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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درن جرمن آنالین افغا

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

 ۲۰۱۹/ ۱۱/ ۲۲                کاندید اکادمیسین سیستانی                                               

 ! تحقیقی  نیمروز -من به سیمنار علمی  امیپ

 (۲۸/۸/۲۰۱۹ -دنیسو)

 

 :ی از وزارت اطالعات وفرهنگ زارگاسپس

 سیستان، بخاطرتدویر نخستین سیمنار علمی در بارۀ اهمیت آثار باستانی-۱

بخاطر چاپ  کتاب بنام "سیستان،مهد تمدن پنج هزارساله" بمناسبت صدمین سال تجلیل  -۲

 ازاسترداد استقالل کشور.

 

  یعلم مناریس نیدراسهیم  ینخبه فرهنگ یها تیاستادان، شخص ،دانشمندان،یگرام حضار

 برشما! اتیسالم وتح
 

 یاز سو بارنخستین  یمسرت است که برا یجا

اطالعات وفرهنگ  ومسئوالن حفظ اثار وزارت 

 یقیوتحق یعلم مناریس کیوزارت،  نیا یباستان

از  انتیوص ستانیس یخیآثارتار  یابیارز بمنظور

 برگزار مروزین تیکشور  دروال یفرهنگ یداشته ها

 .شودیم

نقش شخص پوهاندصاحب رسول  دیترد بدون

وزارت اطالعات وفرهنگ واستاد باستان  نیمع یباور

 مناریس نیا یوبرگزار ریپوهنتون کابل،در تدو یسشنا

اظهار  شانیکننده بوده است وجا دارد تا ازا نییتع

 .میتشکر نما امتنان و
 

 !یگرام هنانانیم هم

 یحماس یداستانها نیتکودر هم ستانیس سهم

 یغنا برسمیت شناختن زبان دری ودر  ونیز کشور

منقول  تکامل علوم معقول ورشد و  وهم در آن اتیادب

 ضد  یجنبش ها و یاجتماع یدر بخش نهضت ها  ستانیسهم س ن،یافزون بر است. ریچشمگ یاسالم

  یوجوانمردان در قرون دوم وسوم وچهارم هجر ارانیاز جمله جنبش خوارج و نهضت ع  یاستبداد

http://www.afghan-german.de/
mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

 ئه لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپل، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  مندی سودگوها بحث ها وگفت و نهیزم  تواندیم لیمسا نیازا کیبرازنده است. و هر وبرجسته  یلیخ

 . باشد مناریس کی ریتدو یبرا

 

 !حضارمحترم

تطور  فراوان است ، از لحاظ  یخیمختلف تار یدوره ها یایکه در آن آثار و بقا ستانیس

جهت که محور  نیا زازین شده، و نیجاگز یگریبعد از د یکیکه در آن  یو اشکال تمدنها یخیتار

منطقه کمال  خیدرک وفهم تار یبرا ود،ریبشمار م  یاوستائ بیومهد تهذ یکهن مل یحماسه ها

 .استرا دار تیاهم

وکانون  کشور زیازنقاط معمور وزرخ یکی یاسالم ۀ( همچنانکه در دورمروزی)نستانیس

از لحاظ  زیقبل از اسالم ن یدر دوران ها دیبخش بوده است، بدون ترد یرهائ یپرجوشش نهضت ها

 انیآن همواره توجه کشور کشا یاقتصاد یدبوده وهمانا توان من شرفتهیپ یواجتماع یاقتصاد

 یقشون کش توانیاست. چنانکه به عنوان نمونه م داشتهیرا به آن معطوف م بوفاتحان شرق وغر

 نام برد. ستانیس قیشرق از طر یرا بسو انیگرجهانکشاید و ریواسکندرکب یکوروش هخامنش

 رمند،یچون: ه یتعددخروشان وم یمنطقه از لحاظ وفرت آب با داشتن رودخانه ها نیا

قابل  یبشر یرویون شرفتهیپ یاقتصاد زراعت یدرگذشته دارا رهیارغنداب، فراه رود، خاشرود،وغ

 نیفراوان آن ، گواه زنده ا دهیاز هم فروپاش یشهرها وقلعه ها وبرج وباروها یایمالحظه بوده وبقا

 باشد. تواندیممدعا 

دانسته اند.  رمندیه ۀرا مولود رودخان ستانی، سگفته اند لین ۀکه مصر را زاد یهمچنان محققان

 یهست ۀلیوس گانهیزین رمندیمصر است، ه یوسرسبز یشاداب هیما لیکه ن یهمانطور گر،یبه کالم د

 ازبهتر  یو سرنوشت داشتیوجود نم یستانیبود، س ینم رمندیاست. درواقع اگره ستانیس تیوموجود

 ستانیخود نداشت. بناًء س یرگ( درسمت شرقدشت مارگو)م ایاش و یلوت در سمت غرب ریکو

 تمدنها را درخود پرورده باشد. نیتر یمیاز قد یکی باید نیدارد وبنابر رمندیعمر ه یبه درازا یخیتار

در حوزه   ستمیستن( که  در دهه دوم قرن ب لی)سراور یسیو باستان شناس معروف انگل محقق

 نیب ستانیس تیموقعبود که:"  دهیرس جهینت نیاهامون کاوش نموده، به  ۀاچیواطراف در ستانیس

مهم  یلیخ یاندوس)سند( درجنوب شرق یسفل ۀ"سوز" در غرب و"انو" درشمال وبلوچستان وحوز

بوده اند." دانشمند مذکور در باب تشابه  دیمستف خیقبل التار تیمدن کینقاط از  نیا ۀاست وهم

 اثر در تیکه قرابت مظاهر مدن ستیعلوم ن:" مکندیم دهیعقوابراز نظر نیچن تیمدن نیمظاهر ا

که  یزیاست؟ فقط چ لیمراودات دوستانه در آن دخ نکهیا ایفتوحات و ایآمده و انیمهاجرت به م

بوده،  یعیهمه نقاط متذکره راه طب نیا انیدرم ستانیاست... وچون س تیمدن تیواضح است عموم

 افغانستان، خی)کهزاد، تار" نبوده باشد. لیاز رنگها دخ یکه در ارتباط نقاط مذکوربرنگ ستیممکن ن

 (۲۹، ص۲،چ۱ج

خروشان و    یورودخانه ها زیحاصلخ یها نیخود با داشتن زم یعیاز لحاظ وضع طب ستانیس

خاص  تیاست،از اهم یپرورشگاه انواع پرندگان آبز احشام و فیتعل یمتعدد که جا یها هامون
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 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

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

 ئه لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپل، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 دخو یبقا و اتیح یۀما گانهیرا شناخته اند، آنرا  رمندیرودخانه هکه  یبرخوردار است. مردم از وقت

جسته اند و هزاران سال  رمندیه یعنیپرمهر  مادر نیرا  در آغوش ا خود شیپنداشته ، آرامش وآسا

شهرها و قلعه ها  یایکرده اند. بقا یزنده گ و دهیشکوهمند نوش رمندیه نیریاست که از آب ش

 ماست.  یادعا نیشاهد ا ستانیسر دشت س رتافراوان در س یودهکده ها
 

وباستان  یمردم شناس نهیدر زم ی" که مطالعات ممتدیفرا چاردی"رداکتردانشمند امریائی 

از  یخیکه آثار تار رایبهشت باستان شناسان است، ز ستانیس: "بود گفته باری دارد ستانیس یشناس

 (۱۳۴۲، سال۶)مجله سخن، شماره  "است. دست نخورده  در آن جا موجود و  شیپ یتمام دوره ها
 

مجدد  اءیبمنظور عمران واح دیبا نیسرزم نیا یخیوکشف آثار وتمدن تار یهدف باستانشناس

 آن منطقه باشد.

 موریپس از حمله ت زش،یحاصلخزمین های درخشان خود و با همه  خیبا همه تار ستان،یس

سال  ۶۰۰از  شیتا کنون ب رمندیرودخانه ه یآب از رو یبندها بیتخر و یالدیم ۱۳۸۳لنگ درسال 

از  کیچیه و استخود را از دست داده "گدام غله" افتاده  وشهرت  یآبادانرونق  واست که ازشکوه 

 تیدر وضع جهیبه حال آن ننموده و بالنت یاند، توجه افتهیگوشه دور افتاده دست  نیکه برا یدولت ها

 دیدر زمان شهچهل سال قبل عمار بند کمال خان که قراردارد. پروژه ا یو انکشاف یبد اقتصاد

فاز افتتاح با  نکیدر کشور کار آن معطل ماند، ا یاسیبنابر حوادث ناگوار س داودخان آغاز شده بود و

را نیمروز مردم  یدواری، امتوسط شخص داکتراشرف غنی رئیس جمهور افغانستان  سوم کار آن

 شک بدونپروژه ، نیابا اکمال  ساخته است. ادیزخیلی  انستیسرونق پارینۀ  ودوباره  اءیاح یبرا

کسب خواهد نمود ونه تنها را  غله حیثیت انباردوباره  گرفت و را از سرخواهد نهیرونق پار ستانیس

 .اختخواهد سرفع  زینرا همجوار  اتیمردمان وال نیازکه به غله را  ستانیس مردم ازین
 

 ن سیمنار زحمت کشیده اند و یا مقاله نوشته اند ونیز به ی آنهایی که درتدویر ایبرا در پایان

 دهندیپوشش مبا گزارش های خوب خود  را  مناریس نیکه ا یژورنالستان ی جمعی ورسانه هاتمام 

 با حرمت ،.کنمیآرزو م تیوموفق یروزیپ

 کاندید اکادمیسن محمداعظم  سیستانی
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