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 مندرجاتفهرست  

 پیشگفتار
 بخش اول: سرزمین و مردم افغانستان

 جغرافیای افغانستان
 هاافغانستان چهار راه مدنیت

 ها، حقیقت چیست و افسانه کدام استآریایی
 تعداد نفوس افغانستان

 اجرای سرشماری نفوس در شرایط جنگ عملی نیست
 های تازه نفوس افغانستانتخمین

 ترکیب قومی نفوس افغانستان
 منشأ اقوام افغانستان

 هاپشتون -اول 
 هافرهنگ پشتون

 هاسیستم روابط قبیلوی پشتون
 اصول پشتونولی

 هاتاجیک -دوم
 هاهزاره -سوم

 !نفوس هزاره ها به تناسب تمام نفوس افغانستان
 هاها با مغولهای ژنیتیکی هزارهشباهت

 تباران افغانستانترک -چهارم
 افغانستانترکیب ژنیتیکی نفوس 

 ترکیب زبانی نفوس افغانستان
 بخش دوم: مروری بر تاریخ افغانستان

 عصر تاریخ مشترک منطقه
 دوران ماقبل تاریخ و تاریخ قدیم

 تاریخ باستان
 م( 821م تا 671استیالی اعراب مسلمان )

 های غیر عربدودمان
 دوران معاصر تاریخ افغانستان

 هژدهم میالدی  سرزمین افغانستان امروزی در اوایل قرن 
 های هوتکی و ابدالیشرایط منطقه در زمان تأسیس حکومت

 قیام میرویس خان هوتکی و ایجاد دولت هوتکی
 سلسله هوتکیان

 تشكیل دولت معاصر افغانستان توسط احمد شاه ابدالی 
 دانیم؟خان هوتکی و احمد شاه ابدالی را مؤسسین کشور افغانستان میچرا میرویس

 ی ابدالی )درانی(ایجاد امپراطور
 های همسایهروابط احمد شاه با دولت
 هندوستان

 روابط با ایران
 روابط با آسیاي مركزي
 استحکام دولت افغان 

 روابط با اقوام ساکن کشور
 شیوه حکومت داری و رفتار سالطین پشتون
 رفتار زمامداران غیر پشتون در افغانستان

 هادولت و سیستم قومی و قبیلوی پشتون
 هادرونی جنبش طالبان با سیستم عنعنوی قومی پشتون تضاد

 بخش سوم: افغانستان معاصر تا ختم نظام سلطنتی
 شروع تاریخ معاصر افغانستان

 آیا هرگز کسی به نام شاه یا امیر خراسان مستقالنه حکومت کرده است؟
 تعمیم اسم افغانستان



 تانکرونولوجی مختصر اشاره به اسم کشور، ملت و دولت افغانس
 مداخالت استعماری انگلیس در افغانستان

 م(؛ 1837-1798) -مرحله اول
 م 1880-1878، و 1842-1838 –مرحلهٔ دوم  

 .م(1919-1881)  –مرحلهٔ سوم 
 تبدیل افغانستان به قلمرو تحت الحمایه بریتانیا

 امیر عبدالرحمن خان 
 شیوه حکومتداری عبدالرحمان 

 اشغال پنجده توسط روسهای تزاری
 هٔ خط دیورندمعاهد

 امیر حبیب هللا خان
 امیر امان هللا خان 

 حصول استقالل سیاسی
 نهضت تجدد طلبی یا مدرنیته

 تهداب گذاران کشور افغانستان معاصر
 اغتشاش سقوی

 عوامل شکست نهضت امانی
 امیر حبیب هللا کلکانی

 بازگشت به عصر افراطیت مذهبی
 سقوط دولت حبیب هللا کلکانی

 نادر خانسلطنت محمد 
 دومین قانون اساسی افغانستان

 سلطنت محمد ظاهر شاه
 مشخصات حکومتداری محمد ظاهر شاه

 ( و دومین تجربهء مطبوعات آزاد درافغانستان1953-1946مشروطیت اول: صدارت شاه محمود خان )
 : خصوصیات مطبوعات دوره ء شاه محمود خان

 (هـ ش ۱۳۵۲تا   ۱۳۴۳دهۀ دموکراسی در افغانستان )
 مطبوعات در دهة دیموکراسی

 مطبوعات غیر دولتی
 جراید دولتی 

 مخالفان دهۀ دموکراسی
 دو برداشت متفاوت از پروسه گسترش دموکراسی در افغانستان

 بخش چهارم: افغانستان زیر آماج ناسیونالیزم ایرانی
 ها اند؟مبانی ناسیونالیزم ایرانی کدام

 اهدف هجوم فرهنگی ایران 
 ختن هویت ملی اتباع افغانستانسعی درمغشوش سا

 وحدت ملی افغانستان در مقایسه با دیگران
 کوشش برای بازنگری تاریخ افعانستان

 اختراع یک هویت جعلی
 ایران و شاهنامۀ فردوسی 

 !ایرانیها برای ما معادل فارسی برای لغات خارجی میسازند
 !زبان مروج دری در افغانستان زیر خطر است

 افغانستان مادر زبان فارسی ایران است؟زبان دری مروج در 
 !فارسی زبان اصلی مردم فارس نیست

 مهد پیدایش زبان دری )فارسی(
 هاسرنوشت زبان دری )فارسی( در دوقرن حاکمیت صفوی

 ثباتی سیاسی در افغانستان بخش پنجم: آغازبی
 ۱۳۵۲سرطان   ۲۶کودتای 

 جمهوری محمد داوود خان
 خانواده آل یحیی-بارکزاییسلسله 



 م(1992-1978کودتای هفت ثور: دولت جمهوری دموکراتیک )
 خالصه 

 هجری شمسی ۱۳۵۷کودتای هفتم ثور 
 عوامل کودتای هفت ثور

 حزب دموکراتیک خلق افغانستان
 انشعاب حزب

 نور محمد تره کی
 فرامین رژیم جدید 

 حفیظ هللا امین
 هجری شمسی  ۱۳۵۸حوادث ششم جدی سال 

 ومت ببرک کارملحک 
 تشدید جهاد

 داکتر نجیب هللا
 تعیین داکتر نجیب هللا به رهبری حزب و دولت

 اصالحات
 سقوط

 یکتعداد عوامل سقوط دولت داکتر نجیب هللا
 دستآورد جمهوری دموکراتیک افغانستان

 اثرات سیاسی و اجتماعی
 اثرات و مصارف انسانی

 م( 1996-1992حکومت مجاهدین )
 یم جمهوری دموکراتیکمقاومت علیه رژ

 ائتالف هفتگانه پشاور
 ائتالف هشتگانه
 موافقتنامه جنیوا

 عواقب سبوتاژ پروسهء مصالحهء ملی
 توافقنامهء پشاور

 :جدول زمانی به قدرت رسیدن دولت اسالمی مجاهدین
 چهارده روز حساس در تاریخ معاصر افغانستان

 صبغت هللا مجددی
 برهان الدین ربانی

 1996-1992تنظیمی جنگهای 
 واقعهء افشار و جنگهای داخلی حزب وحدت

 شرایط افغانستان و سقوط دولت مجاهدین
 حکومت مجاهدین و عروج جمعیت اسالمی

 فهرست منابع و مآخذ این فصل 

 م(2001-1996حکومت طالبان )
 شرایط افغانستان و ظهور طالبان

 مال محمد عمر
 اقدامات دولت امارت اسالمی طالبان

 نی فکری تحریک طالبانمبا
 نقش جریان های فکری اسالمی پاکستان بر طالبان

 مذاهب چهارگانهٔ اهل سنت
 تفکر طالبانی و وهابیت

 جریانهای عمدهٔ فكرى اسالمى در پاکستان
 تضاد درونی جنبش طالبان با سیستم عنعنوی قومی پشتونها

 حمالت تروریستی یازدهم سپتمبر در امریکا و حکومت طالبان
 قوط طالبان و ایجاد دولت جدیدس

 وفات مال عمر رهبر طالبان
 :جدول زمانی ظهور و سقوط طالبان



 :حوادث آتی در بقدرت رسیدن طالبان نقش اساسی دارند
 بخش ششم: مداخلهٔ نظامی امریکا در افغانستان و دولت پسا طالبان

 هاکنفرانس بن، قانون اساسی و امیدواری 
 بن شرکت کننده گان کانفرانس

 تصامیم کنفرانس بن
 ترکیب قومی کابینه موقت

 آزادی های اجتماعی و حقوق بشر
 اداره انتقالی 

 حضور سربازان بین المللی 
 عواقب کنفرانس بن

 تشکیل حاکمیت موقت
 ریاست جمهور حامد کرزئ

 دولت پسا طالبان
 لویه جرگه اضطراری 

 اداره انتقال با ترکیب نا متوازن
 قانون اساسی جدید 

 (2004) ۱۳۸۳انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 
 نامزدها و مسائل

 ریاست جمهوری 2004نتایج انتخابات 
 تقلب

 و شروع دوبارهء ناآرامیها 2006
 افغانستان 2009انتخابات ریاست جمهوری سال 
 نتیجه انتخابات

 دولت پسا طالبان وگسترش فساد اداری و مالی در افغانستان
 یک وزیر به اتهام 'فساد  نخستین محاکمه علنی

 ریاست جمهوری اشرف غنی
 زندگی نامه رئیس جمهور اشرف غنى 

 وظایف
 م(2014هجری شمسی ) ۱۳۹۳انتخابات ریاست جمهوری سال 

 انتخابات و برجستگی خطوط قومی
 نتایج نهایی تفتیش شده دور دوم انتخابات

 عبدهللا-حکومت وحدت ملی غنی
 یهای سیاسی، تمامیت خواهیبخش هفتم: شورای نظار فرصت طلب

 دولت پسا طالبان و تنظیم جمعیت اسالمی
 بحران در حزب جمعیت اسالمی

 های قومی و سمتیحزب جمعیت اسالمی و سیاست
 آیا جمعیت یک حزب قومی است؟

 دمیدن روح پدرام در کالبد جمعیت و شورای نظار
 آیا مجموعة تفکر سیاسی به نام تاجیکیزم وجود دارد؟ 

 سالمی، شورای نظار و سقاوی چهارمجمعیت ا
 "مفهوم نوین اصطالح "سقاوی

 اله کلکانیه ش( یا زمان حاکمیت حبیب ۱۳۰۸میزان  -۱۳۰۷سقاوی اول )جدی 
 مسعود-ه ش( حکومت ربانی ۱۳۷۵-۱۳۷۱سقاوی دوم )

 ه ش( دوران مقاومت ضد طالبان شورای نظار ۱۳۹۳-۱۳۸۰سقاوی سوم )
 ( بازگشت شورای نظار و شرکت در قدرت سیاسی -ه ش  ۱۳۸۱سقاوی چهارم )

 "برنامۀ سیاسی عصر "سقاوی چهارم
 امیدوارم هرگز استیالی فاشیزم و استبداد قومی را تجربه نکنیم

 چرا یک تعداد برای تغییر نظام در عجله هستند؟ 
 ها نیستی قابل پذیرش افغان اجندای نظام فیدرال

 اتحاد های موقت تنظیم ها



 موقف سیاسی ایتالفیون از چه قرار بود
 راه حل بحران چگونه پیشبینی میشد؟

 گسترش ابعاد مذهبی جنگ در افغانستان
 عنصر حکمتیار

 بخش هشتم: مسائل مبرم سیاسی امروزی و ریشه های آن 
 مسائل مبرم سیاسی کدامها اند؟

 ثباتی سیاسی در کشورهای بیریشه
 دو طرز دید متفاوت از دولت افغانستان

 !حل مسئلهٔ ملی در افغانستان
 وابستگی های عنعنوی قومی

 قومیگری پشتون نفرتی تا حد وطن ستیزی
 !اشاعهٔ فدرالیزم وتجزیه طلبی بر مبنای خطوط قومی

 جیوپولیتیک افغانستان
 وزی افغانستانحوادث صد سال قبل و ارتباط آن با شرایط امر
 چه راهی در مقابل وجود دارد؟ 

 اتحاد در محور منافع ملی
 بخش نهم: دیدگاه های قومی در برابر ملی گرایی

 بحران سیاسی
 بحران افغانستان و منافع جهان غرب

 هاو شروع دوبارۀ ناآرامی 2006
 م( و تشدید بحران 2019هجری شمسی ) ۱۳۹۸نتایج انتخابات سال 

 تحول ستراتژیک در بیالنس حاکمیت سیاسی
 جریانهای فکری موجوده حاکم بر جامعهء ما

 توافق صلح امریکا با طالبان
 موقف دولت بعد از انتخابات

 نواقص، مشکالت و پیامدهای توافق قطر 
 مذاکرات بین االفغانی صلح 

 به قانونبخش دهم: تحکیم یک نظام مستقر متکی 
 !دموکراسی، انارشی، دیکتاتوری

 چه باید کرد؟ چگونه باید به جلو رفت؟ 
 های نادرستپارة برداشت

 اقدامات یک رییس جمهور با کفایت چه خواهد بود؟ 
 بخش یازدهم: موجودیت ملت و هویت مشترک ملی در افغانستان

 هویت کنندهای زیادی در جریان است که ما را بىتالش
 ملی تبارز هویت

 افغانستان و مسئلهء ستم ملی
 هویت شخصی، هویت قومی و هویت ملی

 نظام فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر پلورالیزم قومی و زبانی
 اول: فرهنگ اسالمی 

 دوم: هویت ملی )عنصر افغانیت(
 بخش دوازدهم: وحدت ملی، فدرالیزم و تجزیه طلبی 

 عوامل وحدت کشور افغانستان
 و ایجاد سیستم فدرالی  های تجزیه طلبیزمینه

 علل تجزیه طلبی و سیستم فدرالی
 سناریوهای تجزیه طلبی و یا ایجاد یک سیستم فدرالی 

 تجزیه افغانستان به شمال و جنوب
 عواقب تجزیه افغانستان به شمال و جنوب
 سیستم متمرکز و یا غیر متمرکز دولتی؟ 

 تغییر نظام دولتی یا ایجاد مقام صدراعظم اجرایی؟ 
 فدرالی و مشکالت افغانستان سیستم



 چرا حزب جمعیت و شورای نظار حاال به تغییر نظام رو آورده اند؟ 
 ها بر حسب مشارکت مردمطبقه بندی دولت

 سیستم جمهوری
 ها ها به متمرکز و فدرال طبقه بندی دولت

 اصالح سیستم اداره محلی در افغانستان
 والیات

 مقام حکمران والیت
 عایداتی والیاتمنابع 

 مقام والی والیت
 مقام صدراعظم اجرایی 

 بخش سیزدهم: حل مسلۀ جنگ در افغانستان
 وضع موجود چگونه است؟

 ها اند؟ طرفین اصلی جنگ در افغانستان کدام 
 علل تشدید جنگ در افغانستان چه است؟ 

 خروج قوای ناتو 1
 عملیات ضرب الغضب پاکستان 2

 ظهور پدیدۀ داعش  3
 مة بحران در افغانستانعوامل ادا

 مشکالت مصالحة ملی 
 سیاست نزدیکی با پاکستان

 های امریکاابهام در سیاست
 مقابله با تروریزم

 طالبان، داعش و سرنوشت افغانستان
 مرگ مال عمر رهبر جنبش طالبان

 گویی آی اس آی دروغ
 های مختلف طالبان ها میان شاخهدرگیری

 داعش و زمینه های توسعۀ آن 
 مریکا مسوول ظهور و گسترش داعش در عراق است؟ آیا ا

 کوبیدن باالی طبل صلح 
 منشور صلح برای افغانستان 

 پیشنهادات -دوم
 بخش چهاردهم: معضلهٔ خط دیورند

 پیشگفتار
 سابقه تاریخی

 عقد معاهده دیورند
 دالیل عقد معاهده دیورند
 هدف عقد معاهده دیورند

 مدت اعتبار معاهده دیورند
 راولپندی 1919اگست سال  8موافقتنامه 

 1920جوالی   18اپریل تا  17کنفرانس میسوری هند 
 های انگلستان و افغانستانم کابل میان دولت1921معاهدة سال 

 آیا معاهده دیورند هنوزهم مورد اعتبار است؟ 
 های بعدی افغانستان و سایر ممالک در مورد خط دیورندموقف دولت

 های افغانستانموقف دولت
 ف دولت بریطانیهموق

 موقف دولت پاکستان در مورد خط دیورند
 موقف امریکا

 المللی موقف افغانستان در یک محکمة بین
 !مشورۀ کتبی مشاور حقوقی خود دولت بریتانیا

 خط دیورند و مناسبات سیاسی با پاکستان



 اهمیت قضیة خط دیورند
 سیاست لوی افغانستان

 های عملی حل قضیهنتیجه و راه
 پرسی عمومی در میان اقوام پشتون و بلوچ پاکستانشناخت رسمی خط دیورند یا همه

 ایجاد یک پارتنرشپ فعال همکاری افغانستان و پاکستان
 های متفرقهبخش پانزدهم: مقاالت و یادداشت

 آوازه های قاچاق یورانیم هلمند با طیارات ترانسپورتی امریکایی؟ 
 ط رییس جمهورتعیین اعضای کابینه یا وزرا توس

 آیا وزارت یک مقام سیاسی است یا اداری 
 موقف افغانستان در قبال ایران و عربستان سعودی

 کند: دعوت خلیل اله خلیلی از شاهنشاه ایران برای اشغال افغانستان تاریخ افشا می
 نیاز مبرم به اصالح سیستم ادارة دولت در افغانستان 

 !ها را بشناسیمجنبش روشنایی هزاره
 دعای جعلی بودن قانون اساسی ا

 شهروندان یا اتباع
 اصالح سیستم انتخاباتی افغانستان

 تجلیل از نوروز
 حماسۀ مقاومت هفتصد روزۀ مردم هرات در برابر متجاوزین ایرانی

 پیشگفتار
 خالصه 

 مختصری از تاریخ هرات 
 بازی بزرگ استعماری
 مقابله با خطر افغانستان

 ن و ایران هند برطانوی، روسیه، ناپلیو
 حمله ایران باالی افغانستان و محاصرۀ هرات 

 ها هستند؟ها همان خلجی آیا غلجایی 
 هامنشأ قومی خلجی

 قمری  ۴۴۳خراسان در عهد هارون الرشید از قول زین االخبار گردیزی، 
 (Multicultural) چند فرهنگی

 های چند فرهنگیهای سیاستمحدودیت
 !ملیت و تذکره های برقی

 مقاله روزنامه هشت صبح در مورد تذکره های الکترونیک
 !افسانه تقلب انتخاباتی

 !بخش شانزدهم: افغانستان خانهٔ مشترک ماست
 هابخش هفدهم: مأخذ، منابع، یادداشت ها پاورقی

 بخش هژدهم در مورد نویسنده دکتور نوراحمد خالدی

 


