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 ۱۹/۰۳/۲۰۱۶         انجنیر سلطان جان کلیوال
 

 ســـمـه تـاریـخ لـیـکـنـه او د تاریخي لیکنو سـمه ارزونه
 

انسانان له هعه وخته چی را پیدا شوی بیا تر ننه پوری یی د ژند دوه ستری دورې تیری کړیدی چی یوی ته د تاریخ 
نه د مخه دوره وایي او بلی ته تاریخې دوره. د تاریخ نه د مخه دوره هغه دوره ده چی ال هم د انسان خط لیکل نه و 

نو په باره کی خپل درک او پیژندنه تر ده را وروسته نسلونو ته خوا شیا و زده او په دی نه و توانیدلی چې د ده د شا
مورخانو په » :مخ کی لیکی( ۱۲)تان د لنډ تاریخ د لومړی ټوک په وړاندی کړی. عالمه عبدالحې حبیبی د افغانس

ې ه چاو تر هغه وروست نه وه تر تاریخ د مخه دوره بولې اصطالح هغه دوره چی انسان د لیک په کشف بریالی سوې
( ۲۵۰۰میالد دمخه د ) رقی هیوادونو تاریخي دوري ئي ترد شي عصر( یاد کړیدی. )تاریخ رسم الخط منځ ته راغلې

رې. ر لتل سویدی هم دوني عمکلونو په شا او خوا کی ګڼلي دې، دا ځکه چی د مصر او بین النهرین لیکنې چی لوس
روع ئی ټولنی د علمي هئتونو له خوا نه شمیالدې کال د اروپا ۱۹۳۶رو لټونې له په افغانستان کی تر تاریخ د مخه د اثا

کالو په شا  ۶۰۰۰چی د اوسنې افغانستان او ګا ونډیو هیوادونو په خاوره کی د  یيښ سویدی او الس ته راغلی آثار
 «وخوا کی د مخه انسانانو مدنیت در لود

یرونو او ، تعبئی( سرودونو اوګاټونو له لوستلو دارنګه د )ویدی( او )اویستاثارو له څیړنو او پیژندنو او همآد لرغونو 
تفسیرونو نه داسی څرګندیږی چی د اوسنی افغانستان په جغرافیه کی د تاریخي دوري نه د مخه هم ټولنیز ژوند او 

 ثارو له څیړنوآاریخي د ت»ی دی موضوع ته داسی اشاره کوی: انساني مدنیت موجود ؤ. عالمه حبیبی په همدی اثر ک
ته رداسی ښکاری چی د )سیند( د ناوی نه رانیولی تر د )نیل( د دریاب ناوی پوری د انساني تمدن ټغر تقریبأ په سره و

ق،م کلونو نه را په دی خوا د خپل وطن افغانستان  ۲۵۰۰ږه له هماغو زمانو یعني که مو«. زمانه کی غوړیدلي دی
اویستائی  ،ریا ئی مدنیتآنظر واچوو نو وینو چی ورو ورو  ،یوه درنه برخه جوړوېتاریخ ته چی د نړی د تاریخ 

د کابل او سیند د دریابونو تر منځ وادي( په هیلمند او اراکوزیا او ګندهارا )، نیت ته را رسیږی چی د بخدې )بلخ(مد
پرستش راپیلیږی او د هومته  (ج)سیمو غوړیږی او پراختیا مومې، د زردشتی دین د وحدانیت طریقه او د واحد خدای 

، کردار نیک( د ، ګفتار نیک( یا په دری ژبه کی د )پندار نیکښه ویل( او هـو ورشته )ښه کولښه منل(، هوخته ))
سترو اخالقی بڼسټونو پیالمه منځ ته راځی. تردی دوری وروسته د بودائی دوری مدنیت را پیلیږی او د کوشانیانو او 

ۍ په زمانو کی ښه پر مختګ کوی. کله چی د اسالم مبارک دین د دریم خلیفه په وخت کی افغانستان هپتالیانو د ټولواک
نو تر هغی را وروسته د اسالمي تمدن دوره راپیلیږی، اسالمی تمدن د آمؤیانو، عباسیانو، طاهریانو،  ،ته راځی

فویانو، هوتکیانو، لې حاکمانو، صتیموریانو، مغو خوارازمشاهیانو، صفاریانو، سامانیانو، غزنویانو، غوریانو،
حمد زایانو او بیا تر ننه پوری بیال بیلې مرحلی تیری کړیدی، کله ښه غوړیدلی او کله د سخت زیان سدوزائیانو، م

 سره مخامخ شویدی. د دی یاد وونو نه مطلب دادی چی د هری دوری سعود او نزول تر ډیره حده د هماغی مشخصی
واکدارانو پوری اړه لری، د دوی هر عمل د ملتونو او ولسونو د عکس العمل سره مخامخ زمانی په زمامدارانو او 

چی د انصاف له مخی باید حاکمان پراخه حوصله امدارانو ډیره پراخه حوصله لری )کیږی، که څه هم ولسونه تر زم
ظلم او استبداد اندازه له  ولری( او د حاکمانو ډیری ناخوالی تر ډیره وخته پوری زغمي، خو کله چی د رژیمونو د

زیاتیدو د  نو په ځینو ځایونو کی ځني خود جوشه قیامونه او د ظلم د ال ،حده واوړی او ولسونه ډیر په تنګ شی
محلی پاڅونونه را منځ ته کیږی، کله دا پاڅونونه ورو ورو قوت مومی او په سرا سری جنبشونو  ،مخنیوی په منظور

له لوری دا پاڅونونه په ډیری بی رحمۍ سره مات او سرکوب شی او د ولسونو د  اوړی او کله هم د حاکمو رژیمونو
پاره په سترو غمیزو بدلی شی. خو کله چی دا پاڅونونه په ملی مقامت باندی تبدیلیږی او د مستتبد رژیم پر وړاندی د 

جنبش درهبرۍ د پاره نو به دی وخت کی ځینو خارجی مداخلو ته زمینه برابریږی او د  ،ملی مبارزی بڼه خپلوی
څخه راپیدا کیږی، په دوکو او پیسو ورته د رهبریت مقام ورکول کیږی او په دی توګه  وپردی اجنټان له نورو خواو

ه کوی، ی ستری ننګونې را منځ توړاند رلیکنې د پاره د تاریخ لیکونکی پ د راتلونکو او روانو پیښو د سمې او حقیقی
اسی ډیري نموني لرو چی د ناسمو تاریخي لیکنو له امله نه یواځی د وطن د عوامو ږه په خپل معاصر تاریخ کی دمو

بلکې د روښانفکرو او منورینو تر منځ یی هم  ،او ولسونو تر منځ د ژورو اختالفاتو حتی دښمنیو سببونه جوړ شوی
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ر او واکدار نه هغه تاریخ ډیر جنجالونه جوړ کړیدی، نو له همدی ځایه داسی حکم کیدای شی: د ظالم او مستبد زمامدا
مران او یوه حک لیکونکی چی دی مستبد حکمران ته په خپلو غلطو او دروغینو لیکنو برائت ورکوی او یا بر عکس د

واکدار هغه کړه وړه چی د خپل وطن او وطنوالو په ګټه یی سرته رسولی د ناسمو د الیلو او دروغینو فاکتونو په 
ڼه ورکوی او یا هم په یوه دوره کی د لومړی درجه صالحیت لرونکی شخص ښه وړاندی کولو سره هغی ته بدله ب

لیت ؤیا دریم شخص کړه وړه بولی او د دویم یا دریم صالحیت لرونکئ د منفی او ناوړه اعمالو مس کړه وړه د دویم او
ې د بلک ،ه اخلی، په یقین سره چې نه یواځي د حیقیقتونو په پټولو کی لویه ونډيد لومړی شخص په غاړه ور اچو

تاریخ لیکني د اصولو له مخې پخپله ډیر لوی تاریخي خیانت کوی. نو له دی کبله باید د وجدان له مخی هر تاریخ 
لیکونکی د هر زمامدار په هکله هرڅه چی لیکی هسی ولیکی لکه څنګه تیر شوی او واقع شویدی. هیڅ انسان د 

لیکونکی دا هڅه وکړی چی د خپل قهرمان ټول مثبت کړه وړه ولیکی  نو که تاریخ ،غلطیو او اشتباهاتو نه خالی نه دی
ډول تاریخ لیکونکی په دی نه  یا داآ، ړی او پرده پری واچوی، خیانت کویاو په منفی اعمالو یی سترګې پټي ک

 پوهیږی چی په همدی زمانه کی یواځي دي نه دې چی منځ ته را غلي پیښي لیکی، بلکی دلته داسی نور ډیر کسان
یکی او ل ،شته دی چی په پوره ایماندارۍ او صداقت سره ټولی تاریخي پیښي بی له دی چی حقیقت پکی پټ کاندی

راتلونکو نسلونو ته یی پریدی. نو ضرور ده چی هر تاریخ لیکونکی زیار وکاږی چی هرڅه چی لیکی سم یی ولیکی 
 .پکاوی، توهین او تحقیر نه وژغوریلیکنو نه ډه ډه وکړی او په راتلونکی کی خپل ځان د س واو د ناسم

لنیزو وپر بهیر، د ټ وږ و غواړو چی د هری بشری ټولنی د خلکو د ژوندانه په طرز، د ټولنیزو پر مختیاوکله چی مو
شتون، په ټولنه کی د زمامدارانو، امپراطورانو، پاچاهانو، جمهور رئیسانو او نورو  راخالقو او ټولنیز عدالت پ

، حکمرانی او تر الس الندی سیمو د اوسیدونکو د پاره د هغه د رژیم په ړو او د خپل رعیتچارواکو په کړو و
وو چې اړتیا پیداکته نو تر بل هرڅه د مخه دې  ،خدمتونو او یا هم ظلمونو، بی انصافیو او بی عدالتیو باندی و پوهیږو

روری او د اړتیا وړ معلومات تر نوموړې ټولنې په هکله ض د هماغې مشخصې ټولنې تاریخ ته مراجعه وکړو او د
ږ ته د یوی ټولنې د ټولنیز ژوندانه په اړه سم معلومات راکوی هغه . کوم شی چې ډیر اهمیت لرې او موالسه کړو

سمه او په حقیقتونو والړه تاریخې لیکنه ده چی د ځینو ملحوظاتو له مخې دا ډول سمی او په حقیقتونو والړې تاریخې 
دې د هری مشخصې تاریخي دوری واکمنان تاریخ د  سره تر السه کیدلې شې او دلیل یي هم دالیکنې په ډیر مشکل 

ځان په ګټه ثبتوی او نه پریدی چی د دوی نیمګړتیاوی، د دوی کمزوریانې، د دوی تیروتنې او د دوی د شخصیت او 
 دوی تر رعیته( پوری ورسیږی. که دالړ او مستند فاکتونه تر عوامو )کرکټر په هکله د نظر د خاوندانو په حقایقو و

شی چې د دوی او په دوی پوری د  کوم داسی څوک پیدا ،په هماغه زمانه کی چې دا واکمنان پکې حکمرانې کوې
تړلې حاکمې دستګاه نیمګړتیاوی او هغه کمزوریانی چی په مجموع کی د ولس او ملت د بربادۍ، تباهۍ، نادارۍ، 

کیدو سبب ګرځیدلی دی، خلکو او ولسونه ته ور په ګوته کړی، نو تجربو ښولې ده  خرابۍ او ټولنیز فساد د را منځ ته
ا بیخې له منځه تللي او یا هم د ډیرو مودو د پاره د همدې مستبدې حاکمې یدا رنګه اشخاص په ډیرې چټکۍ سره چی 

اه باندی د حاکمې دستګدي. په مستبدو رژیمونو کی چی په هر څه  یو کی پاتې شویلفادارې په زندانونو او کوټه ق
ټولنې همدا قشر چی د تاریخ لیکنی او د ورځنیو حاالتو د ثبت او یاداشت کولو  کنترول موجود دې، تر بل هر چا نه د

وظیفه ور په غاړه ده، په زیاته اندازه د کنترول، سانسور او روحی او جسمي فشار الندی قرار لرې، خو د دی ټولو 
وطنوالو مین، فداکار، با احساسه او رسالتمند مسلکی او د تاریخ  ، په وطن او خپلویاهمقیوداتو او فشارو سره سره ب

په عظمت او اهمیت آګاه اشخاص او پوهان حتی د خپل ژوندانه په قربانۍ ورکولو هم دی ته حاضریږی چی په پوره 
ځ ته کیدو د ټولو عواملو سره لکه دارۍ او امانت دارۍ سره په مستنده توګه حقایق را ټولوی او هره پیښه د رامننایما

کټ مټ په هماغه بڼه په خپلو یادښتونو کی ثبتوی او راتلونکو نسلونو ته یی په مخ کی ږدی.  ،څنګه چی حقیقت دی
 دد تاریخي پیښو دا ډول لیکونکی د هیڅ ډول اړیکو لکه قومي، ژبني، مذهبي، سمتي، سیاسۍ، ایډیالوژیکی او نورو 

حتی نه یی وینی، کوم شی  ،ی نه راځې او بې له حق او حقیقت څخه نور هیڅ شی ته اهمیت نه ورکویتاثیراتو الند
 .وینی او په ټول توان سره غواړی چې ویی مومي او ویی ویني هغه حق او حقیقت دی او بس

 ېنړیوال ېد دویمدری ـ څلور کاله د مخه( د کوم تاریخ لیکونکی د یوه کتاب په مقدمه کی چی ما یوڅو موده پخوا )
 : جمله لو ستې او د ځان سره می یاداښت کړیده هداسی یو ،جګړی د پیښو په هکله یی لیکلی و

یو شاهد په محکمه کی سوګند یادوی او وایی چی هرڅه چی وایی رښتیا وایی او بی له رښتیا څخه نور هیڅ نه »
و لیکل  د حقیقتونو په رڼا کی تر څو تاریخ سم او ،ټول تاریخ لیکونکی باید د همدی شاهد په توګه سوګند واخلی .وایی
ده او په عمل کی دا که څه هم یوه تیوری او نظریه .« ی تاریخ لیکنې تر ټولو لومړی اصلاو همدا دی د سم شې

خو د بل راتلونکی نسل د پاره په تاریخی پیښو باندی د حقیقتونو د پیژندنی د کار  ،سانه خبره نه دهآتطبیق یی دومره 
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خي د نیولو له مسره ډیره مرسته کوی او په باوری دالیلو والړی تاریخي لیکنې، د ځینو خاصو اړیکو د په نظر کی 
ثارو سره د پرتله کیدو په ذریعه ځانګړ تیا مومي او د تیرو وختونو یو سم او ریښتونی تصویر آلیکل شوو تاریخي 

نکی اشخاص تولیکونکی تاریخ پوهان او د تاریخي پیښو ثب راتلونکو نسلونو ته په مخکی ږدی. با احساسه او رښتیا
ژندلو په پی روښانه او څرګندو باوری اسنادو په راټولیدو او د پیښو د اصلی او مهمو الملونو ،زیار باسی چی د واضح

 رهزمینه براب او میندلو سره هره تاریخی موضوع داسی وڅیړی چې لوستونکو ته د پوښتنو په ځای د قناعت کولو
کاندی. د مثال په توګه که د یوه تاریخ لیکونکی په توګه له تاسو نه و غوښتل شې چې د ده او یا هغه واکمن د بریاو 

، نو له دی کار نه باید ډه ډه وکړې چی هغه څه ئسنادو له مخي خپل نظر وړاندی کړاو ناکامیو په هکله د تاریخ ا
لیکئ او د نوموړی شخص په تۍ له مخې را ګرځې ومپاو س  چی سمدستي ستاسو په ذهن کی د کومي خاصی اړیکي 

یا آی یر فکر وکړی چمړی په دی هکله ډچی حقیقت لری سترګي پټې کړی. لو ،لسګونو کمزوریو او ناتوانیو باندی
نوموړی شخص په ریښتینې سره په کومو کومو برخو کی بریاوی ترالسه کړیدی او د دی بریاوو لوی الملونه کوم 

یا دی شخص چی آد دی شخص په الس کی وو او کنه؟  بریا وو اندازه د هغو امکاناتو سره اړخ لګوی چیدی؟ د دی 
د نورو د پاره هم بریا بریښی او کنه؟ که بریښي دلیل یی  ،له نظره بریا معلومیږی تاسوسبریاوی تر السه کړی او  دا

 ،ونی تاریخ لیکونکې په څیر عمل کولې شیڅه دی او که نه بریښي د لیلونه یی څه دي؟ که چیری تاسو د یوه ریښت
چی د نوموړی شخص د  ئاو وګور ئمخه بریاوی په سمه توګه تعریف کړنو دا ډیره اړینه ده چی تاسو تر ټولو د 
ی ملت د اوسیدونکو په ژوندانه ک ده وطنوالو ته څومر ګټه رسیدلې او د ده د بریالیتوبونو په نتیجه کی د ده وطن او د

 او که داهغه څه دی په عمل کی پیلي شویدییا دا بریاوی هغه څه دی چې لونونه را منځ ته کړیدي؟  یی کوم مثبت بد
واکمن دا بریاوی چی تاسو یی وړاندی کوی د یوی لنډې مودی د چی د نوموړی شخص په فکر کی ګرځیدلي دی، د 

ګټه اخستل شویده؟ د یوه مورخ د پاره د  پاره په ټولنیز حالت کی بدلون را وستي او که د اوږدی مودی د پاره تری
دومره سخت کار نه دی، ځکه دا حقیقت  ،هغه د ژوندانه د وخت د پیښو هسی لیکنه او ثبت چی په حقیقتونو والړه وی

سره کوالی شی چې د پیښو د رامنځه ته کیدو په هکله د صادقو عینې  پلټونکی مورخ او لیکوال په ډیرو کمو هلو ځلو
ندلو بریالی شی او واقع شوی پیښه د حقیقی فاکتونو په بنیاد ثبت کاندی. خو که زمانه تیره شی او شاهدانو په می

من نو دا په یقین سره چی ډیر ستونز ،شوو پیښو په حقانیت باندی و پوهیږی وروستی نسلونه بیا غواړی چی د تیرو
ونه پراخي مطالعي، څیړني او د رګندچا کار نه دی. د تیرو پیښو د ریښتینوالی څ کار دی او په هیڅ وجه د هر

ثارو سمې لوستنې او سمې ارزونی ته اړتیا لری چی دا توان آله د بیال بیلو لیکونکو د لیکلو مشخصي پیښي په هک
یواځی په خاصو او کمو مسلکی کسانو کی وجود لری، ډیر داسی هم لیدل شویدی چی مسلکی تاریخ پوهانو او 

ردو کی ستری تیر وتنی کړیدی او نور دی ته مجبورشویدی چی دوی خپلو تیر وتنو مورخینو هم په ځین خاصو موا
ځنې مشهور مورخین د اعلیحضرت غازی امان هللا خان په وړاندی د ګوډ مال  زموږته متوجه کاندی، د مثال په ډول 

تنه وچی دا داسی یوه تیر ا، حال دلمسونې یو ملی قیام او پاڅون ګڼی)مالی لنګ( فتوا او د امانې نهضت په وړاندی 
مخکی اشاره وکړه چې د مستقلې  موږځای د رڼا منبع سپوږمۍ و بولې.  او نا سمه ادعاده لکه څوک چی د لمر پر

هغې سمه ارزونه ستونزمنه ده، خو دلته ځني ځانکړي اصول  تاریخي لیکني نه د نورو په لیکنو د نظر ورکونه او د
ی مورخ ریچارد ویلکنسن د تاریخی سانتیاوي را منځ ته کوې. امریکایآکار کی شته چی د هغی له مخی د څیړنې په 

تر هغی د  ،ی اثر ولولئلخوا له دی چی د مورخ لیکه پ»:ښائيسانتیاوی داسی را آثارو د سمې ارزونې د پاره دا آ
لیکلی آثار مثأل مورخ څومره علمي زده کړې کړیدی؟ څومره نور  ئ.مورخ په هکله معلومات تر السه کړمخه د 

لری؟ هغه په خپلو آثاروکی په څه شی باندی ډیر فوکس کړیدی؟ په جنسیت، په توکم، په سیاست، په کلچر، په مذهب، 
ر ټیپ او ډول وموندلو نو بیا په د مورخ د لیکلی اث ي تاسو تر ټولو د مخهتصاد او که په کوم بل څه؟ که چیرپه اق

په هکله د حقایقو په رڼا کی شخړي او مناقشي ته ادامه ورکړی او مشخصی موضوع  سانۍ سره کوالی شي چی دآ
په لیکل شوی »زونی د پاره داسی سپارښتنه کوی:همدارنګه نوموړی مورخ د سمی ار« لیکل شوی اثر سم وارزوئ.

، ئاثر کی د لیکونکی له خوا د پیښي د پیښیدو په هکله وړاندی شوي دالیل په ژوره توکه تر مشاهدی الندی راول
که په روایتونو؟ که چیری د لیکونکی وړاندی شوی دالیل ستاسو  ترڅو ومومۍ چې دا دالیل په حقیقتونو والړ دی او

 پاره مجبور یاستی چی په دواړو صورتونو کی د سمي ارزوني د تاسو ،له نظره ریښتونی وی او که غیر حقیقی وی
اخذونه چی تاسو تری په خپله لیکنه می د الیل او هغه هم د رد په باره کی خپل ځانګړ هم د هغه د لیکنۍ د تائید او

ی چی همدارنګه ویلکلینسن تاکید کو« په روښانه توګه تشریح کړی. کی ګټه اخستې ده نورو لوستونکو ته وړاندی او
په یوی تاریخی لیکني کی ممکن ځنې داسی دالیل موجود وی په حقایقو تکیه ولری او ځني بیا ممکن نقلی او روایاتی »
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

نو هغه برخي یی هم باید له پامه و نه غورځوی چی  ،الیل وی، که چیري په مجموع کی دا اثر تاسو مثبت ارزوئد
 «غلطۍ او نواقص لری، د منفی ارزوني په وخت هم دا اصل په پام کی ونیسې

نکئ ارو ارزو)مارک.ا. نول( د نترو دام په پوهنتون کی د تاریخ پروفیسور یو ښه تاریخ لیکونکئ او د تاریخی آث
یو ښه مورخ تر هر څه د مخه باید ډیر متجسس، کنجکاو او د پوره دقت خاوند وې او په لوی مقیاس »داسی راپیژني: 

نوموړي پروفیسور د عامو او عمومي هدفونو د څرګندولو « د تیاره ګوټونو او تتو صحنو د څرګندولو مهارت ولری.
روښانه او واضح لیکنه، د پیچلو او مغلقو پیښو دقیقه : »اهمیت وړ بولی ټکی هم د د پاره د یوه ښه مورخ په هکله دا

 «هفسانو څخه د تاریخی پیښو رابیلونڅیړنه، د تاریخی ارزښتونو سمه شرحه او د اساطیری ا
تمنت پارید امریکا د متحده ایاالتو یو بل تاریخ پوه )داګ سوینی( چی په متحده ایاالتو د کلیسا او عیسوی افکارو د د 

ښه مورخ او د تاریخي »ارزونکی په هکله داسی نظر لری: ثارو د ښه آد ښه تاریخ لیکونکی او د تاریخی مشردی، 
اثارو ښه څیړونکی هغه څوک دی چی د پوره حوصلی خاوند وی، مینه ناک وی، د ژوندانه د پرمختګ په رمزونو 

انسانی ژوندانه د بڼسټونو سره  او نورو ځایونو کی دپه نورو زمانو  بلد وی، د ژوند او خلکو سره خواخوږی ولری،
بلدتیا ولری، د پیښو او مسائلو جزئیاتو ته د پاملرني مهارت ولری، په منطق سره خپل اوریدونکی او لو ستونکی خپل 

لرونکی وی او بالخره تاریخی متنونه په  ښه درک، ښي پوهي او ښه تحلیلی مهارت استدالل ته راجلب کړاي شې، د
 «توګه تعبیر او تفسیر کړلی شېسمه 

داسی  یخ لیکونکي په هکلهناومی پیري( د ښه تارتون د تاریخي زده کړو پروفیسور )د نیو یارک د سنت جونز د پوهن
ښه تاریخ لیکونکي پراخه مطالعه کوی، ژوره څیړنه کوی، د پیښو د حقانیت او ثبوت د پاره وړاندی : »لری نظر

آزمویني الندی نیسي او خپلې ټولې پوښتنې د همدی وړاندی شوو دالیلو پر بنیاد طرحه کوی  شوی د الیل او شواهد د
او بیا د پیښې د حقانیت او یا عدم حقانیت په هکله نورو ته خپله کیسه په څرګندو کلماتو او د پوهیدلو په وړ جملو کی 

 زیار باسی چې خپله لیکنهنه ډه ډه کوی او  بی معنی جملو له لیکلو وړاندې کوې. یو ښه مورخ د مجملو، بی ربطو او
 «، مهذبو او ټکان ورکونکو جملو او کلمو کی نورو ته د موجه او منطقي دالیلو سره یو ځاې وړاندی کړی.په ښکلو

 تاریخی لیکنه باید داسې وشې چې له ا  یر ټینګار کوی چی هره لیکنه خصوصنوموړی تاریخ پوه په دی خبره ډ
ری د منطقی استدالل له پولو نه ونه وځي ، دویمه جمله تر لومړی او دریمه تر دویمی او په همدی پیله نه تر پای پو

 : وایي یه د بلې نه ښکلي او هیجانې وی. دتوګه تر آخره پوری یو
، پوهې، هیجان او مهذبو کلمو او ښکلو جملو څخه جوړه شوی ده. یسه ده ، هسې کیسه چې د جدی تفکرتاریخ یوه ک»

 «یسه هله ډیره خوندوره کیږی چی د حقیقت سره مله روانه ویدا ک
)توماس ج نیتلیس( په متحده ایاالتو کی د ادیانو د تاریخ پروفیسور د ښه تاریخ لیکونکې په هکله خپل نظر په الندی 

منه  په ډاډیو ښه تاریخ لیکونکی باید تر هرڅه د مخه په دی باورې وی چی تیره زمانه په حال کی »توګه بیانوی: 
یو ښه مورخ باید په ځینو وختونو کی د « ه کی د بیا کتنی او ارزونی وړده.توګه د صحت او سموالی په لوړه کچ

م بال او له بد بختۍ او کقی او منځ ته راتلو کی د بخت او االهی مقدراتو له مخی د ځینو بدو او ناوړه پیښو په مخنیو
یوه اړه لرې.  وریپی او بدی پیښې په تقدیر او نصیب ری، ځکه ټولې تصادفي ښنه ویره ونه ل بالۍ له تائیدولوقبی ا

ښه مورخ باید مصمم وی او تر هغه وخته خپلو څیړنو او سمو تحلیلونو ته ادامه ورکړی ترڅو هغی نتیجي ته ځان 
 .ورسوي چی د حقیقت میندلو د پاره یی ورته کار پیل کړیدی

ی د خلکو ویاړنې او ستر زموږ، ځکه ته اړتیا لریپلټنې ته زیار وخته نه د حقایقو هاوس د بل  ،افغاني ټولنه زموږ
دننه د ځینو  ۍ په ډیره لویه کچه، هم د لویو قوتونو له خوا، هم د ګاونډیو هیوادونو له خوا او هم په وطن کینقربا

د ناسمو تاریخی لیکنو او ناسمو  ، ځان غوښتونکو، خرڅو شوو حلقاتو او اشخاصو له لوری،مزدورو، پردیو پال
د وطن ویاړلو غازیانو، نوم ورکو شهیدانو، ملي اتالنو او نومیالیو وطن  زموږارزونو نه ناوړه ګټه پورته کوی او 

پرستانو په ادرس له خپلو نا پاکو خولو نه هسی، بی اساسه او له ځانه جوړ شوې دالیل وړاندی کوی چی په څرکنده 
ی ( د دڅه هم په دی برخه کی مسلکی نه یمکه دی. نو دا ماته ګوډه لیکنه می ) سخه کیدو هلې ځلېتوګه د تاریخ د م

له کبله وکړه چی د وطن پیاوړی تاریخ لیکونکی او د تاریخي پیښو څیړونکی باید دی ستر او با ارزښته کار ته کلکه 
احساساتی او رنځور شخص په لیکنه او بی منطقه ، متعصب، او په خپلو څیړنو کی د هر نا پوهاو سمه پاملرنه وکړی 

دلیل باندی د حقیقت د پیژندلو او څرګندولو د پاره تکیه ونه کړی، ځکه د ناپوه په دلیل باندی تکیه په اسانۍ سره د 
په الل ، مستند او منطقی استدحقایقو په پیژندلو کی د ده د قویهر پوه پوهنیز او ټولنیز شخصیت ته زیان رسوی او د 

 .سموالی باندی باور له منځه وړی
 ه.یکونکو د کاملي ایمانداری په هیلد تاریخي پیښو د ل
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