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 اصرتاریخِ مع این عقبگرد های ما در و

 
نخستین پادشاه اصالح طلِب افغانستان مرحوم امیر شیرعلی خان بود که میخواست کشوِر خودرا با معیارهای عصرش  

 در عصر او به وجود آمد اما جنگ برادران سلطنت طلبش اورا امان نداد ودر  تغییر بدهد.جریدهٔ شمس النهار
وکشور مدتی باز گرفتاِر خانه جنگی شد ویک حالت  آن روزگارنیز نفاق خارجی پای انگلیس هارا به افغانستان کشید  

 .بی حکومتی برافغانستان مستولی شد
 

وهنگامی که تمام مظاهِر پیشرفت دردیاِر ما ازمیان رفت عبدالرحمان خان آمد وآن شیرازهٔ ازهم گسسته را بهم گره 
او به استقالِل داخلی ازانگلیس قناعت زد ویک استقرارآهنین به وجودآورد وبه همین دلیل اورا لقِب امیرآهنین دادند. 

 .کرد وباز کوشید جامعه را مطابق مزاج محافظه کار روحانیِت حاکم بر مردم تغییردهد
 

ومیخواست شب درمیان قیافهٔ عنعنوی  عقبگرِددوم از امیرامان هللا خان شروع شد.او جوان بود وتجربهٔ الزم را نداشت
 تکفیرش کردندوکمِرحبیب هللا کلکانی رابستند وازاو درشورش برضِد امان هللا   کشوِر خودرا تغییر بدهد.اما روحانیون

پشتیبانی کردند.اصالحاِت امان هللا کامالً ازمیان رفت تا محمدنادرخان فرازآمد وپادشاهی رااز حبیب هللا کلکانی گرفت  
قدرنیاِز مملکت بلکه درحدود   به میان آمد.فاکولتهٔ طب تأسیس شد؛معارف نه به ودرعهداووپسرش اصالحات تدریجی

آورد وعهدهٔ صدارت را ازخانوادهٔ سلطنتی باز  امکانات توسعه یافت. محمد ظاهر شاه قانون اساسی تازه به وجود
محمد داوود  این بار جوانان که تجربهٔ سیاسی نداشتند کاررا بدانجا کشاندند وکاررا به بی نظمی وآنچه بعدها گرفت.

آنرا انارشی خواند تازه  داوود خان گلیِم سلطنت را جمع کرد ونخستین جمهوری را تأسیس کرد و کشاندند.  خان 
را پذیرفته وتبلیغ  اصالحات را آغازکرده بود که حزِب دموکراتیک خلق که اصل مبارزهٔ پارلمانی ومسالمت آمیز

را پیاده کنند  نقالبی خوداصالحاِت ا کرده بود به کودتا توسل جست وباز اصالحات داوودخان لغو شد واینان کوشیدند
آشکارا از انقالِب برگشت نا پذیر ثور وحتی دکتاتوری پرولتاریا   اما مشکل این بود که آنان دراسناد حزبی بعد از کودتا

معارف   اوج گرفت واز روسها تقاضای کمِک نظامی کردند. صحبت میکردند وهنگامی که قیام های مردم برضِد شان 
 می فرستادند. سربازان درکوچه وبازار جوانان را شکار میکردند وبه جبهاِت جنگ و سقوط کرد درهمه افغانستان

روان میکردند.روس ها   ازمعرکهٔ جنگ به خارج خانواده ها با قرض وقواله پول پیدا میکردند تا فرزندان خودرا
 .بازیچهٔ شرق وغرب وازجمله دو همسایهٔ پاکستان وایران گردید کشور مداخلهٔ نظامی کردند و

 
بعد از داوودخان کشور  فجیع کشتند. باالخره انقالِب ثور برگشت پذیر گردید ونجیب هللا را طالبان به شیوهٔ بسیار

باید دریک این جنگ مسؤولیت عمده به گردن رهبراِن مجاهدین که اینان   عمالً درتنوِر جنگ داخلی افتاده بود ودر
 تأمین کردند ولی با امارِت اسالمی و محاکمهٔ علنی به مردم وتاریخ پاسخ بگویند.طالبان اگرچه امنیت را تا حدی

افغانستان به   مداخلهٔ دولت درهمه امور شخصی مردم میخواستند افغانستان را چارده صد سال به عقب برگردانند.
گونه اصالحات خبری نبود وطالبان که معروض به تحریم های  یک مدرسهٔ جنگ های چریکی بدل شد ودیگر ازهیچ  

اقتصادی گوناگون بودند آشکارا می گفتند که مردم نان نمیخواهند بلکه »اسالم« میخواهند.این بدترین عقبگرد درتاریخِ  
 ت وخودبا امریکا ناتو درافغانستان شکست خورده اس افغانستان بود واینک اوضاع نشان میدهد که امریکا وهمراه

ایجاد یک حکومت   اگر هدف شان درافغانستان که ما درافغانستان به اهداف خود رسیده ایم. را بدین تسلی میدهند
نیست که امریکا به هدِف خود رسیده است. ولی آیا افغانها هم  مبتنی بر فساد؛رشوه خواری ونفاِق ملی باشد هیچ شک

واهد همان نوت های چارتکه ونمبر بدل رابا طالبان متحد نماید به هدف خودرسیده اند؟اکنون که امریکا وناتو میخ
ویک حکومت هشت رخ ونه گرِد دیگر ایجاد کند من نخست تصور نمیکنم که طالبان به خفِت اتحاد به این گروه ها 

تی که مگر این که ماهیِت شان بدل شده باشد. ودوم اینکه افغانها به هدف خود نمی رسند اگر ماهیت حکوم تن بدهند

  

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/uploadhaideri_w_khaerat_az_guzashta.pdf/Tahlilha_PDF/negargar_aqebgarde_rarikh_moaser.pdf


  

 

 2تر 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

 

ازاین به اصطالح اتحاد پیدا میشود افغانستان را به یک عقبگرد تاریخی دیگرمجبور بسازد. ایجاد شورای فقه یا 
پوست کنده تر بگویم شورای فقیهان طالب نموداِر آشکاِر این عقبگرد است. شورای فقه یعنی یک شورای با صالحیِت 

دیگر حکومت خواهد کوفت وطالبان صاحِب قدرت بالمنازع خواهند   که باالخره میخ برتابوت آن جناح  فقیهان دیوبندی
انتخابات زود هنگام تنها به یک شرط قابل پذیرش است که تحت نظارت جدی ملل متحد باشد وملل متحد تضمین  شد.

کند که تقلب درآن صورت نمیگیرد ومن این را هم باور ندارم که طالبان برحقوق زنان وآزادی های مدنی تجاوز  
صالحیتی   که از طالبان بخواهید که درسطح رهبری خود نشانی گفته یک زن را نشان بدهد بروید و آخر نکنند.

 اگر طالب به عنوان یک جناح نیرومند بخشی از قاضی بسازید.  را آخر عقل خود درمیان شان کسب کرده باشد.
امریکا  ضر. لطفاً جنابان ناتو وقدرت دولتی راتصرف کندآسان ترمیتواند مرتکب قتل های هدفمند شود یا درحال حا

این جامعه همین است. ازمن گفتن بود آنچه را   ندار زندگانی این چند زن روشنفکر را به خطر نیندازید که دار و
 .مسؤولیِت خود می دانستم گفتم باقی شما دانید ودینگ ودینگ آخرِت تان
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