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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 ۰۱/۲۱۰۲//۰                  غفور لیوال

 چلندموږ زله تاریخ سره 
 

 ، هېهواد په دې او هغه نامهه یهې  خلهک و لهي    ، پل هېواد ګټې یې په پردیو پلورليخ ما تل فکر کاوه  هغه خلک، چې  د
مها ویهل   . قضهاو  پهروا نلهر     تهاریخ د  ، ههې  د ی، ملي شتمنۍ یې لوټلي او دهېواد پر پېغلو یې تیری کړیې وران کړی
 …رکو  اوخپل کا ، تاریخ به بیاتاریخ یې ال چا راایستلی دی، اوس مزې کوه! با زه با: سره وایي  دوی به له ځانه

ې تهاریخ ههز پهه زوره    چه  ،مګر ځینې پېښې داسې ښیي، چې دوی تهر دې ههز زورور د ، او ر هر ځلهه یهې زاه غهواا       
 ،، کهه نهه  تیني قضاوته ویره لهر  ریښ تاریخ له ، چې دوی دهغسې مسخ کړ ، چې دوی یې غواا ، زه ال هز نپوهیږم

 راغلهه نهو د   ، کهه غوسهه مهو   غ مه کهوئ ېغ نېقضاو  ریر ن  تاریخ دا دموږ ته   ، چې ګورئ غواا  خلکو ته وروښیي
 ...ده نو وبه یې و نوېواخلو او که نه ک خپله ګټه مسخ کړو، په پیسو به یېتاریخ قضاو  به هز په زوره په 

، ثبتوونکي یا راو  قضهاو   تاریخ  علمي روایت او ثبت غوره دی نه د چې د ،کو ز تاریخ لیکنې مېتودولو   حک د
لوستونکیو قضاو  ته  ه دښه او بد حکز له قیدونو څخه پرت پېښې باید له خپلو عواملو او څرنګوالي سره ثبت شي او د

د لیکهونکي تخییهل، وههز،     کهې پهه تهاریخ لیکنهه    . په بله مانها تهاریخ نهه نياشهي کیهږ ، بلکهې عکاسهي کیهږ         ، وااندې شي
مسخ کولهو   تاریخ د چې د ،دې پر ځای ریښتینی سیاستوال د. ګومان، احساسا ، پلو ، ښکنځلې او ستایینې ځای نلر 

 . هڅه وکړ  باید خپل اعمال سز کړ 
 ستونځه ،

اعمهالو پهر   خپلهو   ، د او مصهر  سهز نپهوهیږ    خونهد  کولهو  ، تهاریخ پهر تولیهد    دګه  سیاسهتوال   مهوږ  زستونځه دا ده چې 
  ، هېواد ورانولو او و نو پرته کهوم ویهاا نلهر   له ظلز، تیرې  ، خو همدا چې وګورر و ېتاریخ قضاو  ه دیې  مهال

او تیهرې   يپنهد اوعبهر  نهه ورڅخهه اخله      ،  ههز او باالخره چې تاریخ مخې تهه کیهږد    نو د تاریخ پر مسخ کولو پیل کو
 :ند  کول او مصر  وپیژنو ، خوولیدراځئ د تاریخ ت.  وتنې بیا تکراروېرت

، پېښهې پهه یهوه ځهانګړ  زمهان یها       پېښو ماهیت ټهاکي  رامنځته کو  یا دپېښې دتاریخ خام مواد د ، کرکټرونه پیښې  -/
 ټهول ررشهیفي مهواد او د   . تولید تهوکي د   تاریخ د ټول د چې دا یې قیدونه د   او په لوی سر کې دا ،ښیږ ېمکان کې پ

 . وسایل د  مرستیال استناد   تاریخ تاریخ ماد  توکي د
خونهد  او نهورو نسهلونو    ( پرته له السوهنې او مسخ کولو څخهه  )  هغه پروسه چې پورته تولید شو  تاریخي اسناد -۰

 ، چهې د ولهو   پهر دې برخهه ریهر ټینګهار کهو       تهاریخلیکنې میتود  ، دتهاریخ خونهد  کهول وایهي     ته یهې لیهږدو   ورتهه د   
 .خوند  پاتې شي سمه  تولید شو  تاریخ ریره برخه 

هویهت  پکهې   ، خپهل ملهي   ، پند ورڅخه اخلي، هغه نسلونه چې تاریخ لولي او زده کړه ورڅخه کو تاریخ مصر  د -۳
 .تاریخ مصرفوونکي د   د دوی  ،ویني او ښه یې تکرارو ، له بدوڅخه یې رره کو 

فهي اعمهال ههز    ، چې خپهل من دومره زوروره و  ځواک نشه ، دخپلو اعمالو پروا نکوو موږ د تاریخ د تولید پر مهال، د
منفههي ماهیههت خاونههدې پېښههې   پههه توګههه ریههره ځلههه د  کرکټرونههو تههاریخي پېښههو د ، ځکههه خههو دراتههه شهههکارونه ښههکار  

 .رامنځته کوو
، چهې تهاریخ   نو لستوڼي را بډ وههو او هڅهه کهوو    خوند  کولو پرمهال خپل بد شهر  راپورې اورشي او بیا تاریخ د د 

مانها داسهې یهې    ) سهخ کهړو   و او یها یهې ههز م   یوسه کمزور  کولو لپاره ماد  توکي لهه منځهه    یا پټ کړو، یا یې د استناد د
 ( . خلکو له سترګوڅخه ځان پټ کړی و   مصر  پر مهال د تاریخ د ، چې موږ دتحریف کړو

پهه سهپینولو یها    تاریخي پیښهو او کرکټرنهو    دومره د، یا افراط یا تفریط  ستونځه لرو د تاریخ د مصر  په ااه هز موږ د
ځهان پهه ااه لهه     ، چې بیها یهې د  شي او یا هز تاریخ داسې هېر کړو چې نن او سبا بیخي رانه هېره ،تورولو پورې ونښلو

هویت راوپیژنهي  ( ملي )همدومره ارزښت لر ، چې زموږ ګډ  مصرفولتاریخ . په یادوو قضاو  څخه ویره هز نه را
هغهه خلهک چهې هرڅهه     : )) پهوه دا خبهره پهه زاه پهورې ده  چهې      یهوه نهامتو   د. و یې عبر  واخیسهتلی شهو  یا بد او له ښو

خهو څهرا     ،، داسې د  لکه دوی چهې پهه تیهاره کهې مهخ پهه واانهدې روان و        ې او یوازې په خپل تاریخ کې لټو یواز
 . ((نیولی و  ته یې خپلې شا

لهه  . تاریخ په ااه عيلي قضهاو  نهه کهوو    د، تفاوته یو یا هز احساساتي یا بې ،اریخ په ااه دوه روله برخورد لروت موږ د
، لههه تههاریخ سههره  دو او مسههخ کېههدو ویههره رامنځتههه کههو   ورکېههدو یهها ناسههز خونههد  کېهه   تههاریخ د تفههاوتي د تههاریخ سههره بههې 

سهبا وواولهو    مسخ کېدو ترڅنګ پهه تهاریخ کهې د ځهان ورکولهو ګهواځ رامنځتهه کهو  او لهه نهن یها            احساساتي چلند هز د
  څخه مو غافله کو  

، د خونهد   ې کهړو سهم او پر کهړې  تولید پر مههال یهې خپهل اعمهال      ، چې دسره عيلي او هوښېار چلند همدا دیله تاریخ 
مصهر  پهر مههال یهې د ت ربهو او روښهانه        کولو پر مههال یهې ریهره هڅهه وکهړو چهې ریښهتینی او سهز خونهد  شهي او د          



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالین 

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

. و او وواولهو کهې مرسهته راسهره وکهړ      نن او سبا پهه رڼوله   ، چې ده داسې وکاروویوې لویې زیرمې  په توګ هویت د
  ونهد  او . ناسز چلند له امله رامنځته کیږ  دزما په نظر په ملي کچه زموږ ریرې ګډې ستونزې له تاریخ سره زموږ 

خپلهې پهرون    پهاره د دې ل ، او دس څهه لهر  او سهبا تهه بایهد څهه ولهر        چهې او   ،ر ګرځهي  ه هوښېار ولسونه په دې پسې ر
 .اخلي او له نابریالیو یې دماتې په توګه پند اخلي  بریالۍ ت ربې را

 وااندیځ 
تهاریخلیکنې لهه میتودولهو   سهره سهز خونهد         سرکار باید یهو بېپهرې علمهي خ تخصصهي بنسهټ وګومهار  چهې تهاریخ د         

د پهوهنې ملهي   .  کولو کمال راخپل کړو پېښو دعکاسي نياشي کولو پر ځای د خپل تاریخ د ، په بله  به موږ باید دکړ 
سهز مصهر  لهه     تهاریخ د  ژنهي او پهه نصهاې کهې د    ېوروپ ،چهې دی  ،اهسکېدونکو نسلونو ته تهاریخ هغسهې  بنسټونه باید ر
، چهې ورو ورو لهه تهاریخ    کهړ   ، چې له تاریخ سره عيلي چلند دودز داسې روزنیز ارزښتونه خوند  شيمنطق سره س

 . احساساتي چلند ځای ونیسي  او یا هز تفاوته  بې سره د
ه ګټهه سیاسهي پریکهړو تهه     ټهول هېهواد په    چې د تاریخ له قضاو  څخه ویره باید موږ سمو او د ، دااو تر هرڅه ریر مهز

مینځلهو پرځهای بایهد هڅهه وکهړو       خپل تهور مهخ د   مسخ کولو په تیزابو د تاریخ  د باید زده کړو، چې  د دا. م بور کړ 
، راځئ پرې ته ااتیا شته، په دې ااه یوه پراخ بحث او، زموږ سیاستونه باید همداسې و وورتاریخ ته خپل مخ سپین 

  ! راګډ شئ

 

 

 

 

 


