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و شميره   ١٠تر 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

م٢٣/٠٩/٢٠١٠                                                        وحيد مژده 
                                      

  روابط سياسي افغانستان و ايران
  ششمقسمت 

 
 موضوع خريداری آب از افغانستان

رت نمود وبه جانب افغانی اطمينان داد آه ايران ديگر  اسد اهللا علم وزير دربارشاهنشاهی ايران به آابل مساف١٣٤٨درسال 
 .روی موضوع آب سيالب اصرار نميورزد اما پيشنهاد شفاهی ايران درمورد خريد آب به حال خود باقی است

 ايران به آنكشور أب بدهد، راجع به ۀطرف ايران بعد از آنكه متيقن گرديد آه افغانستان حاضر نيست زياده از حقاب
 قابل تمديد وفسح پيشنهادی برای ۀ خويش توسط قرار داد تجارتی قصيرالمده پنجسالۀآب زياده از حقابخريداری 

 .توافق در شش ماده به جانب افغانی ارائه داد
 بين ايران وافغانستان موافقتنامه خريد آب رود هلمند

 :  اولۀماد
آغاز می شود ساالنه مقدار چهار صد ميلون متر .......... .. برای يكدوره پنجساله آه از تاريخ –افغانستان برای هرسال آب 

به ايران ............   جدول ماده اول معاهده منعقده بين دو دولت مورخ ٤مكعب آب اضافه بر مقادير مشخص در ستون 
حويل داده خواهد  اول همان معاهده تعيين شده يا ميشود تۀتحويل خواهد داد درين مقدار آب نيز درمحل هايی آه بموجب ماد

 .شد
 : دومۀماد

 . درظرف نه ماه سال طبق جدول زير تحويل ايران خواهد شد– مذآور درماده اول – مقدار آب اضافی 
 مترمكعب در ثانيه   ٢٥                 اآتوبر  
               رر            رر١٧                 نوامبر  

 رر             رر                ٥              دسامبر        
 رر                رر           ٢٢             آرويل          

 رر                رر           ٢٢                مه      
 رر               رر            ٢٢     ژوئن                  

 رر       رر                    ٢٢         ژوئيه             
 رر                رر           ٢٢            اوت            

 رر               رر            ١٠        سپتامبر           
 : ماده سوم

ست آه ساالنه پس سنت امريكائی ا............ بهاى آب اضافی آه به ايران تحويل داده ميشود از قرار هر مترمكعب 
 . از تحويل آخرين مقدار آب در پايان سپتامبر از طرف دولت ايران بدولت افغانستان پرداخت خواهد شد 

 :  چهارمۀماد
تعين شده اند الاقل دوسال پيش از پايان هر .......... آميسرهای دو دولت افغانستان وايران آه طبق معاهده مورخ 

 بعد با ايران تحويل داده ميشود مذاآره وتوافق ۀ بهای آبی آه درظرف دور پنجسالدوره پنجساله نسبت به مقدار و
 .خواهند آرد

درصورتيكه الاقل دوسال پيش از پايان يك دوره پنجساله جاری چنين مذاآراتی صورت نگيرد يا توافقی بميان 
 جاری تمديد ۀ از دوره پنجسال ديگر پسۀ حاضر خود بخود برای يكدوره پنجسالۀدوآميسر حاصل نشود، موافقت نام

 .ومعتبر شناخته ميشود
 :  پنجمۀماد

 ۀ پنجسالۀهرگاه دولت ايران در نظر نداشته باشد از آب اضافی آه در اين موافقت نامه به آن اشاره شده برای دور
ك از دو طرف بعدی استفاده آند ياهرگاه دولت افغانستان نتواند آب اضافی مذآور را بدولت ايران تحويل دهد، هري

 .مراتب را آتبًا به استحضار طرف ديگر خواهد رسانيد
 ۀمفاد ماده چهارم فقط در صورتی بال اجرا خواهد ماند آه يكطرف يا هردو طرف الاقل سه سال پيش از اتمام دور

 . پنجساله جاری مراتب را آتبًا به اطالع طرف ديگر رسانيده باشد
 : ماده ششم
درمورد موافقتنامه حاضر نيز قابل اجرا می ...............  ده منعقده بين دو دولت مورخ  پيوست معاه٢و١پروتوآل 

 . باشد 
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 در دونسخه امضاء و منعقد گرديد ...... ....خ بتاري...... ...ن موافقتنامه در شهر اي
 از طرف دولت شاهنشاهی ايران      از طرف دولت پادشاهی افغانستان 

 
 پافشاری افغانستان برسر شفافيت قرارداد هيرمند

آه ( هلمند ۀ جواب به جانب ايرانی شفاهی ابالغ نمود آه اين موضوع ارتباطی به اصل معاهد نوراحمد اعتمادی در
 مذآور براساس جدول راپور ۀ ايران مطابق معاهدۀوقتيكه حقاب. ندارد) هنوز ميان دو آشور به امضاء نرسيده بود

دی ومطالعه ضرورت انكشاف  جريان آب در يك سال عاۀآميسيون بيطرف وحسن نيت فيصله ميگردد، پس از مطالع
 هلمند عليا وسفلی بصورت آامل ومطالعه امكانات ذخيره آردن بيشتر آب، اين موضوع را با ۀ ساحۀموجود وآيند

بهرصورت چنين . حسن نيت مورد مطالعه قرارداده بعد از مشوره با شورای افغانستان مورد غور قرار خواهد داد
 وقت ايران ۀاردشيرزاهدی وزير خارج.  اصلی وضمايم باشدۀق يامربوط معاهدقرارداد تجارتی نبايد به هيچوجه ملح

 به سفير افغانستان در تهران اظهار داشتند آه ايران ١٣٤٨ و امير عباس هويدا صدراعظم در سال ١٣٤٧در سال 
 در تهران  سفير افغانستان١٣٤٨درجدی .  حقآبه وقرار داد تجارتی آب هر دو يكجا فيصله شودۀمی خواهد معاهد

درمالقاتی باهويدا صدراعظم ايران اظهار داشت آه حكومت افغانستان نمی تواند هر دو مسئله يعنی قرارداد حقابه و 
و موضوع از هم مجزا می باشند واگر حكومت دست به   مقدار آب تجارتی را دريك وقت فيصله آند زيرا دۀموافقتنام

 .را مواجه خواهد شد چنين آاری بزند به سلب اعتماد از جانب شو
درين زمان در افغانستان نه تنها گروپهای چپ طرفدار شوروی بلكه احزابی آه راست گرا تلقی می شدند نيز با 

بعنوان مثال حزب ديموآرات مترقی تحت رهبری ميوندوال نيز با . امضای قرار داد هلمند ابراز مخالفت ميكردند
 ميوندوال درطول سالهای جريان مذاآرات با ايران درمورد هيرمند در امضای اين قرارداد مخالف بود در حاليكه

 .شمار نمايندگان دولت افغانستان بود
آمونيست ها تبليغ ميكردند آه دولت افغانستان در صدد فروش آب افغانستان به ايران است وآب فروشی رابه اين دليل 

 ايران يكجا ۀاگر قرارداد فروش با قرار داد حقاب. دآه آب مورد نياز مردم است با وطن فروشی مترادف می شمردن
مطرح بحث قرار می گرفت، نه تنها از حكومت اعتمادی سلب اعتماد می شد بلكه اين امكان نيز موجود بود آه تمام 

 .قرارداد از جانب شورا رد گردد
وپای شرقی، يكشب در ش  اعتمادی صدراعظم افغانستان در راه بازگشت از سفر ار) ١٣٤٩ (١٩٧٠در سپتامبر 

 ۀبعد از صرف غذا، شاه از اعتمادی درمورد نتيج. تهران توقف نمود وظهر روز بعد ميهمان شاهنشاه ايران بود
 .اعتمادی درجواب گفت اين آار از طرف آقای هويدا معطل قرار داده شده است. مذاآرات هيرمند سوال نمود

موضوع قرار : اعتمادی درجواب گفت. آب هيرمند درميان استهويدا گفت موضوع قرارداد تجارتی درمورد فروش 
داد تجارتی آار جداگانه است آه با اصل موضوع هيچ ارتباطی ندارد و اينكه آقای هويدا می خواهند قرارداد تجارتی 

ز اينكه اما پس ا. با معاهده يكجا امضاء شود قابل قبول نيست چنانچه قبًال نيز درين مورد به ايشان صحبت شده است
.  اصلی به امضاء برسد درآنفرانس مطبوعاتی ما می توانيم از حسن نيت خود درين مورد نيز اطمينان دهيمۀمعاهد

 .اين امر البته بعداز مشوره با شورای افغانستان دريك فرصت مناسب ديگر ممكن است
ن حكومت وی فيصله گردد اما چنين بنظر  هلمند بين ايران وافغانستان در دوراۀنوراحمد اعتمادی عالقمند بود تا مسئل

ميرسد آه وی نظر به داليلی آه يكی از آنها فشار خارجی بود جرئت نكرد درين راه قدمی جلوتر بردارد ودر حاليكه 
در دوران حكومت وی تقريبًا تمام توافقات ميان دوآشور دراين رابطه نهائی شده بود، امضای قرارداد در دوران 

 .عملی گرديد ) محمد موسی شفيق( صدارت حكومت بعدی يعنی
 اصلی به امضاء برسد، وقتی ۀ فروش آب آه ايران روی آن تاآيد داشت آه بايد همزمان با امضای معاهدۀاما مسئل

بامخالفت افغانستان مواجه شد، ايران حاضر به بحث روی آن بصورت جداگانه نگرديد واين خود نشان ميدهد آه 
مه نمودن موضوع فروش آب به قرارداد اصلی هلمند، آنرا نيز به بخشی از قرارداد اصلی ايران ميخواست با ضمي

مبدل سازد اما چون به اين آار توفيق نيافت آن پيشنهاد را بكلی آنار نهاد زيرا با توجه به مشكالت اقتصادی وسياسی 
د مشترك دوآشور را ندارد وايران در افغانستان، ايران ميدانست آه افغانستان توان آنترول آب هيرمند در سرح

پس برای امضای قرارداد خريِد آب ضرورت .  خود استفاده نمايدۀميتواند بصورت رايگان از آبی بيشتر از حقاب
 ).چنانچه بعدًا خواهد آمد ايران بيش از دو دهه بيشتر از سهم خود از آب هيرمند استفاده نمود( موجود نيست 

 درآابل بين هيًات های ايرانی وافغانی، موضوع قرار داد فروش آب از هملند به ١٣٥١درمذاآرات رسمی ماه سنبله 
 قرارداد فروش آب باجانب ۀايران مطرح نشد درحاليكه حكومت به هيُات افغانی صالحيت داده بود تا راجع به مسود
 ١٣٥١ حوت ٢٢ به تاريخ ايرانی مذاآره نمايد، جانب ايرانی به صحبت روی اين موضوع تمايلی نشان نداد ووقتی

 ٥در.  آب از رود هلمند به آابل آمد نيز اين موضوع از طرف ايران مطرح نگرديدۀآقای هويدا غرض امضای معاهد
 محمد موسی شفيق صدراعظم افغانستان در راه بازگشت به آابل توقف مختصری در تهران داشت وی ١٣٥٠دلو 

 هيرمند صحبت نمود و ۀدرمورد آمادگی افغانستان به امضای معاهددرين فرصت با شاهنشاه ايران مالقات وبا وی 
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 ايران از هلمند ۀحدود پانزده ماه بعد از اين ديدار بود آه موسی شفيق طی يك بيانيه راديوئی، موضوع حل مسئله حقاب
 .را با اين جمالت به اطالع مردم افغانستان رسانيد

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 :ادران عزيزخواهران گرامی وبر

. فكر ميكنم درآستان گشودن گرهی قرارداريم آه روزی بيم آردم گذشت صدسال سايه شك برامكان حل شدن آن پراآنده است
 .آب چون مايه زندگيست لذا نميتوان از آن گذشت ولو آه اين گذشتن، زندگی ديگران را مايه بخشد

. فغانستان بدنيا می آيد ودرخاك آن چشم ازجهان می پوشداو در آهساران ا. هيرمند فرزند آسمان اين سرزمين است
در پرتگاه ومسيرخود گاهی به خاك دولت همسايه وبرادر ما ايران چنان نزديك می شود آه دربعضی نقاط خط سرحد 

  ....بين دولتين در آب آن می دود
دشاهی درافغانستان به امضاء  واخرين سال رژيم پا١٣٥١ آب هلمند ميان ايران وافغانستان در اخير سال ۀمعاهد
  :متن معاهده آه حاصل سالها مذاآرات، صحبت وسفرهای متقابل است بادقت تمام ترتيب شد. رسيد

 معاهده بين افغانستان وايران
  )هيرمند(راجع به آب رود هلمند 

وبه سايقه ) هيرمند(دوليتن افغانستان وايران با آروزمندی رفع دايمی آليه اسباب اختالف درمورد آب رور هلمند 
 بين المللی واحساسات ناشی از برادری وهمسايگی تصميم گرفتند معاهده ئی رابه اين ۀحفظ روابط حسن) بمنظور(

 : ل تعيين نمودند منظور منعقد نمايند و نمايندگان ذيصالح خويش را قرار ذي
  از جانب افغانستان

 محمد موسی شفيق صدراعظم افغانستان
  ازجانب ايران

  امير عباس هويدا نخست وزير ايران
وهر دو نمايند اعتبار نامه های خويشرا به يكديگر ارايه نمودند وآنرا صحيح ومعتبر شناختند وبه مواد آتی موافقت 

 .نمودند
  اولۀماد

 : ذيل معانی آتی را دارنددرين معاهده اطالحات
 -الف 
 مطابق اول جنوری ) دی ١١(  جدی ١١ - د مرغومی١١
 مطابق اول فبروی )  بهمن ١٢(  دلو ١٢ - د سلواغی١٢
 مطابق اول مارچ )  اسفند ١٠(  حوت ١٠ - د آب١٠
 مطابق اول اپريل )  فروردين١٢(  حمل ١٢ -  د وری١٢
 ابق اول می مط)  ارديبهشت ١١(  ثور ١١ - د غويی١١
 مطابق اول جون )  خرداد ١١(  جوزا ١١ - د غبرگولی١١
  مطابق اول جوالی )  تير ١٠(  سرطان ١٠ - د چنگاش١٠
 مطابق اول اگست )  مرداد١٠( اسد ١٠ - د زمری١٠
  مطابق اول سپتمبر)  شهريور١٠(  سنبله ١٠ د وژی ١٠
 مطابق اول اآتوبر )  مهر ٩(  ميزان ٩ د تله ٩
 مطابق اول نوامبر )  آبان ١٠(  عقرب ١٠  د لرم١٠
 . می باشد-مطابق اول دسمبر)  آذر ١٠(  قوس ١٠ دليندی ١٠

 .در سالهای آبيسه تفاوت يكروز به موجب تقويم هجری شمسی رعايت می شود
     -ب
 .مدتی است از اول اآتوبر الی ختم سپتمبر سال مابعد) يك سال آب(

   –ج 
سالی است آه مجموع جريان آب از اول اآتوبر تاختم سپتمبر سال مابعد درموضع يك سال نورمال آب عبارت از 

باال تراز مدخل بندآجكی چهارمليون وپنجصد ونود هزار ايكر فيت ) هيرمند(دستگاه آب شناسی دهراود بر رود هلمند 
هانه سال نورمال مقادير ما. ميليون مترمكعب اندازه گيری ومحاسبه شده است) ٥٦٦١٧١٥(ايكرفيت ) ٤٥٩٠٠٠٠(

  .درپرتوآول شماره يك منضمه اين معاهده ذآر گرديده است 
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  -د
 به اين منظور که آيا جريان يک - جريانۀشاخص محاسب) صرفًا بعنوان(دستگاه آب شناسی دهراود محضًا بحيث 

 .شناخته شده است) يا نمی دهد(سال نورمال را تشکيل می دهد يا نی 
  دومۀماد

در سال نورمال آب وياسال مافوق نورمال آب از طرف افغانستان به ايران تحويل ) هيرمند(ه از رود هلمند مجموع مقدار آبيك
 مترمكعب درثانيه طبق جدول شماره ده راپورآميسيون دلتای هلمند ٢٢جريان ) متوسط(داده می شود منحصراست به اوسط 

 جدول مندرج ماده سوم اين معاهده ذآر شده ويك مقدار ٢ مطابق تقسيمات ماهانه ئی آه درستون ١٩٥١ فبروری ٢٨مورخ 
 جدول مندرج ٣ آه درستون ٢ مترمكعب در ثانيه متناسب به تقسيمات ماهانه مشمول ستون ٤جريان ) متوسط(اضافی اوسط 

 . حسن نيت وعاليق برادرانه از طرف افغانستان بايران تحويل داده ميشودۀ سوم توضيح گرديده وبه سايقۀدرماد
  سومۀادم

 دوم ۀآه در ماد) هيرمند(درظرف ماههای سال نورمال آب يا سال مافوق نورمال آب، مقادير معينه آب از رود هلمند 
در مواضع ذيل از طرف افغانستان ) هيرمند( جدول آتی در بستر رود هلمند ٤اين معاهده تشريح گرديده طبق ستون 

  .به ايران تحويل داده ميشود
٤  ٣  ٢  ١  
 ماه
  

سيمات تق
) متوسط(اوسط

جريان آب به متر 
مكعب در ثانيه 

 متر ٢٢باساس 
مكعب در ثانيه 
آميسيون دلتای 

 هلمند
  

تقسيمات 
اوسط 

) متوسط(
  جريان

 آب به متر 
مكعب در 

 ٤ثانيه باساس 
متر مكعب در 

ثانيه حسن 
 نيت

  

تقسيمات اوسط 
جريان ) متوسط(

آب به متر 
مكعب در ثانيه 
باساس مجموع 

 اين ٣ و ٢ستون 
 ٢٦جدول يعنی 

متر مكعب در 
  ثانيه

 اآتوبر 
 نوامبر 
 دسمبر
 جنوری
 فبروری
 مارچ
 اپريل
 می

 جون 
 جوالی
 اگست
  سپتمبر

 ٤ر٢٣
 ١٠ر٧٥
 ١٩ر٤٨
 ٢٩ر٣٥
 ٦٦ر١٢
 ٦١ر٩٠
 ٢٦ر٣٠
 ٧ر٦٤
 ١٦ر٧١
 ١١ر٦١
 ٧ر٩٣
    ١ر٩٨

 ٠ر٧٧
 ١ر٩٧
 ٣ر٥٦
 ٥ر٣٢
 ١٢ر٠٤
 ١١ر٢٣
 ٤ر٨١
 ١ر٣٩
 ٣ر٠٢
 ٢ر١١
 ١ر٤٤
  ٠ر٣٤

 ٥ر٠٠
 ١٢ر٧٢
 ٢٣ر٠٤
 ٣٤ر٦٧
 ٧٨ر١٦
 ٧٣ر١٣
 ٣١ر١١
 ٩ر٠٣
 ١٩ر٧٣
 ١٣ر٧٢
 ٩ر٣٧
  ٢ر٣٢

 : مواضع تحويل دهی قرار ذيل اند: الف
 . درموضعی آه خط سرحد رود سيستان راقطع می آند-١
 سرحدی پنجاه ويك و پنجاه ودو آه در خالل مدت سه ماه از انفاذ اين معاهده توسط ۀ  در دوموضع ديگر بين پاي-٢

اتثبيت فاصله وسمت هريك از آن دو موضع از يكی از پايه های سرحدی مذآور در جائيكه خط سرحد آميساران طرفين ب
نافذ ) دولتين ( تعيين آن دو موضع بعد از تصويب حكومتين . واقع گرديده، تعيين می گردد) هيرمند(در بستر رود هلمند 

 .شمرده ميشود
يافته تاسيسات مشترك ومناسب آه شرايط آن مورد قبول طرفين باشد  الف اين ماده تذآار ۀطرفين درمواضعی آه در فقر: ب

 مندرج مواد اين معاهده بصورت موثر ودقيق مطابق به ۀوآالت الزمه درآن نصب می نمايند تا مقادير آب معين) احداث(اعمار 
 .احكام اين معاهده اندازه گيری وتحويل شود
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  چهارمۀماد
مقدار جريان آب از سال نورمال آب آمتر باشد وارقام اندازه گيری دستگاه آب درسالهائيكه در اثر حوادث اقليمی 

شناسی دهراود جريان مربوط به ماههای قبل ماه مورد بحث رانسبت به ماههای مشابه سال نورمال آب، مقدار 
همان سال آب  سوم به تناسبی آه جريان واقعی ماههای ماقبل ۀ جدول ماد٤آمتری نشان دهد، ارقام مندرج درستون 

باماههای مشابه يكسال نورمال آب دارد برای ماههای ) درين صورت جريان ماه مارچ ماقبل الی ماه مورد بحث(سال 
 .ومقادير تعديل شده درمواضع مندرج ماده سوم به ايران تحويل داده ميشود.  همان سال آب تعديل مييابدۀآيند

مورد بحث، دستگاه آب شناسی دهراود مقدار آبی برابر يا مازاد برآب هرگاه درظرف يكی از ماههای آينده بعد ازماه 
 . سوم تحويل ميشودۀ جدول ماد٤ماه مشابه سال نورمال رانشان دهد، آب ماه مورد بحث طبق ستوان 

  پنجمۀماد
ام مندرج ماده آه مطابق احك) هيرمند( آن از آب رود هلمند ۀافغانستان موافقت دارد اقدامی نكند آه ايران را از حقاب

 .دوم وسوم وچهارم اين معاهده تثبيت ومحدود شده است، بعضًا ياآًال محروم سازد
هرطوريكه خواسته باشد از آن استفاده می نمايد وآنرا بمصرف ) هيرمند(اففانستان باحفظ تمام حقوق وباقی رود هلمند 

 .می رساند
. مقاديريكه طبق اين معاهده تثبيت شده است نداردبيشتر از ) هيرمند( ايران هيچگونه ادعائی برآب هلمند 

 ايران هم بتواند قرار ۀميسر هم باشد ومورد استفاد) هيرمند(حتی اگر مقادير آب بيشتر در دلتای سفالی هلمند 
 .گيرد
  ششمۀماد

حاصله از  ايران برای زراعت بطور آلی نامناسب شود يابه مواد شيميائی ۀافغانستان اقدامی نخواهد آرد آه حقاب
فاضل آب صنايع بحدی آلوده شود آه با آخرين روشهای فنی معمول قابل تصفيه نبوده استعمال آن برای ضروريات 

 .مدنی ناممكن ومضر گردد
  هفتمۀماد

آن بمنظور استحكام بستر رود در مواضعی آه خط سرحد ) احداث(هرنوع ابنيه فنی مشترك آه اعمار 
ع گرديده الزم ديده شود، بعد از موافقت طرفين بر شرايط ومشخصات آن وق) هيرمند(دربستر رود هلمند 
 .ميتواند احداث گردد

  هشتمۀماد
هريك از طرفين يكنفر آميسار ويكنفر معاون آميسار ازبين اتباع خود تعيين خواهد نمود تا در اجرای احكام اين 

 ۀين آميسارها درپروتوآول شماره يك ضميم صالحيت ووظايف اۀحوز. دولت خود نمايندگی آند) جانب(معاهده از 
 .اين معاهده تعيين گرديده است

 ماده نهم
 –مواد اين معاهده، طرفين اوًال از طريق مذاآرات ديپلوماتيك ) اجرای(درصورت بروز اختالف درتعبير يا تطبيق 

ن دو مرتبه به نتيجه نرسد ثانيًا از طريق صرف مساعی جميله ثالث برای حل اختالف سعی خواهند آرد ودرحاليكه اي
 . اين معاهده به حكميت محول ميشودۀ ضميم٢اختالف مذآور بر اساس مواد مندرج در پروتوآول شماره 

  دهمۀماد
موافقت آامل ودايمی دولتين می باشد واحكام اين معاهده ) بيانگر(افغانستان وايران قبول دارند آه اين معاهده ممثل 

موجود يا آينده ) پرسدنت(ياسايقه ) پرنسيب(محتويات آن اعتبار دارد وتابع هيچ اصل درداخل حدود ) صرفًا(محض 
 .نمی باشد

  يازدهمۀماد
موقتًا ناممكن ) هيرمند(رسيدن آب رابه دلتای هلمند ) فورس ماژور(هرگاه خشكسالی مدهش يا بروز حاالت مجبره 

عاجل الزمه را بمنظور رفع مشكالت وارده ويا تخفيف ) طرح(سازد، آميساران طرفين فورًا به مشوره پرداخته پالن 
 .مربوط خويش پيشنهاد می نمايند) دولتين(آن تهيه وبه حكومتين 

  دوازدهمۀماد
 .اين معاهده از تاريخی نافذ می گردد آه اسناد مصدقه پس از طی مراحل قانونی آن بين دولتين مبادله شود

وانگليسی هريك در دو نسخه تنظيم گريده ودارای اعتبار مساوی می ) فارسی(اين معاهده به زبانهای پشتو، دری
 .باشند

 . مرجع ثالث و رجوع به حكميت، به متن انگليسی مراجعه ميشودۀدرموقع صرف مساعی جميل
  . ميالدی امضا ومنعقد گرديد١٩٧٣ مارچ ١٣ هجری شمسی مطابق ١٣٥١حوت ٢٢درشهرآابل به تاريخ 
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 وسی شفيقاز جانب افغانستان محمد م
 صدراعظم افغانستان

 
 ازجانب ايران اميرعباس هويدا

 نخست وزير ايران
  

 پروتوآول شماره يك
 درباره صالحيت ووظايف آميساران

 )هيرمند( افغانستان وايران راجع به رود هلمند ۀ معاهدۀضميم
 : اولۀماد

 ١٣٥١ حوت ٢٢آه بتاريخ  ) هيرمند(رود هلمند  افغانستان وايران راجع به آب ۀمقصد از معاهده درين پروتوآول معاهد
 .بين دولتين به امضاء رسيده، ميباشد

 : دومۀماد
هريك از طرفين معاهده از اتباع خود يكنفر آميسار ويك نفر معاون آميسار تعيين می نمايد، آميسار ومعاون وی 

به ايران آه درمعاهده تعيين گرديده، ) رمندهي(احكام معاهده راجع به تحويل  آن مقدار آ ب از هلمند) اجرای(درتطبيق 
 . خود نمايندگی می آند)دولت(از حكومت 

 : سومۀماد
 .آميسار ها از بين مامورين عاليرتبه منصوب می شوند:  الف
 مملكت خودش باشد ۀهريك از آميساران می توانند دراجرای وظايف خويش از خدمات دونفر مشاور آه از تبع: ب 

 .استفاده نمايد
 . متبوعه شان ميباشد) دولت های( حكومات ۀ معاونين ومشاورين بعهد-آميساران ) هزينه(تامين مصارف : ج 
 : چهارمۀماد

 دولت خود می باشند ودر امور مربوط به اين ۀآميساران درآليه مسايل ناشی از اجرای اين پروتوآول نمايند
 . رای وظيفه می نمايندمامورين ارتباط اج) بعنوان(پروتوآول بين دولتين بحيث 

 : پنجمۀماد
 چهارم معاهده، مقدار جريان آب آمتر از سال نورمال آب باشد وآميسارجانب ۀدرسالهائی آه بر حسب شرح ماد

در دستگاه آب شناسی دهراود طالب ) هيرمند(ايرانی راجع به جريان آب باال تر از مدخل بندآجكی برود هلمند 
دراثر . رقام مربوطه را آه توسط آن دستگاه ثبت شده است بدسترس وی می گذاردمعلومات گردد، جانب افغانی ا

 جريان آب را آه در دستگاه دهراود ثبت گرديده به وی ارائه ۀتقاضای آميساران ايرانی، آميسار افغانی راپور ماهان
ن آبرا دردستگاه دهراده درصورت تقاضای آميسار ايرانی آميسار افغانی باوی همكاری خواهد نمود تاجريا. ميدارد

 .مشاهده واندازه گيری نمايد 
 . جدول تقسيمات  جريان ماهانه سال نورمال آب قرار ذيل است :تبصره
 ايكرفيت        ١٥٤٠٠٠      اآتوبر
    رر       ١٧٢٠٠٠     نوامبر 
    رر       ١٧٦٠٠٠     دسمبر 

  رر                     ١٧٨٠٠٠    جنوری 
    رر       ٢٠٨٠٠٠    فبروری 

    رر       ٥٩٧٠٠٠      مارچ 
    رر                ١١٥٨٠٠٠      اپريل 

    رر                   ١٠٣٣٠٠٠      می 
    رر       ٤٤١٠٠٠      جون 

    رر       ٢١١٠٠٠     جوالی 
    رر       ١٣٧٠٠٠      اگست 

    رر       ١٢٥٠٠٠     سپتمبر 
   رر                  ٤٥٩٠٠٠٠    مجموع 

 : ششمۀماد
هده درمورد اندازه گيری وتحويل دهی آب مطابق  سوم معاۀآميساران افغانی وايرانی درمواضع تحويلدهی مندرج ماد
 .احكام معاهده ومواد اين پروتوآول مشترآًا اقدام می نمايند
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 : هفتمۀماد
اين . ياد ميشود)  مشتركۀآميت(راتشكيل ميدهند آه منبعد بنام ) آميته مشترك آميساران (آميساران افغانی وايرانی 

 آنها محول گرديده ۀ اجرای وظايفی آه بموجب اين پروتوآول بعهدآميته بمنظور حل وفصل سريع مسايل ناشی از
 .سعی خود را بكار خواهند برد وتصاميم آن درحدود صالحيت آن الزم االجراء خواهد بود

 : هشتمۀماد
ك از درحاالت عاجل هري.  مشترك جلسات عادی خويش را دراوقات معينه آه توسط آن آميته تعيين می گردد داير می نمايدۀآميت

آميته مشترك جلسات عادی خود را در آابل يا  زرنج .  مخصوص آميتًه مشترك را تقاضا نمايدۀآميساران ميتواند داير شدن جلس
جلسه مخصوص آميته، درمحلی از . افغانستان يا در تهران يا زابل ايران هريك آه مورد موافقت آن قرار گيرد داير می سازد

 . مذآور از آن نام برده شده داير ميگرددۀاست جلس فوق آه در درخوۀمحالت متذآر
 : نهمۀماد

مربوط خويش قبل از اول ) دولت های( مشترك رابه حكومت های ۀآميساران گزارش فعاليت های سال آب ماقبل آميت
آميساران می توانند درهرموقع ديگری آه مناسب بدانند گزارش های ديگری در . نوامبر هرسال تقديم می نمايند

 .مربوط خويش تسليم نمايند) دولت های(اخل حدود وظايف شان آه درين پروتوآول تعيين شده، به حكومت های د
 : دهمۀماد
. امور استفاده از آب تعيين می نمايند) مسئول(هريك از طرفين معاهده، هيُاتی راتحت رياست وزير متكفل : الف

 . راتشكيل ميدهند)  وزراۀآميت(مجموع هيًاتين دوطرف 
 وزراء صالحيت دارد تابه ۀآميت.  خود راداير می آندۀجلس) دولتين(آميته وزراء دراثرتقاضای يكی از حكومتين : ب

فيصله های ) اجرای( مشترك به تطبيق ۀآميت. اين پروتوآول بروز نمايد بپردازد) اجرای(حل مشكالتی آه از تطبيق 
 . وزراء مكلف می باشدۀآميت) تصميم های(

 مشترك نتوانند به موافقه برسند، هريك از آميساران ميتوانند از حكومت ۀت عاجل يا حينيكه اعضای آميتدرحاال: ج 
 . وزراء راتقاضا نمايدۀ آميتۀخود بخواهند تا داير شدن جلس) دولت(
 . وزراء طرز العمل جلسات مربوط خود را وضع می نمايندۀ مشترك وآميتۀآميت: د 
 : يازدهمۀماد

 شان راپور ارائه خوهند ۀمتبوع) دولت های( وزراء، طرفين آميته به حكومت های ۀوافقت آميتدرصورت عدم م
 .راه حلی جستجو شود) دولتين(نمود تا از مجرای دپلوماسی بين حكومتين 

ازطرف آميته ها ويا از مجرای دپلوماسی صورت ميگيرد بايد درداخل حدود معاهده و اين ) تصميمی آه(فيصله ايكه 
تصاميمی را آه آنها اتخاذ مينمايند وهراقدامی آه از جانب . وآول بوده باهيچ حكم از احكام آن تنافض نداشته باشدپروت

 .ايرا بوجود نمی آورد) پرسدنت(آنها بعمل می آيد به هيچوجه سابقه 
 : دوازدهمۀماد

ارد شود به هيچوجه برمعاهده پروتوآول هرگونه تعديل، تغيير باتجديد نظری آه درين پروتوآول باموافقت طرفين معاهده و
 . منضمه تاثير ندارد٢شماره 
 : سيزدهمۀماد

 ٢٢آه درشهر آابل بتاريخ ) هيرمند(اين پروتوآول جزء ال يتجزای معاهده بين افغانستان وايران راجع به آب هلمند 
 .  امضاء گرديده، می باشد واز تاريخ انفاذ معاهده مرعی االجرا است١٣٥١حوت 
و انگليسی، هريك در دونسخه تنظيم گرديده ودارای اعتبار مساوی ) فارسی( پروتوآول به زبانهای پشتو، دری اين

 .ميباشند
 . مرجع ثالث و رجوع به حكميت، به متن انگليسی مراجعه ميشودۀدرموقع صرف مساعی جميل

  گرديده  ميالدی امضا١٩٧٣ مارچ ١٣ هجری شمسی مطابق ١٣٥١ حوت ٢٢درشهر آابل بتاريخ 
 از جانب افغانستان

 محمد موسی شفيق صدر اعظم
 

 از جانب ايران
 امير عباس هويدا  نخست وزير

 

  
  
  
  



 
 

 
و شميره   ١٠تر ٨  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

 

  حكميتۀ دربار٢پروتوآول شماره 
 )هيرمند(راجع به آب رود هلمند  ايران ضميمًه معاهدًه افغانستان و

 : اولۀماد
حوت ٢٢آه بتاريخ ) هيرمند(ستان وايران درمورد آب رود هلمند  افغانۀمقصد از معاهده درين پروتوآول معاهد

 .  بين دولتين به امضاء رسيده است، می باشد١٣٥١
 : دومۀماد

مواد معاهده درحالكيه به موجب ماده نهم آن، مذاآرات دپيلوماتيك يابعدًا ) اجرای(درصورت بروز اختالف درتعبير 
 .انجام نيابد، اختالف به حكميت محول خواهد گرديد مرجع ثالث به حل اختالف ۀصرف مساعی جميل

 : سومۀماد
درصورتيكه يكی از طرفين معاهده بعد از طی مراحل دوگانه مندرج ماده دوم اين پروتوآول ارجاع اختالف رابه 
حكميت الزم ببيند، طرف مذآور باتوضيح نقطه يانقاط معينه مورد اختالف، اوًال درخواست تشكيل هيُات حكميت 

 چهارم اين پروتوآول وثانيًا درصورت لزوم تشكيل ديوان حكميت را مطابق ۀرا طبق محتويات ماد) دريافت حقايق(
 . پنجم پروتوآول بوسيله يادداشت دپيلوماتيك به اطالع طرف ديگر می رساندۀمحتويات ماد

 : چهارمۀماد
 سوم اين پروتوآول تذآار يافته ۀآه درمادنماينده های طرفين درظرف سه ماه بعد  از وصول يادداشت ديپلوماتيك 

وطرز العملی آه هيُات مذآور از ) دريافت حقايق(جلسه داير وبرای حصول موافقت راجع به ترآيب هيُات حكميت 
درصورتيكه چنين هياتی بوجود آيد و نتيجه گيری وتوصيه های آن مورد موافقت . آن پيروی نمايد سعی می ورزند

 .وصوع حل شده پنداشته می شوددولتين قرار گيرد، م
 : پنجمۀماد

دريافت ( نتيجه گيری وتوصيه های هيُات حكميت ۀ چهارم اين پروتوآول دربارۀدرصورتيكه طرفين به اساس ماد
 اختالف به ديوان حكميتی آه از سه عضو ترآيب يافته وتشكيل آن قرار آتی صورت ۀبه موافقت نرسند، نقط) حقايق

 .د شدمی گيرد، تقديم خواه
 .هريك از طرفين يكی از اتباع خود را بعنوان حكم تعيين می نمايد:  الف
 الف اين ماده ۀحكم سوم آه رئيس ديوان حكميت می باشد در ظرف سه ماه بعد از تعيين اعضائی آه باساس فقر: ب

ردد، طرفين يايكی از درصورتيكه حكم سوم درظرف سه ماه انتخاب نگ. به موافقت طرفين تعيين ميشود, صورت می گيرد
رئيس ديوان حكميت آه به موجب . سازمان ملل متحد تقاضا می نمايد تاحكم سوم  راتعيين آند) دبيرآل(طرفين از سرمنشی 

فقره ب هذا انتخاب می شود از ميان اتباع آشوری خواهد بود آه با افغانستان وايران مناسبات دوستانه داشته ولی باهيچ يك 
 .ارای منافع مشترك نباشداز اين دوآشور د

ديوان حكميت به اتفاق نظر طرفين برای اجرای امورخويش طرز العمل الزم وموثر آه با احكام معاهده : ج
وپروتوآول شماره يك واين پروتوآول موافق باشد وضع می آند ودراجرای امورمحوله مطابق به معاهده ودر داخل 

 . حدود آن سعی می ورزد
 خويش را آه بداليل آتبی تائيد شده باشد بدسترس طرفين می ۀصادر) رُای( نسخه فيصله نامه ديوان حكميت يك: د

 .گذارد
 . ديوان حكميت قطعی والزم االجرا استۀصادر) رُای(فيصله : هـ
 : ششمۀماد

ن  چهارم يا ديوان حكميت مندرج ماده پنجم ايۀمندرج ماد) دريافت حقايق(هرگاه عضوی از اعضای هيُات حكميت 
درآنصورت . پروتوآول نظر بدليلی از وظيفه باز ماند، به ترتيبی آه وی تعيين يا انتخاب شده بود تعويض ميگردد

جلسات بعدی زمانی داير می گردد آه عضو جديد اًالنتصاب يا جديد اًالنتخاب موقع و وقت الزمه برای آشنائی آامل 
 .رفته، يافته باشدبا همه گزارشات آه قبل از تعيين يا انتخابش صورت گ

 : هفتمۀماد
حكم سوم را ) هزينه های(هرحكم از جانب دولتی آه حكم راتعيين نموده، پرداخته ميشود ومصارف ) هزينه های(مصارف 

 . طرفين مساويانه می پردازند
 : هشتمۀماد

ه هيچوجه برمعاهده يا پروتوآول وارد شود ب) باموافقت طرفين معاهده(هرگونه تعديل تغيير يا تجديد نظری آه درين پروتوآول 
 .شماره يك منظمه تاثير ندارد 

 :ماده نهم
آه درشهرآابل بتاريخ ) هيرمند( اين پروتوآول جزء التيجزای معاهده بين افغانستان وايران راجع به آب رود هلمند 

 .  امضاء گرديده می باشد واز تاريخ انفاذ معاهده مرعی االجرا است١٣٥١حوت ٢٢



 
 

 
و شميره   ١٠تر ٩  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

 

وانگليسی هريك دردو نسخه تنظيم گرديده ودارای اعتبار مساوی ) فارسی(آول به زبانهای پشتو، دری اين پروتو
 .ميباشد

 .  مرجع ثالث ورجوع به حكميت، به متن انگليسی مراجعه ميشودۀدر موقع صرف مساعی جميل
 . ميالدی امضا گرديد ١٩٧٣ مارچ ٣١ هجری شمسی مطابق ١٣٥١ حوت ٢٢درشهرآابل بتاريخ 
 ازجانب افغانستان

 محمد موسی شفيق صدر اعظم
  

 ازجانب ايران
 امير عباس هويدا نخست وزير

 : مواضع تحويل دهی قرار ذيل اند: الف
 .درموضعی آه خط سرحد رود سيستان راقطع می آند -١
عاهده توسط  سرحدی پنجاه ويك و پنجاه ودو آه در خالل مدت سه ماه از انفاذ اين مۀ در دوموضع ديگر بين پاي -٢

آميساران طرفين باتثبيت فاصله وسمت هريك از آن دو موضع از يكی از پايه های سرحدی مذآور در جائيكه خط سرحد 
نافذ ) دولتين ( تعيين آن دو موضع بعد از تصويب حكومتين . واقع گرديده، تعيين می گردد) هيرمند(در بستر رود هلمند 

 .شمرده ميشود
 الف اين ماده تذآار يافته تاسيسات مشترك ومناسب آه شرايط آن مورد قبول طرفين باشد ۀدر فقرطرفين درمواضعی آه : ب

 مندرج مواد اين معاهده بصورت موثر ودقيق مطابق به ۀوآالت الزمه درآن نصب می نمايند تا مقادير آب معين) احداث(اعمار 
 .احكام اين معاهده اندازه گيری وتحويل شود

  چهارمۀماد
هائيكه در اثر حوادث اقليمی مقدار جريان آب از سال نورمال آب آمتر باشد وارقام اندازه گيری دستگاه آب درسال

شناسی دهراود جريان مربوط به ماههای قبل ماه مورد بحث رانسبت به ماههای مشابه سال نورمال آب، مقدار 
ه جريان واقعی ماههای ماقبل همان سال آب  سوم به تناسبی آۀ جدول ماد٤آمتری نشان دهد، ارقام مندرج درستون 

باماههای مشابه يكسال نورمال آب دارد برای ماههای ) درين صورت جريان ماه مارچ ماقبل الی ماه مورد بحث(سال 
 .ومقادير تعديل شده درمواضع مندرج ماده سوم به ايران تحويل داده ميشود.  همان سال آب تعديل مييابدۀآيند

 از ماههای آينده بعد ازماه مورد بحث، دستگاه آب شناسی دهراود مقدار آبی برابر يا مازاد برآب هرگاه درظرف يكی
 . سوم تحويل ميشودۀ جدول ماد٤ماه مشابه سال نورمال رانشان دهد، آب ماه مورد بحث طبق ستوان 

  پنجمۀماد
آه مطابق احكام مندرج ماده ) هيرمند(هلمند  آن از آب رود ۀافغانستان موافقت دارد اقدامی نكند آه ايران را از حقاب

 .دوم وسوم وچهارم اين معاهده تثبيت ومحدود شده است، بعضًا ياآًال محروم سازد
هرطوريكه خواسته باشد از آن استفاده می نمايد وآنرا بمصرف ) هيرمند(اففانستان باحفظ تمام حقوق وباقی رود هلمند 

 .می رساند
حتی اگر . بيشتر از مقاديريكه طبق اين معاهده تثبيت شده است ندارد) هيرمند(آب هلمند  ايران هيچگونه ادعائی بر

 . ايران هم بتواند قرار گيردۀميسر هم باشد ومورد استفاد) هيرمند(مقادير آب بيشتر در دلتای سفالی هلمند 
  ششمۀماد

ناسب شود يابه مواد شيميائی حاصله از  ايران برای زراعت بطور آلی نامۀافغانستان اقدامی نخواهد آرد آه حقاب
فاضل آب صنايع بحدی آلوده شود آه با آخرين روشهای فنی معمول قابل تصفيه نبوده استعمال آن برای ضروريات 

 .مدنی ناممكن ومضر گردد
  هفتمۀماد

ربستر رود هلمند آن بمنظور استحكام بستر رود در مواضعی آه خط سرحد د) احداث(هرنوع ابنيه فنی مشترك آه اعمار 
 .وقع گرديده الزم ديده شود، بعد از موافقت طرفين بر شرايط ومشخصات آن ميتواند احداث گردد) هيرمند(

  هشتمۀماد
هريك از طرفين يكنفر آميسار ويكنفر معاون آميسار ازبين اتباع خود تعيين خواهد نمود تا در اجرای احكام اين 

 ۀ صالحيت ووظايف اين آميسارها درپروتوآول شماره يك ضميمۀحوز. ی آنددولت خود نمايندگ) جانب(معاهده از 
 .اين معاهده تعيين گرديده است

 ماده نهم
 –مواد اين معاهده، طرفين اوًال از طريق مذاآرات ديپلوماتيك ) اجرای(درصورت بروز اختالف درتعبير يا تطبيق 

سعی خواهند آرد ودرحاليكه اين دو مرتبه به نتيجه نرسد ثانيًا از طريق صرف مساعی جميله ثالث برای حل اختالف 
 . اين معاهده به حكميت محول ميشودۀ ضميم٢اختالف مذآور بر اساس مواد مندرج در پروتوآول شماره 



 
 

 
و شميره   ١٠تر ١٠  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

 

  دهمۀماد
ده موافقت آامل ودايمی دولتين می باشد واحكام اين معاه) بيانگر(افغانستان وايران قبول دارند آه اين معاهده ممثل 

موجود يا آينده ) پرسدنت(ياسايقه ) پرنسيب(درداخل حدود محتويات آن اعتبار دارد وتابع هيچ اصل ) صرفًا(محض 
 .نمی باشد

  يازدهمۀماد
موقتًا ناممكن ) هيرمند(رسيدن آب رابه دلتای هلمند ) فورس ماژور(هرگاه خشكسالی مدهش يا بروز حاالت مجبره 

عاجل الزمه را بمنظور رفع مشكالت وارده ويا تخفيف ) طرح(ه مشوره پرداخته پالن سازد، آميساران طرفين فورًا ب
 .مربوط خويش پيشنهاد می نمايند) دولتين(آن تهيه وبه حكومتين 

  دوازدهمۀماد
 .اين معاهده از تاريخی نافذ می گردد آه اسناد مصدقه پس از طی مراحل قانونی آن بين دولتين مبادله شود

وانگليسی هريك در دو نسخه تنظيم گريده ودارای اعتبار مساوی می ) فارسی(ه زبانهای پشتو، دریاين معاهده ب
 .باشند

 . مرجع ثالث و رجوع به حكميت، به متن انگليسی مراجعه ميشودۀدرموقع صرف مساعی جميل
  . ميالدی امضا ومنعقد گرديد١٩٧٣ مارچ ١٣ هجری شمسی مطابق ١٣٥١حوت ٢٢درشهرآابل به تاريخ 

 
 از جانب افغانستان محمد موسی شفيق

 صدراعظم افغانستان
 

 ازجانب ايران اميرعباس هويدا
 نخست وزير ايران

 
 داردادامه 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


