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افغانستان گی ايجاد کشوری بنامچگون  
 مقدمه     

طوريکه ديده ميشود هنوزهم بحث های داغی برسرچگونگی ايجاد افغانستان کنونی ، تاريخ تعين 
بنياد احساسات ويا  بر گروهی سعی ميکنند تا . جغرافيای آن ادامه دارد مرزها وسابقه تاريخی و

 ،مورد سابقه تاريخی سازی وجعل تاريخ در قومی بازهم به تاريخ يا شخصی، گروهی وعواطف
  . ادامه دهندوچگونگی ايجاد آنکشورنام 

 
کلمات ی نشان داده شود که يباين ارتباط کوشش ميگردد تا درپرتواسناد تاريخی ومدارک جغرافيا

پشتون مينامند  ت که امروزخود را اسوبومرزمنامهای تاريخی يکی ازاقوام اين " پتان"و" افغان"
.  بوده استهابهمين نام مسکن اصلی آنها دراطراف کوههای سليمان نيز، نچندان دور  ۀودرگذشت

 سر وناميده شده " افغانستان"بتدريج  "پتان"و " افغان"ی همچنان خواهيم ديد که همين دهکده ها
. دگردمينستان کنونی اطالق ه افغاد بتمام محدو20 واوايل قرن 19قرن  دراواخر انجام  

 
لهئبررسی مس  

  زمام درمی يابيم که  اگرصفحاتی ازتاريخ گذشته اين قلمرو را ورق بزنيم  قبل ازورود بموضوع
، کرده) ويا فتح؟(داران نامداروتاريخی اين خطه اکثرا کسانی بوده اند که مناطق بيشتری را اشغال 

خويش ) وم، قبيله، منطقه وحتی زبان، فرهنگ و مذهبنام ق(خونهای بيشتری را ريختانده وهويت 
ند ه اشمشيرايجاد نمود وباينترتيب امپراطوريهای را بزورسرنيزهو را باالی ديگران تحميل نموده 

کله منارساختن ها تحت  زبان بريدن ها وآن خشونت، شکنجه، استحکام  و پيوند اساسی که عنصر
.ستنام حفظ وحدت ملی وتماميت ارضی بوده ا  

 
 ساحه ولی بمفهوم امروزی آن نبوده اند  مشخصی  دارای مرزهای وقت اين امپراطوريها هيچاما 

: يل تعين ميگرديدشرط ذ سه "تحميل"نفوذ وحاکميت ايشان درقلمروهای جديد با   
 

نام اميرويا شاه درخطبه،گرفتن . 1  
پول اميرويا شاه درمنطقه، ترويج . 2  
.باج ويا جزيهدادن . 3  

 
نبوده  زياد دوامدارنيز   جديدقلمروهای اين اکثريت موارد تابعيت وآرامش نسبی  زون برآن دراف

 اشغالگره شده اند، يا ب ، يا دوباره خودمختار"قوی شدن"صورت   ويا در پس ازرفع هجوم: است
گرفته  قويهای ديگری مورد هجوم وغارت قرار يا ازجانب  ديگری تبديل ويا همدست گشته اند و

ردوباخت، سرنوشت دايمی قلمروهای اين مرزوبوم  ُبهایاين سريال برده وبادارشدن ويا بازي. ندا
:استوار و تا اکنون ادامه دارد" حق بودن زور"درطول تاريخ بوده که بربنياد اصل   

 
 بروقوی شواگرخواهی زنده مانی       که درنظام طبيعت، ضعيف پامال است

  
ازاحمدشاه ابدالی کشورعناوين حوادث وشهکاريهای زمامداران ن بميتواجهت اثبات اين موضوع 

  کرد که بهرمنطقه چند بارلشکرهسباحافگند ومنظر" صديق فرهنگ"تا اميرعبدالرحمن درتاريخ 
):1 (گرديده است) ؟(چند بارفتح هرمنطقه  وکشی صورت گرفته  
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سازماندهی دولت جديد، : دی ميال1773 الی 1747امپراطوری از(!)  احمدشاه ابدالی وتشکيل .1

 اول به هند، لشکرکشی دوم، توطيه نورمحمدخان ميرافغان، لشکر  فتح کابل وپشاور، لشکرکشی
لشکرکشی  و پنجاب وکشمير، مرگ ميرمنو فتح  کشی به هرات ومشهد، لشکرکشی سوم به هند و
درداخل، لشکر  جنگ پانی پت، شورشهای جديد چهارم، قتل عام وتاراج دهلی، لشکرکشی پنجم و

...کشی هفتم به هند، لشکرکشی به بلخ وبدخشان، لشکرکشی به مشهد و  
  

هوای بسياری ازقبايلی که به آسانی تسليم نمی شدند به : "الفنستون درمورد احمدشاه ابدالی ميگويد
).2" (غناييم به او می پيوستند  

 
نقش  و برادر رقابت دو: دی ميال1793 الی 1773امپراطوری از(!) تيموشاه درانی وحفظ . 2

بقول الفنستون (مخالفت سرداران، غايله عبدالخالق، تبديل پايتخت  اشرف الوزرا، اعدام وزيرو
 آرامترين و يعنی  -مسکن تاجکان  -انتخاب کابل  و درانيان کندهار باوری از بی بعلت ترس و

کشی به مشهد ونيشاپور، ، جنگ با سيکها، جنگ کشمير، لشکر) درميان رعايا بردبارترين قوم
...با پادشاه بخارا و  جنگ  

 
يا ادامه جنگ خانمانسوزداخلی دربين برادران (!)  پسران تيمورشاه وازبين رفتن امپراطوری .3

مجادله جانشينی، مخالفت شهزاده همايون بازمانشاه : سدوزايی وبارکزايی درتمام طول قرن نزدهم
کرکشی زمانشاه به هند، توطيه سرداران واعدام ايشان، وکورشدن او، سرکشی شهزاده محمود، لش

 بار اول  پادشاهی شاه محمود). 1801 – 1793(شاه  زمان پايان کار  پاينده خان و شورش پسران
شاه شجاع بار  پادشاهی . شورش غلجاييان، بلوای ضدشيعه وسقوط شاه محمود): 1803 - 1801(

نابينا ساختن وزير : درکابل) 1817 – 1809(ردوم  با سلطنت شاه محمود). 1809 – 1803(اول 
وقيام برادران او، انقراض سلسله سدوزايی، انقسام کشوردربين برادران محمدزايی، ازدست رفتن 

کندهار، فراربه هرات وادامه حکومت  ازدست دادن کابل و... و ملتان، کشمير، ديره جات، پشاور
):3(درآنجا   

 
، حکومت برتانيه )1841 – 1829(، شاه کامران )1829 – 1817(شاه محمود : حاکمان هرات

سيد محمد  ، )1851 – 1841(باموصوف منحيث شاه هرات معاهده امضانموده است، يارمحمد 
، )1856( فارسها  هرات توسط ، تسخير)1855(، محمد يوسف وعيسی خان )1855 – 1851(

).1863(د وتسخيرهرات توسط دوست محم) 1863 -1857(سلطان احمدخان   
 

، کهندل خان )1841 – 1839( باردوم  ، شاه شجاع)1839 – 1817(پردلخان : حاکمان کندهار
). 1863 -1855(و دوست محمد ) 1855 – 1842(  
 

، دوست محمد باراول )1836 – 1833(، حبيب اهللا )1822 – 1817(محمدعظيم : حاکمان کابل
، زمانخان )1841 – 1839(ان وانگليس جنگ اول افغ ، شاه شجاع باردوم و)1839 – 1826(
بار  ، شيرعلی )1863 – 1842(و دوست محمد باردوم ) 1842(، فتح جنگ )1842 – 1841(

، شيرعلی )1868 – 1867(، محمداعظم )1867 – 1866(، محمدافضل )1866 – 1863(اول 
ن خان ، عبدالرحم)1879(جنگ دوم افغان وانگليس  ، يعقوب خان و)1879 – 1868(باردوم 

جنگ با ايوب خان، درهم شکستن قيام شنواريها و غلجاييان، شورش سردار ): 1901 – 1880(
...اسحاق خان وجنگ ترکستان، قيام هزاره جات، فتح کافرستان، شورش سرحد و  
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يا تابع امارت بخارا  و شمال هندوکش واطراف آن چند واحد خودمختار اينکه درطول اينمدت در

مانند شاهان (داشته  وجود)  توسط عبدالرحمن1895 وکافرستان در1888ان درالی اشغال ترکست(
چنانچه باساس گذارش يک خبرنگار بی . قابل بررسی جداگانه است...) درواز، ميران بدخشان و

پادشاه افغانستان  ظاهرشاه  باين فکربودند که هنوز مناطق پامير بی سی درسال گذشته، مردمان 
اين کشور  در" پادشاه گردشی" بار10 گذشته، بيش از  سال30ان کمترازاست، درحاليکه درجري

سياه را بقيمت گوشت، پوست و  صورت گرفته ومردمان اين خطه انواع رژيمهای سرخ، سفيد و
.خون خود تجربه کرده اند  

 
خوانده اند ولی مردمان " افغان"ديگران، شاه  باوجوديکه زمامداران افغانی رابعضا خودشان ويا

):5 و4(ناميده اند" خراسان"ين سرزمين، ايشان را اکثرا شاهان ا  
 

دمی که شاه شهامت مداراحمدشاه         باستواری همت بنای شهرنهاد      : درمورد احمدشاه  
جمال ملک خراسان شد اين تازه بناه       زحادثات زمانش خدا نگهدارد                         

 
خديو خراسان دارسپاه         گل باغ اقبال تيمورشاه:      تيمورشاه درمورد  

 
دوفوج مشرق ومغرب زهم مفصل شد  اميرملک خراسان محمدافضل شد   :درمورد محمدافضل  

 
برای باراول حدود " اوغانستان"و" افغانستان"کنون نشان ميدهد که کلمات  اتحقيقات بعمل آمده تا

اطراف کوه های  يفی هروی به محدوده کوچکی درهفتصد سال قبل درتاريخنامه هرات  تاليف س
حدود دونيم صد سال قبل دريکتعداد نقشه های " اغوانستان"کلمه ). 4(ت سليمان اطالق گرديده اس

همين   و) ديده شود1نقشه ( سليمان بکاربرده شده است دراطراف کوههایمناطق  ه همينقديمی ب
نقشه  (ست شده اياد" پتان"و" اغوان"، "اوغان"های  های قبل ازآن بنام مناطق درنقشه های سال

.) ديده شود3 و2های   
 

سفری ازبنگال تا انگلستان ازطريق " در1784 - 1782جورج فورسترسياح انگليسی درسالهای 
  عبورنموده وخاطرات اين سفرخويش را" روسيه قسمت شمالی هند، کشمير، افغانستان، فارس و

اپ رسانيده که حاوی معلومات نهايت جالبی درمورد تاريخ و  درلندن بچ1798با همين عنوان در
). 6(فرهنگ مردمان اين مناطق ميباشد   

 
، غزنه، )بهنگام سلطنت تيمورشاه( ازشهرهای پشاور، جالل آباد، کابل 1783موصوف درسال 

نام ميبرد ولی حدود آنرا ذکرنميکند ولی مسيرمناطق " افغانستان"از. کندهاروهرات عبورميکند
پايتخت " را  کابل. ميخواند" حکومت افغان"کشمير، پشاور، کابل، کندهار و هرات را مربوط 

که تا اندازۀ تابع  ميگويد رکستان های ت بلخ را پايتخت ازبيک نموده و ذکر" امپراطوری افغان
. تيمورشاه بوده ومراودات عام با کابل را نگهداشته است  

 
رسيم ميکند که درآن کشورهای بخارا، فارس وهندوستان فورسترنقشه جالبی ازمسيرسفرخويش ت

 ، غور، الهور"افغان"درنقشه، مناطقی بنام . بدون مرزبندی با خطوط برجسته نشان داده شده اند
با . استآنروزی  "کابل"و نسبت به کشمير ساحات بزرگترۀ وخراسان ديده ميشود که دربرگيرند

نقشه  چنين مکانی در ياد آوری شده، اما" افغانستان"متن کتاب درچندين جای نام  که در وجودی
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جنوب کابل  و نشان داده شده است که درشرق کندهار" افغان"منطقۀ نشان داده نشده وبعوض، 
).  ديده شود4نقشه (قراردارد   

 
 ميگيرد تا يک هيات بزرگی تحت سرپرستی مونت   حکومت هند برتانوی تصميم1808درسال 

 درپشاوربدربارشجاع 1809الفنستون دربهار. ازدهلی بنزد شاه کابل بفرستداستوارت الفنستون، 
ميرسدوبعالوه اينکه شاهد شکست موصوف درجنگ کشميرو سقوط سلطنت " شاه کابل"الملک، 

تعلقات  گذارش سلطنت کابل وم"درين سال توسط برادرش ميباشد، گذارش سفرخويشرا بنام وی 
گذارش الفنستون نيز .  درلندن بنشرمی سپارد1815نموده ودرتهيه " هندرکستان و، تفارس آن در

نهايت دلچسپ بوده ودربرگيرنده معلومات بسيارارزشمندی درمورد تاريخ وفرهنگ مردمان اين 
آن   تخمينی سلطنت کابل وکشورهای مجاورۀ الفنستون نيزنقشه جالبی ازمحدود. سرزمين ميباشد

خراسان،  کاشغر، بخارا، بدخشان، بلخ،  ندهنده مناطق بچاپ رسانيده که خيلی دلچسپ بوده ونشا
).  ديده شود5نقشه (سيستان وپنجاب است ، "افغانستان"  
 

 اين نام راازطريق رسانه های زبان فارسی ]پشتونها [افغانها"درمورد مبدا نام افغان ميگويد که 
 ان آنراپختون وجمعش رابردراني.  خودرا پشتون مينامند که جمعش پشتانه ميشودهاآن.  اندگرفته

گرفته شده  ، ازهمين کلمه بکارميرود درهند  هاشايد نام پتان که برای افغان. پختانه تلفظ ميکنند
).2" (باشد  

 
افغانستان وسيستان، بخشی ازخراسان ومکران، بلخ با ترکستان "موصوف سلطنت کابل راشامل 

موصوف عالوه می ". هوروملتان ميداندوکيالن، کتور، کابل، کندهار، سند، کشميربا بخشی ازال
  در احتماال نخست  ندارند، اما افغانستان که  نام عمومی برای کشورشان ]پشتونها[ هاافغان: "کند

 نام  اين من  لذا  .نيست آشنا  ها آمده، برای ساکنين آن نا درکتاب برده شده ومکرر فارس بکار
  دليل اين نامگذاری  موصوف". دادم د آنرا شرححدو که برای اين کشورميگذارم را] افغانستان[
 نام  گاهی  ولی  ندارند خويش   کشور  برای نام عمومی] پشتونها[آنان : "اينطور بيان ميکند را

اطالق  کشور تمام  ساکنان اين سرزمين بر  توسط  که نامی ...بکار ميبرند  فارسی افغانستان را
 تمام سر زيرا ازيکطرف . است نادرست برد اين نام کار  اما بطور واضح ميشود خراسان است

 قسمت بزرگ آن ايالت خراسان قرارندارد وازطرف ديگردر  ۀ درمحدود]پشتونها[ها زمين افغان
).  2" ( سکونت ندارند]پشتونها[ها ، افغان]خراسان[  
 

دسترس  ل قاب برتانوی که ازطريق انترنيت نيز درآرشيف هند اسناد موجود ،  شواهد فوقۀبعالو
 1896 الی 1885سالهای بين  درمرزهای افغانستان کنونیقسمت اعظم  نشان ميدهد که )7(است 

  دهنده آنستکه القاب والی، وزير، اين اسناد نشان. ودرزمان عبدالرحمن تعين وتثبيت گرديده است
 رديده وداران اعطا گ اين زمامه  ب شرايطی تحت چه  حکومت برتانيه و طرف   از شاه و امير

.بوده است صالحيت ايشان چگونه  
 

بار موضوع تعين وتثبيت مرزها درقلمروافغانستان کنونی برای نشان ميدهد که همچنان اين اسناد 
بين  درمذاکراتی بمقصد تعين سرحدات در) اميرشيرعلی خانرعصرد (1869های  سال در اول

پيشنهاداتی را روسيه، برتانيه در سفير1872درسال ). 7( حکومات برتانيه وروسيه آغازميگردد
اين .  مواجه ميشود1873در  ارايه ميکند اما با پيشنهادات متقابل روسيهشمالی درمورد سرحدات

بدون   ناميده ميشود و1873 – 1872 گورتچاکوف - کالريندون ۀ پيشنهادات که بعدا بنام معاهد
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   درشمال کشور های موجودهيچگونه مراجعه بزمامداران وقت صورت گرفته است، اساس مرز
های  بتعقيب يک سلسله برخوردهای مرزی دربين سالکه را درزمان عبدالرحمن تشکيل ميدهد 

    نمايندگان حکومات برتانيه وروسيه  با برخی تعديالت واصالحات تعين  توسط1892 - 1884
 توسط نمايندگان 1896 – 1893بين سالهای  مرزهای شرقی وجنوبی کشوردر. وتثبيت ميگردد

. حکومات برتانيه وکابل تعين وتثبيت ميگردد  
 

 برای باراول موضوع برخوردهای سيستان دردوجانب دريای هلمند 1872قبل ازين دربهارسال 
توسط حکومات کابل وفارس بحکميت حکومت برتانيه واگذاروفيصله "له مرزیئمس"بعنوان يک

.)7(  مورد توافق جانبين است نهايی حکومت برتانيهفيصلۀکه  ميشود  
 

 وروياعدم تقابل  امپراطوری برتانيه بغرضتا اندازۀ زيادی محصول باينترتيب افغانستان کنونی 
 درروسيه  پيشرويهای   درمقابل" کشورحايل"منحيث يک است  که  روسيهامپراطوری با  رويی

 را با   ۀ معاهد1839سال  رکه حکومت برتانيه د همانطور. ساخته ميشود دوره اميرعبدالرحمن 
 نفوذ   تحتۀدربين منطق" کشورحايل"امضا نموده وهدف آن ايجاد " شاه هرات" منحيث  کامران

  .خودش درمقابل حکومت فارس بوده است
  

نمايندگان  ی مراجعه کرد که توسط معاهدات وسايراسناد ميتوان به  جهت اثبات اين موضوعات
 نمودهامضا  ...)بنام شاه، اميرو(زمامداران مختلف اين قلمرو با )1930تا سال (حکومت برتانيه 

):7(ودرقسمت آرشيف مربوط به افغانستان قيد گرديده اند   
 

.1809 جون 17در" شاه کابل"معاهده دوستی با شاه شجاع . 1  
.1839 جون 9در" شاه هرات"يادداشت خواهشات وتوقعات با يارمحمدخان وزيرکامران . 2  
.1839 اگست 13در" شاه هرات"دوستی با شاه کامران معاهده . 3  
.1855 مارچ 30در" والی کابل وممالک افغانستان"معاهده دوستی با اميردوست محمدخان . 4  
.1857 جنوری 26در "  حاکم کابل وممالک افغانستان"قرارداد با اميردوست محمدخان . 5  
.1879 می 26در"  آنتعلقاتتان وماميرافغانس"معاهده گندمک با اميرمحمد يعقوب خان . 6  
.1885 سپتمبر10پروتوکول با روسها برای عالمه گذاری مرز بين هريرود واکسوس در. 7  
.1886 سپتمبر 1پروتوکول با روسها برای عالمه گذاری خطوط مرزی تا دوکچی در. 8  
. با ضميمه1887 جوالی 10پرتوکول نهايی تثبيت مرزهای شمالغربی در. 9  

.1893 سپتمبر 3کول با روسها برای تثبيت مسله آبهای کشک در پروتو. 10  
درباره تضمين مناطق بهنگام "  آنمتعلقاتاميرافغانستان و"نامه باميرعبدالرحمن خان . 11

.1893 نومبر 11 ومناطق شمال اکسوس در1880تاجگذاری   
ک مناطق شمال برای تر"  آنمتعلقاتاميرافغانستان و"قرارداد با اميرعبدالرحمن خان . 12

*.1893 نومبر 12اکسوس در   
 12افغان در -درباره مرزهند"  آنمتعلقاتاميرافغانستان و"قرارداد با اميرعبدالرحمن خان . 13

*.1983نومبر   
.1894 نومبر 21 کرم در–قرارداد درباره سرحدات افغان . 14  
.1895 اپريل 9قرارداد درباره مرزهای هندوکش تا کوتل ناوه در . 15  
.1895 فبروری 26 بلوچ تا مرزفارس در –قرارداد درباره مرز افغان . 16  
.1895 مارچ 11نامه ايرل کمبری بسفيرروسيه درلندن درباره عالمه گذاری پامير در. 17  
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.1895 مارچ 11ديساتل سفيرروسيه در . نامه ام. 18  
.1896 می 13 افغان تا فارس در –قرارداددرباره تعين مرزبلوچ . 19  
.1905 فبروری 1عالمه گذاری مرزسيستان در. 20  
درباره قرارداد موجود با امير "  آنمتعلقاتاميرافغانستان و"معاهده با اميرحبيب اهللا خان . 21

.1905 مارچ 21متوفی در  
.1905 اپريل 10معامله آب سيستان در. 22  
.1919 اگست 8معاهده صلح درراولپندی در . 23  
.1921 نومبر 22دوستی وتجارت درمعاهده درباره روابط . 24  
.1923 جون 5کنوانسيون تجارتی در . 25  
.1930 می 6تبادل يادداشت با وزيرافغان درلندن در. 26  

 
و   نام 1838 جون 26در درالهور همچنان درمعاهده حکومت برتانيه با مهاراجه رنجيت سنگ 

) 8(آرشيف مربوط به پنجاب دارد که درقسمت  نيزوجود) شاه مخلوع کابل(الملک امضای شجاع 
نخستين  گرديده که ميتوان آنرا  نام افغانستان برای اولين باردرهمين معاهده ذکر.قيد گرديده است

درمعاهدات حکومت برتانيه وشاه فارس ). 4 (معاهدات خارجی خواند صورت رسمی اين نام در
). 7(شده اند بکاربرده " افغانها"و" شاه افغان"، کلمات 1809 و 1801درسالهای   

 
با مرزهای منحيث يک واحد سياسی  "افغانستان"بنام  عبدالرحمن، کشوری اميرباينترتيب قبل از

 .نداشته است مشخص دولتی درزمان هيچيک اززمامداران قبلی درمربوطات اين مرزوبوم وجود
مختار، نيمه  بطورخود يا امپراطور های خان، حکمران، والی، امير، شاه و البته زمامدارانی بنام

کندز، بلخ، بخارا،  بدخشان، تخارستان،  های  مناطقی بنام يا باجگذار در محالت و و مختار خود
غورات، هرات، کابل، غزنه، کندهار، خراسان، ايران، سيستان، زابلستان، کافرستان، کابلستان، 

داشته  وجود خ درطول تاري جغرافيای متغير با مرزهای غيرمشخص و... ترکستان، افغانستان و
.)9(ها با جغرافيای ديروزی آنها کامال فرق دارد  که محدوده امروزی اين نام  

 
 نتيجه گيری

ياد " افغان"بنام نشين دراطراف کوههای سليمان که ] پشتون[مناطق افغان طوريکه ديده ميشود 
ناميده  ستان –توسط فارسی زبانان، افغان) 13درقرن (، بقول الفنستون مدتها قبل )10 (ميگردد
قدرت  ازپس ).  وسفرنامه فورستر1نقشه ( بمنابع خارجی راه مييابد 18 وبعدها، درقرن ميشود
 اين کلمه بمناطق وسيعتری درجنوب 19 نيمه قرن تاو 18درنيمه قرن  ]پشتونها[ها  افغانگرفتن
. گرددمي "کابل"  ۀکلم جانشين   19قرن  خردراوا و) 6 و 5نقشه (اطالق گرديده  "کابل"کشور

 " افغانستان"بنام  آنروزی" کابل"اميران درقسمت نامگذاری قلمروفکرميشود استدالل الفنستون 
 سخت  )]پشتونها[انگليسها وافغانها ( اين قلمروآيندۀ سرنوشت سازان برای  او درگذارش جامع

. بوده است وثرم  
 

 شاه  1839امران درمعاهده ک ، "کابل" شاه 1809معاهده   در شجاع الملک: مطابق اسناد فوق
" کابل وممالک افغانستان"حاکم   و  والی 1857 و1855معاهدات   در دوست محمد و" هرات"

 بار برای . درج است" اميرخراسان "1867 - 1866محمد افضل در " هرُم"در. خوانده ميشوند
   ميشودناميده  "  آنمتعلقاتافغانستان و"امير  محمد يعقوب خان1879در معاهده گندمک در اول
   درزمان فقط. ميگردد تکرار اميرحبيب اهللا   و  با اميرعبدالرحمن معاهدات بعدی اين نام در و
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بدون هيچگونه نظرخواهی " افغانستان"وحذف گرديده "  آنمتعلقات"کلمه است که  اميرامان اهللا
.باقی ميماند نام رسمی کشورمنحيثجع مشروعی رويا تصويب م  

 
 تبصره
اين کشوررابوجودآورده ومردمان آنرابهم " ديروز"ه ديده ميشودعامل مهم واساسی ايکه طوريک

بوده است اما امروزکه عصربيداری ملت ها وگسستن زنجيرهاست ودر همه " زور"پيوند داده، 
 کشورهای  نميتوان اين  ديگر،طنين انداز استاجتماعی  عدالت  برابری وآزادی، جا فريادهای 
نگه داشت " سياستهای عظمت خواهانه والحاق طلبانه"ويا " اميرهای آهنين"سط تو مصنوعی را

  قانع کننده، وبرادربزرگتر عاليتر، قوم برتر ديگرطرحهای نژاد. فروپاشی آن جلوگيری کرد واز
). 13 و12، 11(آن گذشته است " تاريخ مصرف"ويا " زمان"ومورد قبول عام نبوده،   

 
طالق : پيش روی چشم ماست... وی، چکوسلواکيا، يوگوسالويا و شور  فروپاشی اتحاد تجارب

) باثرمناسبات ظالمانه(فروپاشی کشورهای بزرگ اروپايی ! آبرومندانه بهتراززناشويی جابرانه
: مثال زنده ای ديگراين جدايی ها ويکجايی ها است) باثرمناسبات عادالنه(وايجاد اتحاديه اروپا 

!ايی ظالمانهجدايی آبرومندانه بهترازيکج  
 

 پيوند  پاشی کشورما جلوگيری خواهد کرد ومردمان ما را بهم فروکه از بعقيده من يگانه چيزی
بازيهای به  در کشورجاری "  باخت-رد ُب"قومی بازيهای  تبديل انواع  فقط  و  خواهد داد، فقط

    همه ساکنين برای(ازطريق تامين دموکراسی، عدالت اجتماعی وحقوق شهروندی " رد ُب-رد ُب"
باشندگان اين  سرزمين صرفنظرازهرگونه تعلقات قومی،  زبانی، جنسی، فرهنگی، مذهبی،  و

! درعمل ميباشد وبس) سمتی وغيره  
 

صرفنظر از (جواب اين سوال که ما درکجا قرارداريم، بکدام جهت ميرويم وآينده چه خواهد شد 
داران و دولتمردان افغان وافغانستانی در مربوط به عقل، خرد وعملکرد سياستم) عوامل خارجی

:انتخاب اين دومسيراست  
 

...و  عدم تحمل ،تحميل، فرهنگ زور دوام: ادامه مناسبات کهنه ديروزی.  1  
 وعدم تحميل از سازی، تحمل اعتماد(نظری  شرايط الزم ايجاد: امروزی آغازمناسبات جديد.  2

نتخابی ا(وعملی ) اتفاق افتاده  تاريخ درآنچه  طريق گذشت، دلجويی، اعتراف ومعذرتخواهی از
!     يکجايی عادالنه ويا جدايی آبرومندانهبرای) ... ونمودن ارگانهای واليتی  

 
 
 

 افغان توسط ديورند وعبدالرحمن - مرزانگليس13 افغان ونمبر- مرزروس12قراردادهای نمبر* 
عداد سياستمداران ودولتمردان ما اما يکت. )1893 نومبر 12( دريک روز درکابل امضا شده است
 و  نموده امضا) عبدالرحمن( زمامدار وقت  که مرزی را اگر! يکی راقبول دارند وديگری را نه

، 21معاهدات نمبر (ند اکردهرسمی  يدئتاآنرا )  و نادرخان حبيب اهللا، امان اهللا( سه شاه ديگربعدا 
 اين قلمرو راکه هيچ زمامدارديگرمان ای مرزه ، بدانيم"تحميلی وغيرقابل قبول ")26 و24، 23

  يم؟نامچه بده، کرنوتائيد رسمی امضا 
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) 9( ميالدی 1750قسمتی ازنقشه آسيا در  در"اغوانستان"مناطق . 1نقشه   
 

 
 

 فارسقسمتی ازنقشه دردر اطراف کوههای سليمان " پتان"و " اغوان"، "اوغان"مناطق . 2نقشه 
)9( ميالدی 1724در   
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)9( ميالدی 1662 درفارسقسمتی ازنقشه درايالت کندهاردر" اغوان"و" پتان"مناطق . 3ه نقش  
 

 
 

)6(ميالدی  1798ورستردر درنقشه ف" افغان"مناطق . 4 نقشه  
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)2(ميالدی  1815در درنقشه الفنستون  "کابل"درکشور" افغانستان"مناطق . 5نقشه   

 

 
)9( ميالدی 1855رقسمتی ازنقشۀ فارس وعرب در د" کابل"درکشور" افغانستان"مناطق . 6نقشه  
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