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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 
 ۲۳/۰۷/۲۰۱۸                                                        یرینظ نیریش

  یفرهنگ یمختصر و کارکردها ۀنامیزندگ
 یستانیمحمد اعظم س نیسیاکادم دیکاند

 
افغانستان، درپنج دهه اخیر  یدرمطبوعات و جامعه فرهنگ یستانیس نیسیاکادم یدایکاند

 پوهنتون محصلکه هنوز  ۱۹۶۰یاوبه سالها یپژوهش یچهره شناخته شده است، نوشته ها
 کابل بود، برمیگردد.

 
دورافتاده دروالیت  یروستائ کیدر شمسی( ۱۹۳۸)مارس۱۳۱۷درآغاز سال  یسیستان

پا  ییوسف خان بارکز دار متوسط بنام شیراحمد ابن محمد نیخانواده زمیک  در نیمروز،
 ریدر عهد سلطنت ام یستانیس کالنپدر  ،یبارکز وسفی گذاشت. محمد یبه هست

سوار از اقوام خود  کصدیرأس  در و نییتع مروزیعبدالرحمن به عنوان سرحد دار ن
 وسفی محمد یروستا و دیخر نیرفت و در همانجا زم مروزیفراه به ن« نوده» یازروستا

 رمندیدو شاخه از رودخانه ه انیتا هنوز درآن روستا واقع در م یرا آباد نمود که اعقاب و
 دارند. یکنک زندگ یدر ولسوال

والیت نیمروز به کابل رفت وشامل  در یتعلیمات مقدمات یپس ازفراگیر یستانیس
را  یشغل معلم ۱۹۶۶گردید وپس از فراغت ازآن فاکولته درآغاز سال  یبعد شامل فاکولته ادبیات وعلوم بشر دارالمعلمین و

 انستیتوت تاریخ و ، دریجتماعمرکز تحقیقات علوم ا علوم افغانستان ، در یاکادم م در۱۹۸۰در اواخر سال یو پذیرا شد.
 پذیرفته شد. یاتنوگراف

کشور، خود را در جمع  یعلم مؤسسات گرید علوم و یدانشمندان پوهنتون کابل، اکادم ، مثل سایر یستانیس۱۹۸۶ اواخرسال در
 یدهقان یو جنبش ها یمالکیت ارض»جمله کتاب  از مطبوع خود، اثر چند کرد و دیکاند یدانشمندان عرصه علوم اجتماع

ائه علوم ار یاکادم استیرساله( را بر )بشمول مقاله و خود دیگراز آثار مطبوع  یرا با یک یک کاپ «یدرخراسان قرون وسط
« ) اکادمیسین یکاندیدا» یدریافت درجه علمه ( بی) پوهاند یبه رتبه علم ءظف عالوه بر ارتقاؤکرد. در نتیجه ازطرف کمیته م

 خی)تاری علوم اجتماع دانشمندصف هژده تن  در ل گردید وئوپائین تر از اکادمیسین( نا یکه رتبه ایست باالتر از پوهاند
علوم  یاکادم در یتحقیقات علوم اجتماع م بحیث رئیس مرکز۱۹۹۱تا سال  ۱۹۸۶از سال ( کشور قرار گرفت. او اتیوادب

 یگریاحزاب د ایخلق و کیحزب دموکرات تیخود هرگز به عضو یخاطر استقالل فکره اما ب وظیفه کرد، یافغانستان اجرا
 ماند.  یباق یحزب ریمستقل وغ ریوتا اخ دیشامل نگرد

 
 ماعى :فردى و خصلتهاى اجت خصوصيات

قبل از هر چیز دیگر میخواهم بگویم که از لحاظ اقتصادى من زندگى پائین تراز متوسط الحال را پشت  :دیگویخود م یستانیس
سر گذاشته ام، اما هر گز تن به پستى و تملق و کرنش نه داده ام. دوستان انگشت شمارى از اهل قلم و دانش برگزیده بودم که 

اکرم عثمان و اکادمیسین  ام را نیرو وطاقت مى بخشید. چون : کاندیداى اکادمیسین دکتور تهدماغ خسدیدارو صحبت آنان دل و 
مهربان و چند تن دیگر. جوانمردى را مى ستایم و از دروغ و  هللانومیالى و داکتر عبدا اکادمیسین انور عبدالشکور رشاد وکاندید

دوست دارم و هرگز از خط راستى و صداقت در برابر دوستان عدول  ترفند و کژى و نادرستى بیزارم. من صداقت در رفاقت را
نکرده ام. و تا خطاى از دوستى ندیده ام ، دل از دوستى او برنکنده ام. برسفره ایکه نان خورده ام، پاس آن نان و نمک را داشته 

از آنچه بوده ام، خود را  یشبراى کسى ب نان خودم را نیز بخورانم. هرگز ام و سعى کرده ام تا نان کسى را که خورده ام به او
نشان نداده ام. در ابراز مردانگى و همت افغانى از هیچکسى خود را کوچک تر نشمرده ام. دفاع از شرف ملى و فامیلى را 

ه ام. و هرگز بداشته دیگران چشم تنگى نداشته ام و بخل نورزید برخود فرض دانسته ام. حس بخالت کمتر مرا توانسته اذیت کند.
 .گرددیزشت و تهمت زدن، مرا نا راحت میسازد و سبب گسست تفکرم در باره موضوعى م حرفشنیدن 

سقم هر جمله و هر پراگراف  نوشته هایم بسراغم مى آید وتا صحت و در شتریآدمى هستم وسواسى و این وسواس ب یسندگینو در
نم را دوست دارم و هیچ جاى دیگرى را بر آن ترجیح نمى دهم. را از لحاظ شکل ومحتوا سبک وسنگین نکنم آرام نمى گیرم. وط

مردم خود رنج مى برم وبا سعادت آنها، خودم را سعادتمند مى شمارم. عقب  بدبختىبراى عمران و سرسبزى آن آرزومندم. از 
گرسنگى و جنگ برادر نمى توان تغییر داد. اى کاش فقر و  یماندگى جامعه و کشور مرا رنج مى دهد ولى تقدیر را به اسان
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وطن ما را پر سازد و خنده شادمانى  ردیارم رخت بربندد. و صلح فضاى هر خانواده و هر دهکده و هر شه کشى براى ابد از
خاطر استقالل فکرى و آزادى بیان وعقیده ام، عضویت هیچ حزب سیاسى را ه دلهاى کوچک فرزندان وطن را لبریز نماید. من ب

از  وبدون تردید از دموکراسى و عدالت اجتماعى و از آزادى بیان و قلم و عقیده و احترام به حقوق دیگران  آرزو نکرده ام، اما
جامعه حمایت میکنم. پس تا کنون عضویت هیچ حزب یا گروه سیاسى چپ و یا راست را نداشته و  تساوى حقوق زن ومرد در

 ندارم. 
یک از این احزاب  راست افراطى قدم به میدان نهادند، از اینکه هر دهه دموکراسى در کشور که احزاب چپ افراطى و در

اجتماع نبودند، از آن ها دورى جسته ام. و  ۀنیز رهبران آن احزاب بر خاسته از ت یک کشور خارجى پنداشته میشدند وه وابسته ب
جهت نباید دنبال ایدئولوژى هاى بیگانه  و از این بیگانه، به سود منافع ملى نیست. هگذشت زمان نیز نشان داد که وابسته گى ب

چپ یا راست افراطى رفت. تالش هاى هم که از طرف برخى از شخصیت هاى اجتماعى کشور براى ایجاد احزاب سالم و ملى 
نشد تا در سطح کشور مورد قبول  درى نبرد و قائیک راه بجا در دهه دموکراسى و پس از آن صورت گرفت ، متأسفانه هیچ

واقع و مثمر ثمرى گردد. زیرا رهبران آنها، در سطح ملى از وجاهت و محبوبیت وسیع برخوردار نبودند و یا نشدند. مداخالت 
کشورهاى همجوار و ذینفع را در اوضاع بغرنج و پیچیده کشور محکوم میکنم و دستان مداخله گران را قطع کردن میخواهم. 

دمت گاران صادق وطن و آنانى که بخاطر نجات آن از لوث بیگانه قدم در راه جهاد گذاشته و سینه را شجاعانه سپر خ ىبرا
ساخته اند و سر انجام دشمنان وطن را سرافگنده از مرز و بوم وطن جاروب کرده اند، سعادت و نیکنامى ابدى آرزو مى کنم. و 

نامه هاى آنان به نیکى یاد حواهم کرد و به آنها سالم و درود میفرستم و بنام آنان  کارتا آنجائى که براى من مقدور باشد، از 
 افتخار میکنم.

ها سخت  پدر ریبرخوردارهستند وهمه رامثل سا یعال التیازتحص یدختر هستم وهمگ چهار و هستم وصاحب دو پسر متاهل
 دوست دارم. 

 سپرده ام. ذیل رابه چاپ یآثارتحقیق یمیالد۲۰12تا سال  ۱۹۶۴ از
  

 :یستانی/آثارمستقل چاپ شده سالف
 م ۱۹۸۲=۱۳٦۱دولتى طبع ونشر،  تهینظام بهره بردارى از زمین درافغانستان قرون وسطى ، طبع کم -۱
م )این کتاب ۱۹۸۳=۱۳٦۲مالکیت ارضى و جنبشهاى دهقانى درخراسان قرون وسطى ، چاپ اکادمى علوم افغانستان ، کابل  -۲

« مالکیت ارضى و شیوه هاى بهره بردارى از زمین در خراسان قرون وسطى »افزودن دوفصل جدید زیرنام  پس ازتجدید نظرو
 گذاشته شده است. نیجرمن آنال -در پورتال افغان راً یبچاپ رسیده واخ ینیز به تعداد محدود۲۰۰۲درسوئد در سال 

 م/۱۹۸٥=۱۳٦٤علوم افغانستان ،کابل سیستان ، سرزمین ماسه هاو حماسه ها ) جلد اول ( طبع اکادمى  - ۳
سیستان ، سرزمین ماسه ها وحماسه ها )جلددوم(: اوضاع سیاسى و اجتماعى سیستان تا تاسیس دولت سدوزائى افغانستان  -4

 م ۱۹۸۸= ۱۳٦۷م، طبع اکادمى علوم افغانستان ،۱۷٤۷در
 بخش(،)دو ۱۹۸۸=۱۳٦۷جغرافیاى تاریخى سیستان ، طبع اکادمى علوم افغانستان،-5
 م . ۱۹۸۹=۱۳٦۸م ، طبع اکادمى علوم افغانستان ،  ۱۹۷۳تا  ۱۷٤۷سرگذشت سیستان ورودهیرمنداز  - ٦
 یم )متاسفانه قبل از خروج از مطبعه در آتش راکت پران۱۹۸۹=۱۳٦۸مردم شناسى سیستان ، طبع اکادمى علوم افغانستان،  - ۷

 ( دیدانش به چاپ رس یمرکز نشرات یه درکابل از سونظردوبار دیپس ازتجد 2013سوخت و در  1992در نیمجاهد
 2012، چاپ دانش ، پشاور  یمل یحماسه ها نیدر تکو ستانینقش س – ۸
کتاب ازطرف صالح  نی)ا۱۳۸٤=۲۰۰٥دانش پشاور یمرکزنشرات ران،چاپیدر ا هیدولت صفو یوفروپاش زقندهاریرستاخ -9

 موسسه چاپ شده است.( یترجمه واز طرف دانش نشرات زیمحمدصاله به زبان پشتو ن
 م ۱۹۸۹= ۱۳٦۸قیام هاى مردم افغانستان بر ضد نادرشاه افشار،طبع وزارت اطالعات و کلتور،  - ۱۰
 م ۱۹۹۰= ۱۳٦۹سیماى رستم در شاهنامه، طبع اکادمى علوم افغانستان ،  - ۱۱
قرن بیستم، طبع اکادمى علوم  ۸۰و ۷۰ب در افغانستان سال هاى مناسبات ارضى و شیوه هاى برخوردبه مسأله زمین وآ - ۱۲

 م ۱۹۹۱= ۱۳۷۰افغانستان ، 
از سال  زپسیکتاب در پشاور پاکستان ن نی، سوئد ،ا۱۹۹٦مقدمه یى بر کودتاى ثور وپیامدهاى آن در افغانستان ، ، طبع  - ۱۳

 چاپ شده است. دیتجد یالدیم2000
، سوئد) این اثر از طرف صالح محمدصالح به زبان ۱۹۹۸قرن هشتم تا هژدهم میالدى ، طبع  قیام هاى مردم افغانستان از - ۱٤

 پشتو ترجمه ودرپاکستان چاپ شده است.( 
ش درایران  ۱۳۷۸، سوید )این کتاب در زمستان ۱۹۹۹م ، ، طبع ۱۹نظامى افغانستان در نیمه اول قرن  -دو نابغه سیاسى  -۱٥

 ر پاکستان نیز تجدید طبع شده است.( ش در پشاو ۱۳۷۹و در ماه حمل 
در پورتال  2010م درپشاور ومجدداً در سال ۲۰۰۰تاریخ ،طبع جون  مسیر یک نگاه انتقادى برجلد اول ودوم افغانستان در - ۱٦

 است. دهیبه شنر رس زیجرمن آنالن ن -افغان
 2011تولنه، پشاور  هیچاپ دانش خپرندو سم،یپاکستان، پرورشکاه ترور – ۱۷
 نیجرمن آنال -افغان تینگاهى بر اوضاع اجتماعى افغانستان از طاهریان تا تیموریان ، نشر در سا - ۱۸
 پشاور ۲۰۰۴، سوئد و چاپ ۲۰۰2متنفذ ، چاپ  تیعالمه محمودطرزى ، شاه امان هللا ونقش روحان - ۱۹
 ، سوئد  ۲۰۰۲سى مقاله سیستانى ، چاپ اکتبر  - ۲۰
 ، سوئد ۲۰۰٤ـ سیماى زن افغان درتاریخ افغانستان ، جنورى  ۲۱
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 نیپورتال افغان جرمن آنال مقاالت، نشرشده در مجموعه ورند،یخط د ـ پشتونستان و زخم ناسور ۲۲
  2011دانش ،  ی،چاپ دوم، مرکز نشرات۲۰۰٤ د،یسو ،یدوقرن مبارزه بخاطر ازاد ای امهایحماسه ق -۲۳
 است. یقابل دسترس نیجرمن آنال-افغان در زین ، و۱۳۸۶= ۲۰۰۷چاپ پشاور،  ،یمعاصر واحمدشاه ابدالظهور افغانستان  -۲۵
 ۱۳۸۶=۲۰۰۷) ، چاپ دانش، پشاور یقیمقاله تحق ستیاست؟)مجموعه ب ینام جعل کیافغانستان  ایآ -۲۶
 2009 ن،یجرمن آنال -افغان تیساوببزرگ،  یافغانستان،مرکز ثقل باز -27
 ن،یجرمن آنال -درپورتال افغان زیون 2011دانش ، پشاور یچاپ مرکز نشرات ،یائیملل آر انینوروز ومنزلت آن درمجشن  -28

 است. یقابل دسترس
تولنه  هیازطرف دانش خپرندو زیون 2010ن،یجرمن آنال -کشور، پورتال افغان یاجتماع - یفرهنگ یها تیشخص یبرخ -29

 است. دهیدرکابل به چاپ رس
 است. دهیدر پشاور به طبع رس2010درسال  زین ن،یجرمن آن ال -شجاعت روزگارما، پورتال افغان ۀاسطور ا،یجو یمالل -30
 2010ن،یجرمن آنال -پورتال افغان ،یقیتحق -یخیتار ۀمقال ستیب -31
 نیافغان جرمن آنال زی،ون2013چاپ دانش،  ،یتا حکومت کرز یزن افغان ازعهدامان یحقوق تیوضع -32
 ،2012،چاپ دانش، 2011خ،یعبدالرحمن خان در تاج التوار ریام ن،یآهن ریام یمایس -33
 نیدر پورتال افغان جرمن آنال زیون 2013سلطنت پشتونها در هند،چاپ انتشارات دانش، پشاور، -34
 2012 نیقندهار، نشرپورتال افغان جرمن آنال یخیدر باره سه خاندان تار یقیتحق-35
 نیافغان جرمن آنال زیون2013افغانستان، نشر دانش  یخان وخاندان او در دولت سدوزائ فتحریوز یخینقش تار -36
 2012 ن،ی(،نشر در پورتال افغان جرمن آنال1842-1841کابل) امیق یاکبرخان ، قهرمان مل ریوز -37
  نیدر پورتال افغان جرمن آنال زیون2013موسسه،  یافغانهاست ، دانش انتشارات یمل ۀبیدفاع از استقالل ،وج -38
 ،2013نینشر شده در پورتال افغان جرمن آنال لمند،یه یخیتار یایجغراف -39
موسسه ،پشاور،  هی.چاپ دانش خپروندوستمیقرن ب 80 و 70 یدر افغانستان سالها یاصالحات ارض ۀمسال -40

 نیافغان جرمن آنال زپورتالیون2011
  

 یقی/مقاالت تحقب
است.  دهیرس اثر 640 حال به تا  نیمن اعم از مقاله ورساله وکتاب، تنها درپورتال افغان جرمن آنال ۀنشرشد وآثار مقاالت

. رسدیتا م 740 از شیمحاسبه شوند، به ب گرید ۀمقال 100 دیگر یتهایساوب چون مجالت و یجمع یرسانه ها ریسا واگردر

 قیاز طر ایبروند و رهیفردا وغ تیدعوت وسا تیوسا یائیآر تیسابو نیافغان جرمن آنال تیبه سا تواندیخواننده عالقمند م
 .ابندیمقاالت مرا در ریگوگل سا یجستجو

  
 یالملل نیوب یمل یمهایوسمپوز منارهای/اشتراک فعال در سج

سیمنار و سمپوزیم هاى ملى وبین المللى ایکه با علوم 15قرن گذشته در  80از عضویت در اکادمى علوم افغانستان ، در دهه  پس

اجتماعى و بخصوص تاریخ ارتباط داشته است، فعاالنه اشتراک ورزیده ام وبا نگارش مقالتى و شرکت در بحث ها وتوضیحات 
 .شودیصرف نظرم نجایوموضوع ومحل آن درا امعلمى سهم عملى داشته ام که از ذکر ن

  
 .میبازنموده ا سبوکیبرگه را تازه درف نیمکرر نسل جوان, ما ا ی: بنا به تقاضانوت

 ر؟یخ ای میتوان یم دهیکه به خواست جوانان رس دانمیبه زنان، نم ادیز یبه نسبت تراکم کارها اما
با ما به تماس شده ممنون  لیمیا قیازطر می.خواهشمندندینما یا همکارکه خواسته باشند با م یهرصورت ازدانشمندان فرهنگ به

 مان سازند.
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