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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۶ جوالی ٢٨
  

  
  رسانم،ی تذکر کوتاه سالم مني خوانندگان اهه ھمب

 و می  خوانندی مخداني که خود را تارین اما آنا.ستي گله ن، دانندی نمخداني و خود را تارستندي نخداني که تاری آناناز

 آنھم با سند،ي نوی کشور را مخي مردم و تارخي جامعه و تارخي دانم تاری، نمدانند که تاريخ علم است نه قصه و افسانه

زمامداران و سليقه ھای شخصی  ی خصوصی زندگخي تاراي معيار ھای الزم و نظر به تعاريفی که از اين علم شده است،

ن خور و سودخور و دزد آ؛ و يا ارتباط آن ھا را با اين عالف و آن ملک و زميندار و ارباب و تعويذ نويس قرا رآن ھا

 ؟سرگردنه

 رخين نامدار اروپائی،ؤ، از زبان يکی از شخصيت ھای برجسته و متفکرين ارجمند و م خوانده بودمیئ در جای زمانمن

 "! رای فرد انسانخي تار نهسد؛ي نومی جامعه را خي نگار، تارخيتار"که 

ـ اگر اشتباه "  کابلیباي از شھر زیريتصو" نام زير "آنالين -  افغان جرمن"  پورتال که دریئوي اول وئدۀقي دقپنچ

 از ھزاران اتريگو، "يک تصوير گوياتر از ھزاران واژه است"به مصداق اين سخن که  نشان داده شد، ننوشته باشم ـ 

 ک کشور ويران و عقب مانده و مردم فقير و بی نوای آن، به خصوص در باب تاريخ يخي در مورد تارکتاب و مقاله

بلندی ؛ يک قرنی که جھان با گام ھای بلند به سوی قله ھای ترقی و توسعه گام برداشت و خود را به  ماستۀقرن گذشت

  . ی از تمدن بشری رساندھائ

 مانند نقاالن قصه خوانی ،ان ما، که ھر روز به نام تاريخ نويسیفکرمی کنم الزم خواھد بود تاريخ دانان و تاريخ نگار

وليت به بيان تاريخ ؤ و کمی ھم با مسدنن کشهي اندی کممی کنند و ھزاران صفحه را سياه می نمايند، پيرامون اين تذکر

  !ازند و چيزی بنويسندواقعی، يعنی زندگی واقعی توده ھای ميليونی فقير و تحت ستم پراگنده در سرتاسر افغانستان بپرد

ی که در جھت رفاه ھمگانی و  کار ھائ سرگذشت تکامل يک جامعه و رشد اجتماعات بشری بايد باشد،،تاريخ واقعی

اعتالی کشور صورت گرفته و صورت می گيرد، نه ياد از  رنگ دريشی فالن سردمدار در فالن روز ملی، جشن، 

 و ديدواديد او با فالن خان، فالن سيد، فالن شيخ، فالن ملک و فالن ارباب حريص مال دوست و جابری که عيد، برات

ی که در فکر چاپيدن عوام ھستند از سر و د و برای حفظ و حمايت سيستم ھائدر خدمت تأمين منافع حاکمان قرار دار

  . مال خويش تير است
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و بی کفايتی سردمداران ما تا زمانی که آن وئديو تھيه شده است، ھمان بھترين معرف برای کار و کفايت و بی کاری 

با موجوديت آن وئديو و بعد از ديدن آن نمی دانم چگونه برخی از انسان ھا، با چه جرأت و شھامت و چشم، . وئديو است

  حاضر می شوند بازھم از کار و کوشش و خدمت برخی از سردمداران ياد کنند؟

اين سردمدار با آن يک، بايد بخش فرعی تاريخ نويسی اشخاص را، آنھم برای شناخت و تشخيص به نظرمن مقايسۀ 

اين جنبه را نبايد، دانسته و ندانسته، آنقدر بزرگ بسازيم که جنبه ھای . زشت و بد و خوب و خائن و خادم، تشکيل بدھد

  .مامداران ما از نظر ناپديد شودمھم و اصلی خدمت و خيانت، کفايت و بی کفايتی، و کار و کم کاری ھای ز

ھمچنين رشد . غير از وئديوی مذکور، سرتاسر کشور به عنوان بھترين مثال زنده برای قضاوت پيش روی ما قرار دارد

و انکشاف کشور ھای دور و نزديک در جريان سه ـ چھار صد سال گذشته به نسبت آنچه در کشور ما انجام گرفته و 

  .انجام نگرفته است

  . وليت ھای ما در قبال خاک و مردم ما ساخته باشدؤ اين تذکر يک مقدار ما را متوجه مساميد

توصيف اقبال يا فالن شاعر و سياستمدار پله بين از فالن سردمدار افغان را نبايد مالک انسان دوستی يا وطن پرستی و 

ان ھای کشور خويش، با چشم سر خود می آنچه را ما، به عنوان باھوشترين انس. خدمت اين يا آن سردمدار قرار داد

وليتی در قبال افغانستان و مردم آن ندارد يا ؤبينيم، بايد مدار اعتبار قرار داد، نه چيزی را که يک خارجيی که ھيچ مس

  !به رسم ديپلوماسی چيزی می گويد يا می نويسد

  !باقی خود دانيد و خدا و وجدان تان. تمآنچه را که بايد می گفتم، گف" کم گوی و پخته"به پيروی از اين گفته که 

٢٧/٠٧/٢٠١۶  

 

 

 
 


