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ه افغان خاوره کې ه لري. دلته پنقوم نوم دی چې په سیستان کې د هلمند په فارسي برخې کې استوگۀ یود دا : کیاني
وی په هکله الندني د دز کال کې ۱۹۰۳سته. د سیستان د مأموریت غړي میر شمس شاه په  شمــېــردوی یو لږ  د

 معلومات راټول کړي دي:
لیث زوی وو. نوموړي خراسان، « مسگر»پښ ۀ د یو یعقوب، چې د وخت په لړۍ کې د سیستان واکمن سو،

ق کړل. کله چې نوموړی د بغداد د نیولو په تکل وتلی وو لحـې مئسلطنت سره شیراز، بلخ، کابل ونیول او له خپل 
د سیستان کیانیان تصدیقوي چې ـې سلطنت وکړ. ئپه الره کې د قولنجو د ناروغۍ له کبله مړ سو. یولس کاله 

وو. د یعقوب د ساساني د کورنۍ د وروستي پادشاه له اعقابو څخه « ژ –یزگرد »یعقوب په واقعیت کې د یزِد ِجرد 
ورور عمر سو. نوموړي د ماورا النهر پر والي امیر اسماعیل یرغل وروړ، په دې یرغل کې هغه ۀ ځایناستی د هغـ

کاله سلطنت وکړ. د عمر ځای  ۲۳)عمر( ژوند ونیول سو او بغداد ته واستول سو چې په زندان کې مړ سو. عمر 
پږ کالو سلطنت وروسته خپلو امیرانو بندي کړ او ژوندی لمسی طاهر بن محـمد سو. نوموړی له شۀ ناستی د هغـ

د یعقوب د لور له اعقابو څخه د سیستان واکمن سو. نوموړي خپل  په دې پسې خلف بن احمدۀ. ـې بغداد ته واستاوئ
چې ملک عمر په کرمان باندې برید کې ناکامه سوی وو. کله چې خلف پر ۀ مشر زوی ملک عمر له دې کبله وواژ

سره د مرستې له کولو څخه انکار وکړ ځکه ۀ اندې د برید تکل وکړ دا دویم ځل وو چې سیستانیانو له دکرمان ب
نوموړي دغسې یو قتل کړی وو. په پای کې خلف یوه دسیسه جوړه کړه. خلف قاضي ابو یوسف چې په خپلې تقوا 

ـې یو بل څوک هم ئ، له قاضي سره ۀاو ولسي شهرت کې نوم درلود د خپل د استازي په توگه د کرمان والي ته ولیږ
ته دنده ورکړل سوې وه چې قاضي کرمان ته په رسیدو سره ووژني او د قتل مالمتي دې د ۀ او هغـ ملگری کړ

کرمان پر والي واچوي. دا دسیسه کامیابه سوه او خلف په دې بریالی سو چې د سیستانیانو مالتړ تر السه او پر 
ـې ونیو ئـې خپل دویم زوی طاهر ته وکالت ورکړی وو، کله چې کرمان ئکار کې  کرمان باندې برید وکړي، په دې

ـې اعالن کړ. له یو څه وخته وروسته خلف په مکر او ئنوموړي د پالر پر وړاندې بغاوت پیل کړ او خپل استقالل 
نت او ثروت سلطۀ د دـې وغوښتل چې راسي او ئحیلې د خپلې جدي ناروغۍ پلمه جوړه کړه او له خپل زوی څخه 
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ـې ټوپ ئیو ناڅاپه د خپل جعلي مرگ له بستره  دواړه دې واخلي. کله چې طاهر راورسید له رارسیدو سره سم
دوه زامن او د سیستان ۀ د دقتل په ترسره کولو سره ۀ غـد دـې د خنجر په گوذار مړ کړ. ئاو خپل زوی ۀ وواهـ

ـې وغوښتل چې سیستان ونیسي. خلف ئـمود څخه خلک له خلف څخه سخت خوابدي سول او د غزني له سلطان مح
ـې تحصن ونیو خو ژر ونیول سو او غزني ته ولـېـږل سو چې وروسته له څلورو ئطاق امیران ته الړ او هلته 

کلونو هماغلته مړ سو. په دې پسې سلطان محـمود د خلف دریم زوی ابو حافظ له غزني څخه سیستان ته د سیستان 
کله چې  اوالدو د نولسمې پـېـړۍ تر نیماییو پورې هلته ارثي واکمني وکړه.ۀ چې د هغـۀ ـږد والي په توگه ولــې

پر پادشاه قور خان برید وکړ نو په دې برید کې ورسره د مرستې لپاره د سیستان  نسلطان سنجر سلجوقي د تورا
ـې ملک تاج الدین بیرته ئکال وروسته ۀ کیاني، ملک تاج الدین هم وو. قور خان، ملک تاج الدین ونیو خو له یو

ورنۍ بیا په سیستان کې د سلطان سنجر سلجوقي له مړینې وروسته د کیاني سلطنتي کۀ. سیستان ته په درناوي ولـېـږ
پـېـژندل کــېـدل. له دې کورنۍ څخه چې لومړنی ۀ وی سالطین د سلطاِن نیمروس په نامـد دواک ته ورسـېـدله او 

« ژ –گوډ »وی سلطنت د تاتاري مغلو په الس ړنگ سو. د د دتن سلطنت ته ورسـېـد ملک تاج الدین وو. ورپسې 
د واکمنۍ ۀ د دیستان واکمن وو او زاهدان چې یو پرتمین ښار وو تیمور د یرغل پرمهال ملک قطب الدین د س
. د تیمور د ۀالدین سمرقند ته ولـېـږ قطبتیمور، ملک « ژ –گوډ »پالزمینه وه. د زاهدان له ړنگولو وروسته 

ه ته هرات ت« ژ –شاهرخ »ته ۀ شاهرخ د واکمنۍ پر مهال، قطب الدین له سمرقنده وتـښـتـېـد او هغـد ي تځایناس
ۀ. ـې بیا د سیستان د والي په توگه وټاکـئـې تر دې حده خوښ سو چې قطب الدین ئورغی، د قطب الدین چار چلند 

سیستان ته له رسیدو سره سم قطب الدین هڅه وکړه چې د خپلې سیمې وران ویجاړ حالت تر یوې کچې له سره 
ج له ورکولو انکار وکړ، شاهرخ پر سیستان ـې شاهرخ ته د بائسمبال کړي او د یو څه وخت له تیریدو وروسته 

ـې استوگنه غوره کړه. د شاه ئفتح ته راغی او دلته ۀ ـې له منځه یووړ؛ په پای کې قطب الدین قلعـئبرید وکړ او بیا 
و پیسو په مصرولو سره سیستان بیا په وگړو ډک ډېـرد  عباس صفوي د سلطنت پر مهال، لومړي ملک جالل الدین

ۀ مشر زوی ملک حمزه خان د پالر ځایناستی سو او په ملک حمزه پسې د هغـۀ الدین وروسته د هغـکړ. له جالل 
ۀ هجري کې د ملک حمزه ځایناستی سو. د ملک نصرت خان ځایناستی د هغـ ۱۰۵۵ملک نصرت خان په ۀ ورار

 ۱۱۰۴وی په هجري کې او بیا ملک فتح علیخان د ملک نصرت خان دویم ز ۱۰۵۸مشر زوی ملک جعفر خان په 
مشر زوی ملک محـمد حسین خان په ۀ ځایناستی سو. په ملک فتح علیخان پسې د هغـۀ هجري کې د هغـ

هجري کې والي سو. ملک محـمد حسین ال ژوندی وو چې  ملک عبدهللا د ملک جرار خان زوی د شاه ۱۱۳۴
والي په توگه ټاکلی وو. نو طهماسپ صفوي په مخ کې د سیستان د والیت دعوی کړې وه او شاه طهماسپ هم د 

ـې لویه ډله راټوله او خپل ۀ ئته الړ او هلتـ« تون»ملک محـمد حسین خان له خپل ورور ملک محمود خان سره 
شاه »د « محـمد حسینۀ »او د ـې اعالن کړ. د شاه طهماسپ ستردرستیز فتح علي ورباندې برید وکړئاستقالل 
کړ او شاه طهماسپ هم ورته د خراسان د والیت د والي توب دنده ډالۍ له ویرې شاه طهماسپ ته بیعت و« محمـود

ۀ ورکړه. په دې کې ملک محـمد حسین خان له خپل ورور سره مشهد ته د امام رضا زیارت ته الړ او خپل ورار
په خپل ژوندون کې خپله واکمني خپل ورور ملک ۀ ـې د خپل ځایناستي په توگه پرېـښود. دلته دئعلي خان کلب

ـې غوره کړ او یو څه وخت ئپیژندل کـېـږي وسپارله او گوښې توب ۀ محمود خان ته چې د شاه محـمود په نامـ
ـې خپل ئـې اعالن کړ، په دې پسې ئملک محمود خان نیغ په نیغه واکمن سو او خپل استقالل  وروسته مړ سو. 

د شاه طهماسپ د ستردرستیز نادر ۀ. یوـې ونئاو نیشاپور ۀ ملک لطف علیخان له خپل لښکر سره ولـېـږۀ ورار
لښکر په مشهد برید وکړ، د یو څه وخت په تـېـرېـدلو او هلته پاتې کـېـدلو سره ملک محمود خپل بیعت اعالن کړ او 

هجرې کې په دې پلمې ووژل سو چې نوموړي )ملک محمود( د مري تورکمنان د بلوا لپاره تحریکول.  ۱۱۳۹په 
لب علیخان ته ورغی. ورپسې کله چې نادر په دوی باندې برید وکړ که وتښـتـېـد او ملک لطف علیخان له مشهد

ژ( ته ورغلل، دا مهال شاه اشرف د  –لزي پادشاه، شاه اشرف )هوتکي غلب علیخان او ملک لطف علیخان کملک 
څار الندې ـې تر ئورپسې شاه اشرف په ملک لطف علیخان باندې یو ډول شکمن سو او دې  اصفهان پادشاه وو.

هم لطف ۀ ونیو. کله چې نادرشاه، شاه اشرف ته ماتې ورکړه، ملک لطف علیخان، نادرشاه ته پناه وروړه او هغـ
د وفا کولو او د یو زر تنو سیستاني سپرو جنگیالیو د برابرولو په شرط د  ته علیخان په راتلونکي کې  نادر شاه

یستان ته راغی، ملک اسدهللا د سیستان والي وو، خو د سیستان والي مقرر کړ. کله چې ملک لطف علیخان س
ـیت وښود چې ملک لطف علیخان د والي په توگه مني او ملک اسدهللا بیرته ئغږ په دې رضاۀ سیستان وگړو په یو

سره ملک لطف علیخان له خپل سیستاني ۀ ویم ځل لپاره په روم برید وکړ نو له دد دنادر ته ورغی. کله چې نادر 
ه یو ځای د مرستې لپاره مل وو. څو وخته وروسته کله چې نادر د سیستان له الرې پر کندهار د برید په لښکر سر

ـې د ځان له پلوه استازیتوب ورکړ چې د کرمان بلوڅان وځپي. ئ، ملک لطف علیخان ته ۀتـېـرېـد له سیستانه تکل
نادر هم له ځنډ پرته دویم ملک فتح ۀ. ـې وواژئقاتل وویشت او ځای پر ځای ۀ نوموړي هم کرمان ونیو خو یو

دویم ملک فتح علیخان له خپل سیستاني ۀ. علیخان، د ملک لطف علیخان دویم ورور د سیستان د والي په توگه وټاکـ
لښکر سره پر هندوستان او توران باندې د )نادر شاه( په یرغل کې د مرستې لپاره د نادر شاه له لښکر سره یو ځای 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 

 
 4تر 3 له :د پاڼو شمیره

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

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

یو څه وخت په تیرېدلو سره ملک فتح علی خان د نادر شاه له بیعته الس  دبیرته له راتگ وروسته سو. سیستان ته 
پر ضد د محمـد رضا خان تر مشرۍ الندې یو ځپونکی لښکر ۀ د دـې اعالن کړ. نادر شاه ئواخیست او استقالل 

جگړه و نښتله او دویم ملک فتح  ویم ملک فتح علیخان تر منځد داو ۀ د د، نوموړی لومړی فراه ته راغی او ۀولـېـږ
وی په منځ کې په دې شرط صلح وسوه چې دویم ملک فتح علیخان دې د دعلیخان په کې ماته وخوړله. په پای کې 

وی له رسیدو سره سم نادر د د له امیر قمبر سربندي او محـمد رضا، کالنتر سره د نادر شاه مخې ته حاضر سي.
د نادر شاه له وژل کـېـدلو  هجري کال کې مړ سو. ۱۱۶۰ملک فتح علیخان په شاه د دوی سترگې ور ایستلې. دویم 

ـې پر وړاندې بغاوت کړی وو. د نادر شاه ئعلي قلي خان په سیستان کې وو خو علي قلي خان ۀ ورارۀ مخکې د هغـ
ـې د علي ئن ـې اعالن کړ او خپل ځائله وژل کـېـدلو وروسته نوموړی یو ناڅاپه خراسان ته الړ او خپل سلطنت 

لیدلو ته مشهد ته ورغی،  دلته ۀ د دعادل شاه په لقب یاد کړ. د ملک فتح علیخان ورور، لومړي کیاني ملک سلیمان 
ـې د کاشان د والي په توگه مقرر کړ، ملک سلیمان په کاشان کې د یو ئد یو څه وخت له تیرولو وروسته نوموړی 

افغان )اعلیحضرت سترواک ستر احمد شاه بابا  ،احمدشاه سدوزي وروسته بیرته راستون سو. لولنډ وخت له تیرو
ـې د کتلو لپاره )حضور ته ئژ( په کندهار کې د خپل سلطنت له استقرار وروسته هرات ونیو. ملک سلیمان  – رح
ژ(  –ـې د سیستان د گورنر په توگه مقرر کړ. یو څه وخت وروسته احمد شاه )بابا ئژ( ورغی او ملک سلیمان  –

د  1 ـنئقا ـې د ئنو ملک سلیمان ته ۀ کله چې پر مشهد باندې د برید لپاره روان سو نو د سیستان له الرې تـېـرېـد
ژ( د ځایناستي سدوزي  تیمورشاه  –هجري کې د احمد شاه )بابا  ۱۱۹۶ملک سلیمان په  والیت دنده هم ورکړه.

ژ( د فرمان پربنسټ د ملک سلیمان مشر زوی ملک  –بابا ژ( د سلطنت پر مهال مړ سو او د تیمور شاه ) –)بابا 
زوی دویم ملک ۀ محمـد نصیر خان د سیستان د والي په توگه مقرر سو. د ملک سلیمان له مړینې وروسته د هغـ

ژ( شاه زمان د فرمان پر بنسټ د سیستان د والي  –هجري کال کې د سدوزي افغان )اعلیحضرت  ۱۲۱۳سلیمان په 
کوچنی وو نو د والیت د ټولو چارو د پرمخ بیولو چارې د  ډېـرل سو. له دې چې دویم ملک سلیمان په توگه وټاک

هجري کال کې دویم ملک سلیمان له  ۱۲۱۷په ملک محمـد نصیر خان کشر ورور ملک بهرام خان پرمخ بیولې. 
پسې د ۀ په توگه سو او په د ځایناستی ملک بهرام خان د سیستان د واليۀ آس څخه د لویدلو په اثر مړ سو. د هغـ

دویم ملک جالل الدین خان د کامران، د سدوزیو د  زوی دویم ملک جالل الدین خان د سیستان والي سو.ۀ هغـ
قاتل او وارث، وزیر یارمحمـد خان الکوزي افغان چې د  )د کامران( دۀ سلطنتي کورنۍ د وروستي پادشاه او د هغـ

د  وو. د وزیر یارمحـمد خان له مړینې وروسته د سیستان بلوڅي سرداران هرات واکمن وو تر فرمانونو الندې
ـې ایست. او په دې سره د کیاني سلطنتي کورنۍ دور هم پای ته ئپرضد سول او وۀ ملک د ضعف له امله د هغـ

 ورسید.
میراز  –ري نادۀ تأریخ جهان گشا: الف: د ابن خلدون تأریخ. ب: غې تأریخي څـېـړنې مواخذ دا ديد د: یادونه

ِسر  –د فارس تأریخ : د سیستان شاعر. د –نیش، ظهوري او صبوري  –شجرة الملوِک سیستان : محـمد مهدي، ج
 محـمـد احسن هللا عباسي. –د اسالم تأریخ : جان مکولم. ی

کورونه لري.  ۳۰د زمینداور د باغني په عالقه دارۍ یو کلی دی او ویل سوي چې : ۶۴ – ۵۴، ۳۲ – ۳۶: قزک
 . ختیځ کې واقع دیۀ دا کلی د باغني د غر)صاحبداد خان(. 

 خاشروډ: وگورئ: قاضي

 ۶۴ – ۱۵،  ۳۲ – ۲۰: کاني: وگورئ: کني 

 ۶۴ - ۵۶،  ۳۲ – ۳۷: خنجک مزار: وگورئ: ِکنجک مزار 

 ۶۴ - ۵،  ۳۰ – ۵۴: کرتاکه: وگورئ: کرتاکه 

 ۶۳ – ۶، ۳۱ – ۳۹: کشت: وگورئ: کشت 
 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۲۵د خاش د شمال لویدیځ په : ۶۲ – ۳۵،  ۳۱ – ۴۶: خاهک

 گرمسیل: وگورئ: خیر آباد
په سیستان کې د فراه روډ د سیند پر کیڼې غاړې د پشاوران او الش جوین تر منځ : ۶۱ – ۳۰، ۳۱ – ۳۵: خیر آباد

پوپلزیان دي. دا کلی په مسکین او خوار ۀ تنه وگړي لري چې پښتانـ ۱۲۰کورونه او  ۳۰یا  ۲۰یو کلی دی؛ دا کلی 
ني کانال څخه کوچۀ بې وزلی کلی دی. دلته د هندي جوارو څو پټي سته چې د فراه روډ له یوډول جوړ سوی 

 خړوبـېـږي چې د حصار له شمال لویدیځې ډډې څومایلې لیرې بـهـېـږي. )گولد سمیت، بیلو(
ـې غني دي او ئپگوگانې سته چې ټولې  ۸. دلته وکورنۍ و ۱۰۰ې کلي د وگړو شمـېـر د دز کال کې ۱۹۰۴په 
ـې ډېـره ښه ده او یو د کرنې ئ ي. ویل سوي چې کرنیزه خاورهل کـېـږرکخرواره تخم  ۳ـې د کال ئ ې کېیو ېهر

 : ې کلي ځمکوال ديد دچارگو ده. الندیني کسان  ۱۰۰چې لري  هم وړ شاړه ځمکه
 

                                                           
1
 - Kain  
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

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

 پگوگانې لري ۲ د کلي ملک :شیر محمـد خان پوپلزی

 پگوگانې لري ۲ مال سکندر

پگوگانې لري ۲ محـمد یوسف خان  

پگوگانې لري ۲ دوست محـمد خان   

 
یعنی د سیستان  –کړی دی. )ایس. ایم ۀ ویل سوي چې د چخانسور آخوندزاده د محمـد یوسف خان له لور سره واد

کې د هلمند  ۶۳ – ۳۶،  ۳۰ – ۳۵بل کلی د خان نشین په لس مایلۍ کې په ۀ د خیر آباد په نامـ( ۱۹۰۴مأموریت 
 پرغاړې واقع دی.

مایله لیرې  ۱۰مرحله ده چې له فراه څخه  اووه لسمهفراه پر سړک  –د کندهار : ۶۲ – ۱۵، ۳۲ – ۱۸: خیر آباد
ښتې په منځ کې یوه د دسته، دا د دوه وو غرونو د لړیو تر منځ یوه دښته ده چې ۀ ده. خیر آباد کې چندان شی نـ

الصي سرخۀ لري او د یوبڼ مربع ډوله په دیوالونو احاطه سوځای دی چې څلور دیواله لري او د توتو یو کوچنی 
ې ویالې تر څنگ د کمپ وهلو لپاره ښه ځمکه لري. په دې ځای کې د دکاریز د ویالې په مرسته خړوبیږي او 

مایله لیرې د کندک له کلي څخه د اړتیاوړ توکي ترالسه کـېـدای سي، ویل سوي چې د کندک کلی  ۴لویدیځ لور ته 
ـږي او غالت او د څارویو خوراک توکي په کې کورونه او شل بڼونه لري او د کاریزونو په مرستې خړوبـې ۱۰۰

لیزي او فارسیوانان دي. له دې کلي څلور مایله ورهاخوا د عنورزیان، درانیان، : ـېئپریمانه دي. استوگن وگړي 
 مایله کښته ۱۲کورونه لري او د فراه روډ پر غاړې له فراه څخه  ۳۰۰بیا څو نور کلي دي چې ۀ په نامـ« نو ِده»

بارکزیان او فارسیوانان دي. په دې قومي څانگې کې عبدهللا خان بارکزی چې د نفوذ : ـېئتوگن وگړي . اسيواقع د
 (۱۹۰۴ې ځای خان دي. )بومي معلومات، ایس ایم. د دخاوند دی 
ز کال د ۱۹۰۳مایلۍ کې یوه سیمه ده، دلته د  ۱۸د ِگردپُشت د شمال په : ۶۳ – ۵۴،  ۳۰ – ۲۴: خیره ناور

 (۱۹۰۳کې د سیستان د مأموریت اربو قطار د اوبو دنډونه موندلي ول. )ایس ایم.  فبرورۍ په میاشت
 

 بیانور 
 

 :خجو ِده
 
 

او الندی د ښاغلی آریا صاحب په آرشیف کی د لمړی ټوک ټولی  لینک قدرمنو لوستونکو! تاسو تر دغه یادونه:
 برخي لوستی شی.دوېم ټوک ټولي 
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