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  23/02/2017                 کلیوالانجنیر سلطان جان 
 

  هسمه تأریخ لیکن
 

 مه ارزونهي لیکنو ستأریخاو د 

 لمړی برخه

 أریختند دوه ستری دورې تیری کړیدی چی یوی ته د وه وخته چی را پیدا شوی بیا تر ننه پوری یی د ژغانسانان له ه

هم النه د مخه دوره هغه دوره ده چی  تأریخد  ې دوره. تأریخنه د مخه دوره وایي او بلی ته 

ده د شاوخوا شیانو په باره کی خپل د چې انسان خط لیکل نه و زده او په دی نه و توانیدلی د

تان د افغانس درک او پیژندنه تر ده را وروسته نسلونو ته وړاندی کړی. عالمه عبدالحې حبیبی

 :کی لیکی( مخ 12په )د لومړی ټوک  تأریخد لنډ 

ه تد مخه دوره بولې، او تر هغه وروس یک په کشف بریالی سوې نه وه تر تأریخچی انسان د ل په اصطالح هغه دوره ورخانؤم»

ي دوري د شرقی هیوادونو تأریخ . .  چې رسم الخط منځ ته راغلې )تأریخي عصر( یاد کړیدی. .

که چی د مصر او بین ( کلونو په شا او خوا کی ګڼلي دې، دا ځ2۵00مخه د ) ئي تر د میالد د

خه د د م تأریخپه افغانستان کی تر  . . . تل سویدی هم دوني عمر لرې.  .النهرین لیکنې چی لوس

ئی ټولنی د علمي هئتونو له خوا نه شروع سویدی او الس میالدې کال د اروپا 1۹3۶ټونې له و لآثار

کالو په  ۶000په خاوره کی د  ونډیو هیوادونوښائ چی د اوسنې افغانستان او ګا و آثارته راغلی 

 پوهاند عبدالحی حبیبی            «لودخوا کی د مخه انسانانو مدنیت در شا و

یرونو او ، تعبرودونو اوګاټونو له لوستلوو له څیړنو او پیژندنو او همدارنګه د )ویدی( او )اویستا ئی( سآثارد لرغونو 

ي دوري نه د مخه هم ټولنیز ژوند او تأریختفسیرونو نه داسی څرګندیږی چی د اوسنی افغانستان په جغرافیه کی د 

 انساني مدنیت موجود ؤ. 

 عالمه حبیبی په همدی اثر کی دی موضوع ته داسی اشاره کوی: 

ر د انساني تمدن ټغ و له څیړنو داسی ښکاری چی د )سیند( د ناوی نه رانیولی تر د )نیل( د دریاب ناوی پوریآثاري تأریخد »

 «. ړیدلي دیتقریبأ په سره ورته زمانه کی غو

 تأریخته چی د نړی د  تأریخم کلونو نه را په دی خوا د خپل وطن افغانستان  ق 2۵00ونږه له هماغو زمانو یعني که م

 د بخدې چی رسیږیر واچوو نو وینو چی ورو ورو اریائی مدنیت اویستائی مدنیت ته رایوه درنه برخه جوړوې نظ

منځ وادي( په سیمو غوړیږی او پراختیا مومې، د کابل او سیند د دریابونو ترد ، هیلمند او اراکوزیا او ګندهارا ))بلخ(

 ورستش راپیلیږی او د هومته )ښه منل(، هوخته )ښه ویل( او هپ (ج)زردشتی دین د وحدانیت طریقه او د واحد خدای
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ه منځ ته سټونو پیالمد سترو اخالقی بڼ ، کردار نیک(فتار نیکگ( یا په دری ژبه کی د )پندار نیک، ورشته )ښه کول

پیلیږی او د کوشانیانو او هپتالیانو د ټولواکۍ په زمانو کی ښه ی وروسته د بودائی دوری مدنیت راراځی. تردی دور

ځی نو تر هغی را وروسته د پر مختګ کوی. کله چی د اسالم مبارک دین د دریم خلیفه په وخت کی افغانستان ته را

 عباسیانو، طاهریانو، صفاریانو، سامانیانو، غزنویانو، غوریانو، یانو،ومامی تمدن د ، اسالتمدن دوره راپیلیږی اسالمي

یال زایانو او بیا تر ننه پوری بنو، هوتکیانو، سدوزائیانو، ممحمدتیموریانو، مغولې حاکمانو، صفویا خوارازمشاهیانو،

نو نه مطلب دادی ودی یادو. دشویدیبیلې مرحلی تیری کړیدی، کله ښه غوړیدلی او کله د سخت زیان سره مخامخ 

و واکدارانو پوری اړه لری، چی د هری دوری سعود او نزول تر ډیره حده د هماغی مشخصی زمانی په زمامدارانو ا

عکس العمل سره مخامخ کیږی، که څه هم ولسونه تر زمامدارانو ډیره پراخه ددوی هر عمل د ملتونو او ولسونو د

مخی باید حاکمان پراخه حوصله ولری( او د حاکمانو ډیری ناخوالی تر ډیره وخته چی د انصاف له لری )حوصله 

 و، خو کله چی د رژیمونو د ظلم او استبداد اندازه له حده واوړی او ولسونه ډیر په تنګ شی نو په ځینپوری زغمي

له کونه را منځ ته کیږی، محلی پاڅون ځایونو کی ځني خود جوشه قیامونه او د ظلم د الزیاتیدو د مخنیوی په منظور

او کله هم د حاکمو رژیمونو له لوری دا پاڅونونه  سری جنبشونو اوړیونه  ورو ورو قوت مومی او په سرادا پاڅون

. خو کله چی دا پاڅونونه په ډیری بی رحمۍ سره مات او سرکوب شی او د ولسونو د پاره په سترو غمیزو بدلی شی

و خارجی ځین د ملی مبارزی بڼه خپلوی نو به دی وخت کی بد رژیم پر وړاندید مست ی مقامت باندی تبدیلیږی اوپه مل

په دوکو او  ،پیدا کیږی رهبرۍ د پاره پردی اجنټان له نورو خواو څخه را مداخلو ته زمینه برابریږی او د جنبش د

پیسو ورته د رهبریت مقام ورکول کیږی او په دی توګه د راتلونکو او روانو پیښو د سمې او حقیقی لیکنې د پاره د 

و کی داسی ډیري نموني لر تأریخمونږه په خپل معاصر  منځ ته کوی،الیکونکی په وړاندی ستری ننګونې ر تأریخ

ببونه س منځ د ژورو اختالفاتو حتی دښمنیووطن د عوامو او ولسونو تر واځی دي لیکنو له امله نه یتأریخچی د ناسمو 

فکرو او منورینو تر منځ یی هم ډیر جنجالونه جوړ کړیدی، نو له همدی ځایه داسی حکم  نجوړ شوی بلکې د روښ

  :کیدای شی

لیکونکی چی دی مستبد حکمران ته په خپلو غلطو او  تأریخد ظالم او مستبد زمامدار او واکدار نه هغه 

یوه حکمران او واکدار هغه کړه وړه چی د خپل وطن او  عکس دغینو لیکنو برائت ورکوی او یا بردرو

کتونو په وړاندی کولو سره هغی ته بدله بڼه لی د ناسمو د الیلو او دروغینو فوطنوالو په ګټه یی سرته رسو

یا دریم  جه صالحیت لرونکی شخص ښه کړه وړه د دویم اود لومړی دردوره کی په یوه ورکوی او یا هم 

لیت د لومړی شخص وشخص کړه وړه بولی او د دویم یا دریم صالحیت لرونکئ د منفی او ناوړه اعمالو مسؤ

ني لیک أریختپه غاړه ور اچوې، په یقین سره چې نه یواځي د حیقیقتونو په پټولو کی لویه ونډه اخلی بلکې د 

 . ي خیانت کویتأریخد اصولو له مخې پخپله ډیر لوی 

هسی ولیکی لکه  لیکونکی د هر زمامدار په هکله هرڅه چی لیکی تأریخنو له دی کبله باید د وجدان له مخی هر 

ړی لیکونکی دا هڅه وک تأریخڅنګه تیر شوی او واقع شویدی. هیڅ انسان د غلطیو او اشتباهاتو نه خالی نه دی نو که 

ړی او پرده پری واچوی، خیانت بت کړه وړه ولیکی او په منفی اعمالو یی سترګې پټي کثچی د خپل قهرمان ټول م

ي غلي پیښرا ته چی منځه همدی زمانه کی یواځي دي نه دې لیکونکی په دی نه پوهیږی چی پ تأریخیا داډول آکوی، 

ی له دی ي پیښي بتأریخچی په پوره ایماندارۍ او صداقت سره ټولی ی شته دبلکی  دلته داسی نور ډیر کسان ، لیکی
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یار وکاږی لیکونکی ز تأریخنو ضرور ده چی هر  چی حقیقت پکی پټ کاندی لیکی او راتلونکو نسلونو ته یی پریدی.

هین کاوی، توډه وکړی او په راتلونکی کی خپل ځان د سپ چی هرڅه چی لیکی سم یی ولیکی او د ناسم لیکنو نه ډه

  نه وژغوری. راو تحقی

طرز، د ټولنیزو پر مختیاو پر بهیر، د ټولنیزو  پهکله چی مونږ و غواړو چی د هری بشری ټولنی د خلکو د ژوندانه 

په ټولنه کی د زمامدارانو، امپراطورانو، پاچاهانو، جمهور رئیسانو او نورو چارواکو  اخالقو او ټولنیز عدالت په شتون،

رژیم په خدمتونو او  په کړو وړو او د خپل رعیت ، حکمرانی  او تر الس الندی سیمو د اوسیدونکو د پاره د هغه د

دې اړتیا پیداکوو چې د هماغې  یا هم ظلمونو، بی انصافیو او بی عدالتیو باندی و پوهیږو نو تر بل هرڅه د مخه

 ړې ټولنې په هکله ضروری او د اړتیا وړ معلومات تر السه کړو.مواو د نو جعه وکړواته مر تأریخمشخصې ټولنې 

د یوی ټولنې د ټولنیز ژوندانه په اړه سم معلومات راکوی هغه سمه او په  ته کوم شی چې ډیر اهمیت لرې او مونږ

یکنې په ې لتأریخنه ده چی د ځینو ملحوظاتو له مخې دا ډول سمی او په حقیقتونو والړې ې لیکتأریخحقیقتونو والړه 

ټه د ځان په ګ تأریخ ي دوری واکمنانتأریخډیر مشکل سره تر السه کیدلې شې او دلیل یي هم دادې د هری مشخصې 

 د شخصیت او کرکټر په ویتیروتنې او د د وییانې، د دکمزور وینیمګړتیاوی، د د ویثبتوی او نه پریدی چی د د

تر رعیته( پوری ورسیږی. که په هماغه  وید دالړ او مستند فاکتونه تر عوامو )هکله د نظر د خاوندانو په حقایقو و

پوری د تړلې حاکمې  ویاو په د ویپکې حکمرانې کوې کوم داسی څوک پیداشی چې د د انزمانه کی چې دا واکمن

یز خرابۍ او ټولن نی چی په مجموع کی د ولس او ملت د بربادۍ، تباهۍ، نادارۍ،دستګاه نیمګړتیاوی او هغه کمزوریا

فساد د را منځ ته کیدو سبب ګرځیدلی دی، خلکو او ولسونه ته ور په ګوته کړی، نو تجربو ښولې ده چی دا رنګه 

ې  حاکمې ادارې په اشخاص په ډیرې چټکۍ سره با بیخې له منځه تللي او یا هم د ډیرو مودو د پاره د همدې مستبد

دو رژیمونو کی چی په هر څه باندی د حاکمې دستګاه کنترول موجود بپه مست .زندانونو او کوټه قلفیو کی پاتې شویدي

لیکنی او د ورځنیو حاالتو د ثبت او یاداشت کولو وظیفه ور په  تأریخدې، تر بل هر چا نه دټولنې همدا قشر چی د 

، خو د دی ټولو قیوداتو او غاړه ده، په زیاته اندازه د کنترول، سانسور او روحی او جسمي فشار الندی قرار لرې

ظمت په ع ختأریفشارو سره سره بیاهم ، په وطن او خپلووطنوالو مین، فداکار، با احساسه او رسالتمند مسلکی او د 

او اهمیت آګاه اشخاص او پوهان حتی د خپل ژوندانه په قربانۍ ورکولو هم دی ته حاضریږی چی په پوره ایمادارۍ 

او امانت دارۍ سره په مستنده توګه حقایق را ټولوی او هره پیښه د رامنځ ته کیدو د ټولو عواملو سره لکه څنګه چی 

ي تأریخ د ښتونو کی ثبتوی او راتلونکو نسلونو ته یی په مخ کی ږدی.په خپلو یاد حقیقت دی کټ مټ په هماغه بڼه

پیښو دا ډول لیکونکی د هیڅ ډول اړیکو لکه قومي، ژبني، مذهبي، سمتي، سیاسۍ، ایډیالوژیکی او نورو اونورو د 

ی کوم ش تاثیراتو الندی نه راځې او بې له حق او حقیقت څخه نور هیڅ شی ته اهمیت نه ورکوی حتی نه یی وینی،

 وینی او په ټول توان سره غواړی چې ویی مومي او ویی ویني هغه حق او حقیقت دی او بس.

 

 بیانور 

 

 

 

 
 


