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شهسوارسنګروال
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سیستان ،پارت ،خراسان او افغانستان
(د خراسان خارجي وجود او جغرافېوي حدود!؟)
 ۱ــ لرغونی سېستان:
جورج پټریټ په دې انددی،چې د سېستان ډېرلرغونی نوم ؛زره ،وو؛چې یونانیانواوالتین تاریخپوهانوددرنګیانا په نوم
یادکړی دی.
دداریوش په ډبرلیک کې زارانکا کښل شویدی ،چې په راوروسته کې نیمروزوبلل شو...
دسېستان نوم له بېالبېلووېیونواونومونوسره تړاو لري ،چې
موږسېستان ،سکستان،سکیتیان،ساکان،سکه،ساک،سهاک،زرنج،سجستان،زرنګ،سکزي،زرنګانا،نیمروزاونوردسار
ي په توګه یادولی شو..
یاقوت حموي وایي،له کشمیر نه دسېندترغاړې بیا دعرب ترسمندرګي پورې دغه ځمکه دسېستان دوګړوپه ولکه کې
وه ....
یوشمېرتاریخپوهان دغه سیمه دلرغونې اریانا شپاړسمه ناحېیه،خوپه اوستا کې یولسمه ناحېیه بلل شویدی ..
هغه مهال چې ساکانویوه لویه ټولواکمني جوړه کړه،سکستان یاسیستان ډېرنامتو سواو..
دمحمدتقي بهارخبره سېستان،سکستان دی اومخکې ترهغې دسېستان نوم زرنګا وو...دسېستان په تاریخ کې دزرنګ
ښارداستوروي تاریخ،دکیسو،افسانواودداستانونوټاټوبی ګڼل شوی دی ..
حمیداله مستوفي انګېري،چې دزرنګ ښارګرشاسپ ودان کړی دی اوزرنګ یې وباله ،چې وروسته عربانوپه زرنج
یادکړ..
له دې لنډې یادونې برېښي،چې سېستان اوږ تاریخ لري ...اودلوې خراسان افسانه ددغې سیمې په تاریخي دب دبې
اولرغوني شتون سیوری نشي غوړولی ،داځکه،چې دغې سېمې له لرغونې زمانې نه راواخله دعربوتربریدپورې
خپل څومره والی اوڅرنګوالی خوندي کړی دی.
داسکایي قبایلوبېالبېلې قبیلې اوخېلونه،چې موږدساري په توګه ؛ازي یي؛اوساکاروي؛یادولی شو...په دغه پراخه سیمه
کې ودان وو،چې هخامنشېانودوئ ساکا بلل،ااثوریانودوېته اشکوزي وېل،خوپه اوستاکې د؛توریا؛په نامه یادشوي دي
..
ددوئ نامتوپاچا؛ازس؛(58م ز)له سېستانه نیولې ترارغندابه اوهمغسې ترپنجابه پورې دیوه سترحکومت بنسټ کېښود
اسکایان ،پارتیان ،پهلوایان ...په خپلوکې سکني تربوران دي او د پهلوایانو نامت وواکمن او موسس؛ ونوس؛ نومېده
(120م ز) ،چې په سېستان او اراکوزي باندې سلطنت کاوه ..
له پهلوایانوسربېره دساکانویوبل نږدې تربور؛پارت؛(وروسته پارتیان)،چې په اصل کې باختریان ول،دباخترپه لویدیځ
اوداوسني ایران په شمال کې دواک اوځواک څښتن ول ..
ددوئ دواکمنۍ په تړاوبه وروسته وغږېږواوس راځودیته،چې دعربودیرغل په مهال څه پېښ شول؟په دې به
وغږېږواودسېستان نخش ته به په لنډه توګه تم شو ..
 ۲ــ سيستان په اسالمي پېرکې:
له اسالمي پېرنه دمخه اووروسته دسېستان په اړه اوږدې څرګندونې شویدي د؛عجایب المخلوقات؛لیکوال ،سېستان
دخداې دنعمتونوټاټوبی ګڼلی دی.
ابن فقېیه،دغه لویه اوپراخه سیمه دلرغونوڅرګندونوپه رڼاکې دسېستان په نامه یاده کړې ده ..

د پاڼو شمیره :له  1تر4
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

مېسوبارتولد،وایي ښایي ساکان په مخزیږدي اوومې پېړۍ کې سېستان ته راغلي وي ...ابن حوقل دسېستان په
مشهوروښارونوکې دزرنج،بست،بالشرخج،بلدي داوریانې مینداور،بغنیز،خلج یانېغرج،بشلنګ،خاش،قرنین،طاق
فره،سروان اوزلقان یادونه کړې..
داسالم دخپرېدوپه مهال په دې لرغونې خاورې برهمن واکمنو،چې تاریخ کې درتبیل شاهانوپه نامه نامتوول واک
چلوه ..
ددې لړۍ پاچایان دتاریخ په اوږدوکې دتورکانو،ساسانیانو،هندیانواوعربانودبریدونوپر وړاندې دریدلي دي اودسېستان
له هامون ترکابله اوان دسېندتروادي پورې،خپل واک اوځواک ساتلی وو..
هغه مهال،چې حضرت عمرداسالمي خالفت واګې خپلې کړې،دابوعبیده بن ثقفي په مشرۍ اوبیا وروسته دسعدبن
وقاص په قومنده،عرب جنګیالېیودساسانیانوشاهي ماڼۍ اودبدبه رانسکوره کړه.
درېېم یزګرددنهاوندله جګړې(20هجري)وروسته مخ په ختیځ راخالص شوځواکونه یې په نېشاپورکې ځاې په ځاې
کړل اوبیا یې دماورالنهرله خاقان څخه پوځي مرسته وغوښته  .ده په21هجري خپل پوځ پیاوړی کړ...خوعرب
جنګیالېیودیزدګردنیولوپه پلمه افغانستان ته راغلل اودوه پوځي جبهې پرانستې،لومړی جبهه یې ،نیشاپوراومروې
ترمینځ(خراسان) اود ویمه جبهه یې په سېستان کې ترارغنداوناوې پورې وغوځوله..
دحضرت عثمان دخالفت په مهال احنف بن قیس له هرات نه تر مروې پورې پوځي چارې څارلې اوځواکونوته یې
سپا رښتنه وکړه چې باخترته مخه کړي،چې هغوهم په مروه کې دیزدګرد درې زره کسېزپوځ ته ماته ورکړه ...ولې
دسېستان په پوځي جبهه کې له سېستانه تربست پورې عبداله بن عمیرلیثي دواک خاوند وو .دلېږدي په دېرشمه ربیعه
بن زیادسېستان ته راولېږل شواودپهره یا فهرج زالق یا جالق ترکابوکولووروسته له هلمنده پورېووت اوزرنج ته
څېرمه ددرشت په سیمه کې دیوې خونړۍ جګړې په ترڅ کې اپروېز(ایران درستم زوې)یي سولې ته رامات
کړاوعربوزرنج الندې کړ..
بل لورته عرب جنګیالېیوپه خراسان کې سېاسي اوپوځي ځواکمنتیا ترالسه کړه...که څه هم په مرو،باختراوتخارستان
کې عربوغوښن پرمختګ ونکړ،ولې بېاهم دسېستان جبهه دخراسان دپوځي اوسېاسي جبهې سره توپیردرلود،ځکه
چې سېستانېانودربیع له خواټاکل شوی عرب ؛حارثي؛له سېستانه وشاړه ،نوهغه ووچې امیرالمومېنین داپالعبدالرحمان
بن سمره له یوه سترپوځ سره راغی اوحسن بصري دزرنج ښارکالبند کړخودې پېښې ډېر دوام ونکړ،ځکه چې
دحضرت عثمان له شهادت نه وروسته عبدالرحمان بن سمره بصرې ته الړاودزرنج چارې امیربن احمرته پرېښودې
اوسېستانېانوبېا پاڅون وکړ،امیربن احمروتښتېد اودسېستان وګړوخپلواکي اعالن کړه ..
یودبل پسې دحضرت علي،امیرمعاویه له امویانوراواخله ترعباسېانوپورې ګڼ شمېرعربي سرداران والیان اوجنګیالي
سېستان ته راولېږل شول،چې موږربېع الحارثي،عبادبن زیاد،یزیدبن زیاد،عبدالعزیزبن عبداله عامرموسا بن طلحه
یوشمېرنوردساري په توګه یادولی شوخوهېچا سېستان ایل نکړ...ان تردې چې دحجاج اوعبدالرحمان بن اشعث ترمینځ
داسې پېښې رامینځته شوې،چې له سېستانه ترکابله پورې دخلکوپاڅون ان په خراسان هم اغیزه وکړه ....
ددغوپېښوپایلې اوغبرګونونه دومره غوښن شول،چې حجاج دعبدالرحمان بن اشعث دککرۍ په بدل کې دسېستان
واکمنۍ رتبیل ته وسپارله ..
رتبیالن چې ډېرکلونه دکابل،کندهار،بست اودلوې سېستان جګړوکې دعربوخالف ودرېدل ..ترهغې،چې ابومسلم
خراسانی دامویانوخالف دعباسیانومالتړی شو...اوپه پاې کې عباسېانوهغه وواژه اودخراسان پېښوبله بڼه خپله کړه
خرا سا ن:
دخراسان په تړاوډېروتا ریخپوهانواوڅېړونکوډېرې څرګندونې کړي دي،ولې یوشمېرلیکنېوروایتي اوسېاسي بڼه خپله
کړې ده اوپه روایتونواوشعرونو دومره ټینګارشوی،چې دلیکنوله څېړنیزمېتوداومزاج سره اړخ نه لګوي.
دساري په توګه؛فرهنګ؛دعنصري بلخي(ملک الشعرا)شعرته په اشاره،چې دغزنوي سلطان محمودپه ستاینه کې
اودهغه پالزغزنه په اړه کښلي،کاږلي دي:
خدايګان خرسان به دشت پشاور

به حمله ای بپراکندجمع ان لشکر

دلته لوستونکی نپوهېږي،چې دلیکوال موخه دخراسان له نوم نه ددې نوم لرغونتوب دی اوکه دیوه دولت اوهېوادنوم؟
هره خبره چې وي ویبه،خوکه یوازې په شعردیوه نوم هویت اوپېژندنه دتاریخي ارزښت پوله ټاکي،ولې یادلیکوال بیا
په دغه شعرسترګې پټې کړیدي؟:
ابوالفرج روني پخپله قصیده کې داسې لیکلې دي:
غزوه ګوارنده باد،شا جهانرا
موکب منصوراوهنوزبه موهند

ناصردين،راعی زمين وزمان را
برتن افغان تنيده است فغا ن ر ا

د پاڼو شمیره :له  2تر4
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

مسعودسعدسلمان،بیا په دې اند دی:
نه ګفتم چيزيا رب نه جستم چيزجزرستن

نه راندم اسب جزپويه نديدم خلق جز افغا ن

خاقاني په دې تړاوکښلي دي،چې بختیان(پښتانه)افغان اوخراسان یعنې څه؟
بختيان نفس من که جرس دارشوند

ازدهان جرس افغان خراسان يابم

داسې لسګونه السوندونه ،بیتونه اوشعرونه موندلی شو،چې په هغه کې دافغان موجودیت له لرغونې زمانې نه راواخله
تردې دمه څرګنددی ولې دخراسان حدوداووجوبیا دناڅرګنددي،دخوشحال خان خبره:
د افغان په ننګ مې وتړله توره

ننګيالی د زمانې خوشحال خټک يم

دې کې شک نشته چې ځنې نومونه دشاعرانولپاره دوېاړلوسمبولونو،استورواوداستعاروبڼه خپله کړې ده ،خوپه تاریخي
السوندونوکې دیوه هېواد سېاسي جغرافېیه خپل تعریف لري ..
معاصرتاریخپوهان ډېرټینګارپه څېړنیزتاریخ کوي،نه په دې چې دیوسیالني په څېریوازې دنوم په یا دولوبسنه وکړي
...داځکه،چې په تاریخ لیکنه کې باید له وګړپوهنې،توکمپوهنې ،لرغونپوهنې اوټولنپوهنې اوله نوروټولنیزواواقتصادي
توکونه استفاده وشي .
...څومره چې دخراسان دنوم خبره ده،غوره به وي،چې تاریخي اوجغرافیوي متونوته سرښکاره کړو:
لومړئ خبره دخراسان له نامه نه پیلوو،ډېرڅېړونکې په دې انددي،چې خراسان دلمر خاته(مطلع الشمس)په مانا دی
خوریانې لمر،اسان یانې ځاې .مفاتیع العلوم خوارزمي په دې انددی(72مخ)چې خراسان په پهلوي کې دختیځ په مانا
دی...اسالمي پېرکې،ګڼوڅېړونکواوتاریخپوهانوهم خراسان دختیځ په مانا ګڼلی دی اولویدیځوتاریخپوهانوهم ورته
څرګندونې کړیدي ،یوازې په دې توپېرچې خراسان یې دختیځې سیمې په مانایادکړی دی،خودخراسان دجغرافېې په
اړه ټول څېړونکې په یوه خوله نه دي .ځنویوازې ختیځ لوری،ختیځ پلو،ختیځه ځمکه اوختیځ ته په اشاره ...یادکړی
دی .ځنوڅوښارونو اووالیتونوته ځانګړی کړی دی ،چې موږنیشاپور،هرات،مرواوبلخ دبېلګې په توګه یادولی شو..
یوشمېرتاریخپوهانودومره پراخ ګڼلی دی،چې له مینځنې اسیا سغدانېیه راواخله ترپارس،افغانستان اوان دهند ترنیمې
وچې پورې رسولی دی ..
موسا خورني په پنځمې زېږدي پېړۍ کې،چې څېړونکې یې مینځپانګه دبطلیموس له جغرافېې سره ورته ګڼي،لیکلي
دي،چې دایران فالت یې په څلوروبرخوویشلی دی ،لومړئ برخه یې پخپله لویدیځ،دویمه برخه یې په جنوب کې
نیمروز(سېستان)،درېیمه برخه یې په ختیځ کې خراسان اوڅلورمه برخه یې په شمال کې کپکاس په ګوته کړی دی .
نوم ورکي تاریخپوه دسېستان په تاریخ کې دخراسان په اړه داسې ډاګیزه کړېده:
؛څومره چې شمال پلوته ځوباختردی،که جنوب خواته ځونیمروزدی،ولې مینځنۍ برخه په دوه برخووېشو،که څومره
لویدیځ لورته ځودایران یوشمېرښارونه دی اوکه ختیځ پلوته ځو نوخراسان دی...ددایرت المعارف په پنځم ټوک کې
راغلي دي ،ألپتګین دلومړي عبدالمالک ساماني (621مخ)له خوادخراسان په سپه ساالري وګمارل شو،دهغه له مرګه
وروسته دمنصوربن نوح ساماني له امره سرغړونه وکړه،له خراسان نه دزابلستان اوغزني(350هجري)په لوررهي
شو،چې دغه مهال دغزني واکمن؛لویک؛ وو؛.
داچې دخراسان دنامه پېدایښت له کومې نېټې سره سرخوري غوره به وي،چې دتاریخ په رڼاکې،ددغې کلېمې
لرغونتوب ته سرورښکاره کړو.:
پارت،سا سان اوخراسان :پارت(پارتیان)دافغانستان له اریایي قبیلوڅخه یوموهم اصلي ټبروو،چې په دویمې مخزیږدي
پېړۍ کې دواک خاوندان شول.دوئ دساکانویوه څانګه اویا دهغوسکه تربوران وو،چې تاریخپوه غباردغه سلطنتي
کورنئ دافغانستان اصلي اریایان ګڼي ...له دوئ څخه ؛ارشاک بلخي؛خراسان ته الړاودیوه دولت بنسټ یې
کېښوداودپارس په هېواد کې(تاریخچه مختصرې افغانستان15مخ)دیونانیانوځاې ناستي شول .؛،
پارتیانو،چې په کوموسیموواک چلووه،هغه هېوادیې دپارتیا په نوم یادوو،چې څلور خوایې په دې ډول وې ،له
هریرودنه دخزرترسمندرګي پورې،چې دمېدیا له پولونه پیلېده،په اصل کې له دوه وال یتونوهیرګانیا اوپارتیا څخه،چې
داریانا په شمال لودیځ کې موقېعت درلود،جوړوو.ولې کله په بېال بېلونومونواوترډېره دپارتیاپنوم یادیده ..
دپارت خراسان په جغرافېیه کې دغه سیمې شاملې وې،نیشاپور،طوس،جوین،سبزوار،شارود،دامغان اودپارس شمال
ختیځ ته یوشمېر پرتې ځمکې دساري په توګه یادولی شو.
دارساس کورنۍ وروستی پاچاساسانیانوته دیاغي اوباغي خطاب وکړ،که څه هم جنرال اردشېرالپه درې پرلپسې
جګړوکې دپارت پاچا؛ارته بانوس؛په ځانګړي ډول په وروستئ جګړه کې داسې ځپلی وو،چې بیا یي د؛سوسېاني؛له
ماتې وروسته سرراپورته نه کړ.
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که څه هم دپارت ؛ارساس؛کورنۍ یوتن دخسروپه نوم په ارمنستلن لس کاله نورهم حکومت وکړ..
احمدعلي خان کهزاددپارتیانوپه هکله په دغوټکوټینګارکوي،چې  :؛پارتیان یوه اریایي څانګه ګڼلی کېږي
اویوباختري(پکت،پخت،پختي)ټبردی،په اوستاکې بخدي،چې دبلخ لرغونی نوم دی اوهم په ریګوید کې(وګوری
دافغانستان تاریخ377مخ)پکهت=پخت زکرشویدی...ددوئ استوګنځاې داریانا په جنوب ختیځ د؛سپیتاګوناګېري؛(سپین
غر)په مینځ کې دوئ دپکتیا=پختیا په نوم نامتوشول .؛
دبېستون په ډبرلیک کې دلرغونوپارتیانو(پرتو=پارتو)نوم د؛ت؛ پرځاې ؛ث؛کښل شویدی،یانې پارثیا(پرثو)،چې دپختیا
سره اړلګوي .
هېرودوت بېا پارتیان داپریتي په بڼه کاږلي دي،چې ښایي اوسني اپرېدي وي .
ساسان،چې وروسته په ساسانیانویادشول،یومشهورشخص وواوپخپله یې له یوې نامتوکورنۍ سره تړاودرلود...ده هغه
وخت له سلطنتي؛بزرنجي؛کورنۍ سره اړیکې ټینګې کړې،چې له هغو سره یې خېښي اوخپلوي وکړه .
دساسان دنده دمزدک خدمت وواودده له مرګه وروسته دهغه مزدک مجاور؛پاپک؛دده زوې وټا کل شواودی دبزرنجي
کورنۍ خورایی کېده چې دده دباور له وجې زوې یې اردشېردپوځ قومندان شواودپارت پاچا؛ارتابانوس؛ته یې ماته
ورکړه،خوکله چې هغه ختیځ ته پرشا شو،دلته دی چې دخراسان کلېمه دبزرانجي سلطنتي کورنۍ په دربار کې یاده
شوه،ولې کوم ټاکلی ځاې په ګوته نشو،یوازې دلوري اوطرف په مانا وکا رول شو،چې موخه ترې ختیځ وو،خودغه
ختیځ نه خارجي وجود درلوداونه هم جغرافېوي حدود!...؟
کله چې بیاداسالم سپېڅلی دین سیمې ته ورسېداودرېیم یزدګرد،له وېرې داصفهان ختیځ ته مخه کړه،یوځل بیا دخراسان
اصطالح وکارول شوه .
کرستن سن،له اوسني ایرانه یانې له تهرانه نیولې ترالبرزغرونو،همغسې دخزرترسمندرګي،مرو،دپامیرغرونه،هرات
دخراسان برخه ګڼلې ده (...ایران درعصرساساني179مخ) .
په اسالمي پېر کې ابن خرداد،مسعودي،اصطخري،ابن حوقل،احمدبن عمر،ابوزیدبلخي،یاقوت
حموي،ناصرخسروقبادیاني بلخي،منوچهري دامغاني اوپه لسګونونورودخراسان په اړه څرګندونې کړې دي،چې په
ټوله کې دغه سېمې دخراسان برخه ګڼلی شوې دي :
خوارزم،تاشکند،سمرکند،طاربند،،بخاره،بلخ،نېشاپور،فرغانه،،سغدانېیه،بدخشان،پوشنج،بادغیس،طبسین،طوس،مرو،
سرخس اویوشمېرنورې لوې اووړې سیمې یادولی شو.
یزدګردله نهاوندجنګ نه(20هجري)وروسته په مروه کې له ؛ماهوي سوري؛پناه وغوښته هغه مهال چې عبدالرحمان
بن سمره دسېستان اوارغنداوپه ناوه کې پرمختګ وکړ،ولې په مروه کې امیربن احمردخراسان یوشمېرسیمې الندې
کړې اویودبل پسې ربیع بن زیادحارثي اوسعیدبن عثمان دخراسان والیان وټاکل شول اوله اموروده پورېوتل ،خوکله
چې قتیبه ابن مسلم له سېستانه راوګرځېد دخراسان حکمران وټاکل سواوپه مروکې ځاې پرځاې شو .
ددې خبرې مانا داده،چې دخراسان اوسېستان سېمې سره بېلې وې اوخپل بېل پوځي تشکیل اوجوړښت یې درلود .
لکه څرنګه چې دخراسان حکمران قتیبه له مروې نه مخ په باختراوتخارستان پرمختګ وکړ،خودسیستان په جبهه کې
عبدالرحمان بن سمره بست،کش،کندهار،هلمنددارغنداب ترناوې پورې سیمې الندې کړې .
له درېیم خلیفه نیولې تراموي اوعباسي پېرونوپورې دغه سلسله روانه وه،ترهغې چې ابومسلم،ماهوي
سوري،استادسیس هېروي،،حرېش سیستاني،محمد دشدادزوې اوازروبه دمرزبان زردشتي زوې،دطاهرپوشنج
اونورومشرئ په افغانستان کې یودبل پسې ملي خوځښتونه اوپاڅونونه مینځته راغلل ...
ددغوملي ازادي بښونکواتالنوپه لړکې یوهم امیرحمزه سېستاني وو،چې دازادئ ډګرته راووت ...په داسې مهال یې
سیاسي ډګرته را ودانګل ،چې سیمه له سېاسي کړکېچ سره ألس وګرېوان وه .
ده دهارون الرشیدوالي عیسی بن علي له واکه وشاړه اوبیا یې زرنج ونیوه...ده غوښته دخراسان پوځي پال
زنیشاپورونیسي،چې له دې الرې عرب جنګیالي اکماالت ونشي کړی ...
امیرحمزه له پرلپسې بریدونووروسته له نېشا پوره بېرته سیستان ته(188هجري) راستون شو.ده په دې پاڅون
دعباسیانوټولواکمنۍ سخته وګواښله،داځکه چې په سېستان اوخراسان کې دازادۍ بیرغونه رپانده شول .
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