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 " بررسى واقعیت هاى تاریخى "
 

، علل و عوامل ظهور  امروز مى خواهم راجع به بررسى واقعیت هاى تاریخى ،درود دوستان نهایت عزیز و گرامى
خدمت شما   ، معلوماتیكه تهیه كرده ام  و حل یك موضوع تاریخى كه قلب هر افغان وطن دوست را تكان مى دهد

تحمیلى سرحدى ) مرزى ( دیورند و همچنین -فرضى  عزیزان تقدیم كنم .. اگر به نقشهء افغانستان بنگریم متوجه خط  
آق تیپه ... ( و جنوب غرب آن   ،مرو  ،داعیهء استرداد سر زمینهاى انتزاع شده افغانى در شمال غرب كشور ) پنجده

  ) سیستان ... ( مى شویم
.  

، در  ق كشورشدن قسمت بزرگى از بهترین قسمت هاى خاك افغانستان از پیكر اصلى آن در جنوب و شر  ءمجزا
. متأسفانه قراریكه  میباشد  19بزرگترین قدرت هاى استعمارى جهان در قرن    ، خدعه و فریب، توطئهء تجاوزنتیجه

، آهسته آهسته افغانها این در كشور ما و منطقه رخ دادند و میدهند اً دیده مى شود در نتیجهء حوادث تاریخى كه اخیر
، خصوصا" معضله  عزیز ما  ، و یا بعضى از افغانهاىبه باد فراموشى سپردندمسئلهء بزرگ و سرنوشت ساز خود را  

وجودینكه    با  ...مهم خط تحمیلى و فرضى دیورند را به نفع كشور پاكستان تمام شده اعالن كرده و قبول شده مى دانند
میر عبدالرحمن خان و دولت  تفاهم نامه ( بین ا  -نه كدام قرار دادى به امضاء رسیده است … بلكه یك ) موافقت نامه  

 : براى مدت محدودى ...و در غیر برطانوى هند
" بازهم دولت هند برطانوى خواستار تمدید موافقت   ١٩٠٥پس چرا در سال    ،" اگر كدام قراردادى در بین مى بود 

اگر امضاء موافقت   و حكومت هاى بعدى ...  ، از دولت امیر حبیب هللا خان شدن و همچنین در زمان امان هللا خان  نامه
هنوزهم آرزوى حل معضله خط    ،پس چرا دولت پاكستان  ،مى داشت  نامه ء خط تحمیلى دیورند اعتبار بین الملى

   ؟؟ ... فرضى و تحمیلى دیورند را دارند
بهترین مناطق خاك خود را دو دسته تقدیم همسایه هاى   ،ولى سوال درینجاست كه چرا بعضى از افغانهاى عزیز ما

در این بحث ها شركت مى   ،همانند نمایندگان كشور هاى مذكور  ،اخلف ما كرده و مى كنند .. و در بحث و گفتگو هان
  ... كنند

سه صدسال پشتونها بحیث امیر و پادشاه …    -تنها مسئله ء زمامت دوصد و پنجاه سال    ،آیا مشكل بعضى افغانهاى ما
باشد اینطور  اگر  ؟؟  باشد  مى  ما  كشور  كه  ،در  جاست  درین  سوال   : پس 

: غلجیان ( اقوام دیگر مثل ) تاجیك ها  -ابدالیان و خلجیان    -پیش از به قدرت رسیدن اقوام پشتون ) سدوزائیان   
سلطه    ،سلطان مسعود ... هزاره ها : بابر شاهان،تیموریان ... تركتبارها : سلطان محمود غزنوى  ،سامانیان  ،صفاریان

 ... دولت مغول ها
امیر و پادشاه حكمرواى مى كردند و با هم متحد بودندو مقابل اجنبى ها   ،به حیث سلطان  ،مرزوبوم  -درین مناطق  

مرز هاى كشور خود دفاع مى كردند ...و از خود ) شاهزادگان ( در وقت و زمانش بجا    -مردانه وار از سرحداد  
 … گذاشتند

  - زیاد ترین و با تجربه ترین عساكر  ،هند لشكركشى مى كردسمت كشور  -زمانیكه سلطان محمود غزنوى به طرف
از نگاهى جغرافیاى را   ،شناخت بهتر از بسیارى مناطق كشور هند  چون پشتونها  ، سربازانش از قوم پشتون بودند

 ..... داشتند
پهلوانان و    همینطور عساكر و سربازان قوم تاجیك و اقوام دیگر ….مثال" در زمان یعقوب لیث صفار …. بهترین

  بالخره همه باهم ،پشتون و اقوام دیگر بودند -تاجیك  -تركتبار  جنگ جویان شان از اقوام
  ........... یك قدرت مستحكم ملى و بزرگ را بنا نهادند
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و به یغما   من شخصا" هیچ نوع طرفدارى و یا حمایت از لشكركشى ها … بخاطر بدست آوردن و اشغال كردن ..
از طرف سلطان محمود غزنوى و یا  ،ولو اگر این لشكر كشى ها ،ادى و معنى كشورهاى دیگر نیستمنعمات م بردن

اگر مقصد این لشكر كشى ها فقط بخاطر آزادى و رها ساختن خلق هاى   …  احمدشاه بابا ابدالى صورت گرفته باشد
  .… شد !؟ بلى خواهم گفتبا ( .... دوم چون هتلر ... ) جنگ عمومى ستم دیده جهان از زیر یوغ مظالم

  ..به مشكل مى توان كشورى را سراغ داشت كه نفوس آن صد در صد از یك ملیت تشكیل شده باشد
 : یك مثال دیگر به تركیب ملى كشور هاى همسایه ما

  : تاجيكستان 
  . اوكراینى هاى آلمانى نژاد ،تاتارها ،روسها ،كرگیس ها ،اوزبیك ها ،تاجیك ها
  : نتركمنستا
  . تاجیك ها ،اوكراینى ها ،ارمني ها ،بلوچ ها ،آذري ها ،تاتارها ،قزاقها  ،روسها ،اوزبیك ها ،تركمن ها

  : اوزبيكستان
ارمنى   ،ولگاه آلمانى ها  ،اوزگورها  ،كوریایى ها  ،تاتار ها  ، كراكاپكان ها، قزاق ها  ،رومن ها  ،تاجیك ها  ،اوزبیك ها

  . اقلیت آلمانى ها ،كردها ،آذرى ها ،مشیتها ،ها
  : پاكستان

  . سند -كشمیر . س -افغانستان . ك -پنجاب . ا -تشكیل شده از الفباى : پ 
  . بلوچ ها ، سندى ها ،پشتون ها ،پنجابى ها

  : ايران ) فارس (
  . هزار( 50پشتونها )  ،ارمنى ها ،بلوچ ها ،تركمن ها ،عرب ها ،كردها ،بختیارى ها ،لور ها  ،آذرى ها ،فارس ها
  : افغانستان
 .…سادات،ایماقى ها ،بلوچ ها نورستانى ها ،تركمن ها ،اوزبیك ها ،هزارها ،تاجیك ها ،پشتون ها

  : نه بیحث كشور همسایه ما ،اگر كشور تركیه را هم در جمع بگیریم
  . گرجى ها  ،چركیز ها ،عرب ها ،ترك ها

از كشور فرانسه جدا و تحت  1918الى  1871سال از  47 باید در نظر داشت كه منطقه ء الزاس و لورن مدت...
مسترد كردند  1918اما مردم فرانسه هیچ لحظه آنرا فراموش نكرده تا دوباره آنرا در سال  ،تسلط آلمان قرار داشت

توسط استعمار انگلیس از پیكر چین جدا گردیده    1997الى    1841سال از    156. هم چنان هانگ كانگ كه مدت  
  1997مردم چین بمثابهء توته قلب خود به آن نگریسته و هیچ گاهى آنرا بیاد فراموشى نسپردند تا اینكه در سال    ،بود

خاك آلمان در نتیجه شكست آن در جنگ   نان جدا شدن قسمت بزرگبشكل مسالمت آمیز آنرا مسترد كردند . همچ
عمومى دوم جهانى و تشكیل دولت مستقل آلمان شرق در آن كه تقریبا" با همه كشور هاى جهان مناسبات دیپلوماتیك  

مناسب در    داشت اما دولت آلمان غرب و مردم هر دو آلمان براى وحدت دوبارهء خود جهت دستیابى به یك فرصت
 در سایهء سیاست جدید اتحادشوروى و ختم جنگ سرد با هم متحد شدند  ،مین نشسته تا اینكه بیشتر از سى سال پیشك
.  

  . آیا ما حق داریم از بهترین سرزمین هاى خود بگذریم ؟؟ نه خیر 
   آیا پاكستان یك واقعیت تاریخى است و آیا به موجودیت آن بیش ازین ضرورت موجود است ؟

. واقعیت  زیرا بر اساس واقعیت هاى تاریخى تشكیل نگردیده است  ،رگز واقعیت تاریخى نبوده و نمیباشدپاكستان ه
با در نظر داشت مالحظات سیاسى   ،تاریخى انكار ناپذیر آنست كه استعمار انگلیس این سرزمین ها را با جبر و زور 

سدهء    ( آنزمان  استراتیژیك  و  رقابت  19نظامى  سایه  در   ) خود    میالدى  استعمارى  بزرگ  حریف  یك  با  شدید 
گرم از افغانستان   نیم قارهء هند و آبهاى  روسیهءتزارى و بعدا" اتحادجماهیر شوروى و جلوگیرى از خروج آن به 

  ..... و در ختم جنگ عمومى دوم جهانى و پیروزى متفقین انتزاع نمود
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