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سیالني

د هېواد نوموتی مؤرخ ،ښاغلی سیستاني څوک دی؟
کاندیدا اکادمیسین محمد اعظم سیستاني ،په دې وروستیو پنځو لسیزو کې د هېواد په فرهنګي ټولنې او رسنیو کې یوه
پېژندل شوې څېره ده .ددۀ څېړنیزې لیکنې له  1۹۶۲ز کال را په دې خوا ،چې دی ال د ادبیاتو د پوهنځي زده کړیال
ؤ پیلیږي.
ښاغلی سیستاني په  131۷ز کال (  1۹3۸مارچ ) د نیمروز والیت ،په یوې لرې پراته کلي کې دې نړۍ ته سترګې
وغړولې .پالر یې شیراحمد او نېکه یې محمد یوسف خان بارکزی نومېده .په اقتصادي لحاظ دی د یوه منځوي ځکموال
کورنۍ پورې اړوند و .محمد یوسف خان بارکزی ( د سیستاني صاحب نېکه ) د امیرعبدالرحمن په دور کې د نیمروز
والیت د سرحدار په توګه وګومارل شو .دی له سلو سورو خپلوانو سره د فراه والیت د نودې له کلي څخه نیمروز
والیت ته موظف شو او هلته ځمکې واخیستې او دمحمد یوسف په نامه یې کلی آباد کړ ،چې خپلوان یې ال تر اوسه
په دغه کلي کې ژوند کوي .یاد کلی د کنک ولسوالي د هیرمند د رود د دوو ښاخونو په منځ کې موقیعیت لري.
سیستاني خپلې لومړنۍ زده کړې په نیمروز والیت کې ولوستې او وروسته کابل ته راغی او د دارالمعلمین زده کړیال
شو ،له دې وروسته د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځۍ کې یې خپلې زده کړې پیل کړې ،له فراغت سره سم په 1۹۶۶
م کال یې خپله لومړنۍ د نده د ښوونکي په توګه پیل کړه .دی په  1۹۸۰م کال د افغانستان د علومو اکادمۍ د ټولنیزو
علومو په څېړنیز مرکز کې د تاریخ او اتنوګرافۍ په انستیتوت کې د غړي په توګه ومنل شو.
سیستاني د 1۹۸۶م کال په وروستیو کې د کابل پوهنتون او د افغانستان د علومو اکادمۍ او نورو ټولنیزو علومو د
کادري څېړنکو او استادانو په څېر ځان د کاندا اکادمیسین کادري رتبې ته کاندیدا کړ او څو په زړه پورې اثار یې
لکه ( :مالکیت ارضی و جنبش های دهقانی در خراسان قرون وسطی) او ځینې نور اثار د څېړنیزو مقالو او رسالو
په ګډون د علومو اکاډمۍ ریاست ته ور وړاندې کړل .چې په پایله کې دی د ګومارل شوې کمېتې له خوا سربېره د
" سر محقق = پوهاند " رتبې په ورکولو د "کاندای اکادمیسین " رتبه هم ورکړل شوه او د هېواد د اتلسو هغو پوهانو
په ډله کې شامل شو ،چې هغوی ته د ټولنیزو علومو ( تاریخ و ادبیات ) په برخه کې یادې رتبې ورکړل شوې وې.
" کاندای اکادمیسین " هغه علمي رتبه ده ،چې له پوهاندۍ رتبې څخه لوړه او د اکادمیسین له رتبې څخه ټیټه ګڼل
کیږي.
ښاغلی سیستاني له  1۹۸۶م کال څخه تا 1۹۹۲م کال پورې د علومو اکادمۍ د ټولنیزو علومو د څېړنیز مرکز د
رئیس په توګه دنده ترسره کړه ،دۀ د خپل فکري استقالل د ساتلو له پاره هېڅکله د وقت په احزابو لکه :دموکراتیک
خلق او یانورو احزابو کې غړیتوب وانخیست او تر پایه خپلواک پاتې شو.
د یادونې وړه ده چې ښاغلي سیستاني له  ۷۰۰ډېر علمي او څېړنیز اثار په افعان جرمن پورتال کې خپارۀ کړي دي.
سیستاني صاحب له 1۹۶۴م کال څخه تر  ۲۰1۹کال پورې الندې څېړنیز اثار دچاپ په ګاڼه پسوللي دي .چې دلته
یې د ځینو نومونه د یادونې وړ بولم:
. 1نظام بهره برداری از در افغانستان قرون وسطی ،چاپ ځای :دولتي خپرندویه 1۹۸۲=13۶1 ،م.
. ۲مالکیت ارضی و جنبشهای دهقانی در خراسان قرون وسطی،د علومو اکادمۍ له خوا په کابل کې په 1۹3۸=13۶3
م کال چاپ شوی دی .دغه اثر له دویم ځل کتو وروسته ،دوه نور څپرکي د (( مالکیت ارضی و شیوه های بهر
برداری از زمین در خراسان قرون وسطی )) په نامه ور زیات شول او په سویدن کې په  ۲۰۰۲م کال د لسګونو
ټوکو په اندازه چاپ او وروسته د جرمن انالین په پروتال کې د لوستونکو د لوستلو له پاره ځای پر ځای شوی دی.
. 3سیستان ،سرزمین ماسه ها و حماسه ها ( لومړی ټوک) ،خپرندویه ټولنه  :د افغانستان علومو اکاډمۍ ،کابل
1۹۸۵=13۶3
. ۴سیستان ،سرزمین ماسه ها و حماسه ها ( دویم ټوک) .په دغه اثر کې د سدوزایي واکمنۍ تر رامنځته کېدو( 1۷۴۷
م کال ) د سیستان سیاسي او ټولنیز وضعیت څېړنه شوې .خپرندویه ټولنه  :د افغانستان علومو اکاډمۍ ،کابل
 1۹۸۸=13۶۷م.
. ۵جغرافیای تاریخی سیستان ،خپرندویه ټولنه  :د افغانستان علومو اکاډمۍ ،کابل 1۹۸۸=13۶۷
د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

. ۶سرګذشت سیستان ورود هیرمند از  1۷۴۷تا 1۹۷3م ،خپرندویه ټولنه  :د افغانستان علومو اکاډمۍ ،کابل
 1۹۸۹=13۶۸م.
. ۷مردم شناسی سیستان ،خپرندویه ټولنه  :د افغانستان علومو اکاډمۍ ،کابل  1۹۸۹=13۶۸م .له بده مرغه په لومړي
ځل له خپرېدو مخکې د مجاهدینو د راکیټي حملو په پایله کې ( 1۹۹۲م )کال وسوزېده ،چې په  ۲۰13م کال له دویم
ځل کتو وروسته د دانش خپرندویه ټولنې له خواخپور شو.
. ۸نقش سیستان در تکوین حماسه های ملی ،خپرندویه ټولنه  :دانش خپرندویه ټولنه  ،پېښور  ۲۰1۲م کال  .د افغان
جرمن انالین په پروتال کې یې خپرېدونکې شمېره ( )3۴3
. ۹رستاخیز قندهار و فرو پاشی دولت صفویه در ایران ،خپرندویه ټولنه  :دانش خپرندویه ټولنه  ،پېښور  ۲۰۰۵م
= 13۸۴کال  .دا اثر صالح محمد صالح له خوا پښتو ژبې ته هم ژباړل شوی دی،هغه هم د دانش خپرندویه ټولنې له
خوا خپور شوی دی.
. 1۰قیام های مردم افغانستان بر ضد نادرشاه افشار،خپرندویه ټولنه  :اطالعات و فرهنګ وزارت،کابل .
 1۹۸۹=13۶۸م کال.
. 11سیمای رستم در شاهنامه ،خپرندویه ټولنه  :د افغانستان علومو اکاډمۍ ،کابل  1۹۹۰=13۶۹م .کال.
. 1۲مناسبات ارضی و شیوه های برخورد به مسآله زمین و آب در افغانستان سال های  ۷۰و  ۸۰قرن بیستم،
خپرندویه ټولنه  :د افغانستان علومو اکاډمۍ ،کابل  1۹۹1=13۷۰م .کال.
. 13مقدمه یې بر کودتای ثور و پیامدهای آن در افغانستان ،خپرېدو ځای  :سویدن 1۹۹۶ ،م .همدارنګه دغه اثر په
 ۲۰۰۰م کال په پېښور کې د دویم ځل له پاره د چاپ په ګانه سمبال شوی دی.
. 1۴قیام های مردم افغانستان از قرن هشتم تا هژدهم م ،خپرېدو ځای  :سویدن 1۹۹۸ ،م .یاد اثر د صالح محمد
صالح له لوري پښتو ژبې ته ژباړل شوی دی او په پېښور کې خپور شوی دی.
. 1۵دو نابغه سیاسی – نظامی افغانستان در نیمه اول قرن 1۹م ،خپرېدو ځای  :سویدن 1۹۹۹ ،م .دغه اثر د 13۷۸
ل کال د په ژمي کې په ایران او د  13۷۹ل کال د حمل په میاشت کې په پاکستان کې چاپ شوی دی.
. 1۶یک نګاه انتقادي بر جلد اول و دوم افغانستان در مسیر تاریخ ،خپرېدو ځای  :پېښور ۲۰۰۰ ،م کال .او د دویم
ځل له پاره په  ۲۰1۰م کال د افغان جرمن انالین په پروتال کې خپور شوی دی.
. 1۷پاکستان ،پرورشګاه تروریزم ،خپرندویه ټولنه  :دانش خپرندویه ټولنه ،پېښور  ۲۰11م .کال.
. 1۸نګاهی بر اوضاع اجتماعی افغانستان از طاهریان تا تیموریان ،خپرېدو ځای  :د افغان جرمن آنالین ویب پاڼه.
. 1۹عالمه محمدطرزی ،شاه امان هللا و نقش روحانیت متنفذ ،خپرېدو ځایونه :سویدن کې په  ۲۰۰۲م کال او په
پېښور کې  ۲۰۰۴م کال.
. ۲۰سی مقاله سیستانی ،د خپرېدو ځای :سویدن  ۲۰۰۲اکتوبر م کال.
. ۲1سیمای زن افغان در تاریخ افغانستان ،دخپرېدو ځای:سویدن ۲۰۰۲ ،جنوري م کال.
. ۲۲پشتونستان و زخم ناسور خط دیورند ،د مقالو ټولګه  .د خپرېدو ځای :افغان جرمن انالین ویب پاڼه
. ۲3حماسه قیامهای یا دو قرن مبارزه بخاطر آزادی ،لومړی چاپ  ۲۰۰۴م کال سویدن ،دویم چاپ :دانش خپرندویه
ټولنه  ۲۰11م کال .د افغان جرمن انالین په پروتال کې یې خپرېدونکې شمېره ( )3۶3
. ۲۴ظهور افغانستان معاصر و احمد شاه ابدالی ،خپرېدو ځای  ۲۰۰۸ :م .کال  ،پېښور  .همدارنګه په افغان جرمن
انالین وېب پاڼه کې یې هم موندلی شئ.
. ۲۵آیا افغانستان یک نام جعلی است؟ ( د شلو مقالو ټولګه) خپرندویه ټولنه  :دانش خپرندویه ټولنه۲۰۰۷ ،م کال
پېښور.
. ۲۶افغانستان ،مرکز ثقل بازی بزرګ ،افغان جرمن آنالین ویب پاڼه ۲۰۰۹ ،م کال.
. ۲۷جشن نو روز ومنزلت آن در میان ملل آریائی ،خپرندویه ټولنه  :دانش خپرندویه ټولنه ،پېښور  ۲۰11م کال  .د
افغان جرمن انالین په پروتال کې هم خپور شوی دی.
. ۲۸برخی شخصیت های فرهنګی – اجتماعی کشور ،خپرندویه ټولنه  :دانش خپرندویه ټولنه ،کابل همدرنګه د افغان
جرمن انالین په پروتال کې هم په  ۲۰1۰کال خپور شوی دی.
. ۲۹ماللی جویا ،اسطوره شجاعت روزګار ما ،په  ۲۰1۰کال په پېښور کې چاپ شوی او همدارنګه په افغان جرمن
انالین په وېب پاڼه کې هم خپور شوی دی.
. 3۰شل څېړنیزې او تاریخي مقالې ،خپرېدو ځای :افغان جرمن آنالین۲۰1۰ ،م کال.
. 31وضعیت حقوقي زن افغان از عهد امانی تا حکومت کرزی ،خپرندویه ټولنه  :دانش خپرندوینه ټولنه  ۲۰13م
کال او همدارنګه په افغان جرمن آنالین کې یې هم لوستلی شئ.
. 3۲سیمای امیر آهنین ،امیر عبدالرحمن خان در تاج التواریخ ،خپرندویه ټولنه :دانش خپرندویه ټولنه ۲۰11م کال.
. 33پنجاه مقاله سیستانی ،د خپرېدو ځای :د افغان جرمن آنالین په وېب پاڼه کې

د پاڼو شمیره :له  ۲تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

. 3۴سه مقاله تحقیقی درباره سه خاندان تاریخی قندهار ،د خپرېدو ځای :د افغان جرمن آنالین په پروتال کې۲۰1۲ .
م کال.
. 3۵نقش تاریخی وزیر فتح خان و خاندان ان در دولت سدوزائی افغانستان ،خپرندویه ټولنه  :دانش خپرندویه ټولنه
 ،کابل۲۰13 ،م کال  .همدارنګه په افغان جرمن آنالین کې هم خپور شوی دی .دا اثر د رحمت آریا او نوزادي له
خوا پښتو ژبې ته هم ژباړل شوی دی او په کندهار کې د چاپ په ګاڼه سمبال شوی دی.
. 3۶وزیر محمد اکبر خان ،قهرمان ملی قیام کابل ،خپرندویه ټولنه :دانش خپرندویه ټولنه ،کابل او د افغان جرمن
آنالین په وېب پاڼه کې په  ۲۰1۴م کال.
. 3۷دفاع از استقالل ،وجیبه ملی افغانهاست ،خپرندویه ټولنه :دانش خپرندویه ټولنه ،کابل  ۲۰13م کال .همدارنګه
په افغان جرمن آنالین کې خپور شوی دی؟
. 3۸جغرافیای تاریخي هلمند ،د خپرېدو ځای :افغان جرمن آنالین کې په  ۲۰13م کال.
. 3۹مساله اصالحات ارضی درافغانستان سالهای  ۷۰و  ۸۰قرن بیستم ،خپرندویه ټولنه  :دانش خپرندویه ټولنه،
 ۲۰11م کال او همدارنګه په افغان جرمن انالین کې یې ولوستلی شئ.
. ۴۰دفاع از ارزش های ملی ،وظیفه عناصر ملی است ،خپرندویه ټولنه  :دانش خپرندویه ټولنه  ۲۰1۴م کال او
همدارنګه په افغان جرمن انالین کې یې ولوستلی شئ.
. ۴1سلطنت پشتونها در هند ،خپرندویه ټولنه  :دانش خپرندویه ټولنه ۲۰13،م کال .دغه اثر د زلمي کرزي له خوا
پښتو ژبې ته ژباړل شوی او په  ۲۰1۵م کال کابل کې چاپ او خپور شو.
. ۴۲سیمای زن افغان در حماسه وتاریخ ،خپرندویه ټولنه  :دانش خپرندویه ټولنه ،کابل ۲۰1۵،جنوری م کال.
. ۴3خیزش های مردم قندهار ،هرات و سیستان برضد سلطه صفویان ایران و بابریان هند در قرن ،1۸د چاپ ځای:
پېښور او سویدن ،کال ۲۰۰۰
. ۴۴حبیب هللا کی بود ،عیار از خراسان یا دزدی از کلکان ؟ خپرندویه ټولنې  :دانش خپرندویه ټولنه ۲۰1۵ ،جنوري،
پېښور .همدارنګه د افغان جرمن انالین په پروتال کې په  ۲۰1۵کال خپور شوی دی.
. ۴۵منارنجات ،یاد ګار فداکاری مردم پکتیا و وزیرستان ،د چاپ ځای 13۹۶ :م .کابل
. ۴۶جایګاه داودخان در تاریخ نوین افغانستان ،خپرندویه ټولنه  :دانش خپرندویه ټولنه۲۰1۶ ،م .کابل
. ۴۷تاریخ چیست و مؤرخ کیست ؟ خپرندویه ټولنه :دانش خپرندویه ټولنه ۲۰1۷م .کابل
. ۴۸داود خان ،دولتمداری قاطع و با وقار افغانستان ،خپروندویه ټولنه  :افغان جرمن آنالین
. ۴۹رهبران بزرګ و کارنامه های سترګ ،۲۰1۸ ،د عازم خپرندویه ټولنې له خوا د چاب الندې دی.
 .5۰برخی برسی ها و معرفی برخی آثار مؤلفان افغان (  3۴مقالې =  ۴۸۷مخه )

د پاڼو شمیره :له  3تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

