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 آموخت درسی که باید از تاریخ
 

  اه پنج  ، اقتصادی و نحوه ی زندگی مردم و تغییراتی که  در تقریباضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگیوقتی به او
ها از تن  متفاوت نهای دیگری در فکر تجسم میکند   دنی  ،گریمرخ داده می نمین ماتم زده  سر ز  ین ا  ذشته درسال گ

   .خاکیبلکه از همه کشور های دیگر در روی این کره  ،مینی این سر زذشته هاگ
 ؟ متفاوت هستیماما چرا چنین شده مگر ما از دنیای دیگری آمدیم که اینگونه 

ویداد  هیچ کشور دیگری در جهان چنین ر  رثنائی بوده و داستاین کشور    ر د  آیا این همه تحوالت و دیگر گونی ها
 ؟ های در حال و گذشته ی شان رو نما نشده

تر چون  میا کبگذریم از اینکه  پنج هزار است یا سه هزار و یا هم بیشتر و    ،ما با این تاریخ چندین هزار ساله  آیا
 ؟ تیمتیم نگرفیا هم افتخاراتی اگر داشاز اشتباهات و    عبرتی  ا همو ی  اندرزی  و  پند    می کند،ه  را دوا ن  هیچ دردی  

، کار فهم و یا  خائنداران آن، صادق یا    زمام وزی تنها مردم افغانستان و یا هم  ین همه بد بختی های امرا  یا در آ
و یا خدمتگار دخیل بودند و یا دست های دیگری  باز گر ، جاه طلب  مدبر و یا غبی  نادان، عاطل و یا پرکار،

 ؟به کشت و مات های پی هم در خطه انجامیده است.اصلی تخته ی شطرنج سیاسی بودند که گران 
انه،  د سر نخو، با استدالل های منطقی و غیر منطقی، احساساتی و انواع جواب ها و استدالل های مثبت و منفی

 . ...... ارائه شده می تواندقومی و نژادی  رایانه وگملی 
مالمتم نکنند چون من مورخ نیستم فقط   محترم و دانشمند  مورخینته قابل تامل است که اگر بزرگان و  ک اما یک ن 

و تجارب ته  ندان افغان و غیر افغان نوشمبرکت کتابهای که دانش  ازتحصیالت باالتر و  چند صباحی در مکتب و  
رخی معلومات  ، از برکت نیمه سوادی که دارم باند  ثبت و نشر کرده  را  زیابی های شانو چشم دید ها و ار

  فاده نمود.از آن استاگر یاری نماید  جا دادم که گاه گاهی می شود    معمومی و نه تخصصی را در  محفظه ی مغز
به خصوص بعد از دولت   ما  ینیم که قسمت اعظم تاریخ کشوراخته می شود می بگذشته اند   به  اگذروقتی یک نگاه  

و با همین نام تا کنون وجود   ،شد  تشکیلدهار  نخست در هرات و بعد در قن    ،احمد شاه درانی  به همتکه  مستقلی  
چند سالی بعد ،  البد  دوام نمایدتا ابداهد  متع دارد و امید به خدای بزرگ است که به همت شخصیت های صادق و  

له و قبی  گی، قومیهای خانواد  رقابتخانه جنگی ها، قدرت طلبی ها،    ،صادق اویاران و همکاران    و  از وفات او
یک    نه تنها شیرازه ی    ،زمام دارانر و خاصه بازی ها در خانواده های  و گروهی و اند    ، عناد های شخصییی

بلکه ضعف چنین حکومت ها و یا تالش ها برای کسب قدرت به کمک    در هم ریخترا  حکومت و نظام سیاسی  
بدین ترتیب  فراهم نموده و    ی شانیه  فظ منافع منطقبرای ح  را   زمینه ی دست درازی های خارجیان  ،بیگانگان

بعید  زندانی کردن ها و کشتن و بستن و کور کردن  و ت و حتی به  شد تخم نفاق و خانه جنگی و برادر کشی بزر
 انجامید. ،روشانه برای بدست کرسی زعامترار داد های بعضا وطن فو عقد ق

و ظاهرا تا  ،از گذشتگان نگرفتندتی نه تنها اینکه پندی و عبرشور بختانه هیچ یک از این به اصطالح زعیم ها 
اندک برای تامین حیات  ولو    یاقدامات  بلکه هیچ گاهی هم    دوام دارد،با بعضی استثنا ها  همین اکنون این فرهنگ  

کار آمدن و گرفتن    هر یک با روینکرده و    سلف خویش  ماتابه دوام اقد     پیشرفت مملکت  و رفاه اجتماعی و
با  ا رد کرده و اقدام به اقدامات جدید نموده که  آنر   کشیده و  ط بطالنخگذشته    قدرت با هر اقدام نیک و یا بد  

 . است خیر تعقیب شدهتاسف چنین مسیر تا همین اکنون کم و بیش تا سالهای ا
دیده می شود که آثار مدنیت هزاران سال قبل خویش را حفظ   ،وقتی نظر کوتاهی به  سایر کشور انداخته شود

چند درهم دینار  رای به دست آوردنو بچنین آثاری را یا قاچاق کنند کرده و به آن مباهات میکنند ولی نه اینکه 
ها صد  این کشور  تاریخیآبادی های  اکثریت  گذاری و منهدم سازند.    لیالم نمایند و یا چنین آثاری را بم   ارو کلد

بنا بر  های    تعدیلها سال عمر دارد و هیچ یک تخریب و یا تجدید نشد شده است . قوانین و مقررات آنها شاید  
د  ق های ملی و سرواست، بیر    نکردهولی تغییر    ،تقاضای عصر و زمان و پیشرفت های جهانی  وارد شده باشد

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/


  

 

 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

یه ی افغانستان از همان  امثال سرود ملی پاکستان همس  .که تغییری نکرده  و صد ها سال استده ها  های ملی شان  
است از تعهد کشور ها و مردم و    مثال هایتغییری نکرده است. این ها  و تا کنون    است  آغاز به زبان فارسی 

 تاریخ و فرهنگ شان ولی همه به خاطر داریم که همین بیرق افغانستان  بهها    زعامت های  و رهبران این کشور
و اکنون    خود را بلند کردنظام و حکومت بیرق    گروه ودر پنجاه سال گذشته حد اقل پنج بار تغییر کرده است هر  

فت پائین  ربز که مورد تائید نمایندگان مردم در لویه جرگه قرار گسسیاه و سرخ    ی و ملیهم بجای بیرق تاریخ
حتی اگر در مراسم   ،جالب اینست که قبل بر این هر گروهی  شد،  افراشتهبیرق گروه طالبان بر    آن  شد و به جای

می گرفت  ولی    قراررسمی بیرق خود را بلند میکرد شدیدا مرد توهین و تحقیر    قز بیرغیر ا  ،گروهی خویش
    شد و یا این که من ندیدم.بلند ن طالبان  اعتراض بر این اقدامصدای   اکنون 

 . حد اقل پنج بار تغییر نمودکه داود خان کودتا کرد  ۱۹۷۳قوانین اساسی افغانستان از سال  
امیر و سلطان و پاد شاهی که قدرت را به دست گرفت    ریشه دارد و هر  افغانستاندر فرهنگ اداری  این تغییرات  

ریت  وقتی به تمام هند سفر نمائید اکث  همه چیز به نام او یاد گار بماند.دید و نظر خود را تطبیق کرد و خواست  
امثال اینها ها، پارک ها، مقابر و    منارهمثل قلعه های شاهان،    های هند    لمغوبنا ها و آثار تاریخی از زمان  

، رنامکه می توان به حیث مثال از الل قلعه، قطب  ی شود تا از تخریب جلو گیری شده باشد.م  نگهبانیحفظ و 
ه از عثمانی های تاریخی کو یا آثار و بنا    .یاد کرد  ها  لمغو  حاکمیت    آگره و صد ها اثر باستانی دیگر دوران

  هزار   صد ها  زیارتگاهبلخی   محمد  نیه آرامگاه موالنا جال الدین  وق  است.  و سلجوقی ها در ترکیه حفظ شده  ها  
سلطان البلد  وفترین بنا های تاریخی ترکیه است در حالیکه زادگاه موالنا و خانقاه  و یکی از معر  زایر ساالنه  

و یا هم مقبره   هم به غلطد  ه ی آندد تا چند ماه دیگر آخرین دیوار باقیمانشای  مخروبه ایست کهدر بلخ    موالناپدر  
. این ها  و تا سه سال پیش حتی لوح سنگی هم نداشت  ر غزنی که مخروبه ی بیش نیستد  ابو ریحان بیرونی

در کشور ما کمتر سراغ می  که  آن چه    قل ملت ها و رهبران این ملت هاست  های از خرد و تع  الو مثها نمونه  
    شود.

شاهد ویرانی ها و   ،حیات داشته اند  چهار دهه ی اخیر  ین سالهای پر آشوبا  که در  و آنانی  ،همه به خاطر داریم
جنگ های  در    ۱۹۹۰در سالهای    بر بادی ها و تخریبات و از بین رفتن همه شیرازه های زندگی و آثار مدنیت

تند حتی کیبل های بس های برقی و لین های برق  هسبین تنظیم های جهادی در کابل و بعضی شهر های دیگر  
ی  نرخ مس در پاکستان به فروش رسید به جاوزن  بیرون کشیده شد و به    ،ر داده شده بودزمین عبو  رکه از زی
 .ابن ها همه سرمایه ملی بود ردم قرار داده شود.م  ی دهاظ و مورد استفآن که حف

به کمک   و تشکیل میکانیزم جدیدی برای اداره ی افغانستان  نمائی های طالبان  قدرتدوران تاریک    با سقوط دادن
و پایه ی برق    پلچک، لین  ،، سرک سازی، پلهر گونه اقدام برای عمران و آبادی  ،ملل متحد و جامعه ی جهانی  

تور  دادن تراک  عبور  ازو حتی    بود  انفجار و تخریب  عمده ی  نرم    هدافا  یر و ساختمانمار و تع بند و انه  ،رسانی
  دمیلیارچندین  و برای بیست سال    الت هم دریغ نشد سرک های اسفپل ها و    برای تخریب    ثقیلا و تانک های  ه

ل  سامت و نظام جدید سیاسی  که در  وبر علیه حک   از این ناحیه در جنگ اعالن نا شده ی طالبان  خسارت  ردال
فساد و تقلب حکومت های بیست سال گذشته  . البته  گردیدوارد    ،شد  تشکیلالمللی     به کمک جامعه ی بین    ۲۰۰۱
  بی گناه بوده نمی توانند. ین ویرانی هاا نیز در دولتی   سداف و کارمندان  ماو زع

روش ها به    هنوز هم اینکه  دیده می شود    ،با تاسف به نگاهی به روی داد های پنجاه سال پر مشقتی که گذشت
ادامه دارد و حتی می توان گفت که جزئی    ،بنا بر تقاضای عصر و زمان  البته با اندکی تغییرات،  ءانحانحوی از  

 گردیده است. از فرهنگ مملکت داری
یای پیشرفت و ترقی تحوالت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و سایر مزا  ر های جهان مبرا ازسایر کشو  این که

ولیه تا  ابتدای زندگی بشر ا  نکشاف در تمام جهان از هماان فت و ترقی و توسعه وپیشر  .، درست نیستبوده اند
. اما اینکه ما  است دوام خواهد داشت  است و حیات  انسانر طول تاریخ جریان داشته و تا جهان است و  کنون د

فرو بریم و اندکی خود را مورد سوال قرار  خود  ی به گریبان  الزم می افتد سرقرار داریم   الت  چرا به این ح
  مراجعه کنیم  ،شتر از آنخود و یا بی  صد سال اخیر  . به گذشته های نه چندان دور خود به تاریخ حد اقلدهیم

در صورتیکه  به نفع مملکت    ،آنها جلو گیری کنیم و از اقدامات نیک آن ها  باهاتکرار اشتاز    .نظری داشته باشیم
بود و وضع فعلی را به    در فیسبوک گذاشته  مختصری  پیروی نمائیم. چند روز قبل بزرگواری یاد داشت  ،باشد

. زمان بسیار دوری نیست ولی ما بعد از تقریبا  ان هللا خان  به مقایسه گرفته بود بعد از سقوط حکومت امزمان  
، در جائی قرار  زدانسان را به حیرت می اندانایل گردیده که  به پیشرفت های  ین مدت  ا  سال که جهان در  صد

و حتی    . کشور های نو ظهوری که از عمر آنها کمتر از یک صد سال می گذردداریم که صد سال قبل بودیم
ترین کشور های جهان  از جمله ی پیشرفته     ،ن دارندبسیار کمتر از افغانستا  یینی و روی زمینمنابع زیر زم

ه  رائاداره و پیشرفت افغانستان ا  در حکومت سازی و طرح بر نامه ها برای  هستند و امروز حتی دست باال ئی  
ولی افغانستان با همه سر مایه های مادی و معنوی خود و تاریخ درخشان خود در جای قرار دارد که    .میدارند

علوم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و حتی    فکران و دانشمندانر داشت. بر روشندو صد سال قبل قرا 
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   ه یی نژادی و قبیله یی و یا هم زبانی و سمتی و منطق  ،قومی  تی،عقید  از تعلقاتکه صرف نظر     روانی است
جست   ،دامنگیر افغانستان شدهو اجتماعی که بحران های متنوع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی از  راه بیرون رفت

 و جو نمایند. 
. کشور که ملت ها را نجات داده اند  ،هم هستندو همین اکنون    ،کشور ها بوده اند  جهان همین نخبگانخ  تاریدر  

تمام کشور های دیگر هم مشکالتی مثل این کشور داشته اند و یا هنوز  نائی نیست و  و ملت ما کشور و ملت استث
دلسوز و مبرا از    ها و رهبران   مردم و چیز فهمتنها    ،ورنه این ملت نفرین شده است و نه این کشد.  هم دارن

حالت که بیست و سه ملیون    ت از این هرگونه گرایش های متضمن منافع فردی و گروهی می توانند  برای نجا
ما و سایر  بین کشور های  تفاوت شکی نیست که .دست بکار شوند ، دمردم بال دیده حتی یک وعده غذا هم ندارن

هر بدون استثناست یعنی هست و همین تفاوت هاست که ملت ها را از هم جدا می سازد ولی  ی جهان کشور ها
تی  راه های پیشرفت و ترقی را جست ملت و کشور خصوصیات خود را دارد و باید  بر مینای چنان خصوصیا

جوابگوی  بر مینای تقلید و یا تعقیب روش های قرون گذشته که در زمانش موثر و مفید بوده و  نه  و جو نماید  
 به معنی عقب گرد  و نظام ها ها  چنان روش  به  و چسپیدن    نیستگون جهان امروزی  الت گو نزندگی و تعام

نتیجه ی جز عقب ماندگی و زندگی قرون وسطائی نخواهد  که    است  آبمسیر    خالفحرکت بر  چندین صد ساله و  
 داشت.
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