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 ٢٣ دنومبرم٢٠٠۶د بروسل ــ بلجيم        نجيب احمدزی
     

 !دسيستان سيستانی
  

هماغه  لپاره د کيسې لری چه دهغو د روښانولو ډک تاريخ او وياړونو هر ټاټوبی په خپل زړه کې ناسپړلی دتيرو
سترپوهان  ولس باندی مين زړه خوږی اتالن او خه په خپل تاريخ او زيارله پايلو کاراو د هوډمنو انسانانو ټاټوبی د

  پاللولپاره دنده  ستايلو او ځکه هره ټولنه د خپلوسمبولونو او وياړونو په هکله د. ړيږی اورا والاليکواالن راپيد او
ل ترټولوښه پرتم لری پالل او خلکو د. لری ېرې  شملې پالی، د هغه ټولنه چه خپل وياړاو. نمان رګنده  خپلې ټولنې 

 پرځای کوی اوهم ېی د دپدې چوپړ کې هم دو او. پايښت يی تضمينوی دژوند اود راتلونکی سبالپاره زېرې او
لولپاره درناوی وک وی چه د هسک او. نمان  مرو خپلوخلکوپه زړونو کې ځای ولری هرو رښتين انسانان به هغه 
ل کېږی به ستايل کېږی او خلکوپه زړونو کې  د تلپاتې ژوند او. پالل تلپاتېتوب لری ستايل او خلکودا که دځ. نمان

 وياړونو تيرو کوی اويوازی او يوازې په خپلو ه چه په تيرکې ژوندواکدارۍ کې ټول هغه ولسون وی، نه په ځواک او
ن ېی د باندی وخت تيروی، د خپل روښانه سبا  .خپلوملی ګټولپاره هوښيارتيا ونلری لپاره زېرۍ نلری، که تر

 ادخپل هيو دنده ديوه امانت په توګه د ليکوالو پوهانواو لپاره د ساتلو پلټلواو ښتينی تاريخ در  په ځای ده چه ووايو، د
ته کيږی ملی ارزښتونوته د خلکو په زړونوکې ځای  همداعلت دی چه  يوليکوال هغه وخت د. چوپړ په الرکې را من

 هرليکوال، اديب او تاريخ د ځکه خو. ياهم لږوی دهغه دليکنوترمن واټن هي او غوښتنواو خپلوخلکود پيداکوی چه د
 ظاهری او پل الس ليکل شوی آثاردی، چه دهغه دده ترمن دهغه په خ د د خلکو او ښه پېژندلو مناسبه الر ليکونکی د

رګنده هېنداره د د او. نی غوښتنو کچه ترې معلومېدالۍ شیباط   .هغه خپل ليکلې ميراث دې خپلوهيلواوغوښتنو
يوسرلوړی اورښتين انسان په توګه  خپل هېواد ملی ګټوته د   همدا سبب دۍ چه استاد سيستانی په خپلو آثاروکې د  

تاريخ  خپل تير  هو، سيستانی د. غونډه دهمدې رښتينتوب استازيتوب کوی  ، او دا اوسنۍ علمی يادوفادارپاته شويدی
ځکه دۍ پدې  خپل روښانه سبا لپاره هو، بياهم ګرځی د راګرځی او ، ګرځی اوهيواد هرځای ته ځی په هکله د

 خپل ټبرد تانی لکه چه داستاد سيس. يوهوډمن انسان په توګه دنده لری راتلونکی لپاره د پوهيږی چه دخپل سبا او
 وو  قسمت به همدا . په کتاب کې ګوری» تاريخ سيستان«  خپل نوم ورکی بل سيستانی سترتاريخ کيسې او يادونه د

ېر لکه د. کتاب ليکوال بې نومه پاته شو» تاريخ سيستان « چه د   مګردا. نوم ورکی هوډمن او ارمانجن سرتېرپه 
همدې سيستان کې يوبل سيستانی را پيدا او را لوی شو چه هم نوم لری په . تقدير خبره بل شان شوه ځل د قسمت او

 هغه په تاريخ او استاد سيستانی ټول وخت په سيستان او د. او دا سيستانی نړيوال  سيستانۍ شو. سبا لپاره هوډ اوهم د
کوی  ړی اوخاپوړو په ځای سيستان پسې ليکنې ک  زېږېدو او خپل د خپل عمر زياته برخه ېی د د ی، اوځبرم پسې ګر

 . يی
ومره دځرا سيستان په نوم دهغو ليکنو نوم  خپل سيستان لپاره ليکنې کړيدی؟ يوازې د ۍ لږتم شو او وګورو چه ده 

 :اخلم چه استاد سيستانی تردې نامه الندې کړيدی 
 ،، لومړۍ ټوکسيستان سرزمين ماسه ها وحماسه هاــ 
 ،، دوهم ټوکيستان سرزمين ماسه ها و حماسه هاــ س
 ،، دريم ټوکيستان سرزمين ماسه ها و حماسه هاــ س

لورم ټوکسيستان سرزمين ماسه ها وحماسه هاــ   ،، 
 ــ مردم شناسـی سيستان 

  :همدارنګه 
 ،سيستان درادبيات مزديسنا، رسا لهــ 

 ،ــ سيستان شرقی، رسـالـه
 ــ حماسه سيستان، رسـاله،

 ،، رسـالـهزابلستان سيستان وــ تذکرات مختصر جغرافيايی درمورد 
 ، رسالـه، تاريخی سيستان درشاهنامه فردوسیواقعيت ــ بازتاب يکی دو

 ، يام ملک محمود سيستانی، رســالـهــ ق
 ،جغرافيای طبيعی سيستان، رســالـهــ 
  ،، مقالهوضاع اقتصادی سيستان درصدر اسالمــ ا

 ،، مقــالـه ميالدی١٩ زوال خاندان کيانی در قرن ــ اوضاع سيستان و
 ، مقـالـه،ــ ســـيـســـتـان قـــديـم

  ،، مـقـالـهزبان مردم بومی سيستان ــ چند کلمه از
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هو، . وېښته سپين کړی هغه سيستان لپاره چه په هغه کې سيستانی ورته خپل تور سيستان لپاره؟ هو، د مګر دا ټول د
خپل  سپينه او پاکه الر خپلو خلکو او پاک ارمان، ، سپين او زړه، سپينه ږيره، سپين او پاکاستاد سپين وېښتان

وکې سپينغرد سيستان ته د چوپړ په الرکې داسې سپين کړی لکه زما د وکوسپين په واورو پټې   زما د او. لوړو 
ېړيو او نښترد ونو ښکال داسې را معلومېږی لکه د پسرلی په  ټبرکېږدۍ چه د سپينغر په لمنوکې زما د سپينغر د 

  :لوی نيکه دعا قبوله شوې، چه وايی  لته لکه چه د اود.  ېی لمنې نورې هم ښکلې شوی ویښکال
 

 لويه خدايه لويه خدايـــه
  په مينه په هرځايــه ستا

  دۍ درناوی کې روالړــغ
  ــولـــه ژوی په زارۍـټـ

 نېـــــــرولمــغ ه دی دـــدلتـ
  زموږکيږدۍ دی پکښې پلنې

  ډيرکړې خدايـهوګړی  دا
  ـه خدايـه لويه خدايهــلوي

  
 او. سلېمان دغرونو په لمنوکې دهلبند خواته ځی، هغه هلبند ته چه هلمند يی خواته روڼ بهيږی ټبرکېږدۍ د هو، زما د

خه ستا  دمحمد يوسف بارکزی کلې، پروت دې او هغه هلمند د اوبو دو و ښاخوکې ستاکلې، د لوييدل دهلمند له اوبو 
ته شوی او ه پدې سيستان کې لټوې ؟ خپل هو رښتيا. ټول عمربوخت يی په سيستان کې ځکه خو. پالل را من ، ته 

 برم يا خپل تيرتاريخ؟ 
ه لټویوک. ی ستا په سيستان کې نورهم لټول کو   او ګوره رښتيا، ور.  يی په قصوکې  ، کله اکرم عثمان ،کله ان

، کله په تيرکې ال، کله تکل، کله کاروان پيدا شی، کله اليق، کله ننګيبيا په شعرکې کله جهانی و، اکله شپون را پيداشی
خه د ډک تاريخ پلټنه کوی زړو کنډوالوکې ستا د تيراو سيستان په ډبرو، کودړو او ستا د هو، دا رسول باوری  .برم 

روښانولولپاره بوخت  ورځې د  يوازې دسباټول مګردا. دريادومه، چه هغه هم ټوله ورځ بوخت دې او دتير پلټنه کوی
 ياست؟

 وک ستا د. برم لپاره په چوپړبوخت ياست تاريخ او خپل هيواد د    داسې رامعلومېږی چه تاسی په هرځای کې د
وک ستادټبر، او کې » مردم شناسی سيستان « مګراستاذه، ته په  .بوخت دی وک ستا د سبا لپاره په چوپړ سيستان، 

او رغوکې ښکلی  سيستان په دښتو، سمو چه د تاريخ، دهغه برم، دهغوی سرلوړی او يا دا خپلوخلکو ه لټوې؟ د
خپلو هغو ښايسته پېغلو لپاره ګالن لټوې چه   پروت دې، يا د داغ غاټول لټوې؟ هغه غاټول چه په زړه يی تور ګالن او

پسې ګرځې چه په ليدو او سندرو  ښايستو پېکيو او اوربلو کې يی کېږدی؟ يا دهغوځوانانو په ات او او په خپل تور
سپين سرو ميندو په ساتلوکيسو،  ځوانانو، سپين ږيرو او خپلو پېغلو، په برخه شی ؟ يا د اورېدويی انسان ته غرور ور

وېښتان دې  ومره ګرځې، تور ايی په دودونو او رواجونو پسې ګرځې؟ آخر اوی چه په خپل زړونوکې يی لری،
  :په ځای ده چه دلته ووايو او. سپين شول، خوپدې چوپړ کې ستړۍ نه شوې

 
 به نقد جوانی خريده ام افلکم رايګان نداد      اين رشته را موی سفيد ر

  
 :حضرت حافظ دابيت درتيريږی چه وايی چه کله کله دې په زړه کې د ايا د

  
 دين داده ام بباد    عيبم مکن که حاصل هردوجهان يکيست من بهرآن يکی دل و

  
 ځکه خوستا د. سرلوړۍ سپارې سبا لپاره خپل راتلونکی ته په امانت او  به دهو،ته پدې پوهېږې چه خپل تيرامانت

 همدا ټکی دی چه کله په زابل، کله په کابل، کله په بلخ،. هوډ لپاره دا دواړه ارزښتونه يو ډول دی، چه حافظ ويلی وو
لو لپاره؟ خوزما هم سات هغه د بيا د ه موندلو او د. کله په غزنی، کله په کندهار پسې سرګردان ګرځې او راګرځې

ه درته لرمواوره  :، زه هم 
مګر حاال، هر رباط برای آرامش . آسايش هرمسافرې بود رباط برای آرامش و آرې، درګذشته های دور دور هر 

 همان رباط دزدان سياه دل بالباس سياه چرکين در در آنجا، در مګر. تو، قصه فرداست قصه من و. هرمسافرې نيست
تاريکی  تاريکی شب به انتظار آن مسافرې که از خنجرهای به خون خشکيده در ته اند؟ و بادامنه کوه درکمين ننشس

شب باميد فردا و روشنی صبح صادق ګام برمېدارد چه خواهد کرد؟  آه، خوب مېدانی، آرې خوب مېدانی که قصه من 
 .وتوقصه فرداست
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د حضرت موالنا رحمان بابا عليه رحمه  رپخواد سيستان په زړه سپين او په ايمان سپين سيستانی ډې هو، لکه چه زموږ
  :مبارک کالم اورېدلی او په زړه يی منلی دی چه وايی

 
 تل وښووته آزار د بدو رسی     هره  ونه  چه مېوه لری سنګسارشی

  
وک نه ټپی کوی، او ده دا ټول ټپونه په خپل ايمان او زړه منلی دی  .نوځکه استاد په دې باوردی  چه بې ثمره ښاخ 

مدغو ستړياوو په ياد ونوکې ځکه خو ديشب ه شپې يوازې وم، د د نن له ناخوالو نه د پرون او تاذه  زه ستړۍ وم، داس
خه مختهخواب ديدم ،هوهم  .دې ياد غونډې ته د رات 

 چه و تاريکۍ شب از خواستم چندګامې بردارم تا بينم اين روشنی در. ې، شب دردل صحرا روشنی ايرا ديدمآر
. آنجا مرغ سپېد افسانه ها و ياهم اسپ سپېد بالدارخواهد بود  نزديک مېشدم ګمان مېبردم که درازکيست؟ هرچند

آنجا از خيل اشرف  در اسپ بالدارسپېد خبرې نبود، مگر نزديک مېشدم از مرغ سپېد و هرچندګام برمېداشتم و
 نجا مرد سرسپېد پاک دل وآ در. پاک پاک بې آاليش و تکبر، بلکه ساده و مخلوقات کسی را ديدم، نه بالباس تجمل و

خواستم نزديک شوم تا . قدم مېزد اينسو و آنسو. کاغذ بود پاک انديشی رامانند چراغ، روشن ديدم که دردستش قلم و
حواسم راخوب جمع  کردم، شنيدم که  کاغذ را بدانم وقتې نزديک شدم زېر لب چيزې مېګفت، نزديکترشدم و راز

. ه يکبارګی وقتې خوب متوجه شدم ديدم نه چراغې، نه آفتابې، نه مهتابېمګر ب. قصه من وتو قصه فرداست: ميگفت 
آن همان پيرسرسپېدی بود،  نورازکی بود؟ کمې آرام شدم، نفسم را قيد کردم، ديدم که اين روشنی از پس اين روشنی و
صۀ تو، قصه ق لبخند بطرفم نګاه کرده ګفت، قصه من و و درآن دل صحرا با. صبح صادق فکرميکرد که بامېد فردا و

 .فرداست
هو، . پاک جامه نشسته است پهلويم آن مرد سرسپېد پاک دل و آرې، وقتې ازخواب بېدارشدم ديدم در روز روشن در

سيستان لپاره سپين کړی، هماغه د سيستان  ټبراو وېښته يی دخپل ولس، هماغه په زړه سپين، په ايمان سپين چه تور دا
 خزان  راه تان سبز، زندګی تان دوراز. وس يی هم له نژدې وينمشپې په خوب وليد اوا سيستانی دی چه ما د

 درنښت په پښتنی ادب او
  

 پای
 
 
 


