافوق نورمال آه آب هيرمند از حد معمول بيشتر است بايد درحقآب

 .بعمل آيد
 ايران بشكلی بود آه درآينده موجب آشمكش واختالف نگردد به همين علت پيشنهاد ۀعين حقآبجانب افغانی خواستار ت

 .سهم ايران در آب سيالب را قابل قبول ندانست
هيًات ايرانی پيشنهاد نمود آه درمعاهده ذآر گردد آه تا زمانيكه افغانستان آب هيرمند را مهار نكرده است آب 

 سيالب درمعاهده شامل ساخته ۀهدف ايران اين بود آه آلم. داشته باشداضافی سيالب بسوی ايران جريان 
شود ولی جانب افغانی روی اين موقف خود پافشاری نمود آه مقدار اعظمی آب آه درسالهای نورمال و 
مافوق نورمال برای ايران بايد جريان داشته باشد همان بيست وشش متر مكعب در ثانيه است واعتمادی به 

 آه بايد ميان دوآشور معاهده ئی عقد گردد تا ريشه نزاع را از ميان بردارد بنابراين خواهش ما هويدا گفت
 .اينست آه ايران روی پيشنهاد سهم در آب سيالب اصرار نورزد

بعد از عزيمت آقای هويدا به ايران، جانب ايرانی اين موضوع را مورد بحث قرار داد وتوسط سفرای دوآشور تماس 
در اثر سعی صدراعظم ايران، پادشاه آنكشور موافقت نمود آه مسئله سيالب از بحث خارج گردد . عمل آمدهای جديد ب

  .اما مسئله خريد آب از افغانستان توسط ايران درهمين سال مطرح شد
  

 ادامه دارد
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


