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و شميره   ٩ تر ١  له:دپا

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

  

  ١٢-١١-٢٠١٠                                   وحيد مژده : ليکوال
   

  روابط سياسي افغانستان و ايران
  دهمقسمت 

  
 روابط با ايران در دوران رژيم جمهوری داود خان

 ميالدی ) ١٩٧٨ – ١٩٧٣(  شمسی ١٣٥٧ الی ١٣٥٢
 ١٣٥٢ سرطان ٢٦آودتای اشاره شد، داود خان با امضای قرار داد هلمند مخالف بود وپس از " همانگونه آه قبال

اما )  هلمند معلومات ندارمۀمن در مورد معاهد: ( هلمند به سادگی گفتۀدرجواب سوالی به خبرنگاران درمورد معاهد
دريك بيانيه ديگر آه خط مشی رژيم خود رااعالم نمود گفت آه ماتمام معاهدات بين المللی راآه افغانستان قبًال منعقد 

 .آرده محترم می شماريم 
پس از امضای قرارداد هلمند بين دوآشور، درمطبوعات ايران متنی از آن به نشر نرسيد زيرا  ايرانی ها به اين گمان 
بودند آه باتوجه به بی ثباتی اوضاع درافغانستان وآشمكش شفيق با مخالفين وی برسر مسئله قرارداد هلمند، شايد 

و نيز باسكوت منتظر بودند آه درصورتيكه اين قرارداد مورد . دشورای ملی افغانستان به اين قرارداد جواب رد بده
ولی قرارداد را شورا تصويب نمود وشاه نيز آنرا . قبول شورای ملی افغانستان قرارنگيرد، آنها نيز آنرا رد آنند

 .توشيح آرد ولی آودتای داودخان بوقوع پيوست واسناد آن ميان دوآشور مبادله نشد
 از وزارت امورخارجه افغانستان درمورد ١١/٦/١٣٥٢ ايران درآابل طی يادداشت مورخ  سفارت١٣٥٢در سنبله 

درحاشيه يادداشت سفارت ايران . سرنوشت اين معاهده پرسيد ولی افغانستان درين مورد جوابی به جانب ايران نداد
 ). ی حفظ شودقرار امر معين صاحب سياس. (  افغانستان چنين نوشته شده استۀعنوانی وزارت امورخارج

سكوت افغانستان چندين سال بطول انجاميد تااينكه تغييراتی درسياست داودخان در برابر آمونيست ها بميان آمد آه 
 ۀ، سرانجام وی فرمان تبادل)ايران(باسفر داود به بعضی از آشور های اسالمی ومخصوصًا همسايه غربی افغانستان

 : ه ترجمه متن دری آن از پشتو چنين است اسناد مصدقه اين قرار داد را صادر آرد آ
 من محمد داود رئيس جمهور

 ١٣ مطابق ١٣٥١ حوت ٢٢ آنرا آه در ۀميان افغانستان وايران ودو پروتوآول ضميم) هيرمند( رود هلمند ۀمعاهد
 در  از طرف نماينده های با صالحيت دو طرف در آابل به امضاء رسيده وشورای ملی افغانستان آنرا١٩٧٣مارچ 

 جوزای ١٣ ميالدی تصديق نموده وپادشاه وقت افغانستان آنرا در ١٩٧٣ می ٣٠ هـ ش مطابق ١٣٥١نهم جوزای 
 اسناد ۀ توشيح نموده است، برطبق مادًه دوازدهم قرار داد مذآور درمورد تبادل١٩٧٣ مطابق سوم جون ١٣٥٢سال 

 .  مندرجات آن حكم ميدهم مصدقه آن هدايت داده از طرف دولت جمهوری افغانستان به اجرای
  قصر رياست جمهوری–آابل 

 ٤/٣/١٣٥٦تاريخ 
 درسال چهارم جمهوريت امضاء گرديد

 
 سردار داود طی فرمانی به زلمی محمود غازی سفير افغانستان درتهران اختيار تبادله ١٣٥٦به تاريخ چهارم جوزای 

 جوزا مطابق ١٥فير مذآور نيز صادر گرديد ودر  سۀاسناد قرارداد هيرمند را داد ودر همين تاريخ اعتبار نام
 .  ايران وزلمی محمود غازی اسناد تبادله شدۀ م بين عباسعلی خلعتبری وزير امورخارج١٩٧٧جون٥

 سردار محمد نعيم برادر و نماينده فوق العاده سردار محمد داود سفر ١٣٥٦ ثور ١٧الزم به تذآر است آه بتاريخ 
اينكه درين ديدار ومذاآرات چه گذشت، مشخص نيست اما بعد از . اه ايران نيز ديدار نمودرسمی به ايران داشت وبا ش

 .ديدار، اسناد قرار داد بين دوآشور مبادله شد
  

  در سائربخش ها باايرانهمکاری 
هرچند مسئله هلمند مدتی طوالنی بعنوان يك مشكل عمده در روابط دوآشور مطرح بود ولی درسالهائی آه مذاآرات 

در جريان بود و دورانی آه اسناد مصدقه ميان دو آشور تبادله نشده بود، قرار برای حل اين مشكل ميان دوآشور 
 . دادهائی در ساير بخش ها ميان دوآشور به امضاء رسيد آه درتحكيم روابط دوجانبه مفيد ثابت گرديد

د طی محمد داو. ش برخوردهای مرزی بين ايران و عراق، احتمال جنگ بين دو آشور را افزايش داد١٣٥٢در سال 
پيامی به پادشاه ايران نگرانی خود را ازين مسئله ابراز داشت و اظهار اميدواری نمود آه اختالف ميان دو آشور از 

 .راه مذاآره و تفاهم حل و فصل گردد



 
 

 
و شميره   ٩تر ٢  له:د پا

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

شاه ايران به جواب پيام داودخان ضمن ابراز سپاس، بر اين نكته تأآيد نمود آه سياست ايران همواره، داشتن روابط 
 .ه با همه آشورها به خصوص آشورهای همسايه ميباشددوستان

پيام مشابه از جانب داودخان به جنرال حسن البكر رئيس جمهور عراق نيز ارسال شد آه وی هم در جواب بر حل 
 . اختالف بين ايران و عراق از راه تفاهم و مذاآره مطابق پيمان های بين المللی تأآيد ورزيده بود

 آشور محاط به خشكه مجبور است تا در اموال تجارتی خود را از طريق آشور های همسايه بشكل افغانستان بعنوان يك
مشكالت روابط با پاآستان برسر مسئله پشتونستان ترانزيت اموال از طريق پاآستان رابه خطر . ترانزيت وارد وصادر نمايد

 اين نكته تذآر يافته بود آه ترانزيت رابطه ئی به هرچند درقرارداد ترانزيت ميان افغانستان وپاآستان. مواجه می ساخت
مشكالت سياسی ميان دوآشور ندارد ولی اگر پاآستان ميخواست قادر بود تا از راه ترانزيت بعنوان يك حربه عليه افغانستان 

ان به عقد قرار  چنين مشكلی بروز نمود به همين علت افغانست١٣٤١استفاده آند چنانچه دربحران روابط ميان دوآشور درسال 
 .داد ترانزيتی با ايران نيز اهميت زياد قايل بود

 ماده وسه پروتوآول ويك موافقتنامه ١٥ موافقتنامه ترانزيت بين افغانستان وايران دريك مقدمه و ١٣٤٢ عقرب ٩در
 وزارت اين موافقتنامه را داآترحيدر علی غفاری معاون. پرداخت مخارج ترانزيتی بين دوآشور به امضاء رسيد

 .بازرگانی ايران ومحمد سرور عمر معين وزارت تجارت افغانستان به امضاء رسانيدند
 جدی ٢١ ارتباطات مخابراتی بين دو آشور در دوازده  بند به تاريخ ۀ مخابرات، پروتوآول توسعۀدربخش توسع

 . بين دو آشور عقد گرديد) ١٩٦٩ جنوری١١ (١٣٤٧
 به امضاء رسيد آه تهيه وتنظيم ١٣٤٣ جوزای ٤بنزين، نفت سفيد ونفت گاز در قرار داد خريداری مواد نفتی شامل 

 . مواد نفتی برای فرودگاههای قندهار وآابل را نيز شامل بود
 تجديد گرديد ودر فهرست صادرات ١٣٤٢ تجارتی سال ۀدرسال اول رژيم جمهوری در افغانستان، موافقتنام

 قرار داد را احمد معمار زاده از وزارت بازرگانی ايران وداآتر محمد اين. وواردات دوآشور تغييراتی وارد آمد
 . به امضاء رسانيدند١٣٥٢ دلو ٢٧اآبرعمر رئيس عمومی اتاقهای تجارت افغانستان در 

 نامه هائی بشكل محرمانه بين وزير پالن افغانستان و وزير بازرگانی ايران درمورد در اختيار قرار ١٣٥٣درسال 
 صندوق بين المللی پول ۀرحدود ده ميلون دالر به جانب افغانستان، رُای دادن افغانستان در انتخابات آينددادن مبلغی د

 . به افغانستان تبادله گرديد) ٣٠٢(به نفع ايران وتسريع درمورد تحويل دادن در حدود صد عراده سرويس مرسدس بنز
 برقراری تسيهالت درامر عبور ومرور مسافر  ترانزيت جهتۀموافقتنام) ١٣٥٣ سنبله ١٤ (١٩٧٤در سپتامبر 

 ماده وسه پروتوآول توسط ابراهيم داودی سفيرآبير ايران در آابل ومحمد فريد ٢١واجناس و مال التجاره شامل 
 ١ بود آه پروتوآول شماره ١٣٤٠ سال ۀاين موافقتنامه، تجديد موافقتنام. رفيق از طرف افغانستان به امضاء رسيد

راشامل بوده مدت پنج ) وسايل ارتباط وحمل ونقل (٣وشماره ) تسهيل مراسم گمرآی (٢شماره ) يتیراههای ترانز(
 .سال الزم اًالجرا بود

 قراردادی بمنظور اعطای وام بالعوض به افغانستان توسط هوشنگ انصاری وزيرامور اقتصاد ١٣٥٣ ميزان ٣٠در 
 .ران به امضاء رسيدودارائی ايران وزلمی محمود غازی سفيرافغانستان در ته

 تفاهم نامه ئی درمورد همكاريهای بازرگانی واقتصادی ايران وافغانستان بين فريدون مهدوی وزير ١٣٥٤ ثور ٩در
بازرگانی ايران وعلی احمد خرم وزير پالن افغانستان درتهران به امضاء رسيد آه اولين اجالس آميسيون مشترك 

 .ودبرای همكاريهای اقتصادی ميان دوآشور ب
 دومين اجالس آميسيون مشترك ايران وافغانستان برای همكاريهای اقتصادی وبازرگانی داير ١٣٥٤ ميزان ٢٣در 

گرديد آه يادداشت تفاهمی ميان فريدون مهدوی وزير بازرگانی ايران وعلی احمدخرم وزير پالن افغانستان به امضاء 
 :  مطالب ذيل بود ۀاين يادداشت در برگيرند. رسيد
 .همكاريهای صنعتی شامل بخش های نساجی، سمنت وشكر -١
 . حوزه هلمند شامل چگونگی استفاده از رود هلمند احداث سد های ذخيره وتوليد انرژی  -٢
 . دامپروری وآشتارگاه در هرات -٣
 . آن تا مرز ايران ۀ راه آهن در برگيرنده احداث خط آهن آابل، قندهار، هرات و ادام -٤
 . ديشو- يخچال احداث راه -٥
 . همكاريهای بازرگانی شامل موافقتنامه ترانزيت، تحويل اتوبوس ومينی بوس -٦
 .  همكاريهای مخابراتی شامل طرح مايكروويف وتجهيز فرودگاه آابل -٧
 .  بانك صادارات افغانستان وبانك رهنی وتعميراتی افغانستان ۀ همكاريهای بانكی شامل توسع -٨
 . رنده ايجاد يك واحد ذوب آهن درافغانستان وامكان صدور سنگ آهن ذوب آهن دربرگي -٩

درمورد اجرای طرحهای مربوط به ماده يك پروتوآول فوق الذآر واجرای طرح های صنعتی چون آاغذ، شكر، 
جانب ايران .  آن تا راههای مرزی ايرانۀسمنت، نساجی، پشمينه بافی، تكميل قسمت دوم راه يخچال ديشو وادام

 مليون دالر ٧٠٠قت نمود آه براساس وتصويب گزارش های اقتصادی وفنی طرحها، ايران اعتباری به مبلغ مواف
 .بطرف افغانی اعطا نمايد



 
 

 
و شميره   ٩تر ٣  له:د پا

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

 درصد و ٥/٣درمورد تاسيس بانك صادرات در افغانستان، ايران موافقت نمود وامی معادل ده مليون دالر با بهره 
 .ايد سال به افغانستان اعطا نم١٥دوره پرداخت 

درمورد .   دستگاه مينی بوس را باشرايط سهل به افغانستان تحويل دهد١٨ دستگاه اتوبوس و ٢٠٠ايران موفقت نمود 
  ميلون دالر به افغانستان اعطا نمايد٥/٢تجهيز فرودگاه آابل، ايران موافقت نمود آمكی معادل 

تصويب مقامات صالحيتدار دوآشور قابل اجراء که در آن تصريح شده بود، مفاد مندرج درين يادداشت تفاهم پس از 
 .خواهد بود

 ١٣٥٤ ميزان ٢٤سومين اجالس آميسيون مشترك ايران وافغانستان برای همكاريهای اقتصادی وبازرگانی در 
 ۀ تجارتی تاديات و پرتوآول تبادلۀدر اجالس چهارم آميسيون، موافقتنام.  داير گرديد١٣٥٦وچهارمين آن درجوزای 

 .ن دوآشور درتهران به امضاء رسيداموال بي
طرفين ضمن .  درآابل برگزار گردد١٣٥٧طرفين توافق نمودندآه پنجمين اجالس آميسيون مشترك درنيمه اول سال 

 : بررسی اقدامات انجام شده، در اجرای تصميمات جلسات قبلی آيمسيون بشرح زير توافق نمودند
 .ذ واستفاده از محصوالت و مصنوعات دوآشورهمكاريهای صنعی درساحات نساجی، شكر، آاغ -١
 . هرات) مسلخ ومالداری( دامپروری وآشتارگاه ۀ پروژ -٢
 .  راه آهن -٣
 .  راه يخچال ديشو وادامه ان تا مرز ايران -٤
 .  پروژه مخابراتی مايكرويف -٥
 )  انسجام تخنيكیۀادار( ايجاد دفتر فنی  -٦
 . زرگانی، شرآت مشترك صادرات وواردات وتشكيل نمايشگاه بازرگانی همكاريهای بازرگانی، مبادالت با -٧
 .  همكاری با بانك توسعه وانكشاف صادارت افغانستان -٨

 . دالر بين دوآشور به امضاء رسيد) ١٠٨٦٥٠١٦( قــرضه وآمــك بالعـــوض ۀ موافقتنـامــ١٩٧٦ جنوری ٧بتاريخ  
.  گسترش بيشتر آنرا فراهم آورد، برای روسها قابل تحمل نبودۀمينچنين همكاری ها آه سفر داود خان به ايران ز

گفته می شد آه در سفر داود به ايران مذاآره محرمانه ئی بين وی وشاه ايران صورت گرفت وشاه وعده داد آه در 
آمك صورت دوری آابل از ماسكو، ايران درقسمت باز پرداخت قروض افغانستان به اتحاد شوروی به افغانستــان 

 . خواهد آرد
جالب است آه همانگونه آه نزديكی افغانستان وايران در دوران صدرات موسی شفيق يكی از عواملی بود آه به 

اين بار نيز همين عامل از جمله عواملی بود . آودتای داود خان وسرنگونی رژيم سلطنتی در افغانستان منجر گرديد
 . سردار محمد داود رافراهم آوردآه موجبات آودتای آمونيستی وسرنگونی رژيم 

  
 تخلفات ايران از قرار داد هلمند

پس از امضای قرار داد هلمند الزم بود تا افغانستان از بند آمال خان ببعد به ايجاد تاسيساتی دست می زد آه آب 
ور تحويل داده می شد ولی  ايران در نقاطی آه در قرار داد مشخص شده بود به مقدار معين آن به آنكشۀسهمي

محدوديت های مالی از يكطرف وآشمكش های سياسی ازجانب ديگر چنين امكانی رابرای افغانستان ميسر نساخت و 
 .به اين ترتيب دست ايران در استفادًه دلخواه از آب هلمند  مانند زمان قبل از عقد  قرارداد باز باقی ماند

شكايات متعددی از استفاده بيش از حد ايران از آب هيرمند از طرف مردم زرنج چند سال قبل از عقد قرارداد هلمند، 
به آابل می رسيد وهيًات هائی هم آه از طرف دولت افغانستان از منطقه ديدن ميكردند، گزارشاتی مُويد آن شكايات 

 آبياری وانجنيری رئيس) بقائی( دآتور محمد طبيب ١٣٤٧بعنوان مثال درسال . به مقامات مسئول ارائه نمودند
آه به شهر زرنج واراضی ) جروآی(هنگاميكه شخصًا از جريان آار بند : ( وزارت زراعت طی گزارشی نوشت

به شكلی آه . درخاك ايران توجهم راجلب آرد) گلمير(اطراف آن آب می رساند ديدن ميكردم، سربند نهری بنام 
 متر ١٥ الی ١٠ متر بود به اندازه ٥ وعرض دهنه راآه قبًال  متر بطرف شمال تغيير داده٥٠٠ايرانی ها دهنه نهر را

 ...  آن آمبود آب به شهر زرنج خواهد بود ۀعريض حفرآرده وقرار اطالع دهنه مذآور راپخته آاری ميكنند آه نتيج
د را هـ ش راپوری توحيد گرديد آه تخلفات ايران از قرار داد هلمن١٣٦٣ راپور های چندين ساله در سال ۀازمجموع

 :درراپور آمده است. آه صدمات بزرگی به افغانستان وارد نموده است، توضيح می آند
 بند ۀ سال گذشته از ذخير٢٧براساس مشاهدات هايدرولوژيكی واليت هلمند ونيمروز، مقدار جريان آب درطول 

ی ثانيه، باالتر از مترمكعب ف ) ٠/١٧٦(آجكی باالی دريای هلمند در دستگاه پيمايش آب دهراود بصورت اوسط 
مترمكعب فی ثانيه بوده واوسط جريان آب درين مدت در دستگاه پيمايش آب در ) ٦/٤١( بند ارغندابۀذخير

آــه ) (شيله چرخ(متر مكعب فی ثانيه ودر ) ٠/١٤٠(آه آغاز مرز ايران با  افغانستان در رود هلمند است، ) خوابگاه(
 - ٢/٧٦(تفاوت آب اين دو استيشن يعنی . مترمكعب درثانيـه بــوده است) ٢/٧٦) (پــايــان نقطه مرزی رود هلمند است

مترمكعب درثانيه است آه مقدار مصرف ايران از آب هلمند رانشان ميدهد واين رقم تقريبًا سه چند  ) ٦٣ = ٠/١٤٠
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سه برابر سهم خود از  سال گذشته ٢٧ ايران شناخته شده وايران در طول ۀمقدار آبی است آه در قرار داد هلمند حقآب
 . آب هلمند استفاده آرده است

راپور های ديگری نيز در دست است آه نشان ميدهد طرف ايران با اعمال غير مجاز، تخطی هائی را در آب مشترك 
 : رود هلمند انجام داده است مثًال

 . منشیۀتهاناحداث نهر جديد گلمير درموقعيت غرب نادعلی و در جنوب نهر گلمير سابق درمقابل  •
 . احداث نهرجديد درنزديك بندآهك وانشعاب رود سيستان ازهلمند به استقامت چاه نيمه •
 . حفريك نهر جديد ديگر درآنار شمالی ريگ پريان •
 .  واقع درميان بندآمال خان وبند لخشكۀحفرچهارآانال درساح  •
 .وسعت دادن دهنه نهرگلمير وپيوست گردانيدن آن به رود هلمند •
و پيوست گردانيدن آن به رود .  پريان آه از دهها سال به اينطرف مسدود وبال استفاده بودۀاستفاده از رود متروآ •

 .مشترك
 سيخسر، ساحًه لخشك، ريگ پريان وبرخی از ساحات ۀ نهر سابقۀتصرف قسمت هائی از خاك افغانستان چون ساح  •

ه اين مناطق دراثر لغزش رود هلمند بطرف راست درآنسوی رود الزم به تذآر است آ. ديگر واقع درجناح چپ دريا
 استفاده از آن رانمی دهد وعمًال اين زمين ها را ۀبه جانب ايران رفته وايران به زارعين و مالكين اين زمين ها اجاز

تر رود چون بنابرشرايط فزيكی محل وديگر عوامل طبيعی، احتمال تغييرمسير بيش. به خاك خود ضميمه نموده است
هلمند به جانب افغانستان متصور است، امكان دارد اراضی بيشتر افغانستان از اين طريق به جانب ايران قرار گرفته 

 . وبه تصرف آنان درآيد
آه در رودسيستان (موجب گرديده آه بند آهك ) چاه نيمه(ريزش مقدار زياد آب بطرف ايران از طريق حفر  •

ن نهر مذآور درآيد وبه اين ترتيب آبهای سيالبی به سمت رود مشترك جريان می يابد بشكل سد آبگردا) موقعيت دارد
آه بسترآوچك رود نادعلی به بستريك رود بزرگ مبدل گرديده وصد ها هكتار زمين زراعتی منطقه چخانسور 

 . درخطر سيالب قرار گرفته است
های سيالبی در نواحی شهرآنگ بلند رفته واين بنابرعامل فوق آه ناشی از اقدامات جانب ايران ميباشد، سطح آب

 )١٧.(شهرآامًال زير آب گرديده واين خطر باقی قسمت های اين ولسوالی را نيز تهديد می آند
سرازير شدن آب درنهر بزرگ چاه نيمه، سطح شن والی را در بستر رود سيستان وبند آهك بيشتر خواهد ساخت  •

معنی اين . بلند می سازد وباعث قطع آشش جريان آب در رود مذآور ميگرددآه درنتيحه سطح بستر رود مشترك را 
 .آار، نرسيدن آب به شهر زرنج است

، آانال )واقع درشمال تهانه منشی(ايران، آانال ذهك، آانال گلمير ) شيردل(عالوه از استفاده از آانال واقع در روستای  •
 . يد آه در ين اواخر حفر آرده اند، استفاده می نمايندگلمير جديد وبند آهك، طرف ايران از ده آانال جد

 انچ و ١٣ واترپمپ ٢ اينچ، ١٦ واترپمپ ١٢مزيد برآنچه آه درفوق گفته شد، ايرانی ها در سالهای اخير باالی رودهلمند  •
 .  انچ نصب نموده وبه اين وسيله نيز از آب هيرمند استفاده می نمايند٨ واترپمپ ٣٦

ت فوق جانب افغانی مذاآرات متعددی و درمقاطع مختلف با جانب ايران داشته است ولی باتوجه به پراآندگی دررابطه بامشكال
های ناشی از آودتای ثور وتجاوز روسها به افغانستان و جنگ داخلی و بعلت عدم وجود يك حكومت قوی مرآزی در 

 .افغانستان، ايرانی ها به خواست افغان ها توجهی نكردند
ان افغان بارها به دولت خاطر نشان ساخته اند آه نبايد انتظار داشت آه ايران در شرايط فعلی از اقدامات خالف  آارشناس

معاهده دراين منطقه دست بردارد بنًا الزم است تا  افغانستان در اسرع وقت دست به اعمار تاسيساتی درين منطقه بزند آه 
لی زمانيكه نياز به آب است قسمت اعظم آب هلمند را ايران ميگيرد وبه مانع خودسری های ايران گردد زيرا درشرايط فع

دهاقين افغانستان درين منطقه آب باقی نميماند اما در فصل سيالب، بخش اعظم سيالب به جانب افغانستان سرازير گرديده 
 . وخرابی های فراوان ببار می آورد

همان گونه آه اشاره شد دراثر تغيير .  مشكل سرحدی استمشكل ديگری آه افغانستان درين منطقه با ايران دارد،
ميسر رودهلمند بطرف خاك افغانستان، بخش هائی از خاك افغانستان بطرف چپ رود قرار گرفته آه ايران آن 

 قبالًه زمين ۀصاحبان زمين های اين منطقه از سالها قبل به دولت افغانستان مراجعه وبا ارائ. راتصرف آرده است
، خواهان استرداد زمين های خويش شده اند وحتی يكبار بين آنها ومرزبانان ايران زدوخورد مسلحانه نيز های خود

اما بی سروسامانی های بيش از دو دهه درافغانستان مانع رسيدن به راه حلی درين مورد بين . صورت گرفته بود
نامشخص ) نشانه های سرحدی(لرها اآنون خط سرحدی ميان دوآشور درين منطقه، بعلت تخريب پ, دوآشور شد

اگر با توافق جانبين، نشانه های سرحدی مجددًا در محل اصلی خود نصب گردند، شايد دربعضی از مناطق، . است
 .رودهلمند ديگر مرز مشترك بين دوآشور قرار نگيرد
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 اختالفات مرزی بين ايران وافغانستان وعاليم سرحدی
 : نيمروزۀدرساح

) عالمت سرحدی( پلر٩٥ تثبيت گرديده دارای ١٩٠٥ درين ساحه آه بوسيله آلنل مكماهون درسال  خط مرزی
قرار اسناد .  نيمروز درجهت ترميم پلرهای مذآور اقدام مهمی صورت نگرفتۀ ببعد درساح١٩٠٥درسال . ميباشد

 وبدنبال آن هيًات ديگری )محمد اشرف( هيًاتی تحت رياست ١٣١٦ افغانستان، درسال ۀموجود در وزارت امورخارج
به غرب آشور اعزام گرديد ولی در آن زمان جانب ايران درمورد همكاری ننمود وآار ) محمد اآبر پروانی(برياست 

زيرا تثبيت وترميم عاليم سرحدی بايد با تفاهم وهمكاری دوآشور همسايه بعمل آمده هيچگونه اقدام . بی نتيجه ماند
 . بنًا افغانستان نيز از اين آار موقتًا منصرف گرديد. ستيكجانبه درين رابطه مجاز ني

 مقامات مسئول سرحدی افغانستان بارديگر اهميت تثبيت عاليم سرحدی ميان افغانستان وايران را به ١٣٢٧درسال 
 به وزارت دفاع ملی ١٣٣١مجلس وزراء درسال . وزارت داخله خاطر نشان ساخته و خواستار اقدام درمورد گرديدند

های از بين رفته ) پلر(ظيفه داد تابه تهيه لوازم اقدام نموده هيًاتی را به سرحد اعزام نمايد تاموقعيت ها وفاصله های و
 .را تثبيت نمايد
 خبر داد آه آميساری چخانسور رسمًا به وزارت داخله اطالع ١٣٣١ افغانستان طی نامه ئی درسال ۀوزارت داخل

اين پلرها در سرحد رود .  از بين رفته است  وهيچ اثری از آن به مشاهده نمی رسد٥٦  الی ٥٢داده است آه پلر های 
 .هلمند ميان ايران وافغانستان موقعيت دارد

 مشكالت مرزی ناشی از تخريب اين پلرها، هردو طرف رابه اهميت موضوع متوجه ساخت وسفارت ايران درآابل 
 خواستار تعيين ٤/٥/١٣٣٣ مورخ ٧٥٧ آن طی يادداشت  وبه تعقيب١٦/١/١٣٣٣ مورخ ١١٠طی يادداشت شماره 

آميسيون مشترك غرض تثبيت وترميم ميله های مرزی بين دوآشور درقسمت سيستان گرديد و تذآر داد آه هيًاتی از 
 .مهندسين دوطرف در خزان همان سال به آار اقدام نمايند زيرا شرايط جوی درين فصل مساعدتر است

 وسايل توپوگرافی، تهيه ۀدگی خود را برای اين آار اعالم داشت ولی مدت زياد صرف تهيجانب افغانی رسمًا آما
معلومات ونقشه ها گرديد وباوجود گذشت چندين سال، اين وسايل تهيه نشد آه خود نشان از سهل انگاری مقامات 

 . مسئول افغانی داشت
 افغانستان يادداشت داد وتاآيد نمود، ۀمور خارج درين مورد چند بار به وزارت ا١٣٣٨سفارت ايران درآابل درسال 

از اينكه درمورد تعمير عاليم مرزی بين دوآشور موافقه شده است، بهتراست درمورد مواد مورد ضرورت مذاآره 
.  راسيل برده واز بين رفته است، نمايندًه ايران بزودی عازم سرحد ميشود٥٣ – ٥٢چون ميله های سرحدی . شود

 . ز طرف افغانستان نيزبايد حاضر گرددنماينده ناظر ا
 موافقه طرفين وبصورت ۀجانب افغانی به ايران تذآر دادآه حسب تعامل، آار ترميم واعمار پلرها بايد در نتيج

 .ايران حق ندارد درين مورد بصورت  يكجانبه اقدام نمايد. مشترك اجرا گردد
 تبادله گرديد آه ايران خواستار تعيين هيًات از طرف  يادداشت های متعددی بين طرفين١٣٤٢درين مورد تا سال 

افغانستان بود ولی درمقابل جانب افغانی بجای تعيين واعزام هيًات به مرز، به اين تذآر اآتفا ميكرد آه ايران نبايد 
ه اطالع داد تا اينكه آميساری ايران به آميساری افغانستان در مرز اسالم قلع. بصورت يكجانبه درين مورد اقدام نمايد

 ۀدر مقابل وزارت امور خارج. آه ميله های مرزی توسط مامورين ايرانی تعمير، ترميم و رنگ آميزی ميگردد
افغانستان طی يادداشتی به سفارت ايران درآابل بار ديگر تذآر داد آه تعمير وترميم ورنگ آميزی پلرها بايد با 

 .موافقت طرفين و مشترآًا صورت گيرد
انب افغانی درين دوران درمورد مسئله ای باچنين اهميت، بی توجه بود ونخواست بصورت مشترك با اينكه چرا ج

آيا اين عدم توجه به مسايلی آه به تماميت . ايران به تثبيت عاليم مرزی بپردازد، هيچ دليل موجهی نميتوان يافت
شور بود ويا داليل ديگری نيز وجود ارضی آشور رابطه ميگرفت ناشی از راحت طلبی و سهل انگاری زمامداران آ

 داشت؟
 مجلس عالی وزراء، نمايندگان وزارت های خارجه، داخله، دفاع، رياست ۀبه اساس فيصل١٣٤٥درعقرب سال 

 ذوالفقار تا آوه ۀآارتوگرافی ووزارت معادن وصنايع به سرحدات غربی رفته وضعيت پلرهای سرحدی را از دهن
 . هريك از پلرها گزارش تهيه نمودندۀملك سياه مشاهده نموده دربار

آه در مناطق دشتی قرار دارد عمومًا ازبين رفته وبصورت خاك توده بنظر ) ٥١(الی ) صفر(طبق اين گزارش پلرهای 
آه ) ٥٦(الی ) ٥٢(از پلرهای . در سياه آوه ختم ميشود) ٥٠(اين پلر ها از آوه ملك سياه شروع شده وپلر نمره . می رسد

آنار ) ٧٦( سيخسر الی پلر ۀواقع در تپ) ٥٧(از پلر. د سرحد مملكتين راتشكيل ميدهد، اثری موجود نيستدرقسمت هلمن
 ۀآه بر فراز تپ) ٧٨(از پلر . چپه شده ومسندآن وجود دارد) ٧٧(پلر . شرقی هامون صابری ايجاب ترميم را می نمايد

 .يم ديده ميشود، از بين رفته وقابل احيای مجدد می باشدآه بيك خط مستق) ٩٠(هامون صابری موقعيت دارد الی پلر شماره 
 افغانستان ۀ دراثر مراجعات ايران ونامه های آميساری های افغانی وبروز مشكالت سرحدی، وزارت امور خارج

معاون روابط سياسی ) حبيب اهللا آرزی(موضوع را به مجلس عالی وزراء پيشنهاد نمود ودرنتيجه هياتی برياست 
رجه و نمايندگان وزارت داخله و رياست توپوگرافی مامور گرديدند تا از سرحدات غربی بازديد نموده وزارت خا



 
 

 
و شميره   ٩تر ٦  له:د پا

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

موضوع رسمًا به اطالع سفارت ايران درآابل . وگزارش درمورد چگونگی ترميم واحيای پلرهای سرحدی تهيه نمايند
 . رسانيده شد 

) ٥٠(الی ) ٤٠(درمرحله اول پلرهای سرحدی .  راتشكيل دادندبه اين ترتيب نمايندگان دوآشور درشهر زرنج اولين جلسه
آه ) ٥٦(الی) ٥١(درمورد پلرهای شماره" مورد بازديد قرار گرفت ومخصوصا) ٦٠(الی)٥١(ودر مرحله دوم پلرهای

 سرحدی رودهلمند قرار داشتند چنين فيصله نمودند آه چون اين پلرها بكلی از ميان رفته ومحل اصلی آنها ۀدرمنطق
 سرحدی مكماهون درج است، بايد ۀمشخص نيست، بامساعدت شرايط جوی وبه آمك آواردنيت جغرافيائی آه در سياه

 . امضاء گرديد١٣٥١حمل ٢پروتوآول به تاريخ .  فوق تثبيت واحياء گرددۀموقعيت پلرهای شش گان
ی سرحدی مطرح شد  بارديگر موضوع ضرورت ترميم پلرها١٣٥٢دراثر شكايت آميساری های سرحدی در سال 

ايرانی ها تاآيد داشتند آه بايد پلرهای سرحدی بصورت .  تاآيد گرديد٥٦ الی ٥١برضرورت احيای پلر های " ومخصوصا
. مشترك طوری ترميم گردد آه آار ترميم پلرهای بشماره جفت را افغانها وبا شماره های طاق را ايرانی ها بهره گيرند

نستان ومزربان زابل ايران آه بوسيله هليكوپتر از پلرهای سرحدی بعمل آمد، بارديگر دربازديد سرحد دار نيمروز افغا
 درقسمت های محدودی از سرحد عملی گرديد اما ١٣٥٦برترميم نشانه های سرحدی تاآيد شد وباالخره اينكاردرسال 

 . آاری صورت نگرفت ) ٥٦ الی ٥١از ( درمورد پلرهای بسيارمهم در رود هلمند 
 افغانستان به نقل از گزارشات مسئولين سرحدی خويش خبرداد آه مقامات ايرانی يك تبعه افغانی بنام ۀاخلوزارت د

 قرار دارد نسبت نبودن عاليم سرحدی از آشت وزرع ممانعت ٥٥ و ٥٤عبدالعزيز راآه زمين های وی بين پلرهای 
 مسير رود هلمند در سرحد باايران، بخشی از درهمين حال بعلت تغيير. ميكنند وخود را شريك زمين های وی ميدانند

 ديگری از حريق يك ۀدرنام.  تجاوزی ايرانی ها می باشدۀزمين های اتباع افغانی درآنسوی دريا مانده ومورد استفاد
 . خبر داده شد ٥٦ تا ٥١جنگل متعلق به اتباع افغانی از طرف چوپانهای ايرانی بعلت نبودن پلرهای شماره 

 مستشار سفارت ايران درآابل به وزارت امورخارجه احضار ودرمورد آتش زدن جنگل متعلق ١٣٥٧ ثور ٦بتاريخ 
البته از آن . به اتباع افغانی در مرز به وی تذآر داده شد وفردای آنروز با آودتای ثور، وضعيت يكسره تغيير آرد

 .تيجه نرسيدببعد نيز تماس هائی ميان مقامات دو آشور درين رابطه وجود داشت ولی به ن
بنابراين دراولين فرصت بايد به تثبيت موقعيت واحيای عاليم مرزی مذآور پرداخته شود تا از يكطرف قلمرو 
دوآشور بصورت دقيق درين ساحه مشخص گرديده واز بروز حوادث و واقعات سرحدی جلوگيری بعمل آيد واز 

يير مسير رود، به جانب چپ رود رفته است طرف ديگر بخشی از خاك افغانستان درمنطقه لخشك آه در اثر تغ
 .دوباره به تصرف افغانستان در آيد 

  
 اختالف مرزی دراسالم قلعه

 :  هراتۀميل: الف 
انگليسی آه قونسل انگلستان ) مك لين( جنرال ۀبوسيل) ١٨٨٥(مرز ايران وافغانستان درين قسمت، ابتدا درسال 

آنرا بعنوان سرحد طبيعی ميان ) مك لين(يك جر طبيعی وجود داشت آه درين ساحه . درمشهد بود، تثبيت گرديد
باگذشت سالها دراثر عوامل طبيعی . می خواندند) آال آله(مردم محل اصطالحًا اين جر را . دوآشور تثبيت نمود

. مملو از خاك وگل گرديده و خط مرزی نامشخص شدآه موجب بروز اختالف ميان دوآشور گرديد) آال آله(
نجام برای حل اين مشكل هردوآشور برسرحكميت دولت ترآيه به توافق رسيدند واز طرف دولت ترآيه جنرال سرا

وی پس از بررسی دقيق نظريات دوطرف، فيصله خود . مامور اين حكميت گرديد) ١٣٣٥(درسال ) فخر الدين التای(
 .را درمورد چنين ابراز نمود

صر به آن درجه پر ومملو شده آه پيدا آردن محل آن در اراضی خارج  مذآور در صرف نيم عۀاما مجرای در(...) 
درنقطه تالقی دره با راه هرات ومشهد، رودخانه سراز نو نمايان ميگردد وتا هريرود دوام می .  امكان استۀداير
اقسام نشان داده شده تقريبًا درشمال دربند خراب مجرای دره دچار ) ١(طوريكه در خريطه مربوط نمبر . نمايد

چون اين . ايرانيها از اين شاخه ها شرق ترين آنرا وافغانها غرب ترين آنرا خواستند آه حدود قبول آنند. ميگردد
مناسب ترين حدود همانا از نقطه ئی آه آال آله . شاخه ها دايمًا درحال تبديل می باشند، هردوی آن حدود شده نميتواند

 تقاطع دره باطريق هرات ومشهد وتا نقطه ئی آه درًه مذآور تكرار پيدا ۀدچار انقسام گرديده شروع نموده تا نقط
 -A- B(در مبداء منتها و وسط اين، به قراريكه درخريطه بحرف های . ميشود، عبارت از يك خط مستقيم خواهد بود

C ( نشان داده شده سه پلر متوسط حدود الزم ساختن است... 
 بوسيله ايرانيها وافغانها بصورت مشترك درين منطقه اعمارگرديد ولی سهل بعدًا) التای(پلرهای پيشنهادی جنرال 

در آن زمان به اين مسئله توجهی . انگاری وبی توجهی موجب گرديد تا اين سه پلر دريك خط مستقيم قرار نگيرد
 .مبذول نگرديد

) د آه دره مذآور تكرار پيدا می شد هرات ومشهۀنقطه تقاطع دره باجاد(از آنجا آه قرار فيصله جنرال فخرالدين التای 
نقطه ئی بود آه درآن افغانها پل اعمارنموده بودند، مسئله ظاهرًا پذيرفته شده بود آه حدود افغانستان از همين پل آغاز 

 آال آله ۀ هرات دستور داد تا درآن نقطه يعنی مجرای شيلۀنايب الحكوم) ١٣١٧(به همين علت نيز درسال . ميشود



 
 

 
و شميره   ٩تر ٧  له:د پا

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

 سمنتی نصب گرديد آه به يك طرف آن هرات ۀبين پايه های تيلفون متعلق به افغانستان وايران يك ميلدرخط ناصف 
وبه جانب ديگر آن مشهد نوشته شده بود تا مسافرين بدانند آه از اين نقطه ببعد خاك افغانستان آغاز می يابد وطبيعی 

 . سال درآن نقطه برپا بود٣٠ين سنگ ميل مدت است آه هنگام نصب ميله، ايرانی ها اعتراضی درمورد نكردند وا
 سيالب شديدی آه درشيله آال آله سرازير شد موجب انهدام اين ميله ١٣٤٧درسال . اختالف از يك واقعه بسيار ساده آغاز شد

 : هرات را به مرزبانان افغانی چنين اطالع دادۀمرزبانی ايران رسمًا وبصورت آتبی جريان انهدام ميل. گرديد
 ! ايان مرزبانان محترم دولت پادشاهی افغانستان در اسالم قلعه آق

 ۀ اين مرزبانی، در مراجعت از اسالم قلعه مشاهده می نمايند آه ميلۀبنابرگزارش استوار يكم زمانيان نمايند! محترما
ضور خواهشمندست ساعت ح. هرات در اثر جاری شدن سيل برزمين افتاده واحتياج به ترميم ونصب مجدد دارد

 مربوط تهيه ودرثانی نظريه عالی را اعالم فرمايند تانسبت به تعمير آن ۀآنجناب را در مرز اعالم تا صورت جلس
 .                            اقدام گردد 

 امضاء  مرزبان دولت شاهنشاهی ايران
 مرزبان ايرانی مواجه به منطقه رفتند با اعتراض)  هراتۀميل(وقتی مرزبان افغانی غرض ترميم ونصب مجدد 

گرديد زير او معتقد بود آه نصب مجدد ميله بايد توسط آارشناسان فنی دوطرف بصورت مشترك صورت گيرد 
 .آميسار افغانی موضوع را به آابل اطالع داد وجويای دستوردر مورد گرديد

انبه تحقيق نمود ولی  افغانستان پس از درجريان قرار گرفتن از موضوع، درمورد بصورت همه جۀوزارت خارج
 هرات مستند بر پروتوآولی بين دوآشور نيز نبوده ودر ۀهيچ سندی درمورد بدست نيامد ومعلوم گرديد آه اعمار ميل

بنابراين . سند حكميت فخرالدين التای آه يك سند مهم بين المللی برای دوآشور است نيز توضيحی درمورد بدست نيامد
 .لر سرحدی نبوده استيك پ)  هراتۀميل(معلوم شد آه 

 : عالمت صفر مرزی: ب 
 آه شاهراه بين المللی هرات مشهد تكميل گرديد، توسط قوای آار وبدون اطالع وزارت امور ٣٠/٤/١٣٤٩بتاريخ 

نوشته شده بود درنقطه ) خدا حافظ(ودرجانب ديگرآن ) خوش آمديد(خارجه، عالمتی آه دريكطرف آن بزبان پشتو 
اين پايه درحقيقت عالمت آيلومتر شمار بود آه . لی افغانستان وايران از سمنت اعمارگرديدصفر شاهراه بين المل

درهر آيلومتر برای نشان دادن مسافت تابه شهر هرات وجلوتر از آن تاقندهار مطابق معمول شاهراه های بين المللی 
 جنرال فخرالدين التای ۀمراجعه به نقشالبته اعمار آننده گان بدون . در زمان تكميل شاهراه ترانزيت نصب شده بود

 .آنرا اعمار آردند
آنرا به )  وهـ- د– ج - ب-الف(بطرف شمال امتداد داشته وپلرهای ) مك لين(خط ) يك(اين ناحيه بعد از پلرشماره 

خط ) ج(درنزديكی پلر ) ج و د(بين پلر های ) آه بعدًا متروك شد(راه هرات مشهد قديم . هريرود وصل ميكند
خط سرحدی را عبور ) ج(و درنزديكی پلر) ب و ج( جديد اين جاده از بين پلر ۀبا احداث جاد. حدی راعبور ميكردسر

سرك جديد ترانزيت هرات .  هرات درانجام راه دومی باالی سرحد نصب شده بودۀمی آند و در همين زمان، ميل
اث گرديد وبا تكميل راه جديد، عالمت صفر مرزی احد) ب(مشهد به فاصله حدودًا هفتاد متر از راه تقديم بطرف پلر 

 . هرات آه از بين وفته بود، باالی شاهراه جديد اعمار گرديدۀبه استقامت مستقيم ميل
دريك خط مستقيم واقع بوده )  د - ج- ب-الف(منظمه آن، پلرهای ) شماره يك(مطابق به حكميت فخرالدين التای ونقشه 

. ت مشهد از بين آن عبور ميكند به خط مستقيم وصل ودر نقشه نشان داده شده استآه راه هرا)  ج -ب(و پلر های 
آه بر اساس آن ( ش بين آميسيون سرحدی افغانستان وايران ١٣١٤آه درعقرب ) ١شماره (وپروتوآول سرحدی 

ن عالمت خط سرحد بي: چنين توضيح ميدهد) ج(درمورد پلر ) چهار پلر سرحدی فوق باالی اراضی نقطه گذاری شده
 .به خط مستقيم و فاصله بين اين دو نقطه نهصدوپنجاه متراست) ب، ج(

 سابقه هرات ۀبعد از بين رفتن ميله هرات آه اختالف آغاز شد، جانب ايران ادعا نمود آه طرف افغانی درنصب ميل
كرده بلكه خط را مراعات ن) ب، ج(اين خط مستقيم  بين پلر های ) درنقطه صفر مرزی(واعمار لوح های جديد 
 .بطرف ايران انحنا داده ولوحه ها را در خاك ايران نصب آرده است) ج(مستقيم را درنزديكی پلر

عجيب اينجاست آه ميله هرات بيش از سی سال در گذر گاه آب آال آله موجود بود وافغانها اين منطقه را بخشی از 
 مرزبان ايرانی به مرزبان افغانی آه خبر ۀوحتی نامخاك خود می دانستند ولی ايرانی ها به آن اعتراض نداشتند 

افتادن ميله مذآور را داده حاآی از اينست آه بايد ميله مجددًا اعمارگردد ولی بعدًا از طرف ايران ادعای ارضی 
 .درين نقطه مطرح گرديد

 همراه با ايرانی ها  هيًاتی از طرف افغانستان به مرز اعزام گرديد تا پلرهای سرحدی خط ماآلين را١٣٤٩درسال 
را مورد ) الف، ب وج( اين هيًات بعد از ختم آارمشترك با ايرانی ها به تنهائی موقعيت پلرهای . باز سازی نمايند

مطالعه وبررسی قرار داده در گزارش خود به مرآز تذآر داد آه پلرهای سرحدی مذآوربايد مطابق حكميت فخرالدين 
ليكه درعمل درخط مستقيم قرار ندارند واين حقيقت باچشم غير مسلح وبدون استفاده التای به خط مستقيم باشند در حا
 . از وسايل نيز قابل تشخيص است



 
 

 
و شميره   ٩تر ٨  له:د پا

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

 درتاريكی شب عالمت صفر مرزی را منهدم نموده ٢٧/٧/١٣٤٩جانب ايران بعد از بازگشت هيًات ايرانی بتاريخ 
 را نيز منهدم آردند ووقتی به اعتراض افغانها متوجه شدند وخاك آنرا نيز بطرف ايران انتقال دادند وپايه های تيلفون

 . ادعا آردند آه اين آار را افغانها خود انجام داده اند در حاليكه هيچ دليلی برای اين آار از جانب افغانها وجود نداشت
فغانستان در  افغانستان به سفير ايران درآابل آقای فروغی درين مورد اعتراض نمود وسفير اۀوزارت امورخارج

هردو .  ايران وآقای اردشير زاهدی وزيرخارجه مالقات نمودۀتهران با آقای خلعتبری قايم مقام وزارت امورخارج
بازبان چرب ونرم به سفير افغانی اطمينان دادند آه اين آار فقط سوء تفاهم بوده و اگر اين آار بوسيله آميسار يا 

 . را بپذيريدژاندارمری ايران صورت گرفته باشد عذر م
 آار اعمارآمرگ جديد را درمحلی آه از نظر افغانستان مورد اختالف بود آغاز ١٣٥٠اما ايران درسال بعد يعنی 

 صفر مرزی تثبيت نگرديده است ساختن هرنوع تًاسيسات ۀافغانستان درمورد به جانب ايران تذآر داد آه تانقط. آرد
 ساختمان آمرگ جديد برای سال جاری به ۀايران به اين عذر آه بودجدرين ساحه ايجاد مشكل خواهد آرد ولی جانب 

 . تصويب رسيده وبه تعويق افتادن آارساختمان آن مشكالت بودجوی ببارخواهد آورد، به آار اعمار گمرگ ادامه داد
 آار افغانستان نير تصميم به ساختن تعمير گمرك جديد درين منطقه داشت ولی بدون حل مشكل نقطه ضروری اين

بنًا هيًات ديگری متشكل از انجنيران رياست آارتوگرافی به مرز رفت تا موضوع را مورد بررسی قرار . ناممكن بود
 از منطقه ديدن نمود گزارش مفصلی از موضوع ارائه نمود وتائيد آرد آه پلرهای ١٣٥٣اين هيًات آه درسال . دهد

رحكميت خود تجويز نموده قرار ندارد وچنين بنظر می رسد سرحدی مذآوردر محل های آه جنرال فخرالدين التای د
متر بطرف افغانستان نصب آرده اند ) ٢٨٠(را ) ج( مرتكب اشتباه شده وپلر ١٣١٢آه هيات اعزامی به مرز درسال 

 همكاری صورت گيرد آه ١٣١٤واگر مطالعه دقيق علمی براساس حكميت فخرالدين التای به مقصد رفع اشتباه سال 
از نظر . تغيير محل دهند) ب،ج(به خط مستقيم وصل شود، ايجاب می نمايد آه پلرهای ) الف، ب، ج( فرعی پلرهای

بايد ) ج(بنًا پلر. اشتباه رخ نداده و نبايد تغييرآند ودليل موجهی برای تغيير آن نيست) ب(افغانستان درنصب پلر
يرا اين پلر درمحلی آه فخرالدين التای تجويز نموده تغييرنمايد وبرای جابجا آردن آن نيز داليل فنی ارائه گردد ز

در صورتيكه جانب ايران به اين آار توافق نمايد خط سرحد تقريبًا از همان نقطه عبور خواهد آرد آه . قرار ندارد
 .  هرات ونشانه نقطه صفر درآن قرار داشتۀقبًال ميل

ائی نرسيد بعدًا هردوآشور توافق نمودند تاهيًات های از آنجا آه مذاآرات با سفارت ايران درآابل درين رابطه بج
  .جانبين برای حل و فصل موضوع متنازع فيها باهم به مذاآره بپردازند

 درهرات به مذاآره نشستند واسناد وداليل شانرا متكی بر اسناد حكميت ١٣٥٤هيًات های دوطرف دراول سرطان 
 .رائه نمودند منظمه آن به جانب مقابل اۀفخرالدين التای ونقش

 : گفت ) بدون مالحظه پروتوآول منضمه(جانب افغانی با استناد به متن حكميت  فوق 
عبورنموده راه اسالم ) آال آله(از شروع ) الف و ب(باالی يك خط مستقيم است لهذا امتداد ) الف، ب،ج ( پلرهای 

درمحل تقاطع سرك ) ج(كميت مذآور، پلرزيرا مطابق ح.  گمرك ايران قطع مينمايدۀ مشهد را در داخل محوط-قلعه
 . هرات ومشهد وجائيكه دره مذآور تكرار پيدا می شود موقعيت دارد

دراثر عوارضی طبيعی مملو گرديده وشكل آن تغيير نمود وبه همين دليل ) آال آله(طرف ايرانی اظهار داشت چون 
رهای موجود درمحل اصلی خود نصب شده اند اما حكومت های ايران و افغانستان به حكميت متوسل شدند، بنابراين پل

وخط سرحد فعلی به حيث منطقه بيطرف قبول )  ب و ج( بين پلر ۀبرای حل مشكل، جانب ايران  قبول ميكند آه ساح
يك خط مستقيم آشيده شده ونقطه صفر افغانستان در وسط آن قرار داده شود وفاصله ) ب و ج(يعنی از پلرهای . شود

 . ه و گمرك ايران بحيث منطقه بيطرف قبول شودبين همين نقط
چون هريك از دو طرف از فيصله حكميت جنرال التای تعبير جداگانه بعمل آوردند موضوع بی نتيجه ماند وقرار شد 

درمذاآرات مشهد نيز جانب ايرانی اين موقف بالتغيير ايران را تكرار آرد آه . مذاآرات دوطرف در مشهد ادامه يابد
تعبير . به حيث خط سرحد قبول گرديده و هيچ نوع تغييری در آن ازجانب ايران قابل قبول نيست) ب و ج (بايد خط

وتفسير بيشتر از حكميت فخرالدين التای جز ضياع وقت نتيجه ئی ندارد اگر دو طرف بخواهند به تعبيرات جداگانه 
پيشنهاد ايران اين است آه خط بين پلر ب . مودبپردازند، درمورد ساير پلر های سرحدی نيز مشكالتی بروز خواهد ن

 فاصله گمرك ايران از اين خط جانب افغانستان نيز به جانب افغانستان ۀو ج بحيث خط سرحد قبول گرديده وبه انداز
به تعمير تاسيسات اقدام نمی نمايد ) ب و ج وپل آال آله(عقب برود درين صورت جانب ايران درمثلث ميان نقاط 

 . انی نيز بايد همين آار را بكندوجانب افغ
چون هر دو طرف روی مواقف خويش پافشاری داشتند، مذاآرات به نتيجه نرسيد اما در اثر تماس های پيهم با سفير 

 شفاهی بعمل آمد آه حل موضوع مورد اختالف بار ديگر به حكميت آشور ترآيه ۀايران در آابل سرانجام اين موافق
 دولتين افغانستان و ايران را در ۀ متن موافقتنامۀ افغانستان مسودۀظور وزارت امور خارجبه اين من. واگذار گردد

 به شارژدافير ايران در آابل تسليم نمود و نقل ديگر آنرا به سفارت ٢/٩/١٣٥٦مورد حكميت ترتيب نمود و به تاريخ 
 قبل از اينكه طرفين در مورد به توافقی در تهران فرستاد تا از آن طريق نيز با مقامات ايرانی تماس حاصل شود ولی



 
 

 
و شميره   ٩تر ٩  له:د پا

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

دست يابند، آودتای ثور در افغانستان و بدنبال آن انقالب اسالمی در ايران بوقوع پيوست و اين اختالف همچنان 
 .الينحل باقی ماند

ر ايران، تماسهای دوطرف در زمان رژيم آمونيستی در افغانستان نيز ادامه يافت ولی با رويكار آمدن جمهوری اسالمی د
 . حكميت ترآيه منتفی شدۀمسئل

 ۀ تاسيس يك بازارچۀبعد از خروج نيروهای شوروی از افغانستان آه روابط ميان دو آشور به گرمی گرائيد، مسئل
حتی يكبار معين وزارت امور . مرزی بين دو آشور مطرح شد ولی بعلت اختالف مرزی اين آار عملی نگرديد

 مرزی را با ايرانی ها به امضاء رسانيد اما زمانيكه ۀ اعمار بازارچۀروتوآول و نقش رژيم نجيب در تهران پۀخارج
آارشناسان دوطرف نقشه را با اراضی تطبيق نمودند، جانب افغانی به اين دليل آه در نقشه بخشی از خاك افغانستان 

  . نيز خاك ايران بشمار آمده بود، از قبول آن ابا ورزيدند
  

 ادامه دارد
  
 
  
  
 
  
  


