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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۸/۰۹/۱۷

نوشته پروفیسور رشید – دهلی جدید

و تنها تحفۀ از کابل ...

...

درین روزهای به خاطر اشتراک در سیمینار بین المللی ابوریحان البیرونی به کابل سفرکردم ،سیمینار
بزرگذاشت ضمن بیانیه رئیس جمهور داکتر اشرف غنی در قصر سالم خانه آغاز گردید ،درین سیمینار دانشمندان از
هندوستان ،ازبکستان ،امریکا ،سعودی ،المان اشتراک کرده بودند .گردانندگی این سیمینار را خانم شهرزاد و آقای
عزیزهللا ارال به عهده داشت .درجلسات علمي این سیمینار بحث های علمی از طرف دانشمندان افغانی و خارجی
روی شخصیت و کار های نابغه دهر عالمه ابو ریحان البیرونی گفته شد .و به نظر بنده تجلیل ازین نابغه و ارسطوی
غزنه کاری بود درخور ستایش وقدردانی ،به خصوص در شرایطی که کشور در برهه ای خطرناک از تاریخ نفس
پر درد و رنج اش را می کشد .بلی یاد البیرونی در شرایط تجلیل گردید که شهر تاریخی غزنی بعد از حمله
های ُ
عالوالدین جهانسوز یکبار دیگر با خون هزاران انسان غسل کرده و در بند گریه ها و غم های پیهم بسرمی برد.
درهمین حال دوست جوان زمری جان استاد بخش تاریخ پوهنتون کابل اثری از مؤرخ شهیر کشور استاد سیستانی را
برایم تحقه کرد که ازایشان ممنونم باید یاد آورشد که این اثر گرانسنگ را من به شکل مقاالت خواننده بودم ولی
عنوان برجسته آن ما را وا داشت تا بخش های ازین اثر مؤرخ نامدار کشور سیستاني صاحب را ضمین سفر
دوساعته ام مرور کنم که اینک محتویات این اثر گرانبها را با شما دوستان عزیز درین مقاله کوته شریک می سازم :
نام اثر  :تاریخ چست ؟و مورخ کیست ؟
نام نویسنده  :کاندید اکادیمسن سیستانی
چاپ اول سال ۱۳۹۶
محل چا پ  :انتشارات دانش کابل
تیراژ  ۱۰۰۰ :نسخه
این اثر گرانبها را استاد سیستانی چنین اهدا کرده است :
بنام خداوند جان و خرد
اهداء به نام استاد عزیز نعیم مرحوم .
در پیوست به اهدا استاد گفته ای از دانشمند ایرانی احمد کسروی را آورده است که درآن نیز می خوانیم :
بدبخت ملتی که تاریخ خود را نداند،
تیره بخت تر از آن ملتی که عالقمند
به دانستن تاریخ خود نباشد؛
شوربخت تر ازهمه ملتی است که
تاریخ خود را به ریشخند بگیرد.
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تاریخ چیست ومؤرخ کیست ؟ اثر گرانبهای است که عنوان ذیل را با تحلیل وتفصیل عالمانه تشریح کرده است :
 اهدای این اثر بنام استاد عزیزنعیم مرحوم ....گفتار اول
ـ تاریخ چیست؟ هدف ،موضوع وارزش تاریخ ....
گفتار دوم
ـ انتقاد واهمیت آن دراصالح جامعه ....
گفتار سوم
ـ یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار...
گفتار چهارم
ـ تخریب چند شخصیت علمی درجلد دوم تاریخ غبار ...
گفتار پنجم
ـ توضیحی بریک پراگراف بحث انگیز تاریخ غبار ...
گفتارششم
ـ پاسخی به تذکر غبار درباره امیردوست محمد خان ...
گفتار هفتم
مکثی بریک نقد (توهین آمیز به تاریخ افغانستان ) ...
گفتار هشتم
ـ نقد وتحلیل چند نکته از تاریخ فرهنگ (درشش بخش ) ...
گفتارنهم
ـ کتاب داکتر کاکر ( دپاچا امان هللا خان واکمني ته یوه نوی کتنه ) بخاطر ماهیت ضد امانی خود ،ماخدی قابل اعتماد
نیست ! ...
گفتار دهم
ـ چرا داکتر کاکر استقالل وشاه امان هللا را تخریب می کند ؟
گفتار یازدهم
ـ نقد بر نحوه گویا تاریخ نویسی داکتر یوسفی ...
گفتار دوزدهم
چند تصیحیح ضروری درمتن تاریخ سیستان
تاریخ چیست ومؤرخ کیست ؟ اثری معتنم است که درباره عناوین شده با تفصیل بحث کرده وبا تحلیل واقعگرانه
حوادث و رویداد های تاریخی کشور ما را بیان داشته و به مطالعه آن پرداخته است .استاد سیستانی به حیث مؤرخ
شناخته شده کشور با درک که از تاریخ کشور ما دارد موضوعات یاد شده را با ارایه اسناد موثق و مدلل تشریح
توضیح کرده است .استاد سیستانی در بارۀ موضوعات یاد شدۀ که در تاریخ ما موضوعات جواب طلب بوده نظر
خود را با منطق واستدالل علمی خود بر رشته تحریر آورده است .و آن اغراض افراد و اشخاص را که تاریخ را
تحریف می کند و نظریات خود را با نیات مغرضانه و غیر ملی طرح ریزی می کند با منطق دندان شکن علمی جواب
می دهد .به نظر بنده تاریخ چیست و مؤرخ کیست ؟ نقد تاریخی و انتقادی است که با بیان و منطق علمی فکت ها و
غرض ها را نقد می کند و مفهوم تاریخ و مؤرخ را در برابر حقایق تاریخی کشور ما افغانستان توضیح کرده است .
خواندن این اثر گرانسنگ کانداکادیمسن محمد اعظم سیستاني به هر دانش آموز و محصل تاریخ و حقایق تاریخی
ضروری بوده زیرا که این تحقیق ما را دربارۀ بعضی از مغرضین و منحرفین تاریخ به این نتیجه می رساند که :
هزار نکته باریک تر زمو اینجاست
نه هرکه سر بتراشد قلندری داند
با احترام
به امید صحت وشگوفایی نوشته جناب سیستانی صاحب عزیز .
رشید – پوهنتون نهرو دهلی جید
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