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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید
نمایانگر اصالت افغانستان باستان  که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه

مدد رساندشما را تا حد الزم  است  
 

 

 

۳۱/۱۰/۲۰۲۰ تاریخ                  نخبگان و مشاهیر               / مختصات افغانستان، بخش:  افغان جرمن آنالین   

 

 کاندید اکادمیسین محمد اعظم سیستانی یفرهنگ یمختصر و کارکرد هامعرفی 
 قاموس کبیر افغانستاندر 

 
قاموس کبیر افغانستان، در کنار شرح وتسجیل لغات، مجمع اللغات، تاریخ، جغرافیه، اقتصاد و بسی مسائل دیگر 

مربوط افغانستان می پردازد، شخصیتهای فرهنگی، خدمتگزار افغانستان را تحت کتگوری که مناسب خدمات آنها 
باشد تسجیل وآنالین می سازد. پورتال افغان جرمن « و خدمتگزاران ملی شعراء، نویسندگان، هنرمندان»باشد مانند

و قاموس کبیر افغانستان هردو مسؤولیت خود می داند که بدون ارتباطات شخصی، تبعیضی و کینه های   آنالین
 .شخصی، شخصیت های مهم را از جهات مثبت و منفی، برای مردم معرفی کند

 

 
 تحصیل : و احوال شخصی

کاندید اکادمیسین محمد اعظم سیستانی درآغاز سال 
در روستای دورافتاده ای دروالیت ( ۱۹۳۸مارچ )ش۱۳۱۷

نیمروز، دریک خانواده زمین دار متوسط بنام شیراحمد فرزند 
  .ان بارکزی پا به هستی گذاشته استمحمد یوسف خ

محمد یوسف بارکزی، پدر بزرگ محمد اعظم سیستانی اصاْل 
راه واز قریه نوده بوده است که در عهد امیر عبدالرحمن از ف

به حیث سرحد دار درولسوالی کنگ در رأس یکصد سوار از 
فراه به نیمروز رفته  و در آنجاخدمت نموده ودر آخر زمین 
خریده و قریه محمد یوسف خان را درنزدیکی محل وظیفه اش 

 .آباد کرده و زندگی اختیار نموده است« ماککی» یعنی 

سیستانی پس ازفراگیری تعلیمات مقدماتی درولسوالی کنگ نیمروز، به کابل رفت و شامل متوسطه 
 ابن سینا وسپس دارالمعلمین وبعد شامل فاکولتهٔ ادبیات گردید. 

سیستانی از دوران تحصیل در فاکولته ادبیات به نوشتن وپژوهش های تاریخی عالقه گرفت و 
ببعد درمطبوعات کشورودرمجلۀ آریانا به نشررسیده   ۱۳۴۱ازسال نوشته های تحقیقی و تأریخی او

و به همین دلیل اودرمطبوعات و جامعه فرهنگی افغانستان، درشش دهه اخیر یک چهرۀ شناخته 
 شده است.

 
 دوران کاری:

در لیسۀ نادریه کابل بحیث معلم  ۱۳۴۶آقای سیستانی  پس از فراغت از فاکولتۀ ادبیات، درآغاز سال 
بحیث مدیر لیسه ۱۳۴۷. و پس از دوسال معلمی در لیسه نادریه درماه قوس دع بکارنموشرو

ابتدا بحیث معاون معارف نیمروز وسپس  ۱۳۵۰ابوداودسجستانی درنیمروز مقررشد .درسال 

http://www.afghan-german.com/
mailto:maqalat@afghan-german.de?subject=Saaahang
https://facebook.com/share?url=http://www.afghan-dic.com/Afg_especial/ago_marefi_sistani_qka.pdf


2 

 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید
نمایانگر اصالت افغانستان باستان  که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه

شما را تا حد الزم مدد رساند است  
 

درهمان سال بحیث معاون معارف والیت تبدیل گردید. سه سال دراین سمت ایفای خدمت نمود وپس 
اود به ریاست عمومی وادی هلمند درخواست کار دکشور ازسوی سردارمحمداز اعالم جمهوریت در

داد  ولی تقرراو در چوکات ریاست عمومی وادی هلمند با مشکالتی  روبرو گردید که مجبورشد به 
کابل برود و در وزارت زراعت وآبیاری در ریاست حفاظه نباتات بحیث مدیراداری ایفای خدمت 

 نماید. 

ماه را  ۱۸بدلیل عدم وابستګی به حزب دموکرتیک خلق، مدت  ۱۳۵۷ای ثور سیستانی پس ازکودت
بدنبال کار در وزارتهای زراعت ،صحت عامه واطالعات وکلتور وحتی ووزارت مخابرات در 

ماه را  ۷بست های پایین تر از رتبه اصلی خود با سرګردانی زیادی روبرو بوده است.حتی مدت 
 خدمت کرده است.بحیث مامورپوسته خانه خیرخانه 

دراکادمی علوم افغانستان، در مرکز تحقیقات علوم اجتماعی در انستیتوت  ۱۳۵۸در ماه عقرب سال
در اکادمی علوم افغانستان موفق شد کتابهای  ۱۳۶۵تا  ۱۳۵۹تاریخ پذیرفته شد. سیستانی از

خراسان مالکیت ارضی وجنبش های دهقانی در» وکتاب« سیستان، سرزمین ماسه ها وحماسه ها»
چند اثرمطبوع مستقل خود را، ازجمله  ۱۳۶۵را به چاپ برساند و  در اواخر سال « قرون وسطی

بریاست اکادمی علوم  را« مالکیت ارضی و جنبش های دهقانی درخراسان قرون وسطی»کتاب 
وخود را مثل سایر دانشمندان پوهنتون کابل و دیگر مؤسسات علمی کشور،در جمع  ارائه نماید

مندان عرصۀ علوم اجتماعی کاندید کند. در نتیجه ازطرف کمیتۀ موظف، عالوه بر ارتقا به رتبه دانش
توفیق یافت. به این « کاندیدای اکادمیسین»)پوهاندی( بدریافت درجۀ علمی « سرمحقق»علمی 

تن دانشمند علوم اجتماعی  بخش "تاریخ وادبیات" کشور قرار گرفت. ۱۸ترتیب سیستانی درصف 
 وان علمی، باالتر از رتبۀ پوهاندی و پائین تر از اکادمیسین می باشد.این عن

بی الم، درشورای انق ۱۹۸۶ ش/۱۳۶۵م الی قوس سال۱۹۸۵ ش/۱۳۶۴سیستانی از ماه قوس سال
بی رژیم جمهوری دموکراتیک افغانستان منصوب شد، در حالی الشورای انقوعضو هیأت رئیسهٔ 

م، لویه جرګه قانون اساسی جدید تدویر یافت  ۱۹۸۶که عضوحزب دموکراتیک خلق نبود. در قوس 
که بعد از تصویب قانون اساسی داکتر نحیب هلال بحیث رئیس جمهور از طرف لویه جرګه قانون 

ا در اختیار گرفت و سپس با تشکیل پارلمان، شورای اساسی تعیین گردید و صالحیت های دولت ر
 .انقالبی ملغی گردید

بحیث رئیس مرکزتحقیقات علوم اجتماعی  ش۱۳۷۱ م/۱۹۹۱تا سال ۱۳۶۵ /۱۹۸۶سیستانی از سال
در اکادمی علوم افغانستان اجرای وظیفه کرد وچند اثرتاریخی وتحقیقی دیگر در بارۀ تاریخ 

پس از هجوم   ۱۳۷۱ی سیستان را بدست چاپ سپرد.  درسال وجغرافیای تاریخی ومردم شناس
تنظیمهای جهادی برکابل سیستانی نیز مثل سایر هموطنان مجبور به ترک کشور گردید و باالخره 

 درکشور سویدن پناهندگی گرفت و فعالً در سویدن زندگی میکند.

تمام فرزندانش دارای سیستانی ازدواج نموده که ثمرۀ آن چهار دختر و دو پسر می باشند، و 
 تحصیالت عالی اند ودرخارج زندگی میکنند. 

 

مقاله تحقیق  ۸۰۰کتاب تحقیقی مستقل وبیش از ۵۴میالدی ۱۳۹۹تا دسمبرسال  ۱۳۴۲سیستانی از 
وتألیف نموده که بیشتر آثارش درداخل وخارج کشور بچا رسیده و بیشترین مقاالتش در پورتال 

 ه اند. افغان جرمن آنالین به نشر رسید

 بطورکلی تألیفات آقای سیستانی در پنج عرصه ذیل برجسته میشود:   
 

 پژوهش در عرصه سیستان شناسی؛  -  ۱

 پژوهش درعرصه مالکیت زمین و شیوه های بهره برداری از آن در قرون وسطی؛ -۲
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 پژوهش در بارۀ نهضت های ملی و تاریخ معاصر کشور؛ -۳

 افغانستان؛وضعیت حقوقی زنان  - ۴

دفاع ازاستقالل کشور و نقش غازی امان هللا خان درکسب استقالل ومساعی وطن پرستانه آن  –۵
 شاه مترقی درراه عصری ساختن افغانستان.

 

 »:داکترسید عبدهللا کاظم دریکی از یاداشتهای خود در باره استاد سیستانی چنین ابراز نظرکرده است
از  شانیتالش و زحمات متواتر ا دیمؤ شهیهم یستانیو عالمانه جناب استاد س یها پرمحتو نوشته

و  شتریراه ب نیدهد تا درا یبزرگ به قلم و توان شان فزون یاست که خدا یخیتار قیحقا انیب
ر یاز مشاه یکیرا  یستانیدارم، بخصوص استاد س ادیز یآشنائ شانی. با آثار اندیخدمت نما شتریب

ام که به اندازه جناب شان در مورد  دهیهموطن را تاحال ند چیه رایز دانم،یم ستانیس خیتار یبررس
 یستانیس کیافغان و  کیکرده باشد. او واقعاً  یخیمستند و مستدل تار یو بررس قیتحق ستانیس

. استپرداخته  یو بررس قیبه تحق ستانیکهن س نیدر مورد سرزم نسویاست که از سالها بد لیاص
 (۲۰۲۰/ ۲۲/۱۰ )بخش نظریات،..«مورد است. نیمثال عمده در ا کی شانیاکتاب مشهور 

 فرد یک  نباز جاآثار است که این  حایز اهمیتبسیارسیستانی از این جهت جناب وآثارتألیفات 
 نداشده  الیفتهیه و ت ،تحقیق علمی تأریخ نگاری و با رعایت اصولبا متود علمی واشنا مسلکی، 

مستندسازی تراوشات قلمی تقویت روحیه وطن که در نگارش های تأریخی کشور ما نادر می باشد. 
 .است سیستانیپرستی ودفاع از منافع ملی از شاخصه های نگارشی کاندید اکادمیسین 

 
 :ندیکادمیسین سیستانی این هاعمده های آثار منتشرۀ کاندید ا 

 
  :مستقل چاپ شدهکتابهای –الف 

نظام بهره بردارى از زمین درافغانستان قرون وسطى ، کمیته دولتى طبع ونشر،   -۱
 م۱۹۸۲=۱۳٦۱

مالکیت ارضى و جنبشهاى دهقانى درخراسان قرون وسطى ، چاپ اکادمى علوم افغانستان،   -۲
مالکیت »این کتاب پس ازتجدید نظر و افزودن دو فصل جدید زیرنام )م؛ ۱۹۸۳=۱۳٦۲کابل 

از طرف انتشارات دانش « بهره بردارى از زمین در خراسان قرون وسطى  ارضى و شیوه هاى
 (.گذاشته شده استنیزجرمن آنالین  -م بچاپ رسیده و در پورتال افغان ۲۰۱۲در سال درکابل 

 ۱۳٦٤سیستان ، سرزمین ماسه ها و حماسه ها  "جلد اول"  طبع اکادمى علوم افغانستان، کابل  - ۳
 "۳۱۷ن در پورتال افغان جرمن آنالین" م، شمارۀ نشر آ۱۹۸٥یا 
سیستان ، سرزمین ماسه ها وحماسه ها "جلددوم" شرح  اوضاع سیاسى و اجتماعى سیستان تا -۴

م ، شماره ۱۹۸۸یا  ۱۳٦۷م؛ تاسیس دولت سدوزائى افغانستان، طبع اکادمى علوم افغانستان ،۱۷۴۷
 "۳۱۹نشر آن در پورتال افغان جرمن آنالین "

م "دوبخش" شمارۀ نشر ۱۹۸۸یا  ۱۳٦۷جغرافیاى تاریخى سیستان، طبع اکادمى علوم افغانستان، -۵
  "۳۷۹ -۳۷۸آن در پورتال افغان جرمن آنالین " 

 /۱۳٦۸م، طبع اکادمى علوم افغانستان،  ۱۹۷۳تا  ۱۷٤۷سرگذشت سیستان و رود هیرمند از  - ٦
 "۳۸۱ین "م . شمارۀ نشر آن در پورتال افغان جرمن آنال۱۹۸۹

م؛ متاسفانه قبل از خروج ۱۹۸۹یا ۱۳٦۸مردم شناسى سیستان، طبع اکادمى علوم افغانستان،  - ۷
پس از تجدید نظردوباره  ۲۰۱۳سوخت و در  ۱۹۹۲از مطبعه در آتش راکت پرانی مجاهدین در

درکابل، ازسوی مرکز نشراتی دانش به چاپ رسید. شمارۀ نشر آن در پورتال افغان جرمن 
 "۳۵۰ن"آنالی
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و نیز شمارۀ نشر آن در  ۲۰۱۲نقش سیستان در تکوین حماسه های ملی، چاپ دانش، پشاور – ۸
  "۳۴۳پورتال افغان جرمن آنالین "

رستاخیز قندهار و فروپاشی دولت صفویه در ایران، چاپ مرکزنشراتی دانش  -۹
واز سوی "دانش  این کتاب توسط صالح محمد صاله به زبان پشتو نیز ترجمه ۱۳۸٤یا۲۰۰٥پشاور

  .نشراتی موسسه" به نشر رسیده است
یا  ۱۳٦۸قیام هاى مردم افغانستان بر ضد نادرشاه افشار، طبع وزارت اطالعات و کلتور،  - ۱۰

 م۱۹۸۹
 م۱۹۹۰یا ۱۳٦۹سیماى رستم در شاهنامه، طبع اکادمى علوم افغانستان،  - ۱۱
 ۸۰و ۷۰وآب در افغانستان دهه هاى  مناسبات ارضى و شیوه هاى برخورد به مسأله زمین - ۱۲

ازطرف انتشارات دانش  ۲۰۰۸(درسال م۱۹۹۱ )۱۳۷۰قرن بیستم، طبع اکادمى علوم افغانستان ، 
 تجدید چا شده است.

، سویدن، این کتاب در ۱۹۹٦مقدمه یى بر کودتاى ثور وپیامدهاى آن در افغانستان، طبع  - ۱۳
 .تجدید چاپ شده استمیالدی ۲۰۰۰پشاور پاکستان نیز پس از سال 

 ، سویدن؛ این اثر از ۱۹۹۸قیام هاى مردم افغانستان از قرن هشتم تا هژدهم میالدى، طبع  - ۱٤
  .طرف صالح محمد صالح به زبان پشتو ترجمه و در پاکستان چاپ شده است

 
 ، سویدن؛ این کتاب۱۹۹۹م، طبع ۱۹نظامى افغانستان در نیمه اول قرن  -دو نابغۀ سیاسى   -۱٥

ش در پشاور پاکستان نیز تجدید طبع  ۱۳۷۹ایران و در ماه حمل مشهد ش در ۱۳۷۸در زمستان 
  .شده است

م درپشاور و ۲۰۰۰یک نگاه انتقادى بر جلد اول و دوم افغانستان درمسیرتاریخ، طبع جون  - ۱٦
 .جرمن آنالن نیز به نشر رسیده است -در پورتال افغان ۲۰۱۰مجدداً در سال 

 ۲۰۱۱اه تروریسم، چاپ "دانش خپرندویه تولنه" پشاور ګان، پرورشپاکست – ۱۷
 جرمن آنالین -نگاهى بر اوضاع اجتماعى افغانستان از طاهریان تا تیموریان،  نشر افغان - ۱۸
 پشاور ۲۰۰۴، چاپ ۲۰۰۲عالمه محمودطرزى،  شاه امان هللا و نقش روحانیت متنفذ، چاپ  - ۱۹
 .سویدن  ۲۰۰۲اکتوبر سى مقالۀ سیستانى، چاپ  - ۲۰
 ندی، سو۲۰۰٤جنورى  ،ـ سیماى زن افغان درتاریخ افغانستان۲۱
 پورتال افغان جرمن آنالینۀ ر؛ منتشـ پشتونستان و زخم ناسورخط دیورند۲۲
،چاپ دوم، مرکز نشراتی دانش ، ۲۰۰٤، نسوید .زادیآ قیامها یا دوقرن مبارزه بخاطرۀ حماس-۲۳

 "۲۶۳"افغان جرمن آنالین نشر آن در پورتالۀ شمار ۲۰۱۱
جرمن -، درافغان۱۳۸۶ م یا۲۰۰۷، ظهور افغانستان معاصر واحمدشاه ابدالی، چاپ پشاور -۲۴

 .قابل دسترسی است نیز آنالین
م ۲۰۰۷چاپ دانش، پشاور  ،تحقیقی تمقاالافغانستان یک نام جعلی است؟مجموعه  آیا -۲۵

 ۱۳۸۶یا
 ۲۰۰۹جرمن آنالین،  -افغان افغانستان،مرکز ثقل بازی بزرگ، سایت -۲۶
در  ،۲۰۱۱پشاور ،جشن نوروز ومنزلت آن درمیان ملل آریائی، چاپ مرکز نشراتی دانش -۲۷

 .قابل دسترسی است نیز جرمن آنالین، -پورتال افغان
ازطرف  ۲۰۱۰جرمن آنالین، -اجتماعی کشور، پورتال افغان -برخی شخصیت های فرهنگی-۲۸

 .به چاپ رسیده استنیز درکابل  "دانش انتشارات "
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در ۲۰۱۰جرمن آن الین،درسال  -ماللی جویا، اسطورۀ شجاعت روزگارما، پورتال افغان -۲۹
 .به طبع رسیده است نیز پشاور

 ۲۰۱۰جرمن آنالین، -تحقیقی، پورتال افغان -بیست مقالۀ تاریخی -۳۰
 منتشرۀ ،ونیز۲۰۱۳وضعیت حقوقی زن افغان ازعهدامانی تا حکومت کرزی، چاپ دانش،  -۳۱

 افغان جرمن آنالین
 ۲۰۱۳،چاپ دانش، ۲۰۱۱سیمای امیر آهنین، امیر عبدالرحمن خان در تاج التواریخ، -۳۲
 پورتال افغان جرمن آنالین ۀشرمنت پنجاه مقالۀ سیستانی، -۳۳
 ۲۰۱۱پورتال افغان جرمن آنالین  در باره سه خاندان تاریخی قندهار،  تحقیقی ۀسه مقال -۳۴
 و نیز۲۰۱۳نقش تاریخی وزیرفتح خان وخاندان او در دولت سدوزائی افغانستان، نشر دانش -۳۵
شتو ترجمه پاین کتاب توسط آقای رحمت آریا وآقای نوزادی به زبان  ،افغان جرمن آنالین در

 .ودرقندهار نیز به طبع رسیده است
 .،افغان جرمن آنالین۲۰۱۴نشردانش،کابلوزیر اکبرخان، قهرمان ملی قیام کابل،  -۳۶
ونیز در پورتال افغان ۲۰۱۳دانش انتشاراتی موسسه،  ،دفاع از استقالل وجیبۀ ملی افغانهاست -۳۷

 جرمن آنالین
 ،ونیز از طرف ۲۰۱۳جغرافیای تاریخی واقتصادی هلمند، نشر در پورتال افغان جرمن آنالین -۳۸

 .ستچاپ شده ا ۲۰۱۹محمدداود فرهنګ درسال 
،نیز پورتال افغان جرمن ۲۰۱۴دفاع از ارزش های ملی، وظیفۀ عناصر ملی است، نشردانش -۳۹

 آنالین،
، این کتاب توسط زلمی کرزی نیز به پشتو ۲۰۱۳سلطنت پشتونها درهند، نشردانش،پشاور  -۴۰

 .درکابل به چاپ رسیده است ۲۰۱۵ترجمه ودر سال 
 ۲۰۱۵دانش،کابل جنوری سیمای زن افغان در حماسه وتاریخ،نشر -۴۱
صفویان ایران وبابریان هند در قرن  ۀخیزش های مردم قندهار،هرات وسیستان برضد سلط -۴۲
 .وپشاور ندیسو ۲۰۰۰،چاپ ۱۸
پشاور،نیز ۲۰۱۵جنوری  ،حبیب هللا کی بود،عیاری ازخراسان یا دزدی از کلکان؟نشردانش -۴۳

 .۲۰۱۵پورتال افغانجرمن،
 کابله ش  ۱۳۹۶،چاپپکتیا ووزیرستانمنارنجات، یادګارفداکاری مردم  -۴۴
 ۲۰۱۶دخان درتاریخ نوین افغانستان، انتشارات دانش، کابل،ؤجایگاه دا -۴۵
 ۲۰۱۷تاریخ چیست ومورخ کیست؟ نشر انتشارات دانش -۴۶
 .۲۰۱۹، چاپانتشارات عازم کابل ،کارنامه های سترگبابزرگ زعمای –۴۷
افغان ۀ شرتن، مصفحه ۵۲۳ در مقاله ۳۷ ،ها ومعرفی برخی آثارمولفان افغان برخی بررسی -۴۸

 ۲۰۱۹جرمن آنالین
 ورتال افغان جرمن آنالینپوطن وحب وطن از نظرعالمه محمودطرزُی محل نشر  -۴۹
 ۲۰۱۹هزارساله،چاپ وزارت اطالعات وفرهنګ، جپنسیستان مهد تمدن  -۵۰
 ،نشرافغان جرمن آنالین۲۰۲۰، بلوچهامبارزات ملی مقاالتی در بارهّ  -۵۱
 نشرافغان جرمن آنالین ۲۰۲۰ُ، اصالحات وضدیت روانیت متنفذشاه امان هللاُ  -۵۲
 نشرافغان جرمن آنالین۲۰۲۰ُافغانستان،یک نام جاویدان،سال -۵۳
 افغان جرمن آنالین ۲۰۲۰شاه امان هللا واستقالل کشور،سال  بیست مقاله درباره-۵۴
 :تحقیقیمقاالت  -ب 
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ماه تنها درپورتال افغان جرمن آنالین تا پایان منتشرۀ کاندید اکادمیسین مجموع آثار 
 سایر رسانه های جمعی چون مجالت و مقاله وکتاب رسیده است. اگردر ۷۷۵به  ۲۰۲۰سالبردسم

 ۱۰۰افغان سباوون، تول افغانستان و تول افغان وغیره  های انترنتی آریائی ودعوت نت ووبسایت 
عالقمند مخاطبان . مقاله و نگارش خواهد رسید مقالۀ دیگر محاسبه شوند، به بیش ازهشتصد

 سایت افغان جرمن آنالینوببه جهت مطالعۀ آثار کاندید اکادمیسین سیستانی به لینک آتی  دنمیتوان
 مراجعه نمایند:

german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?8-http://www.afghan 
 

کاندید سایت های دیگر ویا از طریق جستجوی گوگل سایر مقاالت بومحققان می توانند در 
 .یابنداکادمیسین سیستانی را ب

 :در سیمنارها وسمپوزیمهای ملی وبین المللیکاندید اکادمیسین سیستانی اشتراک فعال  -ج  
نار و سمپوزیم هاى یسیم۱۵قرن گذشته در  ۸۰عضویت در اکادمى علوم افغانستان ، در دههپس از 

ملى وبین المللى ایکه با علوم اجتماعى و بخصوص تاریخ ارتباط داشته است، فعاالنه اشتراک 
که بارزی گرفته است وبا نگارش مقالتى و شرکت در بحث ها وتوضیحات علمى سهم است ورزیده 

 شده است.موضوع ومحل آن دراینجا صرف نظر ،از ذکر نام
 

 سقامولوی د افغانستان  -افغانستان کبیرقاموس 
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