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 دکتور زمان ستانيزی

  ٢٠١۴ سپتمبر ٢۶
  

  تناقض در استدالل آقای سيستانی
  بخش دوم

  

  معاھدات افغان و انگليس

 در دوران استعمار ھيچ کشور دنيا از اثراتکه از خالصٔه مطالب بخش اول بر می آيد که با فھم اين  

که سياست خارجی اش متأثر يان در امان نماند، افغانستان توانست آزادی خود را حفظ کند، با آنئاستعماری اروپا

 و اسارت و  و از دست دادن تماميت ارضی ولی متأثر گشتن سياست خارجی يک کشور به مستعمره گشتن. گرديد

چرخيد که  و تأثيرات ناگوار قدرتھای استعماری عمدتاً بر دو قطب لندن و ماسکو می لت نمی کندبردگی مردم آن دال

مضای معاھداتی مجبور ساخته شده که رويھمرفته بهاافغانستان در تقاطع آن قرار گرفته بود و در زير اين فشار ھا به 

   .شد نفع قدرت استعماری تمام می

که در مصاحبه را طوری دانم و داليل آن رين معاھدات افغان و انگليس میمن معاھدٔه راولپندی را مضرت  

 و شرح کردم در اين است که مسؤوليت و مکلفيت تعھد را از شخص پادشاه افغانستان به ملت افغانستان منتقل می سازد

تداوم اين. کند  میچون عمر ملت پاينده تر از عمر يک پادشاه است، مسؤوليت و مکلفيت تعھد از خود ابديت پيدا

     .است که از يک قرن به اينطرف افغانستان را به سياه روزی و بد بختی مبتال کرده» ابديت«

معاھدۀ صلح«: نويسند آقای سيستانی عاشق معاھدٔه راولپندی است و از آن به کرات و مرات تمجيد کرده می  

برتری. د تربوديحال افغانستان بھتر ومفه ده اند، بيامضاء رسس ھا به يراولپندی نسبت به تمام معاھدات قبلی که با انگل

نست که قرارداد صلح راولپندی،يورند، ايعنی برمعاھدات گندمک و ديت قرارداد صلح راولپندی بر معاھدات قبلی يومز

  »...د،يای موجودۀ افغانستان گردياسی جغرافيمنجر به استقالل س

 مطلب را به عبارت ديگر،ضی است که بعد از يک مقدار استھزای ديگرتکرار چنان رااين آقای سيستانی از   

نيسھا، اي صلح راولپندی نسبت به معاھدات قبلی با انگلۀمعاھد«:  مبادا که خواننده توجه کاف نکرده باشد-بيان ميکند 

ندبرتانوی،رخارجۀ افغانستان محمودطرزی با حکومت ھيجه مذاکرات بعدی وزيت وبرتری را داشت که درنتيمز

   ».ت بشناسديرسمه  بیدالي م١٩٢١اسی افغانستان را در يس را مجبور ساخت تا استقالل سيانگل

 خاطر معاھدٔه راولپندی ازمن در اينجا ھيچ علت و معلول را نمی يابم که نشان دھد که محمود طرزی به  

اين نه بدان. قالل افغانستان را به رسميت بشناسد که استانگليسھا را مجبور ساخته باشدی برخوردار بوده باشد که ئتوانا

که مندرجات معاھدٔه راولپندی دست معنی که محمود طرزی فاقد تجربه و استعداد ديپلوماسی بود، بلکه به خاطر اين

اولپندی معاھدٔه ریو ھمين اثرات منف. وداستعداد او را از پشت بسته بود و توشيح امير امان هللا خان زبان او را بسته ب
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 بين المللییحقوقتا امروز جلو ھرکوشش حکومتھای افغانستان را برای استرداد خاک آن طرف خط ديورند در مجامع 

  .گرفته

عکس ادعای آقای سيستانی نقش معاھدٔه راولپندی در مفاھمات محمود طرزی چنان اثرات منفی داشت کهه ب  

 در ميسوری و کابل تقريباً دو سال١٩٢١مبر  تا نو١٩٢٠اپريل مذاکرات را به رکود و ناکامی مواجه ساخت که از 

در نتيجٔه ھمين رکود و سير بسيط مذاکرات از جملٔه خواسته ھای متعدد جانبين صرف باالی دو موضوع. طول کشيد

 وتغيير چدر واقع ھي. سرحد بين دولتين بودموافقه حاصل شد و آن آزادی افغانستان در برابر قبولی خط ديورند منحيث 

که مطالب دو سند جداگانٔه مذاکرات راولپندی در يک تبديل و تعديلی در محتوای معاھدٔه راولپندی به ميان نيامد، جز اين

 که آقای سيستانی می خواھد آنیبه عبارت ساده، متن و محتوای معاھدٔه راولپندی به منظور و مطلوب. کاغذ نوشته شد

  .خ نيستئيد تاريأرا پرداس دھد مورد ت

زيرا او متن کامل معاھده را شامل. صرف نظر از اين آقای سيستانی با خوانندٔه مضمون خود صادق نيست  

که آقای سيستانی برای اين. متن نوشتٔه خود نمی سازد تا خواننده از خود برداشت و تعبير مستقلی از آن نداشته باشد

قسمت حساس مادٔه پنجم معاھدٔه) يا به اصطالح خودش بيشرمانه(ضعف استدالل خود را کتمان کرده باشد، با مھارت 

رخؤکه تصرف و جعل در اسناد رسمی و تاريخی، خاصتاً برای يک م صرف نظر از اين. کند راولپندی را حذف می

 راهکند تا خوانند که استدالل خود را باالی ھمين جعل بنا می اکادميسين، يک جرم نانبخشودنی است، شرم آورتر اين

 امانت داری می کند تا بر اساس سند و برھان و شواھدۀ تمسخر توصيبارخ اکادميسين مرا ؤھمين م. قناعت داده باشد

مردم امروز،... ست،يخ، اسطوره نيتار! آقا: د گفت کهين داکتر اسطوره ھا بايولی به جواب ا«:  کنم و می نويسدءاتکا

چ سخنی را بدون سند و برھان وشواھد قبوليم و درک ومنطق دارند وھفھ دانش دارند، لی عقل دارند،يخالف شما خ

  ».نمی کنند

  :و اين ھم سند متن معاھدٔه راولپندی که آقای سيستانی با خوانندگان در ميان ميگذارد  

ضبط -٣ق ھندوستان يد اسلحه از طريری توري جلوگ-٢.س وبرقراری صلح يسأ ت-١: موادمعاھده صلح راولپندی«

ت افغانی روی موضوعاتأيه با ھيبعد از سپری شدن شش ماه برتان -۴. ري مستمری به امۀيدأمانده وقطع تيباق ۀاعان

 حکومت افغانستان باکردارکه نيمشروط براکند  ینه مذاکره ميري روابط دوستی دۀس دوباريسأمنافع مشترک وت

  .اره کمائی کنده را دوبيخواھد دوستی برتان یمانه ميواعمال خود نشان دھد که صم

ده وعالمه گذاری آن بخشھای سرحد که تاحال عالمه گذاریي گردتعيينکه سابق  یرفتن سرحد ھند وافغان طوري پذ-۵

  »١٢.ون برتانویيسينشده توسط کم

و اين ھم متن کامل مادٔه پنجم معاھده به شمول آن قسمت که عبارات توھين آميز جانب انگليس باالی افغانستان  

بی مورد نخواھد بود اگر عنوان مضمون آقای سيستانی: (را از ترجمٔه خود حذف کرده ه و آقای سيستانی آنوضع کرد

  .)در رابطه با پول گرفتن از انگليس ياددھانی شود

عالوتاً ) حکومت افغانی(آنھا . کنند قبول میحکومت افغانی سرحد ھند و افغانی را که امير فقيد پذيرفته بود «: مادٔه پنجم

تجاوزکه اخيراً در آنجا  ، جائیتعھد می کنندت برتانيوی در غرب خيبر أبه عالمه گذاری ھرچه زودتر سرحد توسط ھي

قوای برتانيوی. را عالمه گذاری کند ت برتانيوی آنأآنچنان قبول می کنند که ھي و سرحد را   صورت گرفته بودافغانی

برای تطابق با متن انگليسی معاھده به حاشئه مضمون مراجعٔه(» .د سرحد در جناح خود باقی می ماننتعيينتا زمان 

  .)فرمائيد

از نگاه حقوق بين الدول مھمترين عبارت، و از موقف افغانستان مضرترين عبارت قابل توجه در مادٔه پنجم  

ر خاک ديگراناز نگاه حقوقی تجاوز ب. » صورت گرفته بودتجاوز افغانیدر آنجا « آن است، ۀھمانا قسمت حذف شد
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صورت می گيرد نه به قلمرو خود، پس با متجاوز خواندن افغانستان اين معاھده ھر نوع ادعای افغانستان را بر خاکھای

را عالمه ت برتانيوی آنأآنچنان قبول می کنند که ھيو سرحد را «و عبارت بعدی . آنطرف خط ديورند باطل می سازد

را شوند و ھم اختيار عالمه گذاری آن نيست که ھم خاک را به انگليسھا واگذار میمگر اين تسليمی دايمی » .گذاری کند

   . خواھی قطع کن ھم دستم را ببر، و ھم اختيار به تو است که از ھرجا که می. دھند دست انگليسھا میه ب

گرفته شده» نفذت متيشاه امان هللا و روحان محمودطرزی،«مأخد ھمين متن از اثر ديگر آقای سيستانی به نام   

  .کند  اين کج قلمی میۀکه خود گواھی بر سابق

  

  مسؤوليت امير امان هللا خان در رابطه به معاھدٔه راولپندی

ی ادارٔهدر سطح عال. شود ی معاف پنداشته نمیئمأموريت آمر ھرگز از مسؤوليت نھادر ارجاع و تفويض   

 منحيث رکن معتبر نظامی و اداری دولت در صورت موفقيت.یئی دارد و ھم مسؤوليت نھائدولت پادشاه ھم حکم نھا

که امير آمان هللا خان در نتيجٔه ظفر نظامی اش بر آنچنان. حايز افتخارات است و در صورت ناکامی مسؤول عواقب آن

ئیرا مستحق گشت، ھمانگونه در نتيجٔه شکست سياسی اش در مقابل انگليس مسؤوليت نھا» غازی«انگليس لقب 

   .ب آن به دوش اوستعواق

با شرح موفقيتھای انکار ناپذير دورٔه امانيه، که اينجا مطرح نيست، آقای سيستانی بين ده و درختھا فاصله  

ولی. کند و انتقادش بر اين است که من گفتم که محبوبترين پادشاه افغانستان منفورترين معاھده را توشيح کرد ايجاد می

مگر به خاطر لغزش«: کنند و می نويسند که اخودآگاھانه از موضع استدالل من دفاع میبعداً از راه توضيحات خويش ن

علی احمد. د قرارگرفتيرخارجه وشاه مورد انتقاد شدين قرارداد از سوی محمودطرزی وزيورند درايدر قبول خط د

من جز ھمين» .ف شديوق خان مورد سرزنش و عتاب قرار گرفته از مقامش سبکدوش و ت هللاز طرف شاه امان خان،

تازد، تا از ارائه جواب م ولی آقای سيستانی بر اعتبار علمی و ھويت شخصی من میامطلب چيزی ديگری نگفته 

  :االت ذيل است  منتظر جواب سؤئیولی استدالل به سراغش می آيد و با شکيبا. منطقی و مستدل گريز کرده باشد

 نگھداشتن وزير خارجٔه مجرب و دانشمند در داخل کشور و فرستادن وزير آيا در حساسترين مقطع تاريخساز کشور-١

  امير امان هللا خان بود؟» کار به اھل کار سپردن« بی کفايت و بی تجربه به خارج از کشور، معيار ۀداخل

رد، پس چرا ملی توقيف کۀ اگر اميرامان هللا خان والی علی احمد خان را به سبب ارتکاب خيانتش در مھمترين مسأل-٢

  رخ آقای سيستانی به اين تناقض و تضاد متوجه ھستند؟ؤخودش ھمان معاھده را توشيح کرد؟ مگر منحيث يک م

قيف می کرد، نه علی احمدخان را، زيراتوگويم که امير امان هللا خان می بايست معاھده را آتش می زد و  من می-٣

مضأ و توشيح معاھده سرنوشت ما را در سياھی گره زد که در اثرتوقيف علی احمدخان درد ملت را مداوا نکرد، ولی ا

آيا اين اظھار نظر من طبق ادعای مضحک شان به خاطر.  سال کشور ما رسماً از پيکر دو نيم گشته٩۵آن در اين 

  است؟» مخاصمت شخصی«

دی را مورد سؤال قراری که اھميت تاريخ توشيح موافقتنامٔه راولپنئآقای سيستانی به منظور اصالح نظر آنھا  

ن محفل بعد ازيغازى امان هللا خان درھم«: نويسند می» در سرنای خود پف کرده راھی ھستند«می دھند و به زعم او 

٢٨ن سان،يبد. ندياستقبال نما» جشن ملی«ن روز به مثابۀ يامضاى سند استرداد استقالل كشور، از مردم خواست تا از

ث روز رسمىيدست آورده می آورد، به حه حق ارتباط با جھان خارج را ب ار وياخت ماً اسد، روزى که افغانستان رس

  ».استرداد استقالل افغانستان شناخته شد

 آن روز را به مثابٔه جشن ملی استقبال نمودند، آيا، امير امان هللا خان منحيث يک سياستمدار نظر به شرايط زمان-۴

    کشور آن معاھده را به حيث سند استرداد استقالل کشور قبول می کنند؟رخ نامدارؤآقای سيستانی منحيث يک م
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از فحوای مضمون شان ھويداست که جوابشان مثبت است، زيرا ھمين مطلب را در مضمون ديگری تحت  

 ش١٢٩٨ اسد ٢٨روز «  .به عبارت مشابه نوشته اند» !ستي اسد ن٢٨چ روزی ارج ناکتر از يبرای افغانھا، ھ«عنوان 

مان صلح راولپندی رايحضرت شاه امان هللا، پياعل ، از آنجھت نزد افغانھا پرارج وگرامی است که)م١٩١٩ اگست١٨(

  ».ح کردي، توش)ت شناختن استقالل کشور بوديرسمه که حاکی از ب(

کند و آن  میرخ به صراحت به آن اشارهؤ منحيث يک م  کدام يک از پنج مادٔه معاھدٔه راولپندی را که آقای سيستانی-۵

   دانند، متضمين چنين استقالل است؟ می» استقالل کامل سياسئ کشور«را سند استرداد 

رسميت شناختن استقالله بفرمايند اين است متن معاھٔد راولپندی که قرار نوشتٔه آقای سيستای حاکی از ب  

  )ائين صفحه مالحظه فرمائيدمتن کامل معاھده به زبان انگليس را در حاشيه پ( :کشور است

ايجاد - ۴ قطع معاش مستمری، و -٣قطع امتيازات ورود اسلحه،  -٢اعالن متارکه،  - ١: اختصار مطالب چھار مادٔه اول

  .حکومت افغانستان» مطلوب« بين دولتين مشروط به رويه و کردار  روابط دوستانه

عالوتاً) حکومت افغانی(آنھا . قبول ميکنندير فقيد پذيرفته بود حکومت افغانی سرحد ھند و افغانی را که ام«: مادٔه پنجم

تجاوز، جائيکه اخيراً در آنجا تعھد می کنندبه عالمه گذاری ھرچه زودتر سرحد توسط ھيئت برتانيوی در غرب خيبر 

 قوای برتانيوی.آنچنان قبول می کنند که ھيئت برتانيوی آنرا عالمه گذاری کند صورت گرفته بود، و سرحد را افغانی

   ».تا زمان تعين سرحد در جناح خود باقی می مانند

کند، يا الاقل به آن  کدام قسمت اين معاھدٔه توشيح شده از طرف امير امان هللا خان آزادئ افغانستان را تضمين می-۶

  دانند؟ در تاريخ افغانستان می» ارج ناکترين روز«را  مضای آناکند که آقای سيستانی روز  اشاره می

درين معاھده به آن مشروعيت سياسی می» تجاوز افغانی« آيا تسليمی يکجانبٔه قلمرو آنسوی ديورند که عبارت -٧

می» ارج ناکتر«سازد  بخشد، و نه تنھا پادشاه را، بلکه تمام افغانستان را متقبل و متعھد به واگذاری قلمرو خود می

   دانيد؟

 سياسی، و احتماالً ھم با قلت مشاورينۀ کرد که تحت فشار انگليس، فاقد تجربءمضا علی احمدخان زمانی معاھده را ا-٨

پس معذرت امير امان هللا خان چه بود که در شرايط. رو بود، و در اثر اين بيغوری و خيانت توقيف شده چيز فھم روب

  مشروعيت سلطنتی و دولتی بخشيد؟» بيغوری«بھتر و وجود مشاورين مجرب به ھمان 

الھای باال تناقض استدالل آقای سيستانی را روشن می سازد و مکلفيت مسلکی او منحيث يک تاريخدان ؤس  

کنند، که حق مسلم اگر اظھار نظر شخصی می. کند بين احساسات و تقعل تفکيک قايل شوند نامور کشور ايجاب می

ضده ون اسرار باالی موضع سياسی که تاريخ بشان است، بايد القاب کانديد اکادميسين را در آن مورد به کار نبرند چ

  .دھد القاب علمی شان را تھديد ميکند آن گواھی می

  

  تجليل روز آزادی

 حکومت، ملت، وۀی که مدعی اند که ھيچ مستعمره نشده اند و ارکان سه گانئدر جھان معمول است که دولتھا  

 و در عوض برای بزرگداشت افتخارات جليل آزادی ندارندخاک آن در اثر تھاجم دشمنان از ھم متالشی نشده اند روز ت

عکس، کشورھای استعمار شده روز استرداد استقالل خود را از چنگه ب. کشور شان روزھای ملی را تجليل می کنند

»استرداد استقالل« مداوم افغانستان عقيده دارم با کاربرد اصطالح یمن چون به آزاد. استعماريون جشن می گيرند

  .نوا نيستمھم

و داکتر زمانی برحسب خيالش مرا در جملٔه» ناحق«او به . احتماالً تشويش آقای سيستانی منشأ ديگر دارد  

لسانی مخالف تجليل جشن آزادی اند و در مقابل پيشنھاداتی/ کنند که به اثر تفوق پرستيھای نژادی  ی قلمداد میئآنھا
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 فراخنای ذھنی .اين يک برداشت کامالً بيجا است.  نيستئیو تفرقه زدادارند که خالی از تعصبات » شھيد«برای روز 

ھمين قدر.  اسير سازندئی و قبيله گرائیرا در قفس تنگ نظريھای مليگرا که آن من در جھان نمی گنجد، چه رسد به اين

   . کافی است بگويم که به رھی که ميروند به سيستان است

بيل از روز استرداد استقالل افغانستان، غلط است ، وبرای فريتجل«ند که نويس آقای سيستانی از زبان من می  

م وبنا برين ھيچ ضرورتی وجود نداشت که مردميگانه نبوده اير سلطۀ بيچ وقت زيدادن اذھان عامه، عالوه کرد که ما ھ

   ».افغانستان با انگليس ھا بجنکند

ريفات خود را باالی عباراتحداً تعويض کرده و بعداً تاکادميسين سيستانی در قسمت اول علت و معلول را قص  

زير سلطٔه انگليس نبودن برای عوام فريبی نيست بلکه به شھادت تاريخ است، اما ادعای استرداد. من تحميل کرده

ت کهکه آيا ضرورتی وجود داش تحريف عمدی يا سؤ تعبير دوم اين. ر اذھان عامه بوده باشديتواند برای تغي استقالل می

ی کامل خطاجواب من با فھم درست مطلب من مثبت است و آن برای الغ. مردم افغانستان بايد با انگليس ھا می جنگيدند

اين مبارزات مردم نه با اعالن امير امان هللا خان آغاز شد و نه با اعالن. ديورند و واپس گرفتن خاک افغانستان بود

 راولپندی باۀ سال بعد از متارک١۵ يعنی تا ١٩٣۵ای خط ديورند تا سال اقوام پشتون ور.  او خاتمه يافتۀمتارک

تنھا بره ولی چون امرای افغانستان با انگليسھا طرف آمده بودند، قيامھای متواتر دليران آنسو را ن. انگليسھا می جنگيدند

قبايل اينسو ھم محروم ساختهکه در بخش اول به آن اشاره شد از ھمکاری سران  باد فراموشی سپردند، بلکه آنچنان

  .شدند

خوانده ام و از روی واقعيت انکار ناپذير و» خطرناکترين«من معاھدٔه راولپندی را از نگاه حقوق بين الدول   

رخؤتعجب من در اين است که م. خوانده ام» منفورترين«را  عواقب ناگوار آن که تا امروز دامنگير مردم ماست آن

تازند؟ بفرمايند به متن ام يکی از پنچ مادٔه آن ھستند که برای دفاع از تجليل آن بر من میچيرده دست ما عاشق کد

  .معاھده يک بار ديگر مراجعه فرمايند

من مخالف.  مداوم افغانستان استیلی کشور است که آن عبارت از آزادمنظور من تجليل واالترين افتخار م  

من. کند ھستم که معنی آزادی مداوم را منتفی می» استرداد استقالل«تجليل روز آزدای نيستم، ولی مخالف عبارت 

نوسند به  که می مخالف تجليل روز إمضای معاھدٔه راولپندی ھستم، نه بر حسب ادعای نھايت مضحک آقای سيستانی

ناخود «، نه بر حسب ادعای داکتر عبدالرحمن زمانی که»مخاصمت شخصی و قومی من با امير امان هللا خان«خاطر 

، بلکه برای آن که افغانستان در»بی اعتبار ساختن استقالل کشور«قرار گرفته ام، و نه برای ... در صفوف» آگاه

یمن در بيانئه يک سال قبل در کليفورنيا. پھلوی کشور ھای ھميشه آزاد دنيا آين افتخار نادر و گرانمايه را تجليل کند

الحيت کشور بعضی از وقايع تاريخی افغانستان از قبيل فتح ميوند، روز پنجده،شمالی پيشنھاد کردم تا يک مرجع با ص

فتح وانه، روز جرگٔه مارجه، تاجگذاری احمدشاه بابا، و روز ھای قيامھای باالحصار، قيام ھرات، روز توشيح اولين

کرده، از ميان آنھا يک يا چند روزرا معين ... قانون اساسی افغانستان، روز بيرق، روز افتتاح اولين پوھنتون افغانستان

ملی را به منظور رسميت بخشيدن به پارلمان آزاد يک افغانستان آزاد پيشنھاد کنند تا به حيث روزھای ملی افغانستان

   .تجليل شوند

به اين ارتباط داکتر عبدالرحمن زمانی که در سخنرانی يک سال قبل من در کليفورنيای شمالی حضور داشت،  

د است و نه ھم فکر کردن خارجيدر اين نظريات نه نقد جد«نويسند که  بعد نظريات مرا بر باد انتقاد گرفته میيک سال 

 و چرا ھمٔه نکات را با تکرار تاريخ طوری جواب می اگر چنين است پس کدام از اينھا را قبالً شنيده بودند» .از جعبه

:وی می افزايند که. دھند ھان کرده بر نقض استدالل خود شھادت می مرا در کھنه پردازی خود پنیدھند که تازه نگريھا

معاھٔد صلح«گويد که  و اما بدتر از ھمه آقای ستانيزی بدون ارائٔه ھيچ نوع سند و مدرکی پا فراتر نھاده و می« 
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   ».معاھدٔه امضا شده با انگليس ھا بدترين و خطرناکترين معاھده بود) ٩(راولپندی از جملٔه نه 

ءمضااکه معاھدات قبلی با فوت  مگر متن و محتوای خود ھمين معاھدات سند و مدرک کافی نيست؟ مگر اين  

شد، ولی معاھدٔه راولپندی که مسؤوليت آن از دوش امير به ملت افغانستان منتقل گرديد و نزديک به  آن باطل میۀکنند

معاھدٔه صلح راولپندی«نوسيد که  يست؟ داکتر زمانی می معاھدات نۀيک قرن بر جای خود نافذ مانده، خطرناکتر از ھم

آنھا بايد قانونيت معاھدٔه راولپندی را از مراجع بين المللی بپرسند که» .خط ديورند را قانونيت و ابديت نبخشيده است

 ورنه درين يده و توشيح ھمين معاھده خلع سالح قانونی گردءمضااافغانستان چه گونه از نگاه قانون بين الدول به اثر 

سياه و سپيد ابديت اين خط را از مردمانی بپرسند که از تور خم تا.  می رسيدئیی خط ديورند به جاايک قرن کار الغ

خود شان تعريف می» یلجام گسيختگ«دگی فکری را اصطالح چنين پراگن. سپين بولدک به تيغ استعمار دو نيم شده اند

  .کند

ی از ملنگ جان مزين است که احتماالً مخاطب آن خود نويسنده استئاختتامئه زيبانوشتٔه داکتر زمانی با شعر   

  :کنم  میئیو من به زبان توانا و انديشٔه ژرف الفت با آن ھمنوا

   رانه وژنی خيال او فکر می مه وژنهئیکه ھر يو 

  ه لوی تاوان ليدلی دیــن تــا وطــی مــه دی کښــپ

Treaty of Peace between Governments of India and Afghanistan, 
8 August 1919  

The following Articles for the restoration of peace have been agreed upon by the British Government 
and the Afghan Government:  

ARTICLE 1.  

From the date of the signing of this Treaty there shall be peace between the British Government, on 
the one part, and the Government of Afghanistan on the other.  

ARTICLE 2.  

In view of the circumstances which have brought about the present war between the British 
Government and the Government of Afghanistan, the British Government, to mark their displeasure, 
withdraw the privilege enjoyed by former Amirs of importing arms, ammunition or warlike munitions 
through India to Afghanistan.  

ARTICLE 3.  

The arrears of the late Amir's subsidy are furthermore confiscated, and no subsidy is granted to the 
present Amir.  

ARTICLE 4.  

At the same time, the British Government are desirous of the re-establishment of the old friendship 
that has so long existed between Afghanistan and Great Britain, provided they have guarantees that 
the Afghan Government are, on their part, sincerely anxious to regain the friendship of the British 
Government. The British Government are prepared, therefore, provided the Afghan Government 
prove this by their acts and conduct, to receive another Afghan mission after six months for the 
discussion and settlement of matters of common interest to the two Governments and the re-
establishment of the old friendship on a satisfactory basis.  
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ARTICLE 5.  

The Afghan Government accept the Indo-Afghan frontier accepted by the late Amir. They further 
agree to the early demarcation by a British Commission of the undemarcated portion of the line west 
of the Khyber, where the recent Afghan aggression took place, and to accept such boundary as the 
British Commission may lay down. The British troops on this side will remain in their present 
positions until such demarcation has been effected.  

ALI AHMAD KHAN,  

Commissary for Home Affairs and Chief of  the 
Peace Delegation of the Afghan Government 

A. H. GRANT, 

Foreign Secretary to the Government of the 
Government of India and Chief of the Peace 
Delegation of the British Government.  

  


