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 پيشگفتارمترجم
 

توسط بيليو، دانشمند )  م1880( سال قبل ازامروز130اين اثرکه حدود 
 اين در او ل سه دهه کارمحصونگاشته شده، مشهورانگليسی، درکابل 

 مردمان اين منطقه بحيث يک کارمندعالیمنطقه وشناسائی نزديک اوبا
.رتبۀ سياسی، نظامی وصحی بوده است  

 
 وماقبايل عمدۀ کشور  که عمدتا دربارۀ مشخصات اقوام وتحقيقیاين اثر

 حاوی معلومات تاريخی نهايت ارزشمندو ميباشدچگونگی مناسبات آنها 
 بعلت تضاد با منافع قوم حاکم، اقبال ترجمه وچاپ نيافته است که یجالب
 بعلت ات برای تعدادی ازمنسوبين اين اقوام وقبايلينظرزيرا اين . است

افشای ماهيت آنها، جعل ونسبسازی آنها وچگونگی عملکرد و حکومت 
.پنداشته ميشود غرض آلود ومغرضانه داری آنها  

 
 درس فراگيریخ تاريخی بمنظور حقايق وواقعيتهای تلفشایدرحاليکه ا

يا  بعالوه، سخن بر سردرستی و.  ميباشددوبارۀ آن عبرت وعدم تکرار
بوده وحتی درصورت اجات درگذشتۀ دورنتنادرستی اين دريافتها واستن

 ،واقعيت، نسل بعدی ووارثين آنها نميتواند مسئول ومجرم پنداشته شوند
وظيفۀ . دران خويش نباشنداگرمدافعين وادامه دهندگان مظالم وجنايات پ

نسل امروزی کشوراست تا درپرتوحقايق و واقعيتها، مشکالت تاريخی 
ومصائب ديروزی وامروزی کشوررامنصفانه بررسی وافشانموده ودر 

. جهت رفع آن مجدانه بکوشند؛ زيرا حق وآزادی، هديه داده نميشود  
 

 درليوحتی ی بيبرداشتهاارزشمندی ودلچسپی اين اثردرآنستکه نظريات و
های  قابل تطبيق بوده ودرسسخت اضرودرشرايط موجودکشورحزمان 
مطابق اين اثر وسايراسناديکه جديدا نشر  (را ميتوان ازآن آموختمهمی 

). نه باشندگان اصلی، بلکه اشغالگران اين سرزمين اند" افغانها"گرديده، 
ال  س260باشندگان اين سرزمين هنوزدرهمان جهنمی ميسوزندکه حدود 

قبل توسط احمدخان ملتانی برپا گرديده وهنوزهم توسط اوالدۀ اووبکمک 
چکيدۀ  دراينجا! قدرت های خارجی همچنان مشتعل نگهداشته شده است

 برداشتاين . يشودم پيشکش" افغان"وقوم اميران بيليو درمورد  نظريات
تطبيق اوگرای ومودروجود اميرکرزی وتيم قفعلی کشوررا درشرايط  ها
:ستان را دريابيد" افغان" تا علت اساسی سريال بدبختی کنيد  
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دشمن در  معامالت و تعهدات، خاين در وفا در اميران اين کشور بی* 
 ت،ريکارد سياهتری ازسوء حکومت، شرارت، وحش. مناسبات ميباشند

نان مستقل است، بمشکل ميتواند ظلم وستم که عاليم دورۀ حکومت افغا
.ی مستقل زمان حاضرويادرآنزمان دريافت گرددوقايع ساليانۀ دولتهادر  

 
  سالۀ حکومت احمدشاه ابدالی يک جريان بدون وقفۀ اشغال و26دورۀ * 

باهجوم متوالی هند ُپرنموده اوبطورمکررخزانۀ خويش را. ميباشدغارت 
برای مردم بيقراروبيقانون خويش  او. را بلند ساخته است ونام قبيلۀ خود

 شراف بيثبات وجاه طلب خويش ساحاتی حاصلشغل اشغالگری وبرای ا
اماهيچچيزی برای منافع اساسی ،دوخيزبرای ارضای اميال آنها فراهم نم

. داکشورش انجام ند  
 

اوبهنگام وفات، امپراطوری را برجای ميگذارد که ازستليج واندوس * 
 های پارس درغرب، ازاکسوس درشمال تا بحرهند در درشرق تا دشت

.جنوب وسعت دارد  
 

تهاجمات نظامی مکرر، جنون خزانه وثروت، اقدامات بيقراروالحاق * 
دوامدار قلمروهای ديگران که خصلت احمدشاه بود، به زندگی تجملی و 

کبوتربازی وخروس جنگی دردورۀ ،عياشی خانوادگی، خنياگری دربار
.تيمورشاه تبديل ميگردد  

 
سران ودختران  سال سلطنت وفات نموده وتعداد زياد پ20تيمورپس از* 

ازجملۀ پسران او، زمان حاکم کابل، عباس حاکم پشاور، . برجا ميگذارد
کهندل حاکم کشمير، همايون حاکم کندهارومحمودحاکم هرات بوده واين 
مجموعۀ آن چيزی است که ازامپراطوری احمدشاه درانی بهنگام مرگ 

.جانشينش باقی ميماند  
 

يک دورۀ جاه طلبی، اشغال ) احمدشاه(سلطنت نيرومند بنيانگذارآن * 
يکی ازدوره های ) تيمور(سلطنت ضعيف جانشين او. وغارت ميباشد

های ناپايدار  سلطنت. وانحطاط بوده است خوشگذرانی، رکودعياشی،
يک دورۀ کامال  نيز... رقيبان بعدی ازقبيل زمان، شجاع، محمود و 

  .انارشی، اختالفات، خيانت، شکنجه، تشنجات ومرگ بوده است
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 يگانه چيزی که ازامپراطوری باقی مانده، يک مجموعۀ بهم پيوسته و* 
به رياستهای مستقل هرات تحت سلطۀ بوده ومت مرکزی کابل نوتابع حک
برادرانش وکابل تحت سلطۀ دوست و، کندهارتحت سلطۀ شيردل کامران

.محمد تقسيم گرديده است  
 

ويۀ موقعيت خودشان اين اميران با وجود دشمنی پوشيده باما بخاطرتق* 
ها وپشتيبانی مفت ما، هيچوقت ازمعاهده بستن باما وقبول  توسط کمک

آنها جهت حفظ ونگهداری موقعيت خويش . جيره ازما دريغ نورزيده اند
منحيث يک قوم حاکم ازطريق کمک وحمايت ما، ازهيچگونه فريبکاری 

ارد شيوۀ فريبکاری وخدعه درتمام مو. آگاهانه وعمدی دريغ ننموده اند
.معاملۀ آنهاست  

 
با تحت انقياد درآوردن آنها ميتوان تمام اقوام ديگری کشوررا بآسانی * 

انقيادآنها برای ما يک مسئلۀ مشکل نيست . کنترول نمود وحکومت کرد
وميتواند با قراردادن آنها در موقعيت فرمانروائی و تسلط براقوام ديگر 

.بدست آيد  
 

 اين کشور، منافع متضاد وتمايالت متنوع بدون شناخت اقوام مختلف* 
.آنها نميتوان چگونگی مناسبات با آنها را تامين نمود  

 
، علل اساسی واوليۀ انارشی وعدم ثبات دراين سرزمين، تنوع قومی* 

.ميباشدوحاکميت تکقومی قبيلوی ) غيرعادالنۀ(مناسبات   
 

آنها نه باشندگان اين قلمرويک قوم متحد ازيک اصل ونسب نبوده، * 
 منافع سياسی مشترک دارند ونه قرابت قبيلوی؛ بلکه متشکل ازاقوام و

های دشمنانه بمقابل همديگر  قبايل مختلف با منافع متضاد وجاه طلبی
. ميباشند  

 
آن جذبۀ يگانه عنصرمشترک ووسيلۀ اتحاد دربين آنها مذهب است که * 

...) ، شيعه وسنی(وموجوديت فرقه های رقيب عقبماندگی بعلت جهالت، 
منافع  قومی و به تنهائی نميتواند برغرايز دوامدارنبوده و قوی وچندان 

.قبيلوی مسلط گردد  
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. می گويند" افغان"مردمان مختلف باشندۀ افغانستان رابشکل نادرستی * 
اقوام مختلفی است و  متجانسآنچه بنام قوم افغان گفته ميشود ترکيب غير

 باکمک و ه وآنهم تا زمانيکه يکی ازآنها شدساختهکه بطورضعيفی يکجا 
درجريان . پشتيبانی يکقدرت خارجی درموقعيت قوم حاکم نگهداشته شود

قوم افغان بوده؛ نام   اين موقعيت مسلط دراختيار، سال گذشته130حدود 
.ازهمينجا ناشی شده است" افغانستان"وکشور "افغان"قوم مخلوط   

 
يک قوم حاکم قرارگرفتند، هيچيک درمقام افغانها که بطورتصادفی  * 

افغان ها با . ازخصايل الزم وضروری برای اين موقف را دارا نبودند
بی عبورازيک زندگی وحشيانۀ کوچيگری دراين اواخر، هنوزبيسواد و

دربهم پيوستن منافع سايراقوام، جلب ودلجوئی آنها، تامين تهذيب بوده،
 شان مناسبات آنها با همسايگان. وفاداری وپشتيبانی آنها ناکام مانده اند

. وغيرقابل اطمينان استدشمنانهنيز  
 

سوال مهمی ايجاد ميشود وآن اينکه پس از يک دوران طوالنی اثبات * 
بی ظرفيتی وبی اعتمادی، هنوزهم بايد بافغان ها اجازه داده شود که باز 
ی هم فرمانروائی کنند وچرا به آنها اجازه داده شودکه سلطه وفرمانروائ

. اقوامی بمراتب بهترازخودشان را داشته باشند  
 

ما افغانها را آنطورقضاوت ميکنيم که آنها را درعمل ديده ايم وما آنها * 
) منکرات(و رذايل ) معروفات(آنها فضايل . را بسيارضعيف النفس يافتيم

عقيدۀ ما رذايل ايشان برفضايل ايشان بسيارسنگينی ه خود را دارند ولی ب
نها برای فرمانروائی خود ويا ديگران مناسب نيستندومتاسفانه به آ. ميکند

.آقا يا باداری ضرورت دارند  
 

مردم ازرهبران و فرمانروايان خود ميآموزند، لذا آنها مسئولين واقعی * 
.درمناسبات مردم ميباشند  

 
تنوع منشا، رسوم متفاوت ومنافع متضاد، عوامل مهمی می باشند که * 

کم وقوی تکقومی نميتواند بدون پشتيبانی يک قدرت هيچ حکومت مستح
.خارجی، خودرا درصلح وامنيت دوامداردراين کشورنگهدارد  

 
2008جوالی  16 -پافوس  -                   سهيل سبزواری   
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 پيشگفتار
 

 گزارش مختصرنژادها يا اقوام افغانستان درکابل تحريرگرديده دستنويس
ف روزمره ودراوقات فراغت ازوظايف بود؛ قسمت اعظم آن پس ازوظاي

انگلند تهيه شده بود، اما بعلت بيماری وترک ونشردرارسال دف هرسمی ب
.اين هدف خويش نايل گردمه نتوانستم ب) بطرف هند(کابل   

 
با معرفی مواد ) طوريکه اميدواربودم(فعال با رسيدن به هند نيزنميتوانم 

 لذا .ا تجديد وتوسعه دهمبسيارمفيد ودلچسپی که دردسترس است، متن ر
 ،اين اثررا بدون معطلی بيشتردراختيارمردم قراردهمتابه اين فکرافتادم 

 نواقص و من از. ه يک آيندۀ نامعين موکول نمايمبعوض آنکه نشرآنرا ب
ن منطقه ياحوادث دراما بخاطراينکه  ؛ناکاملی اين اثرکامال آگاه ميباشم

 دراختيارسريعترهرچه تا م ميدانمت درحال انکشاف ميباشد، لذا الزعسرب
باين ملحوظ ترجيح ميدهم اين اثربشکل ناپختۀ .  متفکرقرارگيرداشخاص

آن نشرگردد، البته باميد توجۀ بهتروپژوهشهای بيشتردربارۀ مشخصات 
 من معتقد به صلح وامنيت در. اقوام متعددی که مورد معامله قراردارند

يست مدتها قبل توسط قوۀ تحميل  ميبااين مردم.  ميباشمدامپراطوری خو
. گرفتند ما قرارمی) رعيت(وايجاد شرايط اجتناب ناپذيردرقطارمطيعان 

 به مطيعان ايشان جهت تبديل هاآنباين مقصد دانستن تاريخ، منافع وآمال 
 آنها بطور  تا، جنگ استیمساوی به بردن نيم وفادار، قانع وآشتی پذير

ظرموقعيت ن فعال امپراطوری ازنقطۀ  با اراده وحافظينفراداه طبيعی ب
.ومنافع شخصی تبديل گردند  

 
.بی. دبليو. ايچ  

 الهور
1880 جنوری 29  
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  مقدمه–فصل اول 
 

فعلی امپراطوری   قبلی وهای پايتخت(کابل  و حاال که ارتش ما کندهار
ساقط شدۀ درانی؛ بخصوص کابل که مسند حکومات فرمانروايان درانی 

را دراختياردارند، ) پايتخت شاهان سدوزای واميران بارکزای ميباشد و
کنون ازاين مسندهای  سوالی ايجاد ميشود که با اين کشورچه کنيم که تا
.ل قرارداشتقدرت اداره ميگرديد واخيرا دراختيارحاکمان کاب  

 
نه (متعاقب ايجابات ضرورت  واين سوال بايد مدتها قبل با ظهورحقايق

طوريکه انجام (بخاطرتخريب کامل . پاسخ مييافت) فقط ايجابات سياست
قدرت وحکومت ظالمانه وخائنانۀ حاکمان درانی که سياست ما ) داديم

بل باور نگهداری وتقويۀ آنها درطول يکربع قرن گذشته بود، حاال غيرقا
خطرات از، گفتهاست که ما موضع مساعد بدست آمده را قصدا ترک 

در بزرگی که دفع گرديده صرفنظرنموده ومنطقه را منحيث يک طعمه 
ماجراجويان خارجی دراختيارانارشی داخلی ويا منحيث يک تحفه اختيار

بطورکامل نافهمی است اگرما دوباره حماقت اعادۀ حکومت . قراردهيم
حاکمانی که بصورت متواترخودرا . بين رفته را مرتکب گرديماميران از

دشمن در  بمقابل حکومت برتانيه بيوفا درتعهدات، خاين درمعامالت و
چارۀ ديگراينستکه کشوررا بطورمستقيم ويا از . نده اثابت نمودمناسبات 

اين مسئوليتی است که . خودمان اداره کنيمنظرطريق يکفرد بومی تحت 
يا ديربعهده بگيريم؛ لذا من اين گزارش مختصراقوام عمدۀ ما بايد زود 

باشندگان افغانستان را با جسارت دراختيارمردم ميگذارم تا با ارائۀ فهم 
 ،سياسی آنهامتنوع قومی وتمايالت متفاوت درست اقوام مختلف، منافع 

.سهم اندکی ادا نمايم  
 

ارتش انتقامگيرما تدابيرسياسی ايکه درسيمله اتخاذ شده بود قبل ازينکه 
ازسرحد عبورنموده، اميررا به کمپ برتانيه آورده وپايتخت خود را در 

در  تظاهراتی که  وآنهم بدون مخالفت؛ (اختيارجنرال برتانوی قرارداد 
 توسط يکتعداد مردمی بود که ، اکتوبرصورت گرفت6چارآسيا بتاريخ 

منحيث يتواند نم، بطورعجوالنه جمع آوری شده ودرمقايسه با دفاع شهر
را بدون يک مقاومت جدی نه تنها  ما) جدی مدنظرگرفته شوديک امر

 صدها تفنگ، هزار(بلکه مالک ذخايربزرگ مهمات نظامی  مالک امير
درحقيقت ما با مارش . ساخت) ها کمان، مليونها مرمی وتن ها باروت
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بدون مخالفت بکابل، چيزی را سرنگون ساختيم که خود اعمارکرده بوديم 
وما آنچه را ويران کرديم که ) قدرت اميردرباالی يک سلطنت مستحکم(

.برای ايجاد آن کمک کرده بوديم  
 

 :حاال با يقين کامل چيزهای را ميدانيم که قبال فقط مورد شک قرارداشت
يکی دوستی واتحاد خيانت آميزوديگری افزايش وتوسعۀ مخالفت به مقابل 

ضيح اين مسايل است ونه چگونگی اما هدف من دراين صفحات، نه تو. ما
اين موضوعات ميتواند بطوربسيارمطلوب ومفيد . عمليات ما درافغانستان

زمانی بررسی گردد که تاريخ های کمپاين های فعلی وقبلی دراين منطقه 
به حيث يک مسئله نهائی دريکربع قرن مناسبات سياسی با حاکمان درانی 

.افغانستان برشتۀ تحريردرآيد  
 

ن مقصد ما اينست تا درنظرگيريم اين مردم چه کسانی هستند که  بيشتري
تحت اصطالح جامع افغان با آن ها تماس مستقيم داريم ووظيفۀ اجتناب 
ناپذيرما بود که آنها بايد مدتها قبل منحيث مطيعان امپراطوری ما اداره 

نظربه ضرورت معامالت ديروزی وامروزی ما با اين منطقه، . ميشدند
 تر زودچهاگرما هر.  چشمک زدنهای نهانی هيچ مفادی ندارد،ينبعد ازا

ارادۀ خودرا اعالن کنيم، مردم بسرعت حاالت را قبول نموده وخود را 
.خواهندساختبرای فرمانروائی، عدالت وحمايت رژيم برتانيه آماده   

 
اگرما اموررا با اهداف مجدانه وزيرکانه آغازکنيم درترکيب اقوام افغان، 

امن ما  زيادی برای ايجاد حاکميت مسالمت آميزوساعد وافق ومشرايط م
ن شرايط ميتواند آزمايش قطعی درجهت شناسائی بموقع اي. دارد جودو

.پيروزی ويا شکست ما باشد  
 

يکی ازوسايل کمک درجهت رسيدن به يک قضاوت درست دراين مسئلۀ 
که قوم بسيارمهم، پژوهش درمنشا ومناسبات قومی مردمان متفاوتی است 

وممکن است در ) صرفنظرازمفاد ذاتی موضوع(مخلوط افغان را ساخته 
 برای ،اين پژوهش درموارد مختلف. موقعيت ويژۀ فعلی مفيد ثابت گردد

خواننده علل اساسی واوليه انارشی وعدم ثبات درمنطقه را آشکارميسازد 
که مشخصۀ تاريخ اين سرزمين است؛ اززمانی که اين منطقه ازموقعيت 

های همسايۀ پارس وهند به حاکميت مستقل تبديل می  محکوم امپراطوری
 عللی که منبع آن تنوع قومی وتضاد منافع قبيلوی دربين مردمان ؛شود

 9



غيرمتجانس ووحشی ای بوده که توسط تصادف موقعيت وجذبۀ مذهب 
.يکجا ساخته شده اند، مشترک  

 
 هحيث يک اشاره بمن(قبل ازورود باين پژوهش، مقدما اظهارميگردد که 

بخش اعظم ) بيک معذرتخواهی برای شاگردان جدیدررابطه ايرادات، 
ازحافظه ودروقفه های فارغ ازوظايف رسمی درجريان کمپاين  اين اثر

فعلی درکابل نگاشته شده، باستثنای بعضی خاطرات ويادداشتهای دست 
 با اين گزارش. داشته وبدون مراجعه بمقامات برای تاريخ ها وجزئيات

وجود آنکه شکل اختصاری دارد، معتقدم که دربرگيرندۀ معلومات کافی 
قسمت زياد آن کامال جديد بوده وتا جائيکه ميدانم برای اولين بار (ميباشد 

 ميباشد که درجريانای اين اثرنتيجۀ پژوهش های شخصی . منتشرميشود
 برای توانمند) خدمت چندين ساله درسرحدات افغان صورت گرفته است

ساختن خوانندۀ عمومی جهت دانستن مناسبات متقابل دربين همديگروبه 
 ازمردمان متعدد ومتفاوتی که برای ما بحيث قوم افغان معرفی ،مقابل ما
.شده اند  

 
برای اين پژوهش کافيست فرض نمائيم که افغانستان شامل تمام مناطقی 

است که درشمال توسط اکسوس، درجنوب توسط بلوچستان، درشرق 
درغرب توسط دشت پارس احاطه شده  توسط جريان وسطی اندوس و

لذا باشندگان اين ساحه، يک قوم متحد ازيک اصل ونسب نبوده؛ . است
آن ها برخالف، . آنها نه منافع سياسی مشترک دارند ونه قرابت قبيلوی

های   متنوع با منافع دشمنانه وجاه طلبیمتشکل ازاقوام مختلف وقبايل
.همديگرميباشندمتضاد بمقابل   

 
يگانه جذبۀ اتحاد دربين آنها مذهب بوده وسرسپردگی آنها دراين رابطه 

 شکل افراطی و بعلت جهالت کامل ووحشيگری عام شرايط اجتماعی آنها
 آنها ،اين نيزيک سرسپردگی است که دريک درجۀ زياد. متعصبانه دارد

ازطريق ) دیجوت منظم اولی نه هميشه با حرک(را تغذيه وانگيخته است 
 روحانيت توسط مساعی مبرم ومصمم قوم حاکم درانی، که دوام قدرت و
اقتدارآنها مرهون پشتيبانی مبرم ما درمقابل يک دوستی قولداده است که 

اثبات رسيده ه نهايتا برای جهانيان بحيث دروغ وخيانت ازآغازتا انجام ب
.است  
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شترک، بعلت تقسيم بآنهم، چسبندگی اين اقوام مختلف دراثريک مذهب م
سنی ارتدوکس و (بندی غيرمساويانه مردمان به دوفرقۀ رقيب اسالمی 

تعصب ودشمنی . نه بسيارقوی است ونه بسياردوامدار) شيعۀ هيترودوکس
اين دوفرقۀ رقيب آنقدربزرگ وآشتی ناپذيراست که تا اندازۀ زيادی قوت 

 نميتواند برانشقاق تنهائیه ما دريافتيم که عنصرمذهب ب. ازبين ميبرد آنرا
.غرايزقومی ومنافع قبيلوی مسلط گردد  

 
بعالوۀ مسايل فوق، حقيقت ديگريکه بآن اشاره ميشود اينستکه قوم افغان 

ترکيب غيراتحادی اقوام مختلفی است که بطورضعيفی يکجا نگهداشته 
شده وآنهم تا زمانيکه يکی ازآنها باپشتيبانی وکمک يک قدرت خارجی در 

درجريان کم وبيش . نگهداشته شود) بحيث قوم فرمانروا(ط موقعيت مسل
حفظ شده و ) قبيلۀ درانی( سال، اين موقعيت مسلط توسط قوم افغان 130

ازاينجاست که هم قوم مخلوط وهم کشور، نامهای خودرا بصورت افغان 
.وافغانستان کمائی نموده اند  

 
پتان، غلزی، تاجک اقوام عمدۀ که باشندگان افغانستان را ميسازد افغان، 

درپهلوی اين ها، اقوام کوچک چارايماق درقسمت های . وهزاره ميباشند
هرات، يوزبيک درسواحل جنوبی اکسوس و کافردرنشيب های جنوبی 

ولی اين اقوام نفوذ چندانی درامورات کشور . هندوکش نيززندگی دارند
گزارش لذا بطورمختصربه . نداشته وتوجه خودرا بآنها مبذول نميداريم

.اقوام عمده ميپردازيم  
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  افغان-فصل دوم 
 

افغانها ازنقطۀ نظرعنعنات ورسوم به سوريه، محل سکونت اصلی ايشان 
آنها را به اسارت برده ودر ) نيبوکادنيزر(بخت نصر پيوند دارند، زمانيکه

آنها درزمانهای بعد، . وميديا مستقرميسازد) پارس(حصص مختلف پرشيا 
مناطق بطرف شرق و بمنطقۀ کوهستانی غورمهاجرت مينمايند، ازاين 

ياد " بنی اسرائيل"و" بنی افغان"جائيکه آنها توسط مردمان همسايه  بنام 
 قبيلۀ 10جهت تائيد اين مطلب، شهادت پيامبراسدراس دربارۀ . ميشوند

اسرائيلی موجود است که اين قبايل اسير، متعاقبا فرارنموده و درايالت  
ت پناهگزين ميشوند که فکرميشود با ايالت  هزارۀ امروزی تطابق ارسري

اين موضوع درطبقات ناصری . داشته وغوريک قسمت آنرا تشکيل ميداد
يک اثر تاريخی دربرگيرندۀ معلومات زياد، بشمول يک گزارش مفصل (

نيزآمده است که درزمان ) در باره اشغال اين منطقه توسط چنگيزخان
، مردمانی درآنجا زندگی ميکردند که بنام بنی سلسلۀ بومی شنسبی

 همجوار اسرائيل ياد شده وبعضی ازآنها بطوروسيعی درتجارت با مناطق
.مصروف بودند  

 
درحدود  اين مردم درزمانی که محمد رسالت خويش را منحيث پيامبرخدا

در .  م اعالن نمود درمنطقۀ غوردرشرق هرات، مسکن گزين بودند622
ه خالد بن وليد يکی ازسران قبيلۀ قريش با بشارت دين اين زمان است ک

پيام اين . جديد بنزد آنها آمده وايشان را به دين پيامبردعوت مينمايد
حواری عرب ظاهرا تقويه کننده اين امرتوسط بعضی ازمردمان افغان 

است که آنها اصال يکی ازقبايل عرب بوده، سرنوشت ايشان با اسرائيلی 
 قبيلۀ ميباشند که به اسارت برده شده 10شته وازجملۀ های سوريه ربط دا

باينترتيب رسالت خالد بهنگام برگشت بنزد پيامبرو بهمرای هيئتی . بودند
 نفر 76 نفرنمايندۀ مردم افغان وپيروان آنها که حدود 7 يا 6مرکب از

رئيس يا رهبراين گروه، قيس يا قيش نام . بودند، بدون موفقيت نبوده است
.تداشته اس  

 
عنعنات ورسوم اين مردم طوری بود که قيس وهمراهان موصوف درراه 
پيامبرآنقدرموفقانه ميجنگند که محمد بهنگام بازگشت ايشان بخانه، آنها را 

با تحايف قشنگ رخصت نموده؛ ازشجاعت آنها تقدير، درمورد آنها دعای 
ن ملک خيروپيشگويی آيندۀ درخشان بمردم آنها نموده ووعده داده که عنوا
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ميتواند " ملک"کلمۀ . (برای هميشه نصيب روسای ايشان باشد) يا شاه(
درزمان حاضر، اين عنوان پائين ترين . ظاهرا مختص قبايل افغان باشد

درجۀ امتيازدربين افغان ها، پتان ها وغلزی ها، يا بعبارۀ ديگر، مردمان 
تاجکها، دربين " کالنتر"اصطالح : دربين فارسی زبانان. پشتوزبان است

درهر . دربين ترک ها معمول است" افسقال"دربين هزاره ها و" مهتر"
درعين ). ميباشد" بزرگی"يا " رياست"صورت، اين کلمه نشان دهندۀ 

زمان، پيامبربه نشانۀ الطاف خاص وامتياز، نام عبرانی قيس را به نام 
قيدۀ عربی عبدالرشيد تبديل نموده واورا ترغيب مينمايد تا درراه تغييرع

اصطالحی (را اعطا مينمايد " پهتان"مردمانش بکوشد وهم برايش عنوان 
تا ) که عدۀ آنرا يک واژۀ سوريائی دانسته ومعنی سکان کشتی را ميدهد

.رهنمای مردمان خويش باشد  
 

قرنها پس ازاين واقعه، تاريخ افغانها منحيث يک مردم مشخص درپردۀ 
 سال قبل، افغانها به 400 يا 300ابهام قراردارد وقرارمعلوم فقط حدود 

وتاريخ خويش ميپردازند تا شکل وچسبندگی ای ) نسب نامه(جعل شجره 
به مردمان بسيارمخلوطی بدهند که درنتيجۀ تشنجات سياسی وانقالبات 

سلسلۀ يکجا شده ودرجريان سده های قبلی درقلمروی بهم آميخته اند که 
 مختلف که بعضی از اقوامی ازامروز بنام افغانستان ناميده ميشود؛ تنوع

.ايشان باشندگان اصلی يا قديمی وديگران تازه واردان ميباشند  
  

که فعال مسکن (ازينکه چه وقت افغانهای غورپيشروی نموده ودرکندهار 
بآنهم ازنوشته های تاريخ . متوطن شده اند، معلوم نيست) اصلی آنهاست

هفتم  (اسالمیول عصرنگاران قديمی اسالمی معلوم ميشود که درسدۀ ا
 در. ايالت سيستان توسط مردمان هندی اشغال ميشود) ويا هشتم ميالدی

درآنزمان، . آنزمان وسعت سيستان بمراتب بيشترازاندازۀ امروزی آنست
سيستان يا سجستان طوريکه درکتب بومی نوشته شده متشکل ازدهانۀ 

ه کو سلسله ی توبه درشرق تا بهکوههايدرياهای ترنک وارغسان وسلسله 
های نی بندان و دشت نااميد درغرب، ازواديهای دريای هلمند وارغنداب 
 در. درشمال تا سلسلۀ خواجه عمران ودشت بلوچستان درجنوب بوده است

واقعيت، اين منطقه دربرگيرندۀ اياالت  درنگيانه  و اراکوزيای نويسندگان 
کائی درحدود پس ازهجوم مردم س(دها، درنگيانه بع. يونانی بوده است
پس ازهجوم مردم گندهارای (بنام سجستان واراکوزيا ) قرن اول ميالدی
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 ) خويش، کمی پس ازغلبه يونانی هاقومهندی واز پا درآوردن مردمان هم
.بنام گندهار ياد ميشوند  

 
درزمان هجوم عرب باين مناطق، باشندگان آن تنها مردمان هندی نبوده 

 های بومی وقبايل مهاجری دارای منشای )فارسيوان(بلکه درآنجا، پرشين 
نامهای اين ايالت ازقبيل سکيستان، سگيستان، . سکائی نيزموجود بودند

سجيستان وسيستان نيزاشتقاق ازسکا است که شايد همين مردمان سکای 
يا آمو، " سکا مسکونين هامو"هامو ورگه، متذکره درجداول داريوش، 

کلمۀ  بعدی شکل يونانی .  باشد)نام قديمی مسيرپائينی دريای اکسوس(
وخش است که نام قسمت عليای اکسوس درنقطۀ اتصالی با دريای پنج 

. ميباشد  
 

اين احتمال وجود دارد که درجريان تهاجمات نظامی مکرراعراب از 
 جديد باين منطقه آورده شدند که اقوامجانب پرشيا بمقابل سند، يک تعداد 
 ن موجود بوده وتغييرات عظيمی درتشکيل کنندۀ قسمت جنوبی افغانستا
درآغازقرن دهم ميالدی درايالت . ترکيب باشندگان آن رخ داده است

نام قديمی نيمۀ جنوب افغانستان، طوريکه کابلستان نيمۀ شمالی (زابلستان 
 مختلف وگويندگان زبانهای مختلف مسکون بودند که اقوام) آن بوده است

د منشا و تشخيص آنها متحير درآنزمان، حتی نويسندگان عرب درمور
.مانده اند  

 
باينترتيب ميتوان نتيجه گرفت که افغانها بهنگام پيشروی بسوی کندهار، 
که با تمام احتماالت منحيث استعمارگران نظامی وبا معيارهای خالفت 

عربی اقدام نمودند، دراول خود را با زورسالح تحميل نمودند؛ اما بتدريج 
ت دراقليت بودند با مردمان مناطق اشغالی مخلوط بعلت اينکه ازنگاه کمي

بآنهم، آنها منحيث اشغال . گرديده ودرنفوس عمومی کشورجذب گرديدند
ی قومعنوان ) دراثرازدواجها(گران بهنگام مخلوط شدن با مردمان محلی 

اين نظريه. خود را حفظ نموده وتوسط آن خود را مشخص ميساختند  
ده درجداول نسب نامۀ آنها که فقط دراين می تواند توسط شواهد ارائه ش

اواخرو پس ازقرنهای طوالنی غلبۀ اعراب براين مناطق جعل گرديده، 
.تقويه واثبات گردد  
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افغان باندازۀ ) نسب سازان(افسانه ها وتصورات مورخين وشجره نويسان 
کافی بيمعنی ومزخرف بوده وداليل آنها بطورشگفت آوری درهم وبرهم 

 ،ی کاوشگران محتاط، دارای ارزش بسزائی منحيث رهنمااست؛ اما برا
لذا نسب سازان افغان از . برای يک نتيجه گيری درست وصحيح ميباشند

يک قيس که قبيلۀ آن اصال ازنگاه کميت وقدرت نيززياد مهم نبوده، تمام 
مردمان پشتوزبان افغانستان را، قسما ازطريق توارث مستقيم وقسما از 

با درنظرداشت مشابهت زبان ) فرزندخواندگیپتيشن يا ادا(طريق تطابق 
.و سلوک اجتماعی، استخراج کرده اند  

 
آنها ميگويند که قيس با دخترخالد بن وليد ازدواج ميکند وازاين ازدواج، 

اين نامها بخودی خود . سه پسربه نامهای سربن، بتن وغرغشت بدنيا ميآيد
 ت ازنقطۀ نظرقوميقوماراين بسيارقابل مالحظه ونشاندهندۀ ترکيب وساخت

.ميباشد که درجريان اين رساله بآن خواهيم پرداخت  
 

طوريکه آنها خودرا با امتيازخاص ودر (افغانهای اصيل يا بنی اسرائيل 
خودرا ازنسل سربن از ) ديگرباين نام ياد ميکننداقوام مقايسه با تمام 

رجون ازش. طريق دو پسرموصوف بنامهای شرجون وخريشون ميدانند
پنج طايفه يا قبيله بوجود ميآيد که اساسی ترين آنها بنام شيورانی ياد می 

کند . ازخريشون سه طايفه بنامهای کند، زمند و کنسی بوجود ميآيد. شود
. به خاخی وغوری تقسيم شده ودربرگيرندۀ طوايف مندرو يوسفزی است

.تمام اينها فعال دروادی پشاورسکونت دارند  
 

يرپائينی دريای ارغسان ودرپشين يا فوشنگ درسالهای زمند اصال درمس
آنها متعاقبا توسط قبيلۀ ديگرافغان .  م مسکون شدند630 هجری يا 9 يا 8

اما . بنام ترين  بيرون رانده شده وبتعداد زيادی به ملتان مهاجرميشوند
 رئيس قبيلۀ آنها بنام خوشگی يا خوشگری ازطريق غزنی وکابل به

.  جوارهندوکش مهاجرشده ودرآنجا مسکون ميگردندغوربند و واديهای
در زمان امپراطوری بابر، اکثرآنها درلشکرهای او به هند رفته ودر 

بعضی ازآنها دروادی پشاور . کسور نزديک الهورسکونت اختيارميکنند
. باقی ميمانند، جائيکه قريۀ خويشگی مسکن اصلی آنها را نشان ميدهد

درغوربند وکوهستان کابل وجود دارند و هنوزهم تعدادی ازاين طوايف 
.حاال بنام های خوشکری يا کوچکری ياد ميشوند  
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کنسی مدتها قبل بهندوستان وديکان مهاجرت نموده وحاال درافغانستان 
شناخته نميشوند، بآنهم بعضی ها ميپندارند که شنواری ها متعلق به آنها 

.ميباشند  
 

ل فرعی ديگرتقسيم ميشوند که نام اين قبايل متعدد بيکتعداد طوايف وقباي
يکی ازقبايل خاص افغان . های تعداد زياد آنها واضحا منشای هندی دارد

اولين بنيانگذارحکومت مستقل (که بنام ابدالی ياد ميشود پس ازاحمدشاه 
درانی شامل طوايف سدوزی، پوپلزی، . بنام درانی ناميده ميشود) قوماين 

خانه . ، اسحاق زی و خاگوانی استبارکزی، الکوزی، اچکزی، نورزی
ومسکن ثابت آنهاواليت کندهارياايالت قبلی گندهارا دراوايل قرون ميالدی 

بآنهم . بشمول منطقۀ هزارۀ فعلی بامتداد درياهای هلمند و ارغنداب ميباشد
اعضای هرطايفه، بتعدادکوچکتر، درتمام  منطقه، الی کابل وجالل آباد 

اکثرا بحيث زمينداران بزرگ ويا سرداران نظامی پراگنده هستند؛ اما آنها 
دراين مناطق مسکن گزين ساخته شده و مردمان بومی اين مناطق و 

) سرف(بخصوص جوامع زراعتی آنها تا هنوز، اجاره داران يا خدمۀ 
.آنها ميباشند  

 
طايفۀ سدوزی اولين شاهان سلسلۀ درانی وطايفۀ بارکزی اولين سلسلۀ 

سلسلۀ شاهان درنسل سوم پس . ان را ايجاد نمودنداميران يا ديکتاتور
ازدوران طوالنی انارشی ومجادله که فورا پس ازمرگ اولين شاه آنها 

سلسلۀ اميران کامال بکمک مستقيم حکومت . ظهورنمود، خاتمه يافت
برتانيه تا به جانشين چهارم آن يعنی يعقوب خان بدنام و رسوا رسيده 

.است  
 

اين نام بصورت . نها يعنی سربن مراجعه ميکنيمحاال به جد بزرگ افغا
 خورشيدی يا قوم(آشکار، يک تقلب ويا شايد يک نسخۀ بدل سوريابنز

بعين ترتيب، . باشد که حاال درهند توسط راجپوت نمايندگی ميشود) شاهی
نامهای پسرانش خريشون وشرجون ونواسه اش شيورانی بطورواضح، 

منی کريشن، سورجن و شيورام های راجپوتی وبره اشکال متغييرنام
.هستند  

 
اگرما بتاريخ قديم اين مناطق مراجعه کنيم خواهيم ديد که چطورنسب 

قبال گفتيم که درجريان قرن .  افغان نام سربن را اختراع کرده اندسازان

 16



ايالت سيستان که درآنزمان شامل واليت ) قرن هفتم م(اول اسالمی 
ندی بوده ومورد هجوم اعراب موجود کندهارنيزبود، مسکن مردمان ه

همچنان ازتاريخ ميدانيم که . قرارداشت) برای تسخيروگرويدن باسالم(
بغيرازانتقال وبيجاشدن مردمان که دراثرهجوم قبلی گروههای سکائی  

ازشمالشرق ودرحدود دوقرن قبل ازآن ويا درجريان قرن پنجم وآغاز (
بسيارقوی مردمان بوقوع پيوسته است، يک مهاجرت ) قرن ششم ميالدی

خابه های آن به آهندی ازسواحل غربی اندوس به وادی هلمند ومسيرش
 خود شان که درآنجا مسکون بودند، صورت گرفته قومطرف مردمان هم

.است  
 

قرارمعلوم اين مهاجرت کتلوی جت ها و کاتی ها به وادی اندوس تقريبا 
. بوده استهمزمان با سرازيرشدن قبايل ديگرسکائی از فراز هندوکش 

جت ها و کاتی ها حاال بطوروسيعی درنواحی قبال اشغالی آنها در جت 
نفوس زراعتی پنجاب ودر کاتی  کاتيوار يا  کاتی ياور ) گجرات فعلی(

. ديده ميشوند  
 

جت درافغانستان بنام گجرشناخته ميشود که يک اصطالح هندی وافاده 
قۀ يوسفزی وبخصوص کنندۀ گله بان ودهقان بوده وبتعداد زيادی درمنط

.درتپه زارهای سوات، بونير و باجوريافت ميشوند  
 

کاتی منحيث يک مردم مشخص درافغانستان شناخته نميشوند، بآنهم 
ظاهرا آنها اثرات خويش را درناحيۀ کتواز درجنوبشرق غزنی ودر 
بعضی نواحی قبيلۀ غلزی که دارای نامهای کوته خيل و کاتی خيل 

.ه اندميباشند، باقی گذاشت  
 

اين کتلۀ مهاجران هندی که ازاندوس به هلمند مهاجرت کردند دارای 
آنها ازترس تهاجم سکائی ها فرارنموده، منطقۀ . مذهب بودائی بودند

بومی خود را گذاشته و فقط مقدس ترين موجود معنوی خويش يعنی  
اين اثرکه يک ظرف تراشيده شده . را با خود آوردند" آب بودا-ظرف"

 م ديدم 1872وقتيکه من آنرا در(بزتيره و مارپيچی شکل است برنگ س
دريک معبد کوچک گمنام ) وممکن است هنوزهم درعين حالت باشد

. اسالمی درچند قدمی خرابه های کهنه شهر، کندهارباستانی قرارداشت
نياکان بودائی های که آنرا بآنجا انتقال داده اند مدتها قبل مسلمان گرديده 
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اين اثرمقدس نيکان ايشان که بدون . ا ازدست داده اندوهويت خويش ر
شناخت و مواظبت باقی مانده، اکنون با کتيبه های عربی پوشانيده شده 

ودريک کنج گمنام وفراموش شده نزديک به جائی قراردارد که زمانی با 
حاال تاريخ آن فراموش شده . حداعالی حرمت واحترام، مراقبت ميگرديد

ن، برای مسلمانان متعصب امروزی کامال بی مفهوم وهمانند مالکان آ
شمرده شده ونام " مومنين"برای اين مردم کافی است که درقطار. است

اثرات اسالم درامحای امتيازات طبقاتی، . پرافتخارافغان را حمل کنند
آثارباستانی و کاهش تمام مسلکها بيک اخوت عام دينی بسيارقوی بوده 

.است  
 

اندوس مهاجرت نموده ودرهلمند مسکن گزين شدند، مردمان هندی که از
. توسط مولفين يونانی بنام گنداری و ايالت آنها بنام  گنداريا  ياد شده است
نويسندگان هندو آنها را گندهاری و ايالت ايشان را سندهو گندهارا ناميده 

ه اين مهاجرين قديمی نه تنها نام گندهار يا  کندهار و يا  کنداهار را ب. اند
مرکزجديد سکونت خويش دادند وفرمانروائی کردند بلکه در حقيقت پس 

اين . ازده قرن، يک مستعمرۀ قوی را دوباره بخانه اوليۀ ايشان فرستادند
مهاجرين برگشتی که کامال غافل ازمادروطن خويش وتجديد شده بواسطۀ 

 را ان وديگران يکسان عمل نموده وبدون تفاوت، آنهاقوماسالم بودند با هم
.مورد طعن و لعن قراردادند" هندوها"منحيث کافران و  

 
های خاخی و غورياخيل از واليت  مهاجرت يوسفزی و مهمند با افغان

دراينجا کافيست . کندهار به وادی پشاوردر فصل بعدی توضيح ميشود
داليلی نشان داده شود که چرا شجره سازان افغان نام سربن را برای نام 

 قبيلۀ اصلی ازآنها بوجود آمده به جد بزرگ آنها يعنی جد اوليه ايکه سه
ی مردم راجپوت بوده قومسوريابنزازيکطرف عنوان امتياز. قيس داده اند

که افغان ها دربين آنها جذب شدند و ازطرف ديگراين عنوان در آنزمان 
افزون برآن . دارای حرمت بلندی دربين مردمان آن مناطق بوده است

مهم بوده است، بحيث يک  يرندۀ مردمان زياد وچون اين نام دربرگ
.عنوان نياکان ايشان انتخاب شده استباصطالح مناسب،   

 
بآنهم درانتخاب اين نام، هيچگونه سعی بعمل نيامده تا منشا ويا نفوذ اين 
اصطالح ويا مردمانی که اين عنوان بآنها اطالق ميشد، زنده نگهداشته 

جراين واژه ويا عمدتا ، نفوذ دين جديد دليل آن شايد قسما شکل منز. شود
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های هند وافغانهای مقايسۀ رسوم وخصوصيات ملی راجپوت. بوده باشد
افغانستان نشان ميدهد که شباهت شگفت انگيزی دربين اين دو مردم 

طورمثال قوانين مهمان نوازی، حمايۀ پناهنده، تحميل انتقام، :وجود دارد
با بيوۀ برادروغيره که توسط حسادت حرمت زنانه، حق شوهری برادر

منحيث خصايل قومی ايشان، ميتوان . کودهای متنوع تعين گرديده است
، تمايل واعتياد به )ياغيگری (ازمعنويات جنگی وکنترول ناپذيری

، حسادت حرمت قومیشرارت وفساد، نااستواری وتزلزل اراده، غرور
 که تا قومی و کرامت شخصی، ومعنويات سلطه جوئی وتحکم نام برد

اندازۀ زيادی دربين هردومردم يکسان است؛ با وجوديکه اين دومردم تا 
اندازۀ زيادی توسط اديان برهمنی واسالمی ودرفواصل بعيد ازهم، جدا 

بعالوۀ اينها، شباهت های فزيولوژيکی راجپوت های هند با . گرديده اند
.ان افغان ايشان، بسياربرجسته ميباشدقوميهودها  نسبت به هم  

 
افغانها اکثرا توسط مسلمان های آسيای صغيروکشورهای غربی بنام 
سليمانی ياد ميشوند که ظاهرا مربوط به محل سکونت آنها درسلسله 

احتمال زياد وجود دارد . کوههای سليمان بوده ونادرست پنداشته ميشود
چنانچه توسط (که اين نام با سوليمی باستانی سوريه ربط داشته باشد 

و درزمانهای قديم با اسرائيلی های آن منطقه ) يزذکر شدههرودوتس ن
بعيد نيست که بعضی ازاين سوليمی ها که يکجا با . مخلوط شده اند

اسرائيلی ها باسارت برده شده بودند مخلوط گرديده ودرسرگردانيهای 
دراينصورت ميتوان فرض نمود که بعضی . بعدی آنها سهيم شده باشند

 غورموجود بوده واين فرضيه ميتواند رسالت خالد ازآنها دربين افغانهای
بن وليد با اين افغانها را واضح سازد که سوليمی يکی ازمردمان عرب و 

درحقيقت ممکن است که سوليمی باستان وافغان .  خالد بوده باشدقوماز
های معاصر، اصال يک مردم بوده و بنی اسرائيلی ها دربين آنها مهاجر 

نکه بهنگام اولين سکونت ايشان درغور، آنها هميشه بعلت اي. بوده باشند
.سخن گفته اند" بنی اسرائيل"و " بنی افغان"بطور جداگانه از  

 
مردمان هند وعموما شرق، بصورت عام، افغانها را يکجا با تمام مردمان 

بعضی اوقات آنها را روهيله نيزمی . پشتوزبان ديگر بنام پتان ياد ميکنند
 بطوردرست تنها برای پتان های حقيقی، بوميان روه نامند، اما اين نام

يا کوه نشينان حقيقی قابل تطبيق است که درفصل ) زمينهای کوهستانی(
افغان ها بندرت دربين خودشان و در . پتان بطورمفصل توضيح ميشود
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اينها بطورساده خودرا افغان و .مناطق خودشان، خودرا باين نام ياد ميکنند
يک اصطالحی (ويا درانی ) بصورت عام تلفظ ميشودطوريکه (يا اوغان 

 م 1747که فقط با ظهورحاکميت مستقل آنها تحت قيادت احمدشاه در 
بواسطه همين نام نيزمردم هند اين مردم را منحيث . ياد ميکنند) بميان آمد

افغانها قبول دارند که آنها پختانه . نمايندۀ يک حکومت مشخص ميشناسند
ميباشند ليکن آنها در اصرار باالی )  پتان استشکل هندوستانی آن(

) يا پختانه، واژۀ که دربين ايشان معمول است(تفاوت بين افغان وپتان 
درواقعيت، طوريکه آنها ميگويند، هرافغان يک پختون . محتاط ميباشند

اين تفاوت . است ليکن هرپختون يا پتان يک افغان نميباشد) مفرد پختانه(
يک .  مختلف ومنشای مختلف کامال بجاستاقوام برای مردمان دارای

افغان يک پتان محسوب ميشود چون او باشندۀ  منطقۀ پتان است که  تا 
. گرفته است اندازۀ زيادی با مردمان آن مخلوط شده وزبان آنها را فرا

مردمان اين منطقه نيز بسهم خود مذهب وتعداد زياد رسم ورواج افغان 
 اکثريت قبايل هنوزهم يکتعداد رسوم وعنعنات بآنهم. هارا پذيرفته اند

. خاص و باستانی خويش را با وجود گرويدن بدين اسالم حفظ نموده اند
بآنهم اين موضوع . تحقيقات بيشتر اين موضوع خارج اين رساله است

.دلچسپ بوده و به زحمات تحقيق آن می ارزد  
 

وخاص دربين چندين ازآنچه گفته آمديم می بينيم که افغانها يک مردم جدا 
مردم ديگربوده ويکجا با ديگران نفوس مناطقی را ميسازند که حاال پس 

مينامند ونسل " بنی اسرائيل"آنها خود را . از ايشان نامگذاری شده است
بطورمنظم تا قيس، جد بزرگ آنها ) ملک تالوت(خويش را ازشاه ساول 
.درافغانستان، ميرسانند  

 
حاضرمشکل است، بآنهم فکرميکنم، تعداد آنها تخمين تعداد آنها درزمان 
آنها درطول چند قرن ازاعتباربلندی دررابطه به . بيشترازيک مليون نباشد

ند، چون بطوروسيعی درلشکرکشی های ه اخصايل نظامی برخوردار بود
. تمام مهاجمان واشغالگران هند ازشمالغرب ويا شمال استخدام شده بودند

های اين مردم در حصص مختلف شبه جزيرۀ هند تعداد زياد آثارو نشانه 
يافت ميشود، آنها درقرن سيزدهم، سلسلۀ از شاهان را در دهلی ايجاد 

اما اينها فقط در جريان نيمه قرن گذشته دارای اهميت واقعی . نموده بودند
گرديدند وآنهم بعلت تصادف تمايل ناگهانی وغيرمترقبۀ آنها نسبت به 

آنها منحيث يک . مطلقۀ آنها درمنطقه بوده استآزادی، همراه با سلطۀ 
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مردم هميشه ازنقطۀ نظربيدينی وبيوفائی، تمرد و بی قانونی، خيانت، 
افغان بی "وحشت و بيرحمی  رسوا وبدنام بوده اند؛ تا حدی که گفتار 

منحيث يک ضرب المثل دربين مردمان همسايه مروج گرديده و " ايمان
نه تنها در ) حيث يک ارزيابی واقعیمن(بطورعجيبی توسط خود آنها 

تا . معامله با بيگانگان بلکه دربين خودشان نيزمورد قبول و تائيد است
جائيکه تاريخ آنها منحيث يک مردم مستقل وحاکم نشان ميدهد، خصايلی 

زيرا ريکارد . که بآنها نسبت داده شده بهيچوجه دروغ وافترا نبوده است
بيرحمی وحشيانه، وظلم  و ستم که سياهتری ازسوء حکومت، شرارت، 

عاليم دورۀ حکومت افغانان مستقل است، بمشکل ميتواند دروقايع ساليانۀ 
.دولتهای مستقل زمان حاضرويا درآنزمان دريافت گردد  

 
درفصل بعدی نظری ميافگنيم بتاريخ آنها ازوقتيکه برای اولين بارمنحيث 

. دنيا معرفی گرديدند خودشان بقوميک مردم مستقل تحت قيادت شاهی از
 سال؛  واين بررسی نشان خواهد داد 130آنهم زمانی درازی نيست، فقط 

برای اکثريت حقايق و . که آنها برای کشورخود و مردم خود چه کرده اند
ارقامی که درفصل بعدی ميآيد، من مديون مک جورج گزيتر افغانستان 

) يخ و جغرافيه آنيک مخزن کامل معلومات دربارۀ آنکشور، قبايل، تار(
.ميباشم  
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  تاريخ افغان ها-فصل سوم 
 

 د بطورمساويانه درشدرآغازقرن گذشته که افغانستان بنام خراسان ياد مي
  طوريکه کابل و؛پارس تقيسم گرديده بود بين امپراطوری های مغول و

هردو . ها بود ها وهرات وکندهارمربوط پارس غزنی درتصرف مغول
طوری برای مدتهای طوالنی بغرض اشغال نيمۀ ديگرتالش نموده امپرا

 کندهاربربنياد تفاوت هرات و. بارها دست بدست گرديده است وکندهار
وترس ، نزديکی بمرکزقدرت )سنی وشيعی(های قومی، زبانی، مذهبی 

 امپراطوریا پارس نفرت داشتند؛ درحاليکه بسختگير ومت هایحک از
تا اندازۀ ومنافع تجارتی، مذهبی ،  قومیشابهات تقسما بربنياد  -مغول 

 - آنها  نسبتا معتدلهایزيادی بعلت فاصلۀ زياد ازمرکزقدرت وحکومت
.احساس وابستگی مينمودند  

 
 ، ثبات وبودهبآنهم مدتی بود که مشعل هردوامپراطوری روبخاموشی 

يکی کندتروديگری (های خود  وهريک با قدمازبين رفته استواری آنها 
های کندهار  ، غلزیوقتدراين. نزديک ميشدند نهائی نابودیب) عترسري

 بدينجهت قوتهای وميدهند  نشان نارضائيتیدرمقابل فرمانروائی پارسها 
  ونخشونت جنراالاما . مطيع ساختن آنها فرستاده ميشودبيشتری برای 

  میآنهامقاومت  واوضاع وخامت بيشترشدن  موجب ی پارسسربازان
 قيام بره  تحت قيادت ميرويس ب ها غلزی م1707ه درسال گردد تا اينک

را ازکندهاربيرون  آنها، سربازان  حاکم پارس را بقتل رسانيده،خاسته
.رانده وخود را حاکم مستقل کندهاراعالم ميکنند  

 
 نمونۀ ،ندوهای هرات که بنام ابدالی ياد ميش درجريان يک دهه، افغان
حاکم نموده،  اسداهللا خان سدوزی قيام تحت قيادت وکندهاررا تعقيب نموده

.کنندرا حاکم مستقل آن واليت اعالم مي خود و پارس را خلع  
 

وضع درقسمت افغانستان غربی تا پايان ربع اول آنقرن به اينترتيب باقی 
.ميماند  

 
مشهور سردار(پارس بنام نادرارتش همزمان با اين تحوالت، يک جنرال 

ودی منحيث يک فاتح بيرحم وخونخوار، وارد صحنه گرديده وبز) ترکمن
اوغلزيهای را که حاکم پارس بودند . هردو امپراطوری را درهم ميکوبد
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 م1732 ودرسال زدهبيرون رانده، هرات را تسخيرنموده، روسها راعقب 
کندهاررا پس ازيک محاصرۀ  پنجسال بعد،نادر. دگذارتاج شاهی برسرمي

 وبعوض آن شهرجديدی دريک ويرانطوالنی تسخيرنموده، شهرکهنه را 
وآنرا نادرآباد نموده ساحۀ باطالقی وحدود يک ميل بطرف شرق آن اعمار

قبايل ها و  کندهار، اويک قوۀ بزرگی ازغلزیۀبهنگام محاصر. نام مينهد
افغان جمع آوری نموده، مناطق همجواررا غارت، مردم را واداربه ديگر

طرف کابل وشمال هند ه بکندهار، سقوط شهرپس از اطاعت وسرانجام 
قتل  ، اين فاتح پنجاب و م1747ده سال بعدتر، درسال . پيشروی مينمايد
 به زمانی) و تيمور قرن و رقيب چنگيز فاتح همشهورب(عام کنندۀ دهلی 

.ميرسدبسرحدات پارس با غنايم بيشمارجنگی که قتل رسانيده ميشود   
 

 او. بردمي را با خود ها هند يک فرقۀ قوی افغانه نادربهنگام لشکرکشی ب
فيصدی ميدهد وبعدا را فرمان درهرقبيله خانواده تعداد يک سرشماری 

با وی درنقاط معين آن تعداد بصورت مجهزوآماده، د تا اينمميمعين مقرر
موجود برای درک تعداد نفوس   سرشماری يگانه معيارآن. يکجا گردند
 ها درنظرگرفته میبوده وهنوزهم منحيث نشانۀ قوت قبايل آناين مناطق 

. شود  
 

. رددا رئيس قبيلۀ سدوزی قرارو  ابدالی يک اشراف ،افغانقشون دربين 
احمد  .دنهمراهی ميک را  سوار10000يک فرقۀ  احمدخان بوده و نام او
ش درقرارگاه کمپ شاهی افرادتعداد کمی از بابهنگام بازگشت ازهندخان 

 خزانه کاروانمسئول  و درعقب لشکر  اوفرقۀوقسمت اعظم قرارداشته 
با درنظرداشت  ،باخبرميشود بمجرديکه ازمرگ نادراو. وغنايم ميباشد

کمپ فرار نموده، با  خويش ازافرادبا همراه ها،  نفرت افغانها ازپارس
) که به کندهاررسيده است(غنايم وخزانۀ شاهی عجله خود را به کاروان 

.رسانيده وآنرا غصب مينمايد  
 

 بدست آورده تمام روسای مهم افغانستان وبلوچستان را اوبا غنايم وخزانۀ
اوفورا . خريداری نموده وباتفاق آرا بحيث شاه درکندهارتاجگذاری ميکند

را بنام احمدشهريا احمدشاهی بنياد  نادرآباد را تخريب وشهرجديد کندهار
ۀ آن اين شهربصورت عام بنام اولياما . گذاشته وآنرا پايتخت قرارميدهد

های  محلی است که افغاناين همان دهارياد شده وگفته ميشود که  کنيعنی
 را) شاهیآنها ب ارتقای يا وسيلۀ تصادفی(ه خزان کاروان غنايم وماجراجو
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 در اين شهربمقايسه با آنچه نادر ساخته بود بهتربوده و. غصب کردند
حدود دو ميل بطرف شمال آن  و شاهراه بزرگ دريک فضای بازمسير

ازيکتعداد خانه است  مجموعۀ ،دربهترين حالت آنين شهرا. قراردارد
که دربين ديوارهای مستحکم ساخته شده وفقط  گلی ومزدحمحقير های 

. ميباشد)بنام مقبرۀ بنيانگذارآن(دارای يک تعميرمهندسی   
 

ميکند؛ اين تاجگذاری " رانُد رُد " يا احمدشاهبه نام م1747احمدخان در
 گوهرنشان درۀ گوشواريعنی پوشيدن دالی عنوان ازرسوم خاص قبيلۀ اب

.گرفته شده استگوش راست ايشان   
 

 مقررکه توسط نادر(ميگيرد اودرسال بعدی، کابل را ازحاکم پارسی آن 
 26متباقی دورۀ . بخشدمی م استحکا وباينترتيب قدرت خودرا )شده بود

 او بطورمکرر. گذردميسالۀ او درجريان بدون وقفۀ اشغالگری وغارت 
زانۀ خويش را با هجوم متوالی هند ُپرنموده ونام قبيلۀ خودرا بلند می خ

اوبا اشغال مناطق ديگران، يک خط مشی يا نحوۀ زندگی را برای . سازد
 اوبه هنگام وفات،. جاه طلبی اشراف حريص و تجملی خويش ميگشايد

درشرق تا ) سند( که ازستليج واندوس ميگذاردامپراطوری را برجای 
جنوب دردرشمال تا بحرهند ) آمو(ارس درغرب، ازاکسوس دشتهای پ
دخترامپراطوردهلی را ) تيموروليعهد(خود  برای پسر  او.ردوسعت دا

 منحيث جهيزيه بدست راازدواج نموده وهمراه با اوالهوروتمام پنجاب 
به اينترتيب تمام حيات و زندگی احمدشاه دراشغال وغارتگری . ميآورد

ث يک سرباز تولد و بزرگ شده و منحيث يک منحياو. سپری می گردد
او برای مردم بيقراروبيقانون خويش، شغل . سرباززندگی ووفات مينمايد

اشغالگری و برای اشراف بی ثبات وجاه طلب خويش ساحاتی حاصلخيز 
 اما هيچ چيزی برای منافع اساسی. برای ارضای اميال آنها فراهم مينمايد

لوايح اوبرای حکومتداری چيزی جزيک قوانين و. کشورش انجام نميدهد
 باقی ميماند که قبال بود، با یمردم و کشوراو همانطور. تخيل بيش نبود

آنها را از يک  تفاوت اينکه غنايم و تجمل دربارجديد، تعداد زيادی از
زندگی چوپانی و آوارگی به يک دربار دارای آداب معاشرتی وعادات 

منحيث المجموع، ،دگی مردم وکشوراما شرايط زن. داينمميمسکونی جلب 
قرارمعلوم، آنها بطورمداوم کسانی بوده .  تغييرچشم گيری نمايددتوانمين

پول (اند بيقانون، بيقرار و جاه طلب و مردمانی بوده اند حريص ثروت 
. ، بدون اينکه کارصادقانۀ برای بدست آوردن آن انجام دهند)پرست  
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وم توسط غنايم بزرگ اين خصلت آخری منحيث صفت مشخصۀ يک ق
بدست آمده دراثرتهاجمات مکرروموفقانه شاهان آنها بيک نيروی بسيار 

 درحالی که ديگران بدون انکشاف، بدون سرک و. قوی تبديل شده است
.نده ابدون امنيت باقی ماند  

 
ووليعهد مورد نظراو، تيمورپسردومش،   وفات ميکندم1773احمدشاه در

ام شاه جديد، سرکوب مخالفت برادربزرگش اولين اقد. جانشين اوميشود
اوبعدا مصروف خوشگذرانی، . ميباشدکورساختن اوبواسطۀ  )سليمان(

عيش ونمايش مجلل زندگی دربارگرديده وحکومت کشوررا برای وزرا 
کابل انتقال داده ه پايتخت را ازکندهارب او. وحکام اداری خويش ميسپرد

 تقريبا به پايتخت دومی اود که نرا درپشاورسپری ميک اکثرا زمستان هاو
زيرا . کامل با سلطنت پدرش است تضاددرسلطنت تيمور. ميشودتبديل 

الحاق  و ، اقدامات بيقراروثروتجنون خزانه ، تهاجمات نظامی مکرر
  به زندگی تجملی و،دوامدار قلمروهای ديگران که خصلت پدرش بود

ی وخروس جنگی به کبوترباز و گی، به خنياگری درباروادعياشی خان
 ديگری ازبدنۀ امپراطوری بعد های اشغالی يکی واليت. گرددتبديل مي

 رکاری میُپ  تغذيه و نيز، طوريکه قبال ازهندباالخره خزانه. ميشودجدا 
اولين عاليم ظهورطوفان شده وعدم رضايت متداول ،  خشک گرديده،شد

به ولی ه شدران منفور تيمورمنحيث يک عياش و شهوت. گرددمينمايان 
امرديگری نشان ميدهد هر اين حقيقت بيشتراز.پدرش تحمل ميگرددخاطر

بسختی  احمدشاه توسط مردمش نگهداری ميشد درحاليکه امروزچطورکه 
 ساليان متمادی باعث یها صبغ و ها آشوب.توسط نامش شناخته ميشود

 صرفنظرازدرجۀ اهميت(معاصر قهرمانان طرفمفکورۀ مردم باستقرار
.دميشو) آنها  

 
بصورت   حوادث دهه کوتاه حکمرانی نادرشاه براين کشور،درواقعيت

بهتری نسبت به تمام دوران ربع قرن سلطنت مستقل درانی ها شناخته 
حاکمان  وتحت انقياد آوردتخريب کرد، که   اشغالگری بود،يکی. ميشود

 بصورت که دارای روحيۀ نسبتا متمدن بوده و کردمقرررا ای پارسی 
کرد، نی بود که ويران دزداديگری سردستۀ . ت ميکردندمطلق حکوم

اعمال وکرداريکی . پيروانش بود تابع ارادۀ پشتيبانان و ونمودغارت 
.بخاطرات سپرده شده وازديگری فراموش ميشود  
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وتعداد زياد پسران و ه  سال سلطنت وفات نمود20 پس ازم1793تيموردر
ان حاکم کابل، عباس حاکم ازجملۀ پسران او، زم. ردگذاميدختران برجا 

و محمود حاکم هرات  پشاور، کهندل حاکم کشمير، همايون حاکم کندهار
ه  آن چيزی است که ازامپراطوری احمدشاه درانی بۀ واين مجموعهبود

 کشميرکه کشورپختون   اين بود.ش باقی مانده استنهنگام مرگ جانشي
.بآن عالوه شده است  

 
 اعظم پدرش موفق به تاجگذاری میزمان شاه بکمک پاينده خان صدر

زيرک فرزند حاجی جمال بارکزی است که يکی  اين وزيرتوانا و. گردد
 در هدف او. بود از مهمترين طرفداران احمدشاه بهنگام تاجگذاری او

 طرفداری زمان بخاطراستعمال موصوف منحيث يک دست نشانده در
شاه ديری زمان ازتاجگذاری . ميباشدتحقق اهداف بلندپروازانۀ خودش 

 اوتوسط همايون درکندهارومحمود درهرات بمنازعه سلطنت نميگذرد که
اوفورا بمقابل کندهارمارش نموده وپس ازسرکوب او به . ميشودکشانيده 

گردد که با ميد ولی بعلت اغتشاش درکابل مجبوراينمميهرات پيشروی 
وجود ، آغا محمدخان موسس سلسلۀ مهنگامدراين . هرات مصالحه نمايد

تسخيرخراسان تقاضای واگذاری بلخ موصوف با . رسدميقاجاربسلطنت 
 درجملۀ الحاقيات حکومت کابل محسوب ی ظاهربصورتکه مينمايد را 
آن واليت را باميد دوستی با رد ندارا زمان که توانائی مقاومت . دوميش

 واگذاربه پارسها هند طرف بخودش  بعدیحکومت پارس و پيشرفتهای 
که امپراطوری درانی بربنياد غارت هند  و معلوم بودايرا برای  ز.دنکمي

 نميتواند بدون تغذيۀ دوامدارازين منبع پايان ناپذيرو گذاری شده  اساس
بغاوت به با ازدست رفتن بلخ، مردم پنجاب . پابرجا نگهداشته شود زنده و

 زمان جهيزيۀ زن تيمورضم امپراطوری گرديده وبرميخيزند که منحيث 
 که رنجيت سنگه را بحيث فرماندارخويش درالهورمقررهد  ميخواشاه
. نمايد  

 
 پاينده خان صدراعظم با دريافت لحظۀ مناسب برای ،دراين موقعيت ويژه

 ۀمعاملوارد ) می يابدکه اورا انعطاف ناپذيرتر (ۀ خويشخلع دست نشاند
اما  .را به تخت سلطنت بنشاندميشود که او ) برادرزمان(شجاع الملک با 

اعدام ش اين توطئه توسط زمان کشف گرديده وفورا پاينده خان را با رفقاي
 را گرفته و پس ازاين واقعه، فتح خان پسرپاينده خان جانب محمود. ميکند

ها، کندهاررا تصرف ومحمود را درآنجا  کمک بدست آورده ازپارسا ب
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نها اما آ فرستدميزمان لشکری برای تصرف دوبارۀ کندهار. دنکمينصب 
،  نمودهبطرف کابل مارشقوت بيشترمحمود با . دنگردميبه محمود تسليم 

اين شاه . ميکند ومتعاقبا چشمهای اورا کورساختهزمان راشکست وگرفتار
.گرددميکور، باالخره به لوديانه رفته ودرآنجا محبوس حکومت برتانيه   

 
ع محمود خودرا درکابل مستحکم نموده وپس ازآن پشاوررا ازدست شجا

فرار نموده به آنجا  که ازترس انتقامجوئی فتح خان خارج ميسازدالملک 
 قيام غلزيها ه ومتعاقبا بهاين واقعه درآغازقرن حاضربوقوع پيوست. بود

خورنداما ميآنها توسط فتح خان شکست . تبديل ميگردددرمقابل حکومت 
 هنگامی که. خورندميدوباره درسال بعدی قيام نموده وبازهم شکست 

، شجاع با جمع آوری قوتهای زياد بطرف کابل رددحمود بکابل برميگم
 ساليکه کمپنی هند شرقی دهلی را تسخير (1803ممارش نموده ودرسال 

 ،دراينوقت، قاجار. ی ميسازدانکابل را تصرف ومحمود را زند) مينمايد
که  او  اما حاکم خراسانکوشش مينمايدشاه پارس برای تصرف هرات 

 ،متعاقب آن حکومت هند. خوردمي، شکست ردرا بعهده دارهبری تهاجم 
 ،روسيه  ازمفکورۀ تهاجم هند توسط ناپليون بهمکاری الکساندراترسب

برقرارنموده وهيئتی تحت رابطه تصميم ميگيرد که با شاه شجاع الملک 
رياست الفنستون به پشاورميفرستد، جائيکه نمايندۀ برتانيه شاه درانی را 

 م1809اين واقعه درسال . ندرسانامضا ميبه با اومعاهدۀ ونموده مالقات 
. محسوب ميشودها با افغان ها رخداده واولين معاملۀ برتانوی  

 
دراينجا الزم است تفاوت برداشت دربارۀ اين مردم را که درآنوقت از 

افغان : درنظربگيريم) پس ازآشنائی تقريباهفتاد سال(ايشان داشتيم وحاال 
 مغرور، بی ثبات، -نواز، مودب و جوانمرد آنروزی های خوب، مهمان 

الفوک وفريبکاران خاين بوده؛ دربين آنها هيچگونه دين وايمانی وجود 
در . نداشته وهرگونه اعتمادی باالی سخنان ايشان منجربه فاجعه ميشود

حقيقت، نکتۀ آخری به واسطۀ تجارب گرانبها و درموارد متعدد باثبات 
.رسيده است  

 
ب معامالت فراموش ناشدنی درپشاور، فتح خان ازتعهد با شجاع به تعقي

سرباززده وبا تعقيب جاه طلبی های پدرش به توطئۀ اعادۀ دوبارۀ محمود 
منحيث (اواززندان فرارنموده وبا قرارگرفتن دردربارکندهار. اقدام ميکند

شجاع شکست . با تحت الحمايۀ خويش بمقابل کابل مارش ميکند) وزير
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 ماجرا پس ازمشکالت زياد و وا. ميگرددجبوربه ترک کشورم وخورده
رفته و لوديانه به ) زمان(باالخره به نزد برادرخود ، های مخاطره آميز

. محبوس حکومت هند يعنی کمپنی هند شرقی ميشوداوهم  
 

حيث صدراعظم، امور بتقررفتح خان  درکابل و با استقراردوبارۀ محمود
اين وزيردر حقيقت شاه . الحظۀ ميشودحکومت دستخوش تغييرات قابل م

فتح خان حاال بازی .  را داردد وشاه نقش يک نازپروردۀ عياش وفاسبوده
  او خصايل مردم خويش را بسيارخوب می.به پيش ميبرددلخواه خودرا 

 را مشهور های نسبی و اشکال مهمان نوازی خود با دادن آزادید ودان
خصی وضرورت تقويۀ موقعيت درعين حال اوغافل ازمنافع ش. ميسازد

 وآنرا با توزيع حکومتهای بسيارمهم محلی وواليتی دربين هخويش نبود
شهرت وقدرتی که توسط اما . زدساميپسران وهواخواهان خويش فراهم 

 می  ازتوجهی محمود دورنمانده وباعث حسادت او،فتح خان کسب شده
 ک چنين وزيري با برای درگيری بازرا  وقت ،بآنهم شاه مظنون. گردد

پارسها ازمدتی مصروف . ميماند وقت منتظردانسته وقدرتمند مساعد ن
. دنآورمي آنرا بدست م1816دخالت ودسيسه درامورهرات بوده و درسال 

فتح خان برای پاک کاری آنها فرستاده ميشود که با بخت خوب خود اين 
باعث  بآنهم اين موفقيت او. دميدهموثر انجام  بصورت بزودی و کاررا

.گرددميدشمنی بيشترمحمود وظهور حسادت کامران پسر موصوف   
 

 به بهانۀ ناچيزی، محمود اورا محبوس ساخته وبه کامران م1818درسال 
را  ، او فتح خان با فروکردن يک ميلۀ داغ درچشمکامران. تسليم ميکند

 وحشی با دستو  يک عمل وحشيانۀ که يک شهزادۀ جوان ؛ميسازدکور
دراثراين عمل، تمام روسای بارکزی، برادران . جام ميدهدهای خويش ان

محمود توسط دوست محمد ازکابل   ويزندخميپسران فتح خان به قيام بر و
 می توقفدرغزنی ) محمود وکامران(اين فراريان . بيرون رانده ميشود

 ؛ش بطرف هرات ميروند خويعلت عدم مقاومت طرفدارانه بنمايند، اما 
قتل . يران خود را با بدترين شکنجه ها بقتل ميرسانند اس،ولی قبل ازآن

 را رقم هاکه سرنوشت سدوزي فتح خان طوفان انتقامجوئی را برپا ميکند
 ميکند اما فدافتح خان زندگی خودرا در بازی ايکه آغازکرده بود . ميزند

بارکزی ها . دگردمی فاميلش آنرا نصيب  و اين فداکاری ضايع نگرديده
 درحالی دنآور ميکابل را تحت قيادت دوست محمد بدست م1826درسال 

. ميباشدکه شيردل برادر موصوف حاکم کندهار  
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 که دراثريک تصادف بوجود آمده بود، بعلتامپراطوری درانی 

 مند بنيانگذارآنورنيسلطنت . داينممي پس ازهفتاد سال سقوط بدحکومتی،
 سلطنت ضعيف .ميباشد، اشغال وغارت جاه طلبی يک دورۀ )احمدشاه(

. يکی ازدوره های خوشگذرانی، رکود وانحطاط بوده است جانشين او
محمود نيزيک   زمان، شجاع وبعدی ازقبيلسلطنت های ناپايداررقيبان 

 خيانت، شکنجه، تشنجات ومرگ بوده ،انارشی، اختالفاتکامال دورۀ 
 .دوام بياورد هيچ امپراطوری ای با چنين سابقۀ نميتواند تحمل و. است

افغان ها که با يک رشد سمارقگونه درمقام يک قوم حاکم قرار گرفتند، 
افغان . هيچيک ازخصايل الزم وضروری برای اين موقف را دارا نبودند

ها با عبورازيک زندگی وحشيانۀ کوچيگری دراين اواخر، هنوزبيسواد 
وبی تهذيب بوده و در بهم پيوستن منافع سايراقوام، جلب ودلجوئی آنها، 

آنها بعلت تماميت خواهی در . نده اامين وفاداری وپشتيبانی آنها ناکام ماندت
بين اقوام مختلف اين کشور، تنها مانده ودرجنگهای ذات البينی مشغول 

عاطفی وغيرقابل اطمينان بوده، نيزمناسبات آنها با همسايگان . نده اشد
.ردندونيا وپشتيبانی هيچيک ازقدرتهای شرق وياغرب را بدست حمايت  

 
اين . حاکميت آنهانه گردد اما ميباينترتيب امپراطوری درانی غرق ونابود 

آن يعنی ازسدوزی به بارکزی انتقال ی ديگره قبيلۀ حاکميت ازيک قبيله ب
. يدآ می وضع کشوربوجود با انتقال حاکميت تغييرات کاملی در. می يابد

را   جای خود،اهش. ميشودامپراطوری ازبين رفته وبه اميرنشينان تعويض 
مهم و با  تغييرات ،درپهلوی آن. به اميروامپراطوربه شهزاده داده است

 يعنی يگانه چيزی که ازامپراطوریبومی حکومت . ارزشی رخداده است
بوده و  حاکميت مرکزی کابل نوتابع يک مجموعۀ بهم پيوسته باقی مانده،

 فاميلندۀ آخرين نماي(کامران سلطۀ  مستقل هرات تحت ياست هایه رب
وکابل ) کهندل ورحمدل( شيردل وبرادرانش سلطۀ، کندهارتحت )سدوزی

پشاورهنوزدردست سلطان .  تقسيم گرديده استدوست محمدسلطۀ تحت 
 را منحيث حاکم تحت قيادت رنجيت سنگه واليتاواين  ( ميباشدمحمد

جريان اغتشاشات قتل فتح خان، کشميررا درسال  که در) بدست آورد
.وردمياسال بعدتربدست چهار را واليتن  وايم1819  

 
شناخته شدۀ پايتخت (هنگاميکه دوست محمد خان حکومت را درکابل 

قلمداد نموده و شده  رهبر مردمان تقسيم، خودرا آوردميبدست ) کشور
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  عربیۀاين واژ.  می گذارد را بخود)افغانستان اميراولين(عنوان امير
ها  عنوان نظامی توسط خليفه منحيث يکشته، را دا" فرماندار"معنی 
که  تی ابالغ ميشد وبه حاکمان اياالکاربرده شدهاميرالمومنين ببشکل 

متعاقب آن، اين عنوان منحيث يک . تابعيت خليفه يا مرکز را داشتند
 وه  کوچک اختيارگرديدمستقل والياتعنوان شاهزادگی توسط حاکمان 

.رديدبعدا بمفهوم تابعيت درسلسلۀ حاکميت استعمال گ  
 

چيزی شت،  دوست محمد که پايتخت را دراختيار دا،با قبول اين عنوان
. ورد آیمبيشترازيک برتری رسمی دربين روسای محلی مناطق بدست ن

 ودرواقعيت، هاوهيچگونه قدرت اضافی ويا غلبۀ قلمروی بدست نياورد
قدرت اومحدود به غزنی دريکطرف پايتخت وجالل آباد درطرف ديگر 

.دميباشآن   
 

 مناسبات ،دراين زمانيکه افغانستان دربين پسران فتح خان تقسيم شده بود
 يک قشون پارسی تحت م1834نبوده ودرسال دوستانه پارس بين هرات و

 ميکند هرات مارش طرفقيادت عباس ميرزا فرزند ووليعهد فتح عليشاه ب
  شجاعوقت،دراين. عقب نشينی مينمايدمصالحه با کامران ثريک اه اما ب

با يک   با ديدن حالت هرج و مرج درکشورميباشد،که درلوديانه مهاجر
بزرگ بغرض تسخيرسلطنت ازدست رفتۀ خويش بطرف کندهار  لشکر

را   شجاع کندهار با درخواست کمک ازکابل،درکهندل . ميکندمارش 
 کامران برادرزاده اما. ميکندبطرف هرات فرارميدهد و شجاع شکست 

اين سدوزی مايوس سرانجام،  .مينمايد او بسته را بروی اش دروازه ها
گردد ميبرگشت نموده وازطريق دشت سيستان رهسپارکالت ازهرات 

.جائيکه نصيرخان باو پناهندگی داده واورا به لوديانه می فرستد  
 

 اقدام ، اماگرددميها   قدرت بارکزیستحکامباعث ا پيروزی کندهار
واری شاه پارس را درمورد  واميد مايوس ساخته سدوزيها را،کامران

محمد  رد،هنگاميکه اين وقايع درافغانستان جريان دا. زدساميهرات زنده 
 با تحريک جنرال موصوف. ميگردداو فتح عليشاه جانشين شاه نواسۀ 

را   بطرف هرات مارش نموده وآن،سيمونيچ، وزيرروسيه درتهران
شويق سرهنگ فرقۀ تحت رهنمائی وتاين اقدام توسط . محاصره مينمايد

درعين حال درجانب . وتنجردرآنجا سرسختانه مدافعه ميگرددد پايلدر
تا مقابل سکها به پشاورميفرستد ه دوست محمد لشکری ب، کشور ديگر
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 با رضائيت شجاع گرفته و  که آنها ازحکومت کابل  را اندوسواليات
 سکها را درمنطقۀ جمرود نزديک ،ها ارتش افغان. ند، تسخيرنمايدبود
 اما دوست محمد با ترديد اينکه اين موفقيت او ميدهدهانۀ خيبرشکست د

 با ارتباط ميکندشايد باعث حسادت حکومت الرد اکلند گردد کوشش 
گرفتن با حکومت روسيه خودرا تقويه نمايد بدون اينکه تماس همزمان 

.قطع نمايدرا خود با حکومت هند   
 

ها وشکست سکها  ارس محاصرۀ هرات توسط پ يعنیاين دو واقعۀ مهم
 حکومت نگرانیدردوجانب متقابل سلطنت درانی باعث ، توسط افغانها

 سرالکساندربرنس منحيث نمايندۀ برتانيه م1837برتانيه گرديده ودرسال 
بکابل فرستاده ميشود تا مناسبات بين دوست محمد و رنجيت سنگه را 

 درکابل مستقری است که يک نمايندۀ انگليس باراين اولين . سازدبرقرار
کابل ه  روس بنام ويتکوويچ بنمايندۀ درپايان همين سال يک اما. ميشود
اواز راه . نداويک شخص مرموزبوده وبنحو مرموزی عمل ميک. ميرسد

 )کهندل خان( با حاکم آن ۀدرکندهار معاهد هرات وکندهار سفرنموده و
 موفق اوآنقدردرکابل. ميکندها امضا  بمنفعت پارسوبغرض دفاع هرات 

برتانيه منصرف ساخته وبا دورنمودن دوست از که توجه اميررا ميباشد
 که مذاکرات با نمايندۀ برتانيه را قطع ميسازدمحمد ازبرنس اورا متقاعد 

.کند  
 

 ماه وبدون کدام موفقيتی 4 يا 3درعين حال، محاصرۀ هرات که برای 
ايان يافته وبا ، متعاقب اقدامات بحريۀ برتانيه درخليج فارس پرددوام دا

در   شجاع الملک مهاجر، حکومت برتانيه،اثبات لجاجت دوست محمد
که اورا باميد  لوديانه را حاکم مستحق افغانستان دانسته وتصميم ميگيرد

ها درتخت  روس ها و يک متحد وفاداروحايل موثربمقابل پارسداشتن 
نبه م اولی، يک معاهدۀ سه جامنحيث گا. غصب شدۀ موصوف نصب نمايد

شجاع ازجانب خود معاهدۀ با رنجيت سنگه می بندد که . امضا ميرسده ب
حاوی واگذاری تمام مناطق اندوس به سکها است که ازافغانها گرفته بود 

ه که برای پيشروی برتانيه ب رنجيت سنگه ازجانب خود موافقه ميکند و
.طرف کابل ونشانيدن شجاع بجای دوست محمد مساعدت نمايد  
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  مناسبات برتانيه با افغانستان-ارم فصل چه
 

 شجاع الملک همراه با لشکراندوس تحت م1839دراولين روزهای سال 
کيان، پس ازيک مارش ظفرنمون ازطريق ) بعدا الرد(فرمان ُسرجان 

در " امپراطوری درانی"بوالن وارد کندهارگرديده ومنحيث وارث حقيقی 
درماه . تاجگذاری ميکند) اهبحيث ش(هشتم ماه می، با شکوه وجالل زياد 

بعدی، شجاع الملک با ارتش برتانيه بطرف کابل مارش نموده وغزنی را 
با سقوط غزنی، دوست محمد . پس ازيک محاصرۀ کوتاه تصرف ميکند

متعاقب آن، ارتش برتانيه درماه اگست داخل . بشمال هندوکش فرارمينمايد
باينترتيب . نصب ميکند" تخت نياکانش"کابل شده وشاه شجاع را درباالی 

اما اين پيروزی خيلی کوتاه . اولين پيروزی سياست برتانيه فراهم ميگردد
برای مدتی همه چيزروبراه بوده، طال و . مدت بوده وبا فاجعه پايان مييابد

اما بعلت مداخالت غير . عدالت برتانوی ها توسط مردم قدردانی ميگردد
ما وعدم درک آنها ازخصايل " نسياستمدارا"محتاطانه وغيرقابل توجيه 

اين مردم سرکش که ازهرنقطۀ نظربا مردم فروتن ومتواضع هندوستان 
.فرق دارند، تغييرات قابل مالحظۀ درتمام امور بوجود ميآيد  

 
با تمام شکوه وجالل نشانيده و " تخت نياکانش"ما يک شاهی را درباالی 

ا ازطريق سياست او را مالک امپراطوری درانی اعالم کرديم ولی بعد
مداران خويش اورا ازهرگونه قدرت مشروع وحتی ازخواهشات او در 

 قضاوت اشتباه آميزی که –مسايل بسيارناچيزوروزمره محروم ساختيم 
ازطرف ما بی اهميت پنداشته ميشد درحاليکه با درنظرداشت حساسيت 

.وغرورشاهان شرقی، غيرقابل تحمل وگستاخانه بود  
 

اه شجاع، دوست محمد با حاکم خلم بکابل برگشته و پس ازتخت نشستن ش
موصوف با زن ها ودو . تسليمی خويش را به نمايندۀ انگليس تقديم ميکند

با تبعيد . پسرش منحيث محبوس حکومت برتانيه به هند فرستاده ميشوند
متعاقب . دوست محمد، خطرناکترين وجديترين عامل دشمنی رفع ميگردد

يمی وظايف شاهانۀ خويش توسط نمايندۀ برتانيه آن، شاه شجاع برای تسل
اما خواهشات . انتظارکشيده وبيصبرانه منتظرخروج ارتش برتانيه ميباشد

اوبا نظرات حکومت برتانيه موافقت نمی نمايد، صرفنظرازاينکه مخارج 
نگهداری يک قشون بزرگ دريک فاصلۀ بعيد ازمرکزآنها يک مسئلۀ 

 شاه بعلت اتهامات وارده برحکومتش عالوه برآن،. بسيارجدی ميباشد
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جهت رفع اين مشکالت، تدابيری بغرض کاهش . سخت نگران بود
  پوليکه برای –تقاعدی سرداران يا مقامات عالی رويدست گرفته ميشود 

.خدمات نظامی پس از بقدرت رسيدن شاه پرداخت ميگرديد  
 

اعث نا اين تدابيرکه بمنظورکاهش مخارج اتخاذ گرديده بود، بزودی ب
رضائيتی دربين مقامات گرديده وآنها بطورآشکارعدم وفاداری وتهديد 

 در م1840تخميرايجادشده بواسطۀ تدابير . دشمنی خودرا اعالم ميکردند
بين اشراف وروسا درطول سال افزايش مييابد، اما توسط مسئولين ما 

ک درتحري) مالها(بعالوه، معلوم بود که واعظان . ناديده گرفته ميشود
درچنين اوضاعی، حکومت جيرۀ . مردم بر ضد ما بسيار فعال بودند

 اين امر. روسای غلزی دربين مناطق کابل وجالل آباد را نيزکاهش ميدهد
مانند جرقۀ آغازگرديده، بزودی شعله ور شده وماننديک حريق بزرگ 

غلزی ها با . دربين قبايل غلزی ازکندهار تا جالل آباد توسعه می يابد
همجوارکوهی وکوچی ها يکجا شده وارتباطات قشون برتانيه را مردان 

.درتمام جوانب قطع مينمايند  
 

مارش سيل ازکابل بطرف جالل آباد برای بازنمودن راه ودفاع دالورانۀ 
حوادث بعدی کابل و . اوازآنجا ازجملۀ وقايع وخاطرات مهم تاريخی است

نان خونخوار و  بدست دشمم1842عقب نشينی ارتش برتانيه درجنوری 
اما ما آنرا با سکوت استقبال . خاين نيزازجملۀ موضوعات تاريخی است

بهنگام بازگشت قشون برتانيه ازکابل، . نموده وبا پردۀ ماتم ميپوشانيم
.اختالف دردربارکابل اوج گرفته وشاه بقتل رسانيده ميشود  

 
 کابل بعدازاين حادثه، قشون انتقامگيرپالک درماه سپتمبرهمين سال به

اين قوا اسيران را . يکجا ميشود) که ازکندهارآمده(رسيده وبا قوای نات 
اقدام . نجات داده وپس ازانتقام شهرکابل درماه بعدی بطرف هند برميگردد

برجسته و درخشان نات وپالک منحيث مرهمی برای عالج زخم های 
 عقب مردم برتانيه بوده و مردم ما اين انتقام را منحيث جبران رسوائی

اما برداشت اين حادثه توسط افغان ها طور . نشينی فاجعه آميزمی پذيرند
افغانهاکه به زندگی خود ارزشی قايل نبوده و با صحنه های . ديگری بود

مرگ وتخريب عادت کرده اند، فقط بخاطردارند که يک قشون برتانيه به 
اين از . کشورآنها آمد، عقب نشينی کرد و به هنگام خروج نابود گرديد

جملۀ خاطرات پيروزمند آنهاست که درغرورقومی آنها ودرعقيدۀ تفوق 
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 درعين حال اين حوادث باعث. وبرتری طلبی آنها نسبت بما تجلی مييابد
.افزايش نفرت بيشترآنها ازما منحيث کافران وبيگانگان متجاوزميگردد  

 
ابل دربازگشت ارتش برتانيه به هند، دوست محمد رها گرديده وفورا بک
. ميآيد، جائيکه او زمانی منحيث يک اميربا آغوش بازپذيرفته شده بود
در . درعين زمان کهندل ازپناهندگی خويش درپارس بکندهاربرميگردد

اين وقت هرات هنوزدردست يارمحمد قراردارد که کامران را بهنگام 
باينترتيب، افغانستان دردست . تخليۀ قشون برتانيه از کابل بقتل رسانيد

.ارکزيها قرارميگيردب  
 

ماضرورت نداريم مسيرمغشوش حسادتهای فاميلی ومنازعات بين کابل، 
کندهاروهرات را تعقيب کنيم ويا درجستجوی داليلی بپردازيم که دوست 

کها به مقابل برتانيه درکمپاين پنجاب، بطرف اتک محمد بغرض کمک ِس
 8 در طول برای ما کافيست توضيح دهيم که دوست محمد. مارش ميکند

سال اول برگشت خود بکابل، صرف امير والياتی ازغزنی تا جالل آباد 
سه سال بعد، او پيشنهاد .  بلخ را نگرفته استم1851اوتاسال . ميباشد

 جواب مثبت  م1855اتحاد با حکومت برتانيه را مينمايد که درجنوری 
فرستاده اوپسر و وليعهد خود، غالم حيدرخان را به پشاور. دريافت ميکند

. ، يک معاهدۀ دوستی امضاميکندودرآنجا با ُسرجان الرنس کميشنرپنجاب
اگست همين سال، کهندل درکندهاروفات نموده واميرسه ماه بعدآنجا را در

قدم بعدی او اين بود که ميخواست هر . اشغال وبزيرسلطۀ خود درميآورد
شت؛ اما چه زودترهرات را بدست بياورد که مورد تهديد پارسها قراردا

باين ارتباط دوست . قبل ازينکه اواقدامی نمايد، پارسها آنرا اشغال ميکنند
او . محمد ازحکومت برتانيه تقاضای کمک برای تسخيراين واليت مينمايد

 با ُسرجان الرنس معاهدۀ م1857دراين رابطه به پشاورآمده ودرآغازسال 
ابل پارس کمی پس ازبازگشت موصوف، جنگ به مق. به امضا ميرساند

 14اعالن ميگردد؛ هيئت لمزدن به کندهارفرستاده ميشود جائيکه اوبرای 
.ماه در دربارحيدرخان وليعهد، باقی ميماند  

 
پس ازتخليۀ هرات توسط پارسها، هرات دراختيارسلطان خان بارکزی 

او در . ميباشد) پارس(قرارداده ميشود که دشمن اميرودست نشاندۀ شاه 
خانيکوف درهرات را  . گی روسی تحت رياست ايم هيئت نمايندم1858

مورد پذيرائی گرم قرارميدهد واين امرباعث مايوسی اميرازهرات می 
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 کندز م1859لذا اميرتوجهی خودرا بجهت ديگرمعطوف داشته، در. شود
راضم سلطنت خودساخته وتسليمی بدخشان را منحيث قدم بعدی دربهم 

 پس م1863خره هرات را درسال باال. پيوستن سلطنت خود تامين ميکند
اميربا اين پيروزی ميتواند در .  ماهه تسخيرمينمايد10ازيک محاصرۀ 

زندگی طوالنی، فعال و پرماجرای خويش بآرزوی قلبی خود يعنی يک 
 اوکامال مديون اتحاد و ،برای اين پيروزی. افغانستان پيوسته برسد

به هيچوجه نميتواند اما اين حقيقت . پشتيبانی حکومت برتانيه ميباشد
.مناسبات بين دودولت را نزديکترسازد  

 
اميرهرگزازنظارت بربسته نمودن کشورخود بمقابل اروپائيها دست نمی 

همزمان با دفاع ازدشمنی مردم خود به مقابل آنها، ازهيچ فرصتی . کشد
برای سوئ استفاده از آنها دريغ ننموده و بصورت آشکار، واعظان 

با وجود دستاتيرمکرربه . دگوئی آنها تشويق مينمايدمتعصب خود را درب
با  درداشتن روابط خوب ونگهداری اتحاد) وليعهد موصوف(شيرعلی 

برتانيه، درهيچ موردی اجازه نداد تا يک انگليسی قدم درکشورش 
.بگذارد  

 
سرنوشت به دوست محمد اجازه نميدهد که ازثمرۀ موفقيت خود درهرات 

 فقط چند روزپس ازپيروزی هرات وفات م1863 جون 9اوبتاريخ . بچشد
برخالف مشوره های تمام اشراف و ) وليعهد نامزد او(شيرعلی . ميکند

يک  درحقيقت او. هواخواهان نزديک او منحيث اميرتاجگذاری ميکند
سلطنت پيوست و آماده را تسليم ميشود اما طوفانی در راه بود که درتمام 

شايد برای شيرعلی که مزۀ . ميشدجوانب ودرساليان گذشته پيشبينی 
 ونتوانست درمقابل خواهشات خود برای چشيدهزندگی آرام حکومت را ن

اشغال خارجی مقاومت کند، نميتوانست بطوربسيارجدی درمسايل داخلی 
.مصروف گردد  

 
منحيث يک طفل، خودسر و پرخاشگر . شيرعلی هرگزآدم مشهوری نبود

ارت درهند قرارداشت، اما مزاج منحيث يک جوان، تحت قيودات اس. بود
خودخواه و بولهوس اومانع آن شد تا او ازهرگونه بهرۀ در جامعۀ که او  

منحيث يک مرد درمدتی که حاکم . با آنها ارتباط داشت، محروم بماند
حاکميت اوبسيارخشن و . غزنی بود، اعتباروحيثيت شيطانی کسب مينمايد

 مزاج اوطوری بوده که بعضی جزاهای اوکينه توزانه وظالمانه بوده و
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حمله يا (ش اوبصورت متناوب، َغ. اوقات فکرميشد اوتکليف دماغی دارد
فساد و دينداری داشته ومواقعی نيزبوده است که حتی بهترين ) ميرگی
برای هفته ها ، زمانی او. ترسيدند او می) بدُخلقی(ش ازمالقات با دوستان

وده و بعدا برای هفته های درحرم خويش با مواد مخدر و مشروب غرق ب
 میديگر مصروف نماز، خواندن قرآن وگوشدادن به موعظه های مذهبی 

  ظاهری واوازانگليس ها نفرت داشت واين واقعيت را حتی درموارد. دوب
بسياردوستانه با آنها نيز پنهان نميکرد وهنگاميکه برتانيه درقعرمشکالت 

ارامير، يکی ازخشن ترين درب در خويش با شورشيان هند قرارداشت، او
 چنين بود شيرعلی درزمانی. طرفداران حمله باالی برتانيه درپشاور بود

.که جانشين پدرخويش واميرافغانستان ميگردد  
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  شيرعلی- فصل پنجم 
 

شيرعلی پس ازاجرای مراسم تدفين پدرخود درهرات، آنجا را به يعقوب 
دراين هنگام، زنجيری ازدسايس، . شود ميپسرخود سپرده وعازم کابل

توطئه ها ونارضائيتی ها آغازميگردد که بزودی کشوررا درجنگهای  
شيرعلی درماه سپتمبربکابل رسيده و زمستان را . داخلی غرق ميسازد

. دشمنی های پيشبينی شده دربهارآغازميشود. بدون دردسر سپری ميکند
اکم کرم اولين کسانی بودندکه برادران بزرگ اوافضل حاکم بلخ واعظم ح

اولشکری را بمقابل اعظم فرستاده واورا شکست . به مخالفت برميخيزند
. اعظم به قلمرو برتانيه فرارنموده ودرراولپندی پناهنده ميشود. ميدهد

امير خود بمقابل افضل رفته، اورا با وعده های دروغين فريب داده و 
يت بلخ وروبراهسازی امورات شيرعلی پس ازتامين امن. زندانی ميسازد

دراينوقت اوبا مخالفت امين خان، برادرخودش در . آنجا، بکابل برميگردد
موصوف نيزشخصا واردعمل گرديده و  درمقابله با. کندهارمواجه ميشود

 درجنگ کجبازدرنزديکی کالت غزنی به پيروزی م1865 جون 6بتاريخ 
را دراين جنگ ازدست ) محمدعلی(اما برادروفرزند وليعهد خود. ميرسد
. شيرعلی به کندهاررفته وبه ماتمداری برادروفرزند خود ميپردازد. ميدهد

اين ماتمداری که مختص مزاج وخصوصيات اميرميباشد برای چندين ماه 
اورا دريک حالت افسردگی، ترشروئی وعصبی قرارداده وزمانی هم 

.بوده که اوعقل خود را ازدست داده است  
 

لی درکندهارغيرفعال ميباشد، عبدالرحمن پسرافضل بهنگاميکه شيرع
 بدست م1866زندانی، بلخ را تصرف نموده و کابل را درماه فبروری 

اخباراين حوادث، شيرعلی را ازحالت بيخودی بهوش آورده و . ميآورد
مقابله ه عبدالرحمن ب. فورا با افضل محبوس بطرف کابل حرکت ميکند

خ آباد درمسيرشاهراه غزنی بتاريخ برخاسته و هردولشکردرنزديکی شي
افضل ازحبس رها .  می برخورد نموده وشيرعلی شکست ميخورد10

گردانيده شده وهمراه با اعظم برادرش بکابل آمده وپس ازاستقبال مردم 
.بحيث اميراعالن ميشود  

 
 بطرف م1867شيرعلی پس ازکمی توقف درکندهار، دراوايل فبروری 

گرديده  ی پيوندد که درترکستان طرفداراوهرات رفته وبا فيض محمد م
را بغرض ) يعقوب حاکم هرات(دراينوقت است که شيرعلی پسرخود . بود
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صرفنظرازماهيت اين مالقات، . مالقات شاه پارس به مشهد ميفرستد
عبدالرحمن جهت . شيرعلی وفيض محمد بطرف کابل پيشروی ميکنند

، فيض محمد کشته شده و مقابله با آنها به هندوکش رفته وبدنبال جنگی
شيرعلی مدتی دربلخ باقی مانده وبعدا درماه . شيرعلی شکست ميخورد

دراين زمان، اميرافضل دراکتوبر .  به هرات برميگرددم1868جنوری 
. وفات نموده واعظم برادرش منحيث اميرجانشين ميشود  

 
و حاکميت ) شهوترانی(اين دواميرموقت قسما بعلت عادات هرزگی 

نه آنها وقسما بعلت تدابيرسختگيرانه آنها برای پيشبرد جنگ ها مستبدا
بدينجهت فرصت برای شيرعلی بغرض حملۀ ديگری . بسياربدنام بوده اند

 يعقوب را برای  م1868دراپريل او . برای تسخيرکابل ميسرشده بود
تسخيرکندهار . تسخيرکندهارميفرستد که توسط سرورپسراعظم اداره ميشد

جدی انجام گرديده ودرماه جون، شيرعلی نيزبه اومی بدون مخالفت 
او مدتی دراينجا برای آمادگی وخريداری قشون اعظم سپری . پيوندد

نموده و بعدا شيرعلی درماه سپتمبربا فرماندهی يعقوب پس ازشکست 
که جهت مقابله با اوازطريق زرمت به آنجا آمده (دادن اعظم در غزنی 

درين جنگ قشون اعظم به شيرعلی پيوسته . د، کابل را تسخير مينماي)بود
درآنجا اعظم موفق ميشود قوتهای تازۀ . واعظم به ترکستان فرارميکند

جمع آوری نموده وبرای تسخيردوبارۀ کابل درجنوری سال بعدی اقدام 
امابازهم شکست خورده ومجبورميشود که با چند محافظ خويش به . دنماي

.آنجا وفات ميکندپارس فرارنموده وچند ماه بعد در  
 

شيرعلی با استقراردوبارۀ خويش بحيث اميرکابل، بيکبارگی خودرا تحت 
به امباله ) الرد مايو(حمايۀ حکومت برتانيه انداخته وبرای مالقات وايسرا 

پذيرائی موصوف بسياراعزازی وبا شکوه بوده وشيرعلی . در هند ميرود
ستثنای موضوع اصلی با مسرت زياد نسبت بهمه چيزبکابل برميگردد با

اميدی، اميرتمام داليل موجه برای  بغيرازين نا. که او بخاطرش آمده بود
خصلتی بنام حق   چنين–  اگردرواقعيت–قناعت وسپاسگذاری را داشت 

اوچنان پذيرائی . شناسی ويا سپاسگذاری درفرهنگ افغان ها موجود باشد
برای قوم اوبود، اودر گرديد که نه تنها چاپلوسانه بود بلکه يک افتخاری 

مقابل تمام جهان منحيث اميرکابل و دوست حکومت برتانيه مورد استقبال 
عواقب آن اين بود که يک افغانستان پيوسته که ازپدرش به . قرارگرفت

ميراث گرفته بود ودرجريان پنجسال جنگ داخلی ازدست داده بود دوباره 
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شت که انگشت خودرا بدست آورد ودرتمام منطقه فرد مقتدری وجود ندا
.بمقابل متحد برتانيه بلند کند  

 
برای سه سال اول مناسبات دربين هردوحکومت باندازۀ کافی دوستانه بود 

موفقيت پاليسی ابتکاری . واميدواری انکشاف آن درآينده نيزوجود داشت
معلوم ميشد که دشمن . الرد مايو با ثمراتی که ببارآورد به اثبات رسيد

  برتانيه کامال تغييرنموده، دراظهارسرسپردگی ونديروزی دروغي
واليت . وابستگی وهمچنان توقعات وخواهشات خويش زياده روی مينمود
بدخشان ومرزهای شمالی افغانستان توسط حکومت برتانيه پس از 

سيستان بحيث يک مسئلۀ قابل . مذاکرات طوالنی با روسيه تامين گرديد
موضوع حل وفصل آن توسط . ی ماندمناقشه دربين اميروشاه پارس باق

فيصلۀ حکومت . هردوجانب به داوری حکومت برتانيه واگذارگرديد
برتانيه برخالف توقعات اميرو بيش ازآن چيزی بود که اميربتواند آنرا 

اين امرباعث گرديد، تمام دوستی های ايجادشده درمالقات . تحمل کند
 دشمن های سابقه تبديل امباله ازبين رفته ودوست های جديد دوباره به

. شدند  
 

روبه افزايش وارتباطات آزاد که اولين نتايج مذاکرات سودمند و  اعتماد
موفقانۀ الرد مايو با يک افغان بی ثبات بود، بيکبارگی درغنچگی پژمرد 

وبه خشمی تبديل گرديد که نميتوانست با هيچگونه مصالحه يا بردباری 
سها که توسط شيرعلی پس از پيشروی ها ودسايس رو. برطرف گردد

مواجه ميشد،  بازگشت از مالقات امباله يا رد ميگرديد ويا با قوت بازو
حاال ميتوانست بآزادی داخل دربارشود که شايستۀ معيارهای دوستی با 

.هردوجانب نبوده ومستقيما تهديد کنندۀ منافع برتانيه بود  
 

 هزارپياده وشايد 30ارتش منظم افغانها بهنگام مرگ دوست محمد کمتراز
درپايان سلطنت، ارتش شيرعلی .  هزارسواربود8 يا 6يکصد تفنگ و

.  هزارسواربود16 تفنگ و شايد 300 هزارپيادۀ با دسپلين با 60بيش از 
 باربيشترازاندازۀ ضرورت داخلی و دوچند مقدارعوايد يا 5اين ارتش، 

.درآمد کشوربود  
 

مندی نموده وتصورميکرد، داشتن چنين قوتی احساس نيرو شيرعلی با
ميتواند حکومت بزرگ برتانيۀ را شکست دهد که اورا اميرساخته و 
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ارتباطات و . ميتواند درمقابل يک دولت کوچک بی تفاوتی نشان دهد
روابط با روسيه نه تنها افزايش و بسيارصميمانه گرديد، بلکه شايعاتی 

ی افغان ها  بعضی مناطق قبلاستردادنيزپخش گرديد مبنی برتقاضای 
مطابق بعضی گزارشها تا جيهلم ومطابق بعضی (درهند بحکومت کابل 

که شامل امپراطوری هند بوده و حاال در ) گزارشهای ديگر تا الهور
.تصرف حکومت برتانيه قراردارد  

 
بردباری حکومت برتانيه ومساعی برای ايجاد فضای تفاهم، توسط 

ای توهين آميزمعامله می شيرعلی بصورت بسياربی تفاوتانه وتعويق ه
درحاليکه دستيابی بکشوراو ازجانب هند برای هيچکسی ممکن . گرديد

نبود، باستثنای افرادخودش که رفت وآمد آزاد داشتند مثل اينکه هردو 
درعين زمان، روسيه که تشويق . کشوردربهترين حالت دوستی قراردارند

انه دربارۀ آينده، گرديده بود، ازارائۀ وعده های بزرگ وتصاويراغواگر
شيرعلی مغرور وجاهل پس ازرد پذيرش نمايندۀ انگليس . دريغ نميکرد

بدربارخويش، با پذيرش يک هيئت روسی درکابل، برخالفی خود بمقابل 
پذيرائی هيئت روسی با اعزازونوازش (حکومت برتانيه را تشديد نمود 

راف بزرگ قابل مالحظه انجام گرديده ومعرفی آنها دردربارعمومی وباش
). کشورصورت گرفت که باين مقصدازتمام مناطق جمع آوری شده بود  

 
آنها می . حتی اين حادثه نيزحوصله و بردباری برتانيه را لبريزنساخت

خواستند زمان و فرصتی ديگری برای اميرلجوج داده شده و از او 
اما اين تقاضا بشکل . درخواست نمودند تا يک هيئت برتانوی را بپذيرد

متعاقب آن، به ارتش برتانيه فرمان صادر . سياراهانت آميزی رد گرديدب
.گرديد که به افغانستان حمله صورت گيرد  

 
قوت های اميردرگذرگاههای خيبر و پيوار با ازدست دادن تمام توپخانه 
وتجهيزات آنها شکست داده شده و شيرعلی يکجا با مهمانان روسی اش 

کابل را که اميرفراری . کش فرارمينمايندپايتخت را ترک و به شمال هندو
دراختيار ما ) جديدا اززندان آزاد شده بود(دراختياريعقوب گذارده بود 

طوريکه درمورد کندهارانجام (اما ما بعوض ورود بکابل . قرارداشت
افغان ها که توسط سرعت و کرکتر . درنيمه راه توقف کرديم) داديم

و خيبر ترسيده بودند حاال بخود درخشان قشون ما در کندهار، پيوار 
.جرات داده وبه اين مفکورۀ غلط افتادند که گويا ما ازآنها ترسيده ايم  
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درگندمک به کمپ برتانيه آمده ) با تفکراينکه ما ترسيده ايم(يعقوب خان 

برخورد . وميخواهد منحيث اميرقبول شده و يک معاهدۀ صلح امضا نمايد
 که اوفکرنميکرد که او وکشوراو دراختيار واقدامات اودرآنجا نشان ميداد

ازطرف ديگرخود او . او ما را مشتاق صلح ومعاهده ميديد. ما قراردارد
مشتاق اين بود که ما بزودی ازکشورش خارج شده واو جانشين پدرش 

شيرعلی درمزارشريف بهنگام اين معامالت ميميرد وتکميل اين (گردد 
يکرد که امضای يک معاهده با اوفکرنم). کاررا به عهدۀ اوميگذارد

برتانيه، درحاليکه مناسبات حکومت کابل با روسيه هنوزقطع نشده بود، 
اوهرگزدوست برتانيه نبوده وتمايل اوبجانب ديگر . يک مسئلۀ جدی باشد

با وجود اينکه اواززمان جوانی دسيسه کارو جاه طلب بود، هرگز . بود
 دراثرهمين دشمنی با پدرش. يدادبرای اتحاد با برتانيه جانبداری نشان نم

. که شيرعلی مجبورشد اورا محبوس سازد) پس ازبازگشت امباله(بود 
حاال اواز زندان بيرون شده و به گندمک آمده تا يک معاهده را با يک 

اوتمام مواد ما . کارمند عادی انگليسی امضا نموده وازشرماخالص گردد
رتانيه درپايتخت خود قبول را حتی بشمول عفودشمنان و پذيرفتن سفيرب

اين امرهمانطوريکه پيشبينی . کرد، اما تمايلی برای اجرای آنها نداشت
درچندين مورداظهارشده ) که طرفدارما بودند(ميشد وتوسط سرداران او

بود، دريکروزبا قتل عام نمايندۀ ما، اعضا ومحافظين آنها باثبات رسيد 
مير، بدون اينکه اميرپنجۀ  نفروبه فاصلۀ کوتاهی ازقصرا123بتعداد (

).خويش را برای کمک مهمانان غرقه درخون بجنبابد  
 

 24اودر.  معاهدۀ گندمک را امضا ميکندم1879 می 26يعقوب خان در
جوالی نمايندۀ برتانيه را پذيرفته واورا درسفارتی واقع درمحل سکونت 

ل  سپتمبرآنها توسط دوقطعۀ داخ3بتاريخ . خود درباالحصارجای ميدهد
آنها در زمانيکه . ارگ اوازبين برده ميشوند که گويا طغيان نموده بودند

يکتعداد خارجيها يعنی مهمانان اميرخويش را بقتل ميرسانيدند، محافظينی 
يعقوب پس ازين تراژيدی . را بدورقصراميرموظف ساخته بودند

 اوتوجهی خودرا به انتقام. ناجوانمردانه حتی يکنفررا هم مجازات نميکند
جوئی برتانيه معطوف نموده وبا جهالت عجيبی فکرميکند که قوای 

برتانيه نميتواند حداقل تا پايان زمستان بطرف کابل بيايد ودرين جريان او 
ازينکه محاسبۀ او . وقت کافی دارد تا ترتيباتی برای مقابله با آن اتخاذ کند

.چقدرغلط بود، حاال درعمل فرا ميگيرد  
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زدريافت سرنوشت دردناک نمايندۀ ما واعضای آن، درجريان يکماه پس ا

.يک ارتش برتانيه درمقابل ديوارهای کابل وقصراميرقراردارد  
 

بطورمختصرچنين است تاريخ امپراطوری درانی وامارت درانيها که در 
طول يک زندگی عادی بپايان رسيده وميتواند آموزنده ودرس عبرتی  

ميشود وآن اينکه پس از يک سوال مهمی ايجاد . برای ديگران باشد
دوران طوالنی اثبات بی ظرفيتی وبی اعتمادی، هنوزهم بايد بافغان ها 

اجازه داده شود که بازهم فرمانروائی کنند و چرا به آنها اجازه داده شود 
! که سلطه وفرمانروائی اقوامی بمراتب بهترازخودشان را داشته باشند

انروای مستقل باشند وآنها دقيقا آنها دقيقا ارزش اينرا ندارند که فرم
انقياد، آن . نميخواهند کنترول گردند مگراينکه تحت انقياد آورده شوند

با تحت انقياد درآوردن آنها . چيزی هست که برای افغان ها الزمی است
. ميتوان تمام اقوام ديگری کشوررا بآسانی کنترول نمود وحکومت کرد

نيست وميتواند با قراردادن آنها در انقيادآنها برای ما يک مسئلۀ مشکل 
 اين حاکمان افغان. موقعيت فرمانروائی و تسلط براقوام ديگر بدست آيد

که بطورهمه جانبه، دشمنی و ) ازاميردربار تا پوليس قصبات(است 
عداوت مردم بمقابل مارا تبليغ نموده ونفرت آنها را بصورت عادی با 

عادت تمام اميران جانشين بوده که اين . سوئ استفاده ازما برمی انگيزند
مارا درانظارعام، بد معرفی کرده و درباريان خويش را نيزدراين امر 

هر کسيکه ازيکجاشدن با آنها يا همراهی با اينطريقۀ . تشويق نموده اند
دشمنی بدون تشخيص خودداری کرده، بنام کافرورفيق فرنگی مورد بی 

.اعتنائی وسرزنش قرارگرفته است  
 

) منحيث قاعدۀ برخورد ايشان(اميران با وجود دشمنی پوشيده باما اين 
بخاطرتقويۀ موقعيت خودشان توسط کمکها وپشتيبانی مفت ما، هيچوقت 

بعبارۀ ديگرآنها . ازمعاهده بستن باما وقبول جيره ازما دريغ نورزيده اند
جهت حفظ ونگهداری موقعيت خويش منحيث يک قوم حاکم ازطريق 

. ا، ازهيچگونه فريبکاری آگاهانه وعمدی دريغ ننموده اندکمک وحمايت م
مراجعه و تقاضا . فريبکاری وخدعه درتمام موارد شيوۀ معاملۀ آنهاست

های مکررآنها دررابطه به نفرت ودشمنی مردم بمقابل ما، تا حد زيادی 
 ميان تهی آنها بااظهارات. بهانۀ برای برائت آنها واثبات دوروئی آنهاست

ويانه دربارۀ دوستی واتحاد باما، هرگزثبوتی برای اخالص ومنفعت ج
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دريک مسئلۀ بسيارسادۀ عدالت خواهی . وصداقت خويش نشان نداده اند
درمحل خودشان که توسط مثال های (دادن افراد  مانند تسليمی ويا جزا

که ) شيطانی ودشمنيهای تشويقی واعظان خودشان به هيجان آمده بودند
د ريک حملۀ متعصبانه يکتعداد اروپائی های بيگناه مرزرا عبورنموده و

. به اجرا درنياوردند را بقتل رسانيدند، آنهاهرگزهيچگونه عدالتی را
های تن داد که درنتيجۀ آن، امير کومت ما بصورت آرام به عقب نشينيح

مردم از رهبران و فرمانروايان . به ادامۀ اقدامات خويش تشويق گرديد
. ا هستند مسئولين واقعی برای دشمنی های مردمخود ميآموزند واينه

بايست اميران، سرداران وخان ها را با کاهش موقعيت آنها ازسلطۀ که آن 
ادارۀ  از طريق اخراج آنها از(ها قبضه نموده اند تحت انقياد آورد 

بلکه بصورت  ، تدابيری که ضرورنيست بيکبارگی صورت گيرد)واليات
.ع و رستگاری دوامدار کشورتدريجی وبا درنظرداشت مناف  

 
افغانها قومی اند که دقيقا ازما نفرت دارند وآنهم عمدتا بخاطر اينکه از 

مگرتمام آنها دارای چنين . طفوليت بايشان چنين درسی داده ميشود
تعداد زيادی وجوددارند که دراثرمنافع شخصی وآشنائی . مفکورۀ نيستند

ده وحتی اگرما را دوست هم ندارند با ما آموخته اند که ما را احترام نمو
.حداقل دشمنانه عمل ننمايند  

 
ما افغانها را آنطورقضاوت ميکنيم که آنها را درعمل ديده ايم وما آنها را 

) منکرات(و رذايل ) معروفات(آنها فضايل . بسيار ضعيف النفس يافتيم
نی خود را دارند ولی بعقيدۀ ما رذايل ايشان برفضايل ايشان بسيار سنگي

آنها برای فرمانروائی خود ويا ديگران مناسب نيستند ومتاسفانه به . ميکند
ها  اگرما اين نقش را بعهده نگيريم روس. آقا يا باداری ضرورت دارند

افغان ها زودتريا ديرتر ميخواهند وبايست باداری داشته . خواهند گرفت
کدام يک بايست باشد؟. باشند  
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پتان -فصل ششم   
 

کلمۀ پتان زمانيکه توسط مردم هند استعمال ميشود ساحۀ تطبيق بسيار 
وسيع دارد ولی زمانيکه توسط خود پتان ها بکارميرود ساحۀ تطبيق آن 

مردم هند، کلمۀ پتان را بتمام باشندگان افغانستان، حتی . بسيارمحدود است
تان ها، اما پ. تاجکها وهزاره ها که فارسی زبان ميباشند، اطالق مينمايند

اين کلمه را فقط درمورد مردمان پشتوزبان بکارميبرند ولی نه همه پشتو 
زبانان، بلکه آنرا منحيث نام اجدادی قبايل معينی استعمال ميکنند که حتی 

اما بصورت عام، . شامل افغان وغلزی نبوده وفقط بايد پتان يا پختون باشد
پشتوصحبت نموده وباشندۀ پتان منحيث نام مردم يا اقوام مختلفی که بزبان 
همانطورکه يک باشندۀ (منطقۀ پتان يا پختون باشند، قبول گرديده است 

انگلند بصورت عام بنام انگليسی ياد ميشود صرفنظرازينکه موصوف 
طوريکه گفته شد افغانها وغلزيها هردو ). آيريش، سکات ويا ويلش باشد

ست؛ طوريکه آيريش، پتان گفته ميشوند اما پتان اصلی هيچيک ازين دوني
سکات و ويلش انگليسی گفته ميشوند درحاليکه انگليسی اصلی هيچيک 

.ازين هرسه نميباشد  
 

منشای واژۀ پتان ومنسوبيت به آن، مارا به زمان های بسيارقديم برمی 
کلمۀ پتان بهيچوجه يک واژۀ بومی نبوده بلکه شکل هندوستانی . گرداند

ُپختون نام . ختون يا َپختون ميباشدواژۀ بومی ُپختانه است که جمع ُپ
اجدادی مردمان منطقۀ است که بنام ُپختونخواه ياد شده وبه زبانی بنام 

ازينکه معنی کلمۀ ُپخته چيست که ازان ُپختون . ُپختو صحبت ميکنند
. واشتقاقات آن حاصل شده است، ميتواند يک موضوع قابل تامل باشد

در ") تپه"يا " تيغه"بمعنی ( ُپخته بعضيها فکرميکنند که عين واژۀ بومی
بوده وهردوکلمه متعلق به ") قله"يا " سلسله کوه"بمعنی (غر  تفاوت با

دارد که نام  حقيقت انکارناپذيری وجود. کلمات فارسی پشته وکوه است
پختونخواه درمطابقت کامل با خصوصيات اين منطقه ازنقطۀ نظرفزيکی 

درزمان هرودوتس، چهارقرن قبل حقيقت ديگری نيزوجوددارد که . دارد
ازميالد، اين منطقه بنام پکتيا ويا پکتيکا وباشندگان آن بنام پکتيائی ياد می 

نرم تبديل شده " ش"بحرف " خ"درافغانستان غربی حرف سخت . شدند
مطابق بعضی قبايل . وکلمۀ ُپختون به ُپشتون، ُپختوبه ُپشتوتعويض ميشود

 وُپختوبقسم َپختون وَپختوتلفظ گرديده ُپختون) بخصوص افريديها(پختون 
طورمختصر، َپختون يا . وخيلی نزديک به کلمۀ پختوس هرودوتس ميشود
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ُپختون امروزی را ميتوان ازنگاه قومی وموقعيت با پکتيائيهای مورخين 
.يونانی يکسان دانست  

 
دراينجا يک تطابق قابل توجهی درواژه های اشتقاقی ازواژۀ پکتيا وجود 

رودوتس يک منطقۀ ديگروکامال متفاوت را با همين نام درواليت ه. دارد
همچنان ميتوان اين نام را ازطريق کشورهای اروپای . ارمينيا ذکرميکند

درفرانسه وازآنجا ) ويا پويکتيرهای معاصر(پيکتاويوم باستانی : جنوبی
درحقيقت برای متفکرين . به پکت ها درجزايرخودمان رديابی کرد

تانشناسی، ساحۀ وسيعی برای کاوش وپژوهش درمنطقۀ کنجکاو درباس
پختونخواه وجود دارد جائيکه پکتها وسکاتهای باشندۀ آن ميتواند با پکتها 

وسکاتهای کشورما مطابقت نمايند؛ درعين زمان کمبری خان خانواده 
کالت ها وقسمت بزرگ مردمان افريدی که بنام قمبرخيل وکمری ياد 

ی لوگريا لوهگرميتواند با کمبريائی ها ولوگری ميشوند يکجا با لوگريها
اگررابطۀ دربين اين نامها موجود باشد . های برتانيه باستان مقايسه گردند

ويا نباشد، مشابهت ونزديکی آنها درمناطقی بسياردورازهم قابل مالحظه 
.است، اگرمستحق تحقيق وتوجه بسيارجدی نباشد  

 
س بوده وشرقی ترين واليتی پکتيای هرودوتس منطقۀ همسرحد با اندو

است که درآن امپراطوری داريوش هيستاسپ گسترش داشته، شامل چهار 
قوم مجاوروتحت فرماندهی يک ستراپ يا حاکم بوده ودروسعت تا اندازۀ 

اصطالح پختونخواه يک واژۀ . زيادی با پختونخواه فعلی مطابقت دارد
خارجی ها يا . يشودکامال بومی بوده وبندرت ازدهان بيگانگان شنيده م

بيگانگان بخصوص درجانب هند، تقريبا بطوراستثنائی اين منطقه را به 
نام ُروه ياد ميکنند که عين معنی کوه را داشته وباشندگان آنرا بنام روهيله 

.يعنی کوهی ويا کوه نشينان مينامند  
 

چهارقوم مسکون دراين منطقه درزمان هرودوتس شامل گنداری، 
 اززمانهای) گنداری(قوم اولی . دی و داديک بوده استاپاريتی، ستاگي

قديم مشخص شده که باشندگان قديم وادی پشاوربوده وحاال بنام مناطق 
اقوام دومی وسومی تاکنون معلوم نبوده و . مهمند ويوسفزی ياد ميشود

قوم آخری يا . برای اولين باربا افريدی وختک امروزی تشخيص ميشوند
ل تامل بوده و فکرميشود شايد با قبيلۀ منقرض داديک هنوزموضوع قاب

شدۀ دادی مطابقت داشته باشد که دربين کاکردرمرزهای جنوبی منطقۀ 
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البته بسيارعجيب خواهد بود اگراين . ستاگيديای باستانی مسکون بودند
اقوام را حاال پس ازگذشت بيش ازدوهزارسال بتوان با نامهای همسان 

که بنام پدر (ه توسط مولف يونان باستان ودرعين موقعيتی پيدا نمود ک
.ذکرشده بودند) تاريخ ياد ميشود  

 
جهت دريافت موقعيت های نسبی اين چهارقوم پکتيائی بايست اوال نگاهی 
به جغرافيای باستانی اين منقطه انداخت که درزمانهای قديم بنام آريا ورته 

دراين  خراسان و، بعدها بنام )برای يونانی ها(وآريانا ) برای پارس ها(
تقسيمات اداری آنها طوريکه توسط . اواخربنام افغانستان ياد شده است
بکتريا ومارگيانا درشمال، آريا و : يونانی ها بما رسيده، اينگونه است

زرنگيا يا درنگيا درغرب، پاروپاميزوس واراکوزيا دروسط وپکتيا و 
زها وحدود مر. قسمتی ازبکتريا درشرق وگيدروزيا درجنوب بوده است

هيچيک ازاين مناطق بطوردرست معلوم نيست؛ اما برای مقاصدعملی، 
.ميتوان موقعيت عمومی ووسعت آنها را فرض نمود  

 
 باخترپارس ها، پهليکای هندوها وبکتريای يونانی ها را ميتوان –بکتريا 

و ) تا مرزهای غربی بلخ(شامل تمام مناطقی دربين اکسوس عليا يا وخش 
الی نطقۀ تقاطع با کوه دومه که بطرف شرق وغرب امتداد (اندوس عليا 

سواستوس و (درياهای سوات وپنجکوره ) منابع(دارد، ازسرآبه های 
درجهت جنوبغرب، شايد مرزهای آن . درنظرگرفت)) گوريس يونانی ها

تا تپه های باميان وگردن ديوار وازآنجا بامتداد کوه پغمان تا التمور 
باشد که معبرشيردهن غزنی را ) ردک درجنوبمحدود بمناطق لوگروو(

يک نام غيرمناسب با داشتن معادن ياقوت وطال، اما (با پری درۀ جگدلک 
يک منطقۀ با خاطرات غم انگيزبخاطرصحنۀ بزرگترين کشتارواوج 

وصل ميسازد؛ )  م1842فاجعه بهنگام عقب نشينی ارتش ما درجنوری 
آن با دريای کنريا جويبارهای ازاين نقطه ببعد دريای کابل الی اتصال 

درشمالشرق، منطقۀ که درنقشۀ ما بولور . چترال سرحدات آنرا ميسازد
ناميده ميشود ليکن درکتابهای بومی بلوراست شايد شامل بکتريا بوده و 
در . دربرگيرندۀ نواحی چترال يا کاشکر، ياسين، گلگت وسکاردو ميباشد

ی کلمۀ باخترباشد همانند واقعيت معلوم ميشود که بلوريک شکل ديگر
تغييرسايرکلمات پارسی به پختومثل دختربه لور، سوختن به سوزل، پدر 

. اندر به پلندر، مادربه مور، پدربه پالر وغيره  
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 ُپختونخواه باشندگان بومی وُروه نويسندگان اسالمی ظاهرا شامل –پکتيا 
ازيکطرف (تمام مناطق کوه سليمان وسفيد کوه امتداد يافته بطرف شمال 

تا سرآبه های درياهای سوات وپنجکوره و کوه دومه، وازطرف ديگرتا 
حد جنوبی شايد . ميباشد) سواحل جنوبی درياهای لوگروکابل تا جالل آباد

عين منطقۀ کاکرموجوده باشد جائيکه بانواحی پيشين وشال ووادی بوری 
ربی آن حدغ. حد شرقی، خود اندوس بوده است. تا به اندوس امتداد دارد

اروخاج جغرافيه دانان عربی (هلمند بشمول منطقۀ اراکوزيای يونانی ها 
اينهای که گفته شد . تا جنوب غزنی بوده است) وزابل مورخين اسالمی

اين ساحه مسند اصلی مردمان . مرزهای تقريبی پختونخوای فعلی است
بوده وهنوز ) افغان، غلزی، وزيری، کاکروغيره(پختون اصيل يا هندی 

در . هم ميباشد که مهاجرين واشغالگران نسبتا جديدی به حساب می آيند
زندگی ميکردند که ) فوق الذکر(محدودۀ پکتيای باستانی، چهارقوم مجاور

درزمان داريوش دريک ستراپی واحد، تحت يک ستراپ واحد، اما تحت 
حاال هريک ازاين اقوام را . فرمان داران نظامی خودشان قرارداشتند

.اگانه درنظرميگيريمبطورجد  
 

 گندهاری بوميان، گنداری و يا بشمول قبايل خويشاوند، –گنداريها 
گنداريدای يونانيها قبال دربرگيرندۀ مناطقی بود که دربين درياهای کابل 

) ازنقطۀ اتصالی دريای کنربا کابل تا چغه سرای وکوه دومه(واندوس 
، سوات، بونير، دراين ساحۀ وسيع نواحی گوشته، باجور. قرارداشت

. ، هشتنغر، داودزی وگندهاروجود دارد)يا مندر(چمله، مهابان، يوسفزی 
بعبارۀ ديگرگنداريای يونانی ها وسندهوگندهارای هنديها دروسيع ترين 
مفهوم آن، متشکل ازوادی پشاوردرشمال دريای کابل وتپه های احاطه 

وم محدود آن، اين ساحه بمفه. کنندۀ آن تا به حدود تعريف شده ميباشد
درشمال محدود به (منطقۀ دربين زاويۀ اتصالی درياهای کابل وسوات 

را دربرگرفته و شامل نواحی ) کوه مور ودرغرب محدود به دريای کنر
فعلی گوشته، گندهار و داودزی بوده وميتواند نمايندۀ گنداريتيز يونانيها 

.باشد  
 

دی يک هجوم بسيار دريک فقرۀ قبلی گفتيم که درقرن پنجم يا ششم ميال
قوی گروههای سکائی ازطرف شمال باعث مهاجرت کتلوی بوميان 

گنداريا يا گندهارا گرديد که بهنگام ترک خانه هايشان دراندوس، بطرف 
خود يکجا شده ويک ) همقوم(غرب مسافرت نموده، با مردمان خويشاوند 
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ها درآنجا قرارمعلوم، آن. محلۀ نيرومند را درسواحل هلمند ايجاد نمودند
شهری را بنياد گذاشته وآنرا پس ازپايتخت بومی خويش بنام گندهار ياد 

). نامی که درشهرمودرن و واليت کندهارزنده مانده است(نمودند   
 

مذهب آنها . درآنزمان اين مردم بنام گنداريها يا گندهاريها ياد ميشدند
اد مذهبی بودائی بوده وآنها درسفرطوالنی وپرمشقت خود، مقدسترين نم

طوريکه قبال ذکر (خويش يعنی ظرف آب بودا را با خود انتقال دادند 
اينکه سرنوشت بعدی آنها درشهرجديد گندهارچگونه بوده، با ). گرديد

کيها جنگيدند و که پيروزشد تا اندازۀ زيادی نامعلوم است؛ صرفنظراز 
تا جائيکه بآنهم . اينکه تمام آنها هنديهای دارای منشای واحد قومی بودند

از (واضح است آنها حدود دوقرن استقالل ومذهب خود را درتمام منطقه 
سرآبه های درياهای ارغسان وترنک درشرق تا مسيرپائينی هلمند از 

طريق گرمسيل تا مرزهای جهيل سيستان وفراه درغرب، ازوادی های 
) شال و پيشين يا فوشنگ درجنوب تا واديهای ارغنداب وهلمند درشمال

. نمودندحفظ  
 

آنها يگانه باشندگان اين منطقه نبودند؛ اين حقيقت را گزارشهای مورخين 
قديم عرب باثبات ميرساند که دربارۀ يک مخلوط مغلق اقوام، زبان ها، 

دراين منطقه )  هشت ميالدی-هفت (عادات و مذاهب درقرن اول اسالمی 
ين ومسلط بآنهم معلوم ميشود که آنها بطورقطع، قويتر. سخن ميگويند

درميان اقوام ديگر . قومی بودند که اين منطقه را اشغال نموده بودندترين 
بطوردقيق ميتوان ازمالکين اصلی پارس ها درزمان مذهب زردشتی نام 

سکا نيزکه نام خود را بمنطقه سيستان داده اند ازجملۀ واردين قبلی . برد
.باين منطقه ميباشند، همانند قبايل تايمنی وشايد بلوچ  

 
کيب نفوس منطقۀ گنداهاردرآنزمان که بطوردقيق شامل صرفنظرازتر

مستعمره نشينان دردوران حاکميت پاندو در (کوچکترين قبايل هندی 
نبود، ما دراينجا عالقمند ) غزنی وکابل خيلی قديمترازمهاجرت گنداريها

طوريکه قبال گفته شد تاريخ قديم . رديابی سرنوشت مردمان هندی هستيم
بآنهم ممکن است که آنها . رحوالی هلمند نامعلوم استآنها درمسکن جديد د

با وجود آنکه (قبال درمقابل قوت اسالم تسليم شده وجذبۀ برادری اسالمی 
ا را ازبين برده است؛ باستثنای هويت قومی آنه) با آهستگی رشد ميکند

چيزهائيکه دربقايای نام های محلی واجدادی ايشان برجا مانده وميتواند 
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بصورت درست ترنسبت به عادات و (ا برای کاوشگران منحيث رهنم
.خدمت نمايد) رسوم نيمه فراموش شده ويا جعلی  

 
که همسايه های اين گنداريها بوده ومدتها قبل (ممکن است مردم افغان 

نقش مهمی را با اشغالگران عرب بخاطر ) اسالم را قبول نموده بودند
يرعقيدۀ آنها به اسالم بازی انقياد باشندگان کافرافغانستان جنوبی وتغي

عالوه بران ممکن است، آنها بحيث يک قوم غالب نتنها نام . نموده باشند
قومی خودرا به مغلوبين تحميل نمودند بلکه تااندازۀ زيادی دراثرازدواج 

اين همان چيزيست . ها وتحميل زبان ورسوم خويش، آنها را منحل نمودند
. سلطۀ درانی ها بوقوع می پيونددکه درروزگارما وبعين ترتيب درتحت 

به شکل ) ازنگاه قومی(طورمثال تمام مردمان مختلف باشندۀ افغانستان 
نادرستی خود را افغان ميگويند و توسط خارجيها نيزبعين ترتيب درنظر 
 گرفته ميشود؛ تا اندازۀ زيادی همانند مردمان مختلف انگلند که حاالخود

.را انگليسی خطاب می کنند  
 

که چقدروقت دربرگرفت تا اين گنداريهای غربی، نام قوم وهويت ازين
خود را از دست داده و دربين مردمان منحل شدند نامعلوم است؛ ليکن 

وقتيکه نسب (معلوم ميشود که آنها حدود سه صد يا چهارصد سال قبل 
با اشغالگران خود ) سازان امروزی افغان تصميم به نسبسازی ميگيرند

. يث اقوام خويشاوند ومسلمانان خوب شناخته شده بودندمخلوط شده ومنح
.اين ميتواند بيشترازآنچه باشد که درموردغلزی يا پتان اصيل گفته ميشود  

 
نواسۀ تيمور (درنيمۀ اول قرن پانزدهم ودرجريان سلطنت ميرزا الغ بيگ 

) قبال ذکرگرديد(درکابل است که يک مهاجرت قهقرائی ) ويا تيمورلنگ
يک کتلۀ عظيم هنديهای بودائی که مسلمان شده اند و : يونددبوقوع می پ

. گنداريهای که افغان شده اند به مسند بومی خويش دراندوس برمی گردند
با درنظرداشت عادات قبيلوی، حدود سه صد يا چهارصد سال قبل، قبايل 
افغان يوسفزی و مهمند در گوارا مرغه و سرآبه های درياهای ترنک و 

درورای آنها درمسير . ث همسايه ها ومتحد مسکون ميشوندارغسان منحي
پائينی درياها، ترين قبيلۀ ديگری افغانها، وجود داشت که هنوزدرعين 

چون زمين های ايشان تا اندازۀ زيادی . موقعيت وادی پيشين قراردارند
بيابان ودرتابستان مواجه به خشکسالی وکم آبی بود، باعث ايجاد منازعه 

ينهای بهترگرديده وقبايل ترين که ازدوقبيلۀ ديگرقويتر برای غصب زم
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قبايل مندرومهمند ) غوره مارغه" (چراگاه های غنی"است به تجاوزدر
.را اززمين هايشان اخراج ميکنند پرداخته وباالخره آنها  

 
قبايل اخراج شده که درآنزمان تقريبا بطورکامل بشکل کوچی زندگی 

مه وخيمه هايشان به طرف پشاور ميکردند بصورت کتلوی با گله، ر
روی ) گندهارباستانی(آنچه باعث ميگردد تا آنها بودای پشاور. ميروند

ازينکه آنها باثرتصادف بآنجا رفتند ويا بعضی . آورند قابل تحقيق است
عادات وخاطرات باعث ميشود تا آنها با هست وبود خويش بطرفی بروند 

فکرميشود علت دومی . م استکه سرزمين اصلی پدرانشان بوده، نامعلو
باين ارتباط ميتوان گفت که درکتابهای بومی دربارۀ . بسيارمحتمل باشد

يوسفزی و مهمند، صرفا نامهای قبيلوی آنها ذکرگرديده، درحاليکه ترين 
به اين . بنام افغان مشخص شده ونشاندهندۀ بعضی تفاوتهای قومی ميباشد

ايشان درغرب، قبايل اخراج ترتيب معلوم ميشود که پس ازترک زمين ه
.شده ازطريق غزنی وکابل به ننگرهاروازآنجا بوادی پشاورميروند  

 
ناميکه هنوزمروج بوده ونشان (درننگرهار، نام قديمی وادی جالل آباد 

است که درواقعيت يک " دريا"، ُنه فارسی وَنهرعربی "ُنه َنهر"دهندۀ 
" نه صومعه"و ويهارا واژۀ بسيارباستانی وخالص اشتقاق سانسکريتی َن

وادی ايکه گهوارۀ بسياردرخشان بودائی تا زمان بازديد فا حيان . ميباشد
درقرن پنجم ميالدی بوده وهنوزآثارآن در توپيها ومخروبه های تعميرات 

، هردوقبيله مدتی درآنجا باقی مانده وبعدا در )بودائی بوفرت ديده ميشود
ی، دوشعبۀ بزرگ اين قبيله، يوسفزی و مال. مسيرهای متفاوتی ميروند

پس (ازطريق خيبربه پشاورميروند که درآنزمان بنام پرشورياد ميشود 
و ) ازينکه پوروس شاه هندی دربرابرالکساندربزرگ بمقابله برميخيزد

درحوالی محلۀ بنام بگرام، دربين شهرفعلی پشاوروگذرگاه خيبر، اردوگاه 
رابه های آن دريک ساحۀ بگرام نام يک شهرباستانی است که خ(ميزنند 

بزرگی بطرف غرب شهرفعلی پشاورقرارداشته وشامل چندين توپی و 
مکان های بودائی است که بعضی ازآنها توسط قطعات برتانيه دراين 

).محل پوشانيده شده است  
 

قرارمعلوم، تقرب ورسيدن آنها توسط مردمان اين منطقه مخالفت نگرديده 
را درزمين های وسيع وبايردهانۀ خيبر وآنها برای مدتی، رمه های خود

اما بزودی، مناقشه بخاطراستفاده ازمنابع آبی دريای باره جهت . چرانيدند
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آبياری باال گرفته وتصادمات خونينی بين افغانها ومالکين زمينها صورت 
. دلزاک وقبايل ديگرياد ميکنند" کافران"يوسفزی آنها را بنام  ميگيرد که

اززمان تبديل اجباری آنها (رت ظاهری يا اسمی درحاليکه يوسفزی بصو
مسلمان گفته ميشدند، ولی دلزاک ) درقرن يازده توسط محمودغزنوی

بطوردقيق شامل قومی اند که حاال بنام هندکی ياد ميشوند؛ مردمی که قبل 
ازاشغال مسلمانان تا غرب کابل گسترش داشته وقريۀ باين نام درنزديکی 

.لی آنهاستکابل، نشانۀ موجوديت قب  
 

بآنهم زمينه های . دربارۀ منشای مردم دلزاک معلومات اندکی وجودارد
موجود است برای قبول اينکه آنها دارای منشای سکائی بوده ودراين 

موقعيت همراه با هجوم بزرگ جت وکاتی آمده اند که درقرن پنج يا شش 
. يدميالدی باعث مهاجرت گنداريهای بومی بطرف غرب وادی هلمند گرد

درزمانيکه (موقعيت آنها : اين نظريه را ميتوان با حقايق ذيل تقويه نمود
دروادی پشاوريکجا با مردمان جت ) ما دربارۀ آنها صحبت ميکنيم

که بقايای ايشان هنوزدرجوامع قابل توجهی درقريه ) همقوم خودشان(
های مختلف بنام گجرپراگنده بوده وشغل آنها گله داری وزراعت است؛ 

مت آنها با کميت زيادی دربين دهقانان جت پنجاب بهنگام اخراج و اقا
عبوراز اندوس وموجوديت عناصرگجردربين آنها با استقرارآنها در 

.گجرانواال، گجرات، گجرخان وغيره  
 

دلزاک ها، اززمان محمود غزنوی که يک قطعۀ بزرگی ازقشون آنها را 
 آنها قرارمعلوم با قوت .صريحا مسلمان بودند با خود به سومنات ميبرد،

بزرگی ازطريق خيبربه پشاورحمله نموده وبسرعت مالکيت تمام وادی را 
تا اندوس ودامنه های تپه های شمالی تصاحب گرديده وبوميان را يا وادار 

آنها . به انقياد نموده و يا آنها را به کوههای بونير، سوات وباجورراندند
د تا اينکه توسط يوسفزی ومهمند در دراينجا مردمان مهم ونيرومندی بودن

.زمان ميرزا الغ بيگ شکست خورده وبه اطراف اندوس رانده شدند  
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يوسفزی - فصل هفتم   
 

يوسفزی پس ازشش سال جنگ متواتر، دلزاک را به آنطرف اندوس، به 
چاچ و پکلی رانده ومالکيت کامل منطقۀ را بدست ميآورد که حاال بنام 

يوسفزی در جريان . بين درياهای سوات وکابل قرارداردآنها بوده ودر
که بنام گندهاری وهندکی " (کافر"جنگ چهارده سالۀ بعدی با همقومان 

ومسکونين گجر، آنها را بداخل تپه های شمال و شمالغرب ) ياد ميشدند
) يکشاخۀ مستقيم اندوس(منابع درياهای پنجکوره وسوات ومنطقه بارندو 

.عقب ميراند  
 

زی درطی بيست سال جنگ، تعدادی ازبوميان را نابود ساخته و يوسف
ديگران را دريکجهت بآنطرف اندوس به چاچ وپکلی ودرجهت ديگربه 

رانده، تعداد زيادی ) کافرستان فعلی(آنطرف دريای کنربه چترال وکاتر
را به انقياد رعيتی واسالم وادارنموده و آنها را درتفاوت با هنديان بت 

اين هندکيها باحتمال قوی بقايای گندهاری . ندکی ياد مينمايندپرست بنام ه
های بومی بودند که توسط َجت های خودشان، مهاجمين سکائی درقرن 

پنجم وهمقومان واقعی ايشان يعنی اشغالگران افغان تحت انقياد آورده 
ميشوند؛ يک فرضيه ايکه ميتواند بواسطۀ مشابهت های فاميلی، زبان و 

.قويا تقويه شودرسوم وعادات   
 

برای چندين سال، مساعی جدی دلزاک های اخراجشده برای  پس ازاين
اعادۀ زمينهای ازدست رفتۀ ايشان يک منبع ثابت جنجال ومشکالت برای 

يوسفزی ها ميباشد؛ تا اينکه، آنها توسط امپراطورجهانگيربطورکتلوی 
ن و درمناطق مختلف هندوستا) بخاطرجلوگيری ازآشوب وبی نظميها(

هنوزهم يکتعداد فاميل های پراگندۀ اين . ديگان پراگنده ساخته ميشوند
مردم در نواحی پشاور، چاچ وپکلی وجود داشته وگفته ميشود يک 

آنها بهنگام . مجمعی حدود چهار صد فاميلی آنها دردولپورمسکون هستند
رفاه وسعادت خويش درپشاوردردوبخش عمده بنام های گاری وگومات 

کردند؛ اما  معلوم نيست که اين نام ها نشاندهندۀ فرقه های زندگی مي
.مردمانی باشد که دارای عقيدۀ زردشتی وبرهمنی بودند  

 
گزارشهای يوسفزی دربارۀ اين پيروزيها با تعداد زياد حوادث تفريحی 
وذکرشجاعت فوق العداۀ آنها همراه با توضيح سالح وتجهيزات نظامی 
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در ). زمان اسلحۀ گرم برای آنها نامعلوم بوددرآن(آنها آميخته شده است 
لست قهرمانی های آنها يکی هم اينست که چطوريکی ازجنگ جويان 
جوان آنها، اسپ خودرا ازجويبارگادهارميپراند آنهم درنقطۀ که صدها 
کافررا بهوا پرتاب نموده وقهرمان آنها را بقتل ميرساند؛ وهنگامی که 

ۀ خون مشرک لعين، شراب ازگلوی بانداز"اوسردشمن را قطع ميکند 
". اوفوران ميکند  

 
حيله ونيرنگی که توسط آن يوسفزی ميتواند مالکيت سوات را بدست گيرد 

توسط مورخ وواعظ بزرگ آنها، آخند درويزه بابا، درتذکرۀ او بطور 
اوميگويد که چطوريوسفزی زنها وُدُهل زن . برجسته توضيح شده است
دامنه های معبرملکند ميفرستند درحاليکه جنگ های خودرا با خيمه ها به 

. جويان ايشان ازطريق مسيرپيچيده وبيدفاع شاکوت داخل وادی ميگردد
سواتيها با ديدن دشمن درقلب منطقۀ ايشان، بسرعت بطرف کوهها فرار 
نموده وبرای مدت ده سال يک جنگ گوريالئی سرسختانه را به راه می 

ناک آنها را مجبوربه تسليم ميکند وآنهم اندازند؛ تا اينکه يک قحطی خوف
پس ازآنکه يک مدت طوالنی را درباالی جسد مردگان خود سپری می 

مندر با : با تسليمی اين مردم دوگروه بزرگ يوسفزی جدا ميشود. کنند
درعين زمان بوميان . سکونت درمناطق هموارو مالی درمناطق کوهی

درا ازدست داده وبنام سواتی باقيمانده به اسالم گرويده، هويت قومی خو
ياد ميشوند؛ ولی آنهائيکه فرارنمودند باوجوديکه بعدا مسلمان شدند نام 

:اصلی قبيلوی خويش را حفظ مينمايند  
 

هنگاميکه يوسفزی مصروف جنگ درمناطق همواراست، مهمند قبيلۀ 
خويشاوند ومتحد آنها، مصروف اشغال تپه های مناطقی دربين درياهای 

آنها ازدريای کابل در دکه عبور . ميباشد) درگندهاراصلی(ت کابل وسوا
اما آنها دراينجا به زودی . نموده وخود را درناحيۀ گوشته مستقرمينمايند

. توسط مردمی بنام گندهاری ازتپه های شرقی مورد حمله قرارميگيرند
بواسطۀ (منازعۀ آغازشده بسيارسخت وطوالنی ميباشد تا اينکه مهمند 

مسيرخود را درقلب ) سفزی درمناطق هموارازجانب پشاورعمليات يو
اين نام هنوزمنحيث نام يک . بازميکند) شهراساسی آن(منطقۀ گندهار 

قريه يا شهرکی وجود داشته ومسکونين آن درمقابله با اشغالگران مهمند 
.بنام گندهاری ياد ميشوند  

 

 53



الی اشغالگران ازين مقرمرکزی بوميان، بمناطق همواروسواحل اتص
آنها متعاقبا دريای سوات را عبور . درياهای سوات وکابل روميآورند

درمقابل تپه (نموده وخودرا درامتداد تپه ها تا دريای باره مستقرميسازند 
قرارمعلوم، مهمند درجنگهای پيروزمند خويش با بوميان، ). های افريدی

فته، آنقدروحشت وخشونت می آفرينند که اکثريت آنها منطقه را ترک گ
دريای کنررا عبورنموده ودربين مردمان ظاهرا همقوم خودشان در 

ووادی های دريای کابل تا تگاو ) کافرستان(نزديکی های کامه و کاتر
.مسکون ميشوند  

 
برای مدتهای طوالنی اين گنداريهای فراری مذهب وعادات خودرا حفظ 

سالم پيشروی هنگامی که ا. نموده وبواسطۀ مسلمانها بنام کافرياد ميشوند
تدريجی ودوامدارخودرادربين مردم مشرک همسايه ادامه ميدهد يکقسمت 
بزرگ آنهائيکه درتماس مستقيم با مسلمانان بودند عقيدۀ اسالمی را قبول 
نموده وبمرحلۀ وسطی نيمچه مسلمان يا نيمه مسلمان ارتقا مييابند طوری 

 مسلمانان واز که با درنظرداشت موقعيت ومعامالت ايشان ازيکجانب با
جانب ديگربا کافران، نيم کافرونيم مسلمان بودند که نتيجۀ حسادت هريک 

با ). آنها با کافران کافربودند وبا مسلمانان مسلمان(ازاين مذاهب ميباشد 
تقويۀ اسالم، نيمچه ها نيزقوی شده وبدون ترس ازانتقام مشرکان، خود را 

مچه يا کافرماندند ميتواند توسط تا زمانيکه آنها ني. مسلمان کامل مينامند
مدت آن معلوم شود اما وقتيکه مسلمان شدند توسط نام قومی و اجدادی 

لذا گندهاری های فراری که هنوزمشرک مانده . خويش تشخيص گرديدند
بودند تنها بنام کافرياد ميشدند درحاليکه بعضی اوقات بواسطۀ اسمای 

انند کافرکموجی درکامه، کتاری م(محالت باشندگان آنها نيزتفريق ميشدند 
وآنهائيکه مسلمان شدند توسط نامهای قبيلوی ) يا کاتوری درکاتر يا کاتور
لذا گندهاريهای مسلمان شده حاال به دوبخش . اصلی ايشان شناخته ميشدند

 فاميل 12000آنها مجموعا حدود . بزرگ صافی وگندهاری تقسيم ميشوند
 درتمام منطقه، از سوات وباجورتا را تشکيل ميدهند که درجوامع کوچک

آنها دراکثرجاها يک موقعيت وابسته يا نوکری . لغمان وتگاو پراگنده اند
آن ها . داشته وبحيث خدمه های وفاداروسربازان خوب شناخته ميشوند

بحيث مسلمانان جديد فوق العاده متعصب وافراطی بوده وتعداد زياد واعظ 
.  ازآنها به مرتبۀ پيروولی ارتقا يافته انداسالمی تربيه نموده اند که بعضی

يک گندهاری بود با وجوديکه اوصافی ) پيريا شاه(آخوند مرحوم سوات 
ناميده ميشد، زيرا نام صافی بصورت عام توسط بيگانگان بحيث دوبخش 
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و ) يا مندر(مردم استفاده می شود همان طورکه نام يوسفزی برای يوسف 
حاال، مالمشک عالم .  استعمال ميشودمالی بحيث دو بخش بزرگ مردم

که خودرا درکمپاين کابل برضد ما مشهورو ) واعظ وپيرغزنی(مشهور
قهرمان دين ساخته، گفته ميشود که اصال يک آخندزادۀ قبيلۀ صافی است؛ 
حاال، او منحيث يک غلزی بخش اندرشناخته ميشود زيرا فاميل موصوف 

.وده استدربين آنها برای سه يا چهارنسل مستقر ب  
 

قابل کنجکاوی است اگرمشخصات جنگی را درنظرگيريم که توسط آن، 
اين گندهاری های برگشتی ميتوانند مالکيت زمين های پدری خودرا از 
خويشاوندان ناشناختۀ خود بدست آورند که هنوزعقايد ورسوم باستانی 

خود را حفظ نموده بودند ولی برای آنها کافرانی لعين ومستحق شمشير 
.سالم شناخته ميشدندا  
 

اين نيزمايۀ دلچسپی است اگروضع وشرايط منطقه درزمان اين اشغال با 
وضع درخشان آن درزمان تهاجمات اوليۀ اسالمی و رفاه موجودۀ آن 

.تحت فرمانروائی برتانيه مقايسه گردد  
 

اين يک حالت فوق العاده درتاريخ مارش اين دوقبيلۀ افغان است که آنها 
تاريخی خيبرهيچوقتی با برخورد جدی مالکين افريدی آنجا درمسيرمعبر

اين موضوع را ميتوان باشواهد . مواجه نميشوند درحاليکه هنوزکافربودند
يوسفزی احتماالجهت . مهمی اثبات نمود که درجای آن بحث خواهد گرديد

يک مسيربا اوالدۀ همسايگان نياکان خودشان سازش نموده ومدتی در 
دراينجا منازعات با . منه های تپه های خيبرباقی ميمانندزمين های بايردا

مالکين منطقه برسرچراگاه ها وجويبارها آغازشده ويوسفزی با درک 
نيرومندی خود بزودی حمله را آغازودشمنان را مجبورميسازد که راه 

ازينجا معلوم ميشود باوجوديکه قسمت اعظم بوميان کافربودند، . بازکنند
حلی مسلمان بوده واحتمال دارد باثرپشتيبانی و کمک حاکمان واليتی وم

اين مقامات، مهاجمان هممذهب آنها قادرميشوند پيشرفت های هجومی 
.خويش را با موفقيت انجام دهند  

 
باينترتيب يوسفزيها درجريان جنگ بيست ساله، منطقه ای را به تصرف 

 منطقه را برای آنها اين. خويش درميآورند که حاال بنام آنها ناميده ميشود
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شيوۀ جنگی خود بسيارمناسب يافته وبا حرکت با فاميل و رمه وقبض 
.چراگاه ها وشهرکها،قدم بقدم پيشروی مينمايند  

 
اين منطقه ديگرآن مدنيت، نظم، جمعيت ورفاهی را نداشت که درعصر 

خرابه های بيشمارشهرها، توپيها . درخشان فرمانروائی بودائيها دارا بود
 که درسراسرمنطقه پراگنده است شاهدان خاموش ومتروک وصومعه ها

قدامت رفاهی، ُپرنفوسی، مردم صنعتگروشيوۀ زندگی مدنی وصلح آميز 
تخت د "حفريات انجامشده درساليان آخردرخرابه های . آنها بوده است

تعداد زياد اسناد تاريخی وباستانشناسی را ) فارسی" تخت ويهار" ("بهائی
مهارت مهندسی، ظرافت وهنرمجسمه سازی و آشکارساخت؛ بخصوص 

ازقرن دوم قبل از (شيوۀ زندگی محلی باشندگان منطقه درساليان رفاه آن 
درحالی که حفريات درمخروبه های ). ميالد تا قرن ده يا يازدۀ ميالدی

سوالدر، شهربهلول و جمالگرهی معلومات مارا افزايش بخشيده واين 
مه سازان هندی اوال توسط ماهران نظريه را تصديق مينمايد که مجس

ده درصد خرابه های به يونانی رهنمائی گرديده اند، درحاليکه هنوز
سوات، باجورو بونيردرورای سرحد ُپرازاين .  استزده نشدهمنطقه دست 

آثار خاموش باستانی بوده وخرابه های ناوگرام، خارکی، پاجا ويکتعداد 
هارداستان خويش اند اگرکسی ديگرکه درقلمروی ما قراردارند منتظراظ

.آنها را امتحان کند  
 

تعداد آثارتاريخی ميتواند ما را درتخمين رفاه قديمی وغنای زندگی منطقه 
با اثرات تخريبی، قوانين متعصبانه (آن رفاه با ظهوراسالم . رهنمائی کند

.ازبين ميرود) وغيرتحملی وفرمانروائی راکد يا قهقرائی  
 

 قرن يازدهم، محمود اولين سلطان مسلمان ساللۀ دراوخرقرن دهم واوايل
شاهان ترک که درغزنی فرمانروائی دارد، يکتعداد حمالت وغارت های 

را درجريان تهاجمات مسلمان سازی )  مرتبه14 يا 12به تعداد (متوالی 
محمود يک متعصب . انجام ميدهد )وادی پشاورفعلی(هندوستان درگندهار

وده، آتش وشمشير، غارت وتخريب درتمام بيرحم وتخريب کنندۀ ستمگرب
شناخته ميشد بهنگام " باغ شمال"گندهارکه بحيث . مسيراوهويدا ميباشد

مزارع حاصلخيزو . بيک زمين ويرانه ومتروک تبديل ميگردد مرگ او
ساحاتيکه هنوز (باغهای ميوه يکجا با کانالهای که آنها را آبياری ميکرد 

. همه معدوم ميشوند) ن ديده ميشودهم عاليم آن درقسمت های غربی آ
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تعداد زياد شهرهای سنگی، صومعه ها وتوپی ها با آثارومجسمه های 
گرانبها ومقدس مورد غارت، آتش سوزی وتخريب قرارگرفته وبا خاک 

.يکسان ميگردد  
 

منطقه با قرارگرفتن درحالت ويرانی وبی جمعيتی، بزودی به يک بيابان، 
يکتعداد باشندگان . هگاه دزدان مبدل ميگرددقرارگاه جانوران وحشی وپنا

فراری بتدريج بخانه های ويران خود برگشته، تعداد آنها بتدريج افزايش 
مگرتعداد مجموعی آنها بی اندازه کم . يافته وتا اندازۀ آنجا را احيا ميکنند

بفاصله ايکه قريه (بوده وخاطره آنها ازويرانی بوجودآمده توسط مسلمانان 
منطقه . بمشکل ميتوانست قابل درک باشد) شده ازهم قرارداشتهای احيا 

به جنگل و قرارگاه حيوانات وحشی تبديل گرديده؛ گرگ، ببر و پلنگ 
باعث شکار رمه ها گرديده وکرگدنها درمرداب های غوطه ميخورد که 
دامنۀ تپه ها بطرف شمال را پوشانيده ودرجهيل کوچکی نچندان دوراز 

. می يابداندوس درتوپی پايان  
 

چنين است وضع منطقه درزمانيکه يوسفزيها درجريان فرمانروائی ميرزا 
قرارمعلوم آنها قسمت . الغ بيگ دراواسط قرن پانزدهم آنرا اشغال ميکنند

اعظم زمين های بايررا اشغال نموده، اززندگی کوچيگری دست کشيده و 
رشيوۀ تغييرد. بسرعت درجوامع دهاتی منحيث زارعين مسکون ميشوند

زندگی وتوقف جنگها باعث ازدياد نفوس وکثرت ثروت آنها درگله ورمه 
بابر، رئيس آنها را مهم پنداشته، با اواتحاد کرده، دختر او را . ميگردد

 هزارنفری قبايل اورا درارتش خود عالوه 12ازدواج نموده ويک قطعۀ 
به امپراطوردرخاطرات جالب وارزشمند خود حوادث دلچسپی را . ميکند

هنگام پيشرفت ازطريق وادی پشاورذکرنموده ودربين آنها ازشکار 
و پلنگ در ) که قبال اشاره گرديد(کرگدن دردهانۀ خيبرودرمرداب رازار

پلنگ و کرگدن ازآنزمان . گذرگاه فعلی اتک دراندوس، يادآوری ميکند
ليکن معلوم ميشود، کرگدن درقرون قبلی يک . ببعدازين منطقه گم شده اند

ان بسيارعام درمرداب های رازاربوده وهنوزهم يک معبر و وادی حيو
بمقابل م  1864 – 1863صحنه کمپاين اين نام درسالهای (بنام امبيله، 

يکی ازواژه های قديمی پارسی برای کرگدن، ) وهابی های متعصب
.ميباشد  
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نميتواند ما را به نتيجه گيری برساند ولی در " نام"بايد درنظرداشت، تنها 
اينمورد عوامل تائيدی وجود که نام محالت ازنامهای حيوانات شکارشده 

را نشان " نام"يک مثال که خطراستنتاج از. درآن محلها اشتقاق شده است
ميدهد اينستکه يوسفزی ها، خود را هم افغانان اصيل وهم بنی اسرائيل 

رائيلی ومنطقۀ آنها پرازنام های اس" اوالد يوسف"نام آنها بمعنی . ميدانند
درواقعيت، يک کاوشگرعجول ميتواند ادعای آنها را به يکبارگی . است

قبول نموده ومنطقۀ آنها را فلسطين دومی بداند؛ جهت تائيد اين نظرميتوان 
قله های ايالم و دومه، ) موراح(، دهانۀ مورياح )پيهور(نام های تپۀ پيور 

) جالله( گاليلی ، جلگۀ)گدهار(، جريان گادارينز )سودهوم(وادی سودوم 
، )محبوال(، موابيتی )امازی(وغيره را برای محالت؛ ونامهای امازيتی 

.وغيره را برای قبايل ارائه کرد) هوتی وال(هيتيتی   
 

بعد ازين معلوم ميشود که يوسفزی بطورقابل توجهی پرنفوس گرديده و 
ساحۀ وسيعی بيابانها را تحت کشت وزراعت آورده اند اما هنوزنه بآن 

. ندازه که تغييرات مهمی دروضع عمومی ومخروبۀ منطقه رخداده باشدا
دليل آن قسما بعلت جنگ وکشمکش دربين خودشان برسرتوزيع چراگاه 

ها وقسما بعلت جنگ با مردمان ديگريکه مانند آنها دراين اواخرازمناطق 
بومی خويش باينجا مهاجرت نموده ودرساحات متصل به يوسفزی ولی 

نام اين قبيله، ختک . مسکون شدند، بوده است  دريای کابلدرجانب جنوبی
درمورد آنها بعدا . بوده وبا وجوداينکه پختانه يا پتان ميباشند، افغان نيستند

دراينجا ميتوان گفت که ختک درمنازعه با يوسفزی . بحث خواهيم کرد
چندان ناموفق نبوده وتوانسته اند خود را دردوموقعيت بسيارمهم و 

. يک درمنطقۀ يوسفزی مستقرسازند که تا امروزدراختياردارنداستراتژ
ختک بخاطر پايان دادن به گله دزدی يوسفزی، که ازين ناحيه ضايعات 
زيادی را متحمل ميشدند، دريای کابل را عبورنموده ومالکيت زمينهای 
کمربندی درساحل شمالی نقطۀ اتصال دريای سوات با دريای کابل را تا 

اين موقعيت .  دريای کابل با اندوس دراتک بدست ميآوردبه نقطۀ اتصال
نيزنميتواند ختک را ازتاخت وتازدايمی يوسفزی وبخصوص ازتهاجمات 

لذا ختک ها مجبورميگردند بخاطر . آنها ازسوات وبونيرمصئون سازد
آنها يک . حفاظت خويش ازمنابع ناراحتی وخطر، تدابيری اتخاذ نمايند

اده ويک نطقۀ حاکم برسوات وبونيررا تسخير قشون نظامی را سازمان د
اين نقطه حاال . نموده وخودرا بصورت مستحکم درآنجا مستقرميسازند
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بنام جمالگری ياد شده، درقاعدۀ تپۀ پاجا قرارداشته وهنوزهم دراختيار 
.بازماندگان اشغالگران اصلی آن قراردارد  

 
اطوری مغول ماضرورت نداريم بتاريخ يوسفزيها درجريان سلطنت امپر

پرداخته ويا وقت خودرا درجنگ وعداوت خانوادگی آنها ويا مخالفت سر 
درينجا کافيست اين . سختانۀ آنها درمقابل اشغالگران ِسکهه ضايع سازيم

. گزارش خويش را بشرح مختصرحاالت موجودۀ آنها به پايان برسانيم
رپنجاب زمينهای بايروخشک ومردم ياغی را که ما ازِسکها بهنگام تسخي

 سال فرمانروائی برتانيه، ازنقطۀ 30 بدست آورديم حاال پس ازم1849در
جلگه های وسيع که قبال توسط راه . نظرمنطقه ومردم، مثل سابق نيست

های نامعلوم قطع شده بود حاال بتمام جهات بواسطۀ راههای خوب متقاطع 
رباالی محافظين گله ها که قبال با انواع اسلحه مجهزبوده ود. شده است

تعداد زياد توپيهای باستانی بودائی، ساحۀ وسيعی را درمقابل مهاجمين 
ودزدان ديدبانی ميکردند حاال وجود نداشته وجای آنها را پسرانی گرفته 

جلگه هائی که قبال . است که يگانه اسلحۀ آنها يک چوب ويا سيخ ميباشد
ده وزراعت بيابان وبدون سکنه بود حاال شامل جوامع مرفۀ روستائی بو

آنقدرتوسعه يافته که بمشکل ميتوان دربعضی محالت، گله را به چراگاه 
 سال قبل باوجود 30درآخربايد گفت، يوسفزی متعصب وياغی . گذاشت

اينکه هنوزهم متعصب است، نسبت به برادران سرکش ومستقل خود در 
اوحاال بهيچوجه يک آدم نا . مناطق کوهی منطقه، بسيارتغييريافته است

.  سال قبل بود15 يا 12آرام ومشکلسازنيست، طوريکه درفقروجهالت 
اوحاال ثروتمند، پرتجمل ووفادارنسبت بحکومت برتانيه گرديده است، 

زيرا آنها تحت فرمانروائی برتانيه، صاحب امتيازاتی گرديده اند که 
.مردمان ديگری هند ازآن برخوردارميباشند  
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افريدی - فصل هشتم  
 

زيرا . ديها بدون شک بقايای امروزی اپاريتی های هرودوتس ميباشدافري
قرارمعلوم، وسعت منطقه و. نام وموقعيت ايشان هردوکامالمطابقت دارد  

خصوصيات مردم آن تغييرقابل مالحظۀ نموده است اما نه آنقدر بزرگ 
حدوداوليۀ منطقۀ افريدی شامل تمام سفيد . که هويت آنها را تغييرداده باشد

وه وقاعدۀ آن بطرف شمال تا دريای کابل وبطرف جنوب تا دريای کرم ک
ميباشد، شرق منطقه ازکوه پيوارو يا سرآبه های دريای کرم واندوس تا 

.نقاط اتصالی با درياهای کابل وکرم درغرب ميباشد  
 

همراه با افريديهای امروزی که حاال همقوم قبايل ورکزی وبنگش شناخته 
نامعلوم است، بآنهم شايد ايشان ازنسل سکائی بوده و منشای آنها  ميشوند

. باين مناطق آمده باشند) که قبال بآن اشاره شد(درزمان هجوم سکائی ها 
اينها توسط افغانها بنام ترک لنری تقسيمبندی ميشوند که يک بخش قبيلۀ 

گفته ميشود که قبيلۀ غرغشت متشکل ازاوالدۀ پسر . غرغشت افغانها است
.ميباشد) دبزرگ اجداد مردم پشتوزبانج(سوم قيس   

 
مردم ترکلنری شامل افريدی، ورکزی، بنگش،  مطابق نويسندگان افغان

توری، وزيری وغيره است که اکثرا درنيمۀ شمالی کوه سليمان مسکون 
مثل خورلنری يعنی " بستگان"ويا " برادری ترکی"اين واژه بمعنی . اند
ليکن معلوم ميشود که در . اشدويا قرابت بين خواهران ميب" خواهری"

لست قبايل فوق بعضی اشتباهات صورت گرفته باشد زيرا اين لست شامل 
، جاجی وغيره )درشمال دريای کابل(ختک و چندين قبيلۀ کوچک هندی 
.درجنوب وغرب خيبرنيزميباشد  

 
ترکلنری همچنان بنام های کراری ويا کرالری يادشده وقصۀ مربوط به 

است که دوبرادرقبيلۀ ختک مشغول قدم زدن بوده واز منشای آنها چنين 
يک . محل استقرارقشونی ميگذشتند که اخيرا آنجا را ترک کرده بودند

برادرکه طفل نداشت يک ديگدان آهنی پيدا ميکند که درپشتوبنام کرهای 
ياد شده وديگريکه فرزندان زياد داشت يک طفل شيرخواردربين زباله 

ادران اشيائی دريافتی خويش را تبديل نموده و بر. های کمپ پيدا ميکند
قبايلی که ازين . کراری نام نهادند) بارتباط وضع آن(پسريافت شده را 

پسربوجود آمدند، تعداد وقدرت آنها افزوده شده وبنام کرالنری ناميده 
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جريان داستان نشاندهندۀ هجوم بيگانگان ومستقرشدن آنها درمنطقه . شدند
وجوديت تاريخ ومشخصات آنها، هويت ايشان را مشکل ميباشد، اما عدم م

ازتذکرات مردم ختک . ميسازد بخصوص که هيچ محلی نشان داده نميشود
معلوم ميشود که ترکلنری متشکل ازبخشهای مختلف قبايل ترک بودند که 
همراه با هجوم سبکتگين درقرن دهم وتيموردرقرن شانزدهم باين منطقه 

ت قومی خودرا تا زمان سقوط ساللۀ چغتائی يا آنها احتماال هوي. آمدند
تيمورحفظ نمودند، ولی پس ازآنکه قدرت خودرا ازدست دادند درقوميت 

همچنان معلوم است که بعضی قبايل ترک . عمومی منطقه منحل گرديدند
درزمانهای بمراتب قبل ازسبکتگين به کوه سليمان آمده ودرآنجا مسکون 

ن باستانی عربی ذکرشده که ارتش آنها اين حقيقت توسط مورخي. بودند
توسط مردمان ترکی درمنطقۀ بمخالفت مواجه ميگردد که حاال توسط 

اين موضوع درقرن اول اسالمی ويا هشتم ميالدی . کاکراشغال شده است
رخ داده وحقايق اشاره شده ممکن است به هجوم سکائی هايکه قبال ذکر 

.يقات محتاطانه را دارداين موضوع ارزش تحق. آن رفت، محول گردد  
 

صرفنظرازمنشای ورکزی وبنگش، معلوم ميشود که آنها ازموقعيت اولی 
ايشان درين منطقه تغييرنموده وطوريکه گفته شد بنگش اوال درزرمل يا 

آنها درآنجا بطورمداوم درجنگ . زرمت درجوارکاتی کتوازمسکون بودند
وفرقۀ بزرگ قومی د(وهم دربين خود ) فارمولی(وعداوت با همسايگان 

مطابق گزارشات افغانها، آنها حدود پنجصدسال . قرارداشتند) سمال وگارا
قبل توسط غلجی ها اززرمت بيرون رانده شده اوال به کرم وباالخره پس 
ازيک منازعۀ طوالنی با توری مجبورميشوند به موقعيت فعلی ايشان در 

 هندوستان مهاجرت تعداد زيادی ازين قبايل به. ميرانزی وکوهات بروند
نمودند، جائيکه ورکزی يک محله را دربوپال وبنگش ديگری را درفرخ 

فاميل نواب فعلی فرخ آباد مربوط . آباد دراياالت شمالغربی ايجاد نمودند
.اين قبيله بوده وبيگم بوپال مربوط ورکزی است  

 
لذا قرارمعلوم، افريدی درزمانهای قبل توسط يکتعداد قبايل کوچک ترک 

ورد تهاجم قرارگرفته وبوميان که توانائی مقاومت را نداشتند بداخل کوه م
ها درتيرا وميدان، تپه های خيبرومناطقی ميروند که ازسفيدکوه تا اندوس 

تا اندوس درقره باغ ) درغرب(مناطق جنوب آن ازميدان . وسعت دارد
عمدتا دراختيارورکزی و واديهای ميرانزی وکرم دراختيار ) درشرق(
يک بخش منطقۀ باستانی افريدی دراختيارايشان قرار . گش قرارداشتبن
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داشت تا اينکه حدود ششصد يا هفتصد سال قبل، باشندگان اصلی توسط 
لذاعادات توريهای وادی کرم را . قبايل کامال بيگانه بيرون رانده ميشوند

ميتوان درمناطق آمدن آنها ازسند شمالی به مناطق فعلی آنها جستجوکرد 
تاريخ . ئيکه آنها يک بخش نيرومند ترکهای توغيانی را تشکيل ميدادندجا

تقريبا درين زمان است که . اشغال آنها بحدود ششصد سال قبل برميگردد
همسايگان قديمی اپاريتای، ازمهد بومی خويش رانده شده، داخل ساحات 

ازقسمت پائينی (اپاريتای گرديده وخود را به نام ختک درتمام مناطق 
.مستقرميسازند) يای کابل درشمال تا به کرم درجنوبدر  

 
ازينجا معلوم ميشود که افريديهای امروزی يک بخش کوچکی ازساحۀ 

اپاريتای متذکره توسط (فوق را منحيث ملکيت اجداد باستانی ايشان 
قاعدۀ شمالی سفيدکوه حاال درمالکيت چندين . دراختياردارند) هرودوتس

 عمده ترين آنها غلجی، خوگيانی وشنواری قبيلۀ مختلف قراردارد که
مردمان شنواری که نام اصلی آنها شيروانی است ازجملۀ تازه . ميباشد

واردين اين منطقه بوده وگفته ميشود که آنها ازشيروان پارس درزمان 
آنها اکثرا زبان خود را ازدست داده وبه رسوم . نادرشاه باينجا آمده اند

آنها درقسمت غربی معبرخيبروواديهای . دوعادات آنها سازگارشده ان
آنها يک مردم خوب و . متصل بقاعدۀ شمالی سفيدکوه زندگی ميکنند

متفاوت با همسايگان شان بوده ومتصدی حمل ونقل بزرگ اين منطقه 
قاطروخرهای آنها ازنسل عالی بوده و . دربين کابل وپشاورميباشند

سربازان خوب ودزدان شنواريها . تقاضای زيادی درکابل وپشاوردارد
.هوشيارميباشند  

 
که (قاعدۀ جنوبی سفيدکوه حاال درملکيت توريهای فوق وخوستوال ها 

ميباشد درحاليکه تمام ساحه آبی دربين دريا ) يک قبيلۀ متحد معلوم ميشود
های کابل وکرم ودورترين نقاط غربی آن مانند کوهات وبهادرخيل در 

پاريتی، آنچه به افريدی وشرکای ازساحۀ ا. اختيارختک ها قراردارد
يعنی وادی ومعبرکوهات، تپه ها و (باستانی آنها باقی مانده، قلب منطقه 

. ميباشد) معبرخيبر، وادی ميرانزی و ارتفاعات قسمت شرقی سفيد کوه
" ُزُمخت"درقسمت جنوبغربی اين منطقه، يک قبيلۀ کوچک وگمنام بنام 

کثرا منحيث دزدان ماهر و سر وجود دارد که فکرميشود افغان بوده وا
.سخت شهرت دارند  
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قبايل افريدی، ورکزی، بنگش، ختک، توری، زمخت، خوستوال، جاجی 
يا زازی، منگل وغيره به دوفرقۀ سياسی بنامهای سامال و گار يا  گارا 

اين فرقه ها، دراينروزها، دارای هيچگونه اهميت سياسی . تقسيم ميشوند
ما برای دانستن روابط ومناسبات قبلی آنها نيستند، ولی منحيث يک رهن

اين مردم، کوچکترين معلوماتی دربارۀ منشای فرقه های . دلچسپ ميباشد
مخالفی ندارند که منحيث يک موضوع موروثی به آنها نسبت داده ميشود، 

اما آنها سخت مواظب اين تفاوتها بوده وهرگزحاضرنيستند آنرا تعويض 
ه ها بهنگام مسلمان گرديدن ايشان ايجاد گرديده قرارمعلوم اين فرق. نمايند

وبا وجوديکه تمام آنها خود را مسلمان ميپندارند، هنوزهم تفاوتهای قبلی 
يکعالمه برای اينکه تغييرعقيدۀ آنها اجباری (مذهبی خود را نگهداشته اند 

). وبه زورصورت گرفته وبعوض اينکه حقيقی باشد بسيارظاهری است
ی بودند دارای دومذهب دشمن که درآن زمان پهلو به چون اينها مردمان

و بطورطبيعی با ) بودائی وماگی(پهلوی هم دراين منطقه ميدرخشيدند 
معيارهای خاص ويا بخشهای مذاهب اولی آنها مرتب گرديده بودند؛ سامن 
.يا سرامن بودائی نام خودرا بيکی داده وگبر، َگور يا  گر ماگی بديگری  

 
های امروزی درمی يابيم که بسيارمشکل است آنها را بابررسی افريدی 

اوالدۀ بودائی های ماليم، صنعتی، صلحدوست، ومتفکرتصورکنيم که 
يا آنها . متنفرازخونريزی يا تخريب زندگی کوچکترين مخلوق خدا بودند

را فرض کنيم که اوالدۀ آتش پرستهای باشند که مواظبت محبت آميزآنها 
ی بودائی ها بوده وقربانی صادقانه ودقيق آنها برای زندگی تقريبا مساو

درجهت رعايت کوچکترين مراسم واحکام مذهبی ايشان نميتواند مثل و 
افريديهای امروزی باوجودی اينکه خودرا مسلمان . مانندی داشته باشد

آنها تا اندازۀ زيادی جاهل . ميگويند درواقعيت به هيچ مذهبی پابند نيستند
ی هستند که خودرا بآن منسوب ميدانند وحتی اگرهم اصول وتعليمات مذهب

.بدانند بهيچوجه پابند آن نيستند  
 

صرفنظرازينکه آنها قبال بودائی ويا آتش پرست بودند اکنون درپستترين 
بطورکامل بيسواد وبه هيچ معياری . درجۀ مدنيت ومرزوحشت قراردارند

 کوچک کمترازسه پابند نبوده، هرفرد شاه خود بوده وتمام قوم بيک مجمع
صدهزارنفرتقليل يافته که اکثرا دزد، گلوُبر،فاقد هرگونه برخورد انسانی 

) پتان(آنها حتی دربين همقومان خودشان . وآمادۀ عمل فوری ميباشند
بحيث بی اعتمادترين بی اعتماد محاسبه شده وازهرجانب منحيث سفاک 
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آنها را می طوريکه ما . ترين وپنهان ترين دشمن درنظرگرفته ميشود
شناسيم، بحيث يک همسايۀ مستقل، آنها يک درندۀ موذی، غيرقابل 

اعتماد، گرگ صفت، خودسروبدون هدف درزندگی بوده؛ پيشۀ آنها فقط 
.دزدی، قتل وايجاد کينه وعداوت ميباشد  

 
جهالت ووحشت آنها درقبايل همسايه يک ضرب المثل بوده وتعداد زيادی 

آنها با وجوديکه خود را . ا گفته ميشودقصه های تفريحی درمقابل آنه
مسلمان ميگويند هيچگونه حرمت واحترامی حتی برای مالها ويا 

روحانيون اسالمی نيزقايل نبوده وآنها را آنقدرغارت واهانت نمودندکه 
منطقۀ آنها توسط تمام روحانيون بحيث يک منطقۀ خطرناک ممنوع 

ات مذهبی، ريشخند ديگران آنها بعلت جهالت درمعلوم. السفراعالن گرديد
پرشورو " مالی"درمنطقه بوده وبا شرمساری مجبورميگردند يک 

. متعصب را با فريب واغوا ازشهرپشاوربخانۀ کوهستانی خود بياورند
مالبا قرارگرفتن درمحل جديد خود، منحيث وظيفه، به گلۀ بيسواد خويش 

دهنگفت نذرو دربارۀ مفاد رفتن به حج، زيارت اماکن اوليا وشهدا ومفا
اين درس برای مغزوانديشۀ افريدی کافی . قربانی بنام آنها صحبت ميکند

آنها درمييابند که با رفتن به زيارت اماکن مقدسه وهديۀ نذروقربانی : است
بنام آنها، ميتوانند ثواب کمائی نموده، خشم آنها را فرونشانده ومورد 

به زيارت بروند وهم عنايت آنها قرارگيرند؛ لذا مصمم ميشوند که هم 
وجود " زيارت"اما ازيکطرف درتمام منطقۀ آنها چيزی بنام . نذرنمايند

ندارد وازطرف ديگررفتن به اماکن مقدسه درساحۀ همسايه ها چيزی 
نيست که دربارۀ آن فکرشود؛ زيرا وضع طوری است که افريديها مخالف 

ان است که دراين وضع دشوارچقدرآس. همه ميباشند وهمه مخالف افريدی
درمنطقۀ خودشان داشته باشند وچه کسی ميتواند برای " زيارت"يک 

را قربانی نموده و " مال"لذا . شهادت، مناسبترازمالی محترم باشد
برباالی مرقد آن افراشتند وباينترتيب تيرا اولين مکان مقدس " زيارتی"

برای شايد برای افريديها، جزاين، هيچ راهی ديگری . خودرا پيدا ميکند
.فداکاری باين شکل دينداری موجود نباشد  

 
گزارش افغانها دربارۀ شجرۀ افريدی نشاندهندۀ اصل ونسب طوالنی آنها 
است که ازهيچکسی بوجود نيامده اند ولی دريافت نام آنها، جعلی ازيک 
. داستان ضعيف است که بآن هم نشاندهندۀ افتخارقومی تمام قبيله ميباشد

 درزمان های قديم بعضی حاکمان ايالت پشاور قصه ازينقراراست که
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. فراميخواند) مجلس حضار(خود ويا " دربار"يکتعداد اعضای قبيله را به 
يکی ازآنها با استقالل وخودخواهی بومی، محل يا جای خودرا درمدخل 

دربارميگيرد وزمانيکه حاکم ميخواهد داخل دربارشود اوازجای خود بلند 
من "زه سوک يم؟ . ه وازاوميپرسد که کی استحاکم توقف نمود. نميشود

من هم "زه هم افريدی يم : واوبا لحن بی تفاوتی جواب ميدهد" کی هستم
ازين . است" مخلوق" آفريده بمعنی –درفارسی ". يک آفريدۀ خدا هستم

.حالت، قبيله نام افريدی را کسب مينمايد  
 

منحيث ) ايشانپس ازاشغال اين معبرمشهورتوسط (افريديها يا خيبريها 
 سال فرمان روائی برتانيه برسرحدات 30همسايگان مستقل ما درجريان 

. اندوس، ما را به مشکالت بزرگ ودوامداری مواجه ساخته اند-ترانز
دزديهای بزرگ آنها درمرکزکانتونمنت های پشاوربا گارنيزون هشت 

 دزديها وآدمکشی های آنها درمسير. خ منطقه استيهزارنفری، درج تار
شاهراهها، تهاجمات روستائی وگله دزدی آنها باعث تصادمات دوامدار 

 سال تماس با آنها 30نتيجۀ .  آنها با کارمندان سرحدی ما گرديده است
بهيچوجه نتوانست آنها را بما وصل سازدوهم نمونۀ فرمانروائی برتانيه 
ی  نتوانست هيچگونه تغييرقابل توجهی درشرايط آنها ايجاد کند، باستثنا

توانمند ساختن آنها ازطريق چشمپوشی وحفظ شجاعانۀ خودمان که حاال 
ما بايد روزی اين مردم .  درسرحدات ما تبديل شده اندهبه مجهزترين قبيل

بعدا خواهيم دريافت که اينقوم . را اشغال ومنطقۀ آنها را ضم خود سازيم
 و مارتينی با انفيلدها، سنايدرها(تيراندازچه کاری ميتواند انجام دهند 

هنريهای ما که قسما توسط افريديهای فراری ازارتش ما واکثرا توسط 
دزدان هوشياردربارکهای قطعات نووارد اروپائی ويا بومی بدست آورده 

).    اند  
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ختک - فصل نهم  
 

َستاگيدای هرودوتس درسايتک، َشتک وختک نويسندگان بومی معاصر 
 اشکال تلفظ غربی وشرقی پشتوی َشتک وختک کامال. تشخيص ميشود

مهد اصلی آنها کوههای سليمان وقسمت غربی آن بنام کوه سنوال . آنست
ومنطقۀ هموارآن تا اندوس وجنوبی ترين قسمت آن ديرۀ اسماعيل خان 

درکوه سليمان، مرزآنها درجنوب به برمل ختم شده وبا کاکرهم . ميباشد
م توسط قبيلۀ وزيری قرارمعلوم ختک ها درزمان های قدي. مرزاست

ازمنطقۀ همواراندوس بيرون رانده شده؛ کسانيکه پس ازمدت طوالنی 
تحت فشارقرارگرفته، آنها را بمنطقۀ ) ازسند(توسط قبايل ديگری ازعقب 

کوهستانی ختک کشانيده ومردمان قديمی را ازمالکيت مسکن اصلی 
ل قبل  سا600گفته ميشود که اين حادثه حدود . ايشان محروم ميسازد
قرارمعلوم دردورانهای قديمترازاين حادثه، ختکها . بوقوع پيوسته است

ازطرف غرب توسط مردمان پارسی مورد هجوم قرارميگيرند که حاال 
اين مردم ختکها را اشغال ويا صلب . بنام چکمنی ويا چمکنی ياد ميشوند

مدۀ مالکيت نميکنند، بلکه درمنطقۀ آنها ودربين آنها، اکثرا درشهرهای ع
با وجوديکه تمام اين منطقه حاال در . مقيم وکانيگورام مسکون ميشوند

 خانوادۀ چمکنی 400 ويا 300تصرف وزيری ها ميباشد هنوزحدود 
.سکونت دارند) منحيث مطيع وزيريها(دراين دوشهر  

 
) بدعتگذار(قرارمعلوم چمکنی ها يک فرقۀ پارسی مسلمانان رافضی 

گفته . طقۀ خودشان فرارنموده بودندبوده وبخاطرتعقيب حکومت ازمن
) ولی حاال ازجملۀ مسلمانان ارتدوکس ميباشند(ميشود که آنها مربوط 

) معتقد به الوهيت علی داماد محمد(فرقۀ اسالمی شيعه بنام علی اللهی 
داستانهای کنجکاوانۀ درمورد مراسم خاص مذهبی آنها واقدامات . بودند

که ) چراغ(معلوم، يک مشعل سوزنده قرار. غيراخالقی آنها گفته ميشود
عنصراساسی مراسم مذهبی آنهاست، دريک مرحلۀ خاصی ازمراسم و 

يکجا ميگردد، توسط روحانی يا ) بدون تفاوت(قرائت که هردوجنس 
با اين عالمه، جماعت به عياشی وغير . پيشنمازخاموش ساخته ميشود

  اين عادت عجيب،بعلت. اخالقياتی ميپردازند که بآنها نسبت داده ميشود
ياد ) يعنی چراغکش(پارسيان آنها را بنام چراغکش وپتانها بنام اورمر

رهبرويا جد بزرگ آنها درينقسمت َعمرلوبن بوده است ولی هيچ . ميکنند
مطابق گزارش افغانها، اين . گونه معلوماتی بغير ازنام اووجود ندارد

 66



ارساله در مردم حدود پنجصدسال قبل به تعقيب يک قحطی سه يا چه
يکتعداد آنها بوادی لوگردرجنوب کابل کوچيده . منطقۀ آنها پراگنده ميشوند

جائيکه قريۀ (ودربرکی برک مسکون ميشوند؛ ديگران به وادی پشاور
وازآنجا به هندوستان رفته ودرنفوس ) چمکنی محل سکونت آنها است

ويکتعداد ولی يکتعداد زياد آنها درکانيگورام ومقيم . عمومی منحل ميشوند
آنها درمحل استقرارايشان درقسمتهای شمالی منطقه درجوارقبايل کوچک 

) کتای ما(ظاهرا قبايل مهاجرازمنگلی وخيتای (منگل، خيتای و زازی 
 هزار 5تعداد مجموعی چمکنی حدود . باقی ميمانند) درشمالغرب چين

 آنها مردم آرام، غيرمتعرض وصنعتی بوده ويگانه. فاميل تخمين ميشود
قبيله دراين منطقه است که مصروف جنگهای خانوادگی وراهزنی شاهراه 

.ها نبوده اند  
 

يکجا با بعضی همسايه (ختکها با اخراج ازمنطقۀ خودشان توسط وزيريها 
به ساحات بنوعقب نشينی نموده ودر ) های ايشان مانند قبايل هانی ومنگل

 آن ها دراينجا با .دويال مستقرميشوند که بنام صدروان نيزناميده ميشد
. دوستان عجيب خود بمنازعه پرداخته وآنها را ازبين خود اخراج ميکنند

پس ازين، ختکها توسط بلوچها مورد حمله قرارگرفته ومجبورميشوند 
آنها بتدريج ازينجا، ازطريق . بطرف شمالشرق وبه کوه خنگان بروند

زمانيکه . کربوغه، تيری، چوتره، لچه وغيره به اندوس منتشرميگردند
ختکها مصروف مهاجرت بطرف شرق ميباشند بنگشها توسط توريها 

ازطرف جنوبشرق درمسيری ) قرارمعلوم(ازکرم اخراج ساخته شده و
بنگشها با اخراج ازملکيت ايشان . پيشروی ميکنند که ختک ها ميآمدند

رفته وبخاطرزمين به منازعه ) ورکزی(درکرم بطرف قبيلۀ متحد خود 
زمانيکه آنها مشغول منازعه بودند ختکها با استفاده ازفرصت . ميپردازند

زمينهای طرف توره چپره وپتياله را ازورکزيها گرفته وهمسايۀ بنگش 
يک رشته کوه دربين لچه وگداخيل قراردارد که تا به امروزآنها (ميشوند 

زمانيکه ختکها نيرومند ميشوند بطرف شمال ). را ازهم جدا ساخته است
، ورکزی وافريدی را بطرف ارتفاعات کوهستانی رانده و حرکت کرده

مالکيت تمام ساحۀ آبی اندوس تا دريای کابل را حاصل ميکنند وطوريکه 
آنها . قبال گفته شد حتی ازآن عبورنموده وداخل منطقۀ يوسفزی ميشوند

مانند مغولکی و (بهنگام پيشروی، مسکونين جوامع کوچک بيگانه را 
دربخش بلوچ آنها، جلوزی، دنگرزی ) ل وچينائیمغول يا منگو(سينی 

.درخود جذب ميکنند) واورياخيل دربخش تيری آنها  
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ختکهای که شامل بنوچی اند يک قوم خوب بوده وازتمام پتان های ديگر 

آنها ازپتانهای . درقواره، سيمای عمومی وتعداد زياد رسوم آنها فرق دارند
شند که بلهجۀ نرم ويا غربی پشتو شرقی نيزفرق ميشوند ويگانه قبيلۀ ميبا

درحاليکه ارائه (گزارش افغانها دربارۀ منشای نام آنها . صحبت ميکنند
نشان دهندۀ سهل انگاری تفکرآنها و ) رسوم مردم درزمانهای قديم است

باورکامل ايشان به معلومات روحانيون آنهاست؛ آنها با ازدست دادن تمام 
.رهبران مذهبی خويش باوردارندمسيراجدادی خويش فقط بگفته های   

 
) گفته نميشود مربوط کدام قبيله(قصه ازينقراراست که روزی چهاربرادر

ميروند، درمسيرراه چهار ) محل نيزمعلوم نيست(برای قدم زدن ويا شکار
را می بينند که بطرف آنها می ) طوريکه ازکاالی آنها معلوم ميشود(دختر
چه ورزشی : "ند، برادربزرگترميگويدزمانيکه به آنها نزديک ميشو. آيند

پيشنهاد او !" بهترازين، بيائيد هريک ازما اين دختران را به زنی بگيريم
ولی . تحسين گرديده وآنها موافقت مينمايند که برای آنها قرعه انداخته شود

گرديده واين حق ) بدون قرعه(برادربزرگترخواهان استفاده ازحق بزرگی 
انيکه به همديگرميرسند، برادربزرگتردختران را زم. به اوواگذارميگردد

توقف داده ودختری را برای خود انتخاب ميکند که قشنگترين لباس را 
برای ديگران قرعه مياندازند وزمانيکه قرعه بپايان ميرسد . پوشيده است

هربرادرروی دخترمربوط بخود را بازميکند ومعلوم ميشود آنکه قشنگ 
 پيرترين وبدقواره ترين دختربوده است، درحالی ترين کاال را پوشيده بود

که آنهايی که لباس ساده تروموقرترداشتند کامال دختران جوان وخوبرو 
برادران جوان وخوشچانس به برادربزرگتردرانتخاب عروس او . بودند

به خطا "يعنی " په خطا الری: "خنديده واين جمله را به اوتکرارميکنند
ميگويند که ازين حادثه، نام يا کلمۀ ختک نسب سازان افغان ". رفتی

اشتقاق شده وبعدا ميافزايند که ازين چهاردختراوالد زيادی بوجود آمده، 
تعداد آنها افزايش يافته ونامهای بخشها وتقسيمات فرعی قبيله بوجود آمده 

ختکها در تحت فرمانروائی برتانيه، بصورت عام، يک مردم خوش . است
. معدن نمک کاالباغ دراختيارآنها ست. ميشوندبرخورد و وفادارثابت 

تعداد زياد آنها در آنجا مصروف کاربوده ومنحيث تجاران، نمک را به 
خواجه محمد . مناطق کوهستانی دربين وادی پشاوروبدخشان انتقال ميدهند

خان رئيس قبيلۀ ختک چند سال قبل به خاطروفاداری وخدمت به حکومت 
.با درجۀ ستارۀ هند شناخته ميشود) شورسلح(برتانيه، بحيث شواليه   
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را ) طوريکه درلهجۀ غربی پشتوتلفظ ميشود(وزيريها که ختک يا شتک 

 يگانه –ازستاگيديای هيرودوتس (ازمسند قديمی ايشان درکوه سليمان 
رانده بودند، معلوم ميشود ) مولفی قديمی که اين مردم را ذکرنموده است

ويرسی يک . المی مطابقت داشته باشدکه با ويرسی مورخين باستانی اس
معلوم ميشود که . بخش قبيلۀ سودها ويک شاخۀ راجپوت پرامارا است

 سال قبل 600 يا 500وزيريها اولين تهاجم خود بمقابل ختکها را حدود 
درزمانی آغازنمودند که منطقه درقحطی کامل قرارداشته ومسيرحرکت 

. وناحيۀ برمل بوده استآنها ازطريق جلگۀ شام بطرف واديهای مجاور
. آنها قبل ازپيشروی بيشتر، دراينجا مسکون گرديده ومدتی باقی ميمانند

معبد اجدادی وپيرقبيله دربرمل قرارداشته وزمينهای يکی ازقبايل فرعی 
وزيريها پس ازاستقراردربرمل، بتدريج . بنام سودکی نيزدرهمين جاست

ا ازسرراه برداشته وبا پيشروی نموده ودرطول ساليان طوالنی ختکها ر
انقياد چمکنی ها تمام منطقۀ ختک باستانی ازجلگۀ شام درجنوب تا وادی 

.کوهات درشمال را تسخيرمينمايند  
 

ختکها يک قبيله ای نيرومند وکامال مستقل بوده وشيوۀ زندگی آنها اکثرا 
آنها ازنگاه ظاهری ازديگرقبايل پتان بسيار . چوپانی وکوچيگری ميباشد

آنها ازچراگاه . ت بوده وتعداد زياد رسوم مخصوص بخود را دارندمتفاو
های موجود درمرزهای غربی منطقۀ ايشان با سليمان خيل، خروتی و 

.بخشهای قبيلۀ بزرگ غلزی بطورمشترک استفاده ميکنند  
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داديک -  فصل دهم  
 

دۀ داديکها آخرين چهارقومی متذکره توسط هيرودوتس است که تشکيل کنن
دربارۀ . يک ستراپی واحد درسرحدات شرقی امپراطوری داريوش بود

بعضيها معتقداند که اينها . تشخيص اين مردم نظريات متفاوتی وجود دارد
همين تاجکهای معاصراند اما اين تغييرفيلولوژيکی، طبيعی معلوم نمی 

درپهلوی آن، واژۀ تاجک فقط پس ازاشغال پارس توسط اعراب . شود
يکتعداد ديگر . يده که دربخش تاجکها توضيحات داده ميشودمروج گرد

آنها را مردمان کوهستانی درشمال گنداريا ميدانند که قبال بنام َدَردا ياد 
ميشدند؛ نامی که هنوزبرای آنها معلوم بوده ولی دربين مردم چندان مروج 
نيست، بآنهم هنوزنام اجدادی بوميان چيالس درجانب ديگراندوس بوده و 

تغييرازَدَردا به داديک نيزچندان طبيعی نبوده و . نها خود را درد مينامندآ
بسياراحتمال دارد داديک که ظاهرا همسايه ستاگيديا بوده حقيقتا داديهای 
فعلی باشند که منحيث يک قبيلۀ کوچک با کاکرترکيب گرديده وهنوزهم 

که اوال قرارمعلوم داديک يا دادی . درمسند باستانی خويش مستقرهستند
تمام منطقه را در اختيارداشتند حاال بواسطۀ طوايف مختلف قبيلۀ کاکر 

ازينکه اين . اشغال شده، بتدريج توسط آنها اخراج، کشته ويا جذب ميشوند
تغييرات چه وقت صورت گرفته بسيارمشکل است اما موضوع زمانی 

اکر بهترفهميده ميشود که ما داديها را کنارگذاشته وتوجه خودرا به ک
.معطوف داريم) حاکمين فعلی اين منطقه(  
 

کاکرهای افغانستان دارای منشای سکائی وهمقوم گاکر يا غاکراند که 
درچاچ، راولپندی، جانب ديگراندوس وحصص مختلف هند مسکون 

مطابق گزارش افغانها، کاکرنواسۀ غرغشت ازطريق پسردومی . هستند
جد بزرگ افغان های (آن، دانی است؛ غرغشت جوانترين سه پسرقيس 

صرف اداپشن ) سربن(قبال نشان داديم که نام پسراول . ميباشد) معاصر
عنوان قومی مردمانی است که نسب سازان افغان آنرا منحيث ) اقتباس(

يک سيت برای نسل قيس تقسيمبندی نموده وهم منشای راجپوتی آنها را با 
ن موضوع توسط رديابی آنها تا زمان حاضرروشن ساختيم؛ درغيرآن، اي
بادرنظرداشت . يک سلسله نامهای عجيب وغريب بسيارمشکل ميگردد

دوپسربنامهای ) مطابق نسب سازان افغان(آن، ميتوان گفت که سربن فوق 
اينها واضحا شکل تغييريافتۀ نامهای اصلی . شرجون وخريشون داشت

تغيير ( سورجن و کريشن بوده وبا تغييربه نامهای اسالمی –راجپوتی 
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تغييرات بيشتری خورده ) رجون به شرف الدين و کريشون به خيرالدينش
رديابی های مشابه وابستگی های هندی را ميتوان تقريبا درتمام . اند

اين همان چيزی است که ميتوان . جداول نسب سازان افغان دريافت نمود
توقع داشت، وقتی ما بخاطربياوريم که پنج برادرپاندوشاه دروقت مها 

ويا جنگ بزرگ که درساحات کورو کيشترنزديک تينساربه وقوع بهارت 
تا به دورترين نقاط يعنی (ميپيوندد، به پنجاب وافغانستان مهاجرت نموده 

ودرآنجا سلطنتهای مستقلی را ايجاد ميکنند که برای ) غزنی وکندهار
قرارمعلوم، غيرغيشت يا غرغشت پسرسوم . چندين قرن ادامه مييابد

را ازمنشای قومی قبايل تقسيمبندی شده توسط نسب سازان قيس، نام خود 
افغان، اشتقاق نموده است بعين ترتيبی که آنها با نام پسربزرگ آن، سربن 

معلوم ميشود که غيرغيشت شکل تغييريافتۀ سيرغيز يا غيرغيز . کرده اند
که مردم اصال از ) ترکستان شمالی(بوده ونشاندهندۀ منطقۀ است ) آواره(

سيرغيزيا کيرغيزبمعنی آواره يا کوچی درلسان آن منطقه . مده اندآنجا آ
با وجوديکه حاال کاکر . بوده ومربوط به واژۀ بسيارآشنای سکائی است

توسط يک تعداد (قسمت اعظم منطقۀ داديک باستانی را دراختياردارد 
درزمان (پسران ديگردانی . تمام آنها دارای منشای واحدی نيستند) طوايف
ليۀ اسالمی، قسمت شمال منطقۀ کاکرفعلی بنام دانيستان وقسمت های او

که به نامهای دادی، ) جنوبی آن بنام کاکران ويا کاکريستان ناميده ميشد
ناغرو پانی درتاريخهای افغانها مشخص شده اند درتعداد زياد رسوم، 

لذا ناغربطورصريحی بحيث . عادات ولهجه ازکاکرحقيقی فرق دارند
گفته ميشود . گذاری شده وتوسط افغانها بنام بروح ياد ميشودراجپوتها نام

که آنها درمنشا ورسوم محلی وهمچنان درروابط سياسی با پانی بسيار 
نزديک ميباشند؛ اکثريت طوايف هردوی آنها درشيخواتی وحيدرآباد 

تاريخ . مسکون بوده وبخش کوچکی ازآنها درساحۀ کاکراقامت دارند
ن رفته ومعلوم ميشود که حاال چيزی بيشتری دربارۀ داديها درگمنامی ازبي

آنها نميدانيم، بجزاينکه آنها درقبيلۀ کاکرجذب شده وخود را بيک قبيلۀ 
مهاجرخجندی ضميمه ساختند که يکجا با آنها بصورت عام بنام خجندی 

.ويا خوندی شناخته ميشوند  
 

گادون کاکرها درپهلوی طوايف مختلف منطقۀ ايشان، ادعای قرابت با 
اين مردم . مهابان وچاچ درهردوجانب اندوس درشمال اتک را دارند

نيزخودرا کاکر ناميده ويکی ازمحالت مسکونی آنها درچاچ بنام غرغشت 
آنها همچنان ادعای قرابت با تايمنی چارايماق را دارند که در . ياد ميشود
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اين . رشته کوههای سياه بند جبال غوردرجنوبشرق هرات مسکون اند
مردم نيزخودرا يکشاخۀ کاکرميدانند، ولی خودرا ازبقايای چارايماق در 
طرف شمال آنها جدا دانسته ورسوم وعادات وهمچنان لهجه ومذهب آنها 

تايمنی شامل دوفرقه است که يکی ). اينها سنی وآنها شيعه اند(فرق دارند
ميباشد وديگری درزی که " کوچی"آن بنام قپچاق ياد شده، ايماق ويا 

.مسکون بوده واکثرا بنام افغان ياد ميشوند  
 

منطقۀ کاکردرسرحدات اندوس حدود يکصد ميل مربع بوده وازمرز 
اين منطقه ازشمال . وزيری درشمال تا مرزبلوچها درجنوب وسعت دارد

بجنوب بواسطۀ يک سلسله کوهها امتداد داشته ودرنشيبهای شرق وغرب 
 30دروادی کنجوغی که حدود . دارای واديهای گوارا وحاصلخيزميباشد

ميل ازقلۀ قند بطرف جنوبغرب ادامه دارد طايفۀ َسنيا مسکون بوده ودر 
طوايف َسنجاره و ) يک وادی ايکه بطرف جنوبشرق ادامه دارد(بوری 

کاکردر . سکونت دارند) نامهای واضحا دارای منشای هندی(سمبيرا 
اينکه پشتوصحبت حقيقت، مجموعۀ ازمردمان مختلف اند که حاال باوجود

ميکنند وخود را پتان کاکرميخوانند لهجه ها، رسوم وعادات خاص خود 
.را حفظ نموده اند  

 
دربين هرات وهند ) اسفوتيدا( اکثريت کاکران اصيل درتجارت ادويۀ نباتی

 اما اکثريت طوايف ديگرزندگی چوپانی داشته، يکجا با گله و. مشغول اند
ت نموده، درجوامع کوچک سه يا رمۀ خويش ازيکجا بجای ديگرحرک

چهارفاميلی زندگی نموده وخيمه های سياه يا غژدی خود را دردسته های 
تعداد کمی درقريه جات مسکون بوده ومصروف . کوچک نصب ميکنند

رشته . زراعت دروادی های عمدۀ بوری، ژوب، کنجوغی وغيره ميباشند
 غلجی درشمال همسايگان آنها. کوه ژوب کاکررا ازوزيری جدا ميسازد

. ميباشد) هردوقبيلۀ درانی(غرب، اچکزی درغرب وترين درجنوبغرب 
شايونه داغ، يک . بلوچها درجنوب قراردارند که دشمن اجدادی کاکراند

فالت کوهستانی درشمالغرب منطقه، چراگاه مشهورکاکراست؛ درغرب 
کوه توبه، يکتعداد واديهای کوچک وباريک وجود دارد که جويبارهای 

عدد آن يکجاشده ودريای لوهره را بوجود مياورند که وادی پيشين را مت
دربهاروتابستان، قسمت اعظم اين منطقه دارای مسکن . آبياری ميکند

لذتبخش، اقليم سالم وهوای معطربا بوی گلها ميباشد که سطح زمين را 
باوجوديکه اين منطقه بسيارخوب . همانند يک قالی رنگارنگ ميپوشاند
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م آن بسياربد است زيرا آنها مانند تمام قبايل مستقل پتان جاهل، است، مرد
.ظالم، وحشی وراهزن ميباشند  

 
های معاصرنه تنها دربرگيرندۀ چهارقوم  باينترتيب نشان داديم که پتان

درواقعيت تنها برای (باستانی پکتيائی های متذکره توسط هرودوتس است 
بعضيها (يکتعداد اقوام ديگربلکه شامل ) کسيکه اين عنوان مربوط آنست

پکتيای (نيزميباشد که درداخل منطقۀ اصلی آنها ) اقارب وبعضيها بيگانه
توسط امواج متواليی اشغال وانقالبات سلسلوی درپهلوی هم ) باستانی

تمام اين اقوام مختلف مانند کاکر، وزيری، توری وغيره . قرارگرفته بودند
تا اينکه خود را دربين اقوام پتان واضحا درگيريک مبارزۀ طوالنی بودند 

مستقرساختند؛ معلوم ميشود که فقط با مخلوط شدن با آنها وتا اندازۀ با 
سازگاری با رسوم وعادات آنها بود که آنها را توانمند ساخت نه تنها خود 

را مستقرسازند بلکه مرزهای خودرا وسعت داده وهويت مشخص خود را 
تنها مردمان ديگری افغانستان که . مايندبقيمت باشندگان باستانی حفظ ن

درپهلوی مسکونين منطقۀ اصلی پتان مستقربوده وخود را پتان مينامند، 
) بخصوص غلجی(بعلت اينکه آنها تا اندازۀ زيادی . افغان وغلجی ميباشند

درداخل مرزهای منطقۀ پتان زندگی نموده وتا اندازۀ، زبان ورسوم آنها 
نکه باعث مسرت نسب سازان افغان ميگرديد تا را فراگرفته وهم بعلت اي

.آنها را مجموعا شامل يک قوم واحد ازنسل يک جد مشترک سازند  
 

تغييراتيکه هنوزدرسرحدات (تا زمان آخرين تغييرات سياسی ونظامی 
، قبايل پتان که ساحات کوهی سفيدکوه وسليمان )اندوس جريان دارد-ترانز

حصص، استقالل خودرا برای چندين کوه را دراختيارداشتند، دراکثری 
قرن حفظ نموده اند؛ استقالل نه برای يک قوم متحد، بلکه استقالل برای 

دربين کوهها و (قبايل پتان درجلگه ها وساحات پائين . هرقبيلۀ جداگانه
مانند يوسفزی، ختک، بنگش، بنوچی، مهمندهای وادی پشاورو ) دريا

بعضی قبايل . تانيه بوده اندغيره حتی اززمان اشغال پنجاب مطيع بر
) دردوران فوق(کوهی واديهای کرم، داور وسيبی درزمانهای مختلف 

مگرتمام قبايل نيرومند . توسط حکومت کابل بانقياد آورده شده بودند
کوهی مانند يوسفزی ومهمندهای کوهی، وزيری، کاکروچندين قبايل 

.ندکامال مستقل ميباش کوچک بشمول بعضی طوايف غلزی کوهی  
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) قوم پختون يا پتان(ازگزارشات فوق معلوم ميشود که پکتيائيهای اصيل 
باوجوديکه هويت خود را تا زمان حاضربسختی حفظ مينمايند تا اندازۀ 
زيادی با قبايل متعدد بيگانه مخلوط گرديده اند که توسط امواجی اشغال 

انچيزيست اين هم. وانقالبات، درجريان چندين قرن باينجا آورده شده اند
نقطۀ اتصال سه امپراطوری (که ما بايد با درنظرداشت موقعيت منطقه 

ازينکه چقدروقت دربرگرفت تا . متوقع باشيم) بزرگ پارس، ترک وهند
اين اقوام مختلف دريک قومی آميخته گردند که دارای عين زبان، مذهب 

مگرشکی وجود ندارد، . ورسوم گردند، جواب آن بسيارمشکل است
معلوم ميشود که درتحقق اين . تی آغازشده بسرعت باکمال ميرسدتغييرا

امر، مذهب نقش بسزائی بازی نموده وازهمينجاست که تمام مذاهب 
. بودائی، برهمنی وگبربطورهمزمان درمقابل عظمت اسالم ازپا درميآيند

محمود غزنوی مشهوردر (اسالم برای باراول توسط اولين حاکميت ترک 
بطورسيستماتيک درباالی مردمان اين منطقه ) يالدیآغازقرن يازدهم م

صرفنظرازينکه وسايل آتش وشمشير چقدرميتواند در . تحميل ميگردد
اثرات آن دوامدار ) طوريکه معلوم است(مراحل اولی، موفقيت آميزباشد 

طورمختصر، تغييرعقيدۀ مردم درتحت چنين اجباری . واکمالی نيست
جريان جانشينان محمود بعقيدۀ قبلی صرف ظاهری بوده وآنها بسرعت در

خود برميگردند تا اينکه درزمان شهاب الدين غوری درقرن دوازده، يک 
درين زمان تمام منطقۀ پختون . تجدد اسالمی درتمام هند بوقوع ميپيوندد

وتازه ) ، را دارا بودند"آقا"که عنوان سيد، (توسط روحانيون اعراب 
. اداره ميشد) ، ياد ميشدند"بزرگ"، که بنام شيخ(مسلمانان بومی هندی 

قرارمعلوم، اين مبلغين مشتاق، وظيفۀ برگرداندن يا تغييرعقيدۀ اين مردم 
تقريبا بانجام ) ولی بدون خودداری شخصی(را با انرژی وجسارت زيادی 

آنها درهمه جا خود را دربين گلۀ جاهل خود بسيارراحت . رسانيدند
ن آنها را به زنی گرفته، با سختگيری احساس نموده ، بطورآزادانه دخترا

وديگرنذرهای اسالمی را تحميل نموده وبطوردقيقی حرمت ) ده يک(ُعُشر
منحيث مشرحين و واضحين کلمات خدا ورهنمای (وتعظيم نسبت بآنها را 

.تحميل نمودند) بشارتهای بهشت  
 

به تنهائی تمام ) يا بخش ارتدوکس(قابل يادآوری است که روحانيون سنی 
رصه را دراختيارنداشتند، زيرا آنها قبال با طرفداران پارسی بخش ع

) که به الوهيت علی معتقد اند(شيعه ورافضين پارسی بخش علی اللهی 
اما با کم شدن نفوذ پارسها دراين منطقه، سنی ها بزودی . مواجه بودند
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يا چمکنی که بنام چراغکش (تسلط حاصل نموده، شيعه ها وعلی اللهی ها 
يا عقيدۀ خودرا به عقايد عامتردولتی ) ی ويا اورمرافغانی ياد ميشدپارس

بدل نمودند ويا به عقايد اجدادی خود برگشته ودريک حالت بردگی ويا 
هنوزهم چندين طايفۀ شيعه دربين قبايل مختلف پتانها . وابستگی فرورفتند

وجود داشته وپس اززوال اسالم منحيث يک قدرت دولتی درين مناطق، 
. ا توانستند موقعيت خويش را با آزادی وامنيت بيشترازقبل حفظ نمايندآنه

چون آنها توسط هردوبخش . اما وضع چمکنی طورديگری رقم ميخوَرد
مذهبی اسالم، بحيث رافضی مورد تبعيد وآزارقرارداشتند بزودی برای 
بقای خود به سنی تبديل گرديدند با وجوديکه هنوزهم لقب قبلی خود را 

.ه اندنگهداشت  
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  غلجی-فصل يازدهم 
 

غلجيها که خود را غلجی وديگران آنها را غلزی مينامند مردمان زيادی 
ميباشند که ازجالل آباد درشرق تا کالت غزنی درغرب گسترده بوده، 

) غرب غزنی(نشيب ها ودره های اتصالی سفيدکوه، سليمان کوه وگلکوه 
غانها محل سکونت اصلی خود را درکوه قيس يا کوه اف. را دراختياردارند

کاسی ميدانند اما درمورد موقعيت آن شک وترديد وجود داشته، برخيها 
. آنرا درکوه سليمان وبعضيها آنرادرسياه بند کوههای غوردرنظرميگيرند

بيشترمحتمل بنظرميرسد زيرا ) کوههای غور(قرارمعلوم موقعيت آخری 
انهای خيالی ای ميباشد که نسب سازان افغان اينجا صحنۀ حوادث وداست

.توسط آنها، گزارش نامها را ميدهند  
 

که بتن نام ) جد بزرگ قوم افغان(داستان ازينقراراست که پسردوم قيس 
پاروپاميزوس (دارد با مردم خود دررشته کوه سياه بند کوه های غور

 تپه های قرارمعلوم آنها. مسکون ميباشند) باستانی وهزاره های معاصر
غربی اين کوهها را دراختيارداشته ودريک زندگی مهاجری دربين بلنديها 

بتن رئيس قبيله بخاطردينداری . درتابستان وپستيها درزمستان بسرميبردند
وفداکاری وهم بخاطروابستگی های جدی به دين جديد خود دراين منطقه 

بی، موصوف بادرنظرداشت موقعيت رهبری واعتماد مذه. شهرت دارد
منحيث يک پيرومرشد مورد احترام قرارداشته وبه عنوان شيخ قدردانی 

.ميگردد  
 

دراواخرقرن اول اسالمی مطابق قرن هشتم (درجريان سلطنت خليفه وليد 
ازبغداد ) يعنی کوه(يک لشکرعربی بقصد اشغال خراسان وغور) ميالدی

نگام بهنگام تقرب آن درکوههای شمالی غورکه درآن ه. فرستاده ميشود
درآن سکونت داشتند ) يا تبعيدی(قبايل بنی اسرائيل، بنی افغان وفراری 

يکی ازشاهزادگان منطقه که فکرميشود مربوط يک فاميل مهاجراست 
، ازعزلت فرارنموده وبنزد شيخ )وچند نسل قبل، ازپارس تبعيد گرديده(

 اودرگوشۀ پنهان کوههای نزديک قرار" کمپ قبيلوی"بتن پناه ميبرد که 
بتن با درک اينکه اين بيگانه ازنسل اشراف است اورا با مهمان . دارد

نوازی خوش آمد گفته، تحت حمايت قرارداده واورا منحيث يک عضو 
مهمان غريب بزودی مورد توجه ميزبانان و . فاميلی به خانۀ خود ميبرد

منحيث (مورداعتماد رئيس قرارميگيرد، طوريکه درهمه امورقبايل با او
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درحقيقت، اوآنجا را مثل خانۀ خود . مشوره صورت ميگيرد) لهعضوقبي
.فکرکرده وبا آزادی وصداقت معامله ميگردد  

 
نظربه . شيخ دختری دارد بنام ماتو که درعنفوان جوانی وزيبائی قراردارد

شيوۀ زندگی ساده واعمال آزادنه که مشخصۀ زندگی کمپ است، اين دو 
اگرداستان را کوتاه .  يکجا ميباشندهمخيمه اکثراوقات درزندگی شباروزی

ترسازيم، مهمان ودخترميزبان عاشق همديگرشده، بصورت نهانی 
اولين عاليم توسط چشمان . همخواب گرديده ودرنتيجه، دخترحامله ميشود

تيزبين مادرکشف ميگردد که باری بدگمانی خويش را به پدردختردر 
طرفدارجزای فوری و ) افغانگونه(شيخ کهنسال . جريان گذاشته بوده است
ليکن مادربا درک حساسيت ودوربينی بيشتر . اعدام هردومجرم ميشود

که شاه حسين نام (پيشنهاد ميکند، اول تحقيق صورت گيرد، آيا مهمان 
واقعا ازخانوادۀ شاهی است وهم اينکه آيا آينده ودورنمای خوبی که ) دارد

.او پيشگوئی کرده روشن است يانه  
 

آنکه شاه ( ازافرادمطمئن بخانۀ آنها درغورفرستاده ميشود باين مقصد يکی
. تا درباره فاميل وسوابق اومعلومات حاصل گردد) حسين نشان داده است

موصوف بايک گزارش مطلوب برگشته وحتی بيشترازآنچه شاه حسين 
باين ارتباط، اقارب با قبول حاالت . دربارۀ خود گفته بود، تصديق ميگردد

 را ازدواج مينمايند تا ازرسوائی قريب الوقوع جلوگيری وبا عجله، آنها
پس ازمدت زمانی کم، بی بی ماتو برای شاه حسين پسری بدنيا . بعمل آيد

ميآورد وشيخ خشمگين با درنظرداشت چگونگی تولد، اورا غل زوی 
اين نام بمرور . مينامد که پدرش عزت دخترش را ربوده بود" پسردزد"

قبيله مروج گرديده وبا استعمال عاميانه به زمان جهت تشخيص تمام 
.غلزی تبديل گرديد  

 
اين موضوع درنظراول، نشاندهندۀ . چنين است گزارش مختصرافغانها

اختالط اولی غلجی های اصلی با بعضی قبايل غوروشايد نسل پارسيها 
نام سانسکريتی (باشد، با آنکه نام بتن دارای منشای هندی معلوم ميشود 

وعنوان شيخ نيزبه کسانی درهند ابالغ ) ودائی باتا بوده استروحانيون ب
.ميگرديد که ازبرهمنی به اسالم گرويده بودند  
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گزارش افغانها ادامه (بی بی ماتو پسردومی هم دارد که نام اوابراهيم بوده 
پدربزرگش، لقب اورا با درنظرداشت رشد غيرطبيعی او، لوی  و) ميدهد

ام بعدا به لودی تحريف گرديده وبه عنوان نسل اين ن. ميگذارد" بزرگ"يا 
آنها قبول ميگردد که بعدها به يک قبيلۀ بزرگ تبديل گرديده ودرقرن 

چنين است . پانزدهم سلسلۀ شاهان لودی درتخت دهلی را ايجاد مينمايند
قصۀ بی اساس مورخين افغانی درجهت کوشش برای اثبات موجوديت 

از . دربارۀ سوابق آن هيچ چيزی نميدانندآنها دربين يک قبيلۀ بيگانه که 
که درتخت دهلی بحيث حاکمان (اينکه شاهان لودی وسوری خانوادۀ غور

مربوط قبيلۀ غلجی بودند داليلی برای شک ) هندوستان سلطنت کردند
وجود ندارد، اما ازينکه آنها ازنگاه قبيلوی با افغانها قرابت داشته باشند، 

.بهيچوجه روشن نيست  
 

يک ) قرارگزارشات افغانها(وی پسرانی که ذکرگرديد بی بی ماتو درپهل
تعداد پسران ديگرنيزبرای شاه حسين بدنيا آورده مانند توران، تولر، 

ازينجاست يکتعداد نامهای مختلف الجنس که مشخصات . بوران و پولر
توران به طوايف توخی و . آنها درطوايف نسلهای بعدی حفظ شده است

.  وآنهائيکه ازبوران بوجود آمدند اندروتره کی ميباشندهوتک تقسيم شده
حتی اگر (تمام اين نامها بطورواضح، منشای ترکی داشته وشاهد اينستکه 
درآغاز ) يک مهاجرت قبلی بعضی قبايل ترک هم صورت گرفته باشد
منطقۀ (قرن هشتم ميالدی وقتيکه عربها با شمشيروقرآن برماورالنهر

حکومت ميکردند، بعضی قبايل ترک که بنام ) نتوران درتقابل با ايرا
اسقف اعظم آنزمان (خيليچ ويا خيليچی يادشده وعيسوی کليسای نيستوری 

بودند ازمنطقه اصلی خويش مهاجرت نموده ) درترکستان غربی وشرقی
. ودرکوههای غيرقابل دسترس غورمهاجرميشوند  

 
د، درتطابق ميباش" شمشيرزن"و خيليچی بمعنی " شمشير"خيليچ بمعنی 

قزاق يا کوراک (به رسوم نامگذاری ترکها بادرنظرداشت مشخصات آنها 
، قره قلپاق "مستقل"، يوزبک "آواره"بمعنی دزد، قرغز يا سيرغز بمعنی 

خيليچها وقتيکه داخل غورمی ). وغيره" سرسرخ"، قزلباش "کاله سياه"
کی، شوند شايد متشکل ازطوايف اصلی ترکی هوتک، توخی، اندر، تره 

وخود را با ) دوآخری درگزارش افغانها ناپديد شده اند(تولر و پولربوده 
قوت سالح دربين نفوس مخلوط يهودها، اسرائيلی ها، افغانها، هنديها و 

ازينکه آنها چقدروقت درغورماندند معلوم نيست . پارسيها مستقرميسازند
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وامدار ليکن ممکن است به علت شيوۀ زندگی کوچيگری آنها وتهاجمات د
نظامی عربها ازطريق افغانستان جنوبغربی درآنزمان، آنها اوال کمی به 

ازشرق کالت (پيش رفته وباالخره درمنطقۀ که حاال دراختيارشان است 
قسمت . اقامت اختيارميکنند) غلجی تا شلگر وآب ايستاده تا جنوب غزنی

شرقی اين منطقه درسرآبه های درياهای ترنک وارغسان يک چراگاه 
غنی درموسم تابستان است درحاليکه جلگه های بازوپهن بطرف غرب، 

اين . زمستان خوبی را درخالهای حفاظتی وسطوح موجی تشکيل ميدهد
منطقه اولين اقامتگاه واقعی ودايمی غلجيهای افغانستان بوده ودرجريان 

شايد بارتباط نام طوايف (قرون اوليۀ اسالمی بنام توران شناخته ميشد 
 چنانچه درهمين دوران، مناطق جنوب آن بشمول کويته يا شال ،)مخلوط

. بنام بودا ياد ميگرديد) نظربه باشندگان بودائی آنها(وپيشين موجوده   
 

معلوم ميشود که خيليچی يا غلجی ازتوران بطرف شرق وچراگاههای 
غنی کوه سليمان پراگنده ميشود تا اينکه مالکيت نشيبهای غربی تا مرز 

اين بسط وتوسعه تا اندازۀ . اکرووزيری را بدست ميآورندهای فعلی ک
زيادی نه ازطريق اشغال مستقيم ويا لبريزشدن واقعی نفوس قبيلوی آنها 
بلکه ازطريق جذب وانحالل طوايف ضعيف وگمنام درآنمناطق صورت 

اين نظريه با تغييردرنامهای طوايف جديد تقويه ميشود که . گرفته است
آنها بدون شک شامل اقوام مختلف بوده .  ومسلط ميآيندتحت نام قبيلۀ حاکم

وبعضی ازآنها ممکن است همقوم باشند مانند غلجی بابر که درهجومات 
.اوليۀ قبايل ترک ازشمال درينجا مستقرشده بودند  

 
ازينکه منشای اين طوايف جديد چه بوده، آيا آنها پتانهای پيروزومسلمان 

شده وتوسط قوۀ تعداد وديگرشرايط شدۀ بودند که درقبيلۀ حاکم جذب 
مطلوب آنزمان، هم زبان وهم رسوم خودرا بآنها دادند؟ ويا اينکه آنها 

موسس سلسله شاهان (قبايل خويشاوند ترکهای بودند که توسط سبکتگين 
مانند الپتگين، تگين يک پسوند (آورده شده بودند ) تاتارترک درغزنی

بعالوۀ . رروشنی معلوم نيست، بطو)مشخص نامهای غالمان ترک ميباشد
امکانات افزايش آنها توسط مهاجرت اتفاقی سايرطوايف ترک خويشاوند 

ازطريق اکسوس، بسياراحتمال دارد که افزايش طوايف غلجی اکثرا 
توسط جلب وسازگاری قبايل بومی تحت انقياد آورده شده صورت گرفته 

که درنزديکی چون ما چندين موردی يافتيم که ترکهای چغتائی . باشد
غلجی زندگی ميکنند ازآنها متفاوت بوده وازهرگونه قرابت با ايشان 
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چنين طوايف ترک عبارتندازبيات درحوالی غزنی وهرات، . خبری نيست
چنين است . وغيره) ياکا، چيريکچه وغيره(قرلغ، چونگ ومغل های بلخ 

طوايف ترک چغتائی ومنگول ازقبيل منگل، جاجی، جدران، خيتای و 
ره که درحوالی پيوار وسرآبه های دريای کرم مسکون بوده وبهنگام غي

تاخت وتازجهانی تاتاردرجريان قرون سيزدهم و (هجوم چنگيزوتيمور 
اين طوايف، باستثنای جدران، با . باين موقعيت ها آورده شدند) پانزدهم

وجوديکه تقريبا تمام قيافۀ قومی، زبان مادری ودرحقيقت همه چيزخود 
را ازدست داده ) ای نام که آنها را با منبع اصلی آنها ارتباط ميدهدباستثن(

ازغلجی های همسايه، مجزا ) باستثنای روابط سياسی(اند بآنهم خود را 
مطالعۀ تاريخ ومنشای اين طوايف گمنام بسيارمهم ودلچسپ . نگهداشته اند

ر بوده وهچنان شايستگی های آنها، چيزيکه تا هنوزکمتردربارۀ آنها فک
.شده است  

 
غلجی های افغانستان برای باراول بهنگام سلطنت محمودغزنوی بطور 
برجسته نمايان شدند که اوآنهارا منحيث سربازان درهجوم متعدد خويش 

احتمال دارد اين . بهند برای مسلمان ساختن آن سرزمين استخدام نمود
بر  سال را در20 تا 18قبيله درجريان اين هجومات متوالی که حدود 

بعضی اوقات ازطريق جنوب سفيدکوه يعنی پيواروگومل ويا (گرفت 
گويالری وبعضی اوقات ازطريق شمال آن کوه يعنی خيبر، آبخانه، 

ازطريق اشغال ومستعمره سازی ) هندوراج وغيره به سوات وپشاور
 ساحاتی که حاال ازشرق غزنی تا حدود کوه سليمان ووادی جالل آباد

بعلت شيوۀ زندگی کوچيگری ونظاميگری آنها عملياتيکه (وسعت دارد
مرزهای اصلی خود را وسعت داده اند؛ مشخصۀ که  ،)بسيارآسان بود

.هنوزهم اين مردم را ازتمام اقوام ديگرافغانستان متمايزميسازد  
 

غلجی ها منحيث يک قوم تا اندازۀ کمی با همسايگان خود مخلوط گرديده 
 داخلی وهم دررسوم محلی، ودرحقيقت درچندين عرصه، هم درادارۀ
بخش های کوچک مردم که . نسبت به اقوام ديگرافغانستان فرق دارند

درجلگه ها مسکون اند حرفۀ زراعت را دنبال ميکنند، اما شيوۀ زندگی 
اکثريت بزرگ قبيله چوپانی بوده ونظربه موسم اززمين های پائين به 

ل حمل خود مهاجرت زمينهای مرتفع با فاميل، گله وخيمه های سياه وقاب
آنها هرگزدرشهرها مسکون نبوده ودرصنايع دستی معمولی نيز . ميکنند

اشتغال ندارند؛ اما گليم، نمد وغيره نيازهای محلی خويش را ازپشم وموی 
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طوايف چوپان ايشان غارتگران مشهوربوده و . گلۀ خويش توليد ميکنند
آنها از . ع ميباشندبطورمداوم يا دربين خود ويا با همسايگان خود درنزا

نگاه فزيکی يک قوم بسيارخوب بوده ودرتوانمندی، شجاعت ونيروی بدن 
بخصوص (اما اينها يک مردم بسياروحشی بوده. درافغانستان رقيب ندارند

ودرجنگهای خود زياده ازحد سفاک وکينه جو می ) طوايف چوپانی آنها
.باشند  

 
ت حمل ونقل دربين  چندين طايفۀ غلجی ويا غلزی کامال مصروف تجار

هند وافغانستان وقسمتهای شمالی آسيای مرکزی بوده وبرای چندين قرن 
چنين مصروفيتی را تا حداخراج تقريبا تمام قبايل ديگرافغانستان دراختيار 

طوايف عمده درين تجارت بزرگ حمل ونقل شامل نيازی، نصر، . دارند
ايشان، آنها سبک نظربخصلت حرفۀ . خروتی وتا اندازۀ سليمانخيل است

) تا جائيکه امکان دارد(مجموعی ويا انفرادی پووينده، لوانی يا لوهانی 
" سندتجارتی"قرارمعلوم اين واژه ها ازکلمات پارسی پرونده، يک . دارند

.اشتقاق شده اند" مسافر"و روانی يک   
 

مسيرهای عمدۀ آنها ازطريق گويالری ويا معبرهای گومل وژوب بوده 
فت وبرگشت خودرا درهرسفردرچندين کاروان وبا ترتيبات وآنها مسيرر

) بهنگام عبورازمناطق آنها(منظم نظامی درمقابل حمالت وزيری وکاکر
يکجا با مال ) با فاميل وگله ومربوطات آنها(چندين طايفه . تنظيم ميکنند

التجاره، کاروان بزرگی را تشکيل داده وباچند هزارجنگجووحيوان باری 
آنها سفرخويش را درخزان درجلگه . لها وگله ها سفرميکننددرپهلوی فامي

های زرمت، گرديزوکتوازدرشرق غزنی آغازنموده وپس ازعبورازمعبر 
ها درديره جات فاميل وگلۀ خودرا درچراگاه مانده ويک قسمت هرطايفه 

اين تجاران متهورکاروان طويل شتران . يکجا با مال التجاره بهند ميروند
ويا سرکها به ) خط آهن(به دهلی برده وبعدا توسط ريل خودرا مستقيما 

شهرهای هند پراگنده ميشوند ولی بازگشت خويش بطرف ديره جات را 
ازقبيل ميوه (آنها توليدات مختلف منطقۀ خود . دراوايل بهارتنظيم ميکنند

جات، نبات روناس، ادويۀ نباتی، پشم ومنسوجات پشمی، پوست، ادويه 
را ) مانند اسپها، ابريشم خام، شال، پشم وغيره(ا ومنطقۀ بخار) وغيره

مانند منسوجات نخی، (آنها دربرگشت، مواد انگليسی . باخود ميآورند
مانند چای، مساله جات، (وهندی )  وغيرهماهوت، مخملچيت گلدار، 
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فلزات وانواع مواد مختلف ازقبيل زريهای گلدار، ابريشم ها وپارچه چيت 
.را باخود ميبرند) وغيره  

 
درموسم سرما، پووينده را ميتوان درتعداد زياد شهرهای بزرگ هند 

درازدحام (مشاهده نمود که عجيب بودن ظاهرآنها ورفتارخشن آنها 
لباس گشاد وچرکين وبصورت : توجه هربيننده را جلب مينمايد) بازارها

عام يک حالتی کثافت غيرقابل شستشووغالبا پوشيده با يک روپوش 
ُچملک وعرق آلود تا بحديکه موجوديت )  گوسفندمانندپوست(پشمالوی 

پوشنده را تاسوراخ بينی پنهان ميکند وخارج ازساحۀ ديد درداخل ازدحام 
موهای ژوليده وجنجل که توسط يک دستارنخی چرکين مدور . قراردارد

صدای بلندورفتارخشن آنها درپهلوی سيمای . وغيرمنظم بسته شده است
شان تکميل کنندۀ وحشتی است که به آن افتخارمی ناشسته وآفتابخوردۀ اي

چنين است پووينده عام ورانندۀ کاروان طوريکه در بازارديده می . کنند
البته، يکتعداد افرادعالی، تجارثروتمند وقابل معامله نيزوجوددارند . شود

که حالت وحشيگری نداشته، درجامه های مناسب ودستارهای منظم 
ای خوش لحن ورفتارکامال مودبانه مصروف نمايان گرديده وبا صداه
اما تعداد آنها اندک بوده ودرازدحام مردم . تجارت بوده وبيمانند اند

.مخلوط نميگردند  
 

باوجوديکه اين پووينده ها يکی ازطوايف فرعی مردمان غلجی محسوب 
طورمثال خروتی و . ميشوند، دريک يا دوعرصۀ مهم با آنها فرق دارند

جهی ازنگاه سيما وقامت ازطوايف سليمان خيل و ناصربطورقابل تو
توران فرق داشته وبعالوه دارای معامالت خوبی درادارۀ داخلی خويش 

ميباشند؛ درحاليکه حرفۀ موروثی آنها منحيث تجاران حمل ونقل درطول 
قرنهای متوالی بدون اينکه هيچ طايفۀ ديگری با آنها يکجا شده باشد يک 

ويکجا با ملحوظات ديگريکه بيان گرديد نشاندهندۀ واقعيت قابل توجه بوده 
.اينستکه بايد منشای متفاوتی داشته باشند  

 
ازتاريخ غلجی بحيث يک مردم مشخص درافغانستان تا آغازقرن گذشته 

يعنی تا زمان قيام آنها بمقابل حاکم پارسی کندهارمعلومات ناچيزی وجود 
نروائی بسيارظالمانۀ در قرارمعلوم پارسها برای چندين سال فرما. دارد

باالی مردم اين واليت داشته وغلجيها چندين درخواست برکناری حاکم 
اما اين درخواستها مورد توجه . ايشان را به درباراصفهان فرستاده بودند
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قرارنميگيرد تا اينکه رئيس خود بنام ميرويس يا ويس را منحيث نماينده 
سفر . ع آن اقدامی صورت گيردنزد شاه ميفرستند تا درزمينۀ شکايات ورف

ميرويس ناکام ميماند ولی بدون منفعت نبوده وبهنگام اقامت دردربارشاه، 
.چشم های اوبه ضعف حکومت ورشوه خواری کارمندان آنها بازميگردد  

 
ازطريق حج مکه واماکن مقدسه بکندهاربر ) پس ازسفربپارس(ميرويس 

ودربين مردم افزايش يافته ميگردد که عنوان اوحاجی ميرويس شده، نفوذ ا
قيام موفقانه بوده، . وفورا پس ازبازگشت بخانه، مردم را آمادۀ قيام ميسازد

حاکم پارسی بقتل رسيده، ارتش اوشکست خورده ومعدوم ميگردد و 
او هشت سال حکومت ميکند که در . ميرويس حاکم مستقل کندهارميشود

 م 1715ولی درسال جريان آن سه تهاجم قشون پارسی را دفع ميکند، 
ناکامی . ميدهد) محمود(وفات نموده وحکومت را به پسروجانشين خود 

متواترحکومت پارس برای تصرف کندهارمحمودرا تشويق به حمله 
 م ازطريق کرمان به پارس حمله مينمايد اما شکست 1720نموده واودر 

.سنگينی خورده وتوسط حاکم کرمان بعقب رانده ميشود  
 

ل بعد کوشش خودرا با ارتش بزرگترومجهزتروموفقيت بآنهم اودوسا
اوازطريق جنوب پارس عبورکرده، شهرهارا يکی پس . کامل آغازميکند

ازديگری اشغال نموده، تروروبربادی را درهرجا توسعه ميدهد تا اينکه 
درپايان سال دوم کمپاين، آقای اصفهان گرديده وشاه حسين سلطان پارس 

محمود از .  پايتخت را تسليم اشغالگرميکندبا کناره گيری ازسلطنت،
موفقيت سريع وبزرگ خود بسيارمغرورگرديده وجاه طلبی اوافزايش 

مييابد تا اينکه راه را برای انواع زياده روی های غيرقابل جلوگيری باز 
.نموده وبزودی بيک ديوانه ووحشی خونخوارمبدل ميگردد  

 
 برای روسای خودش غير استبداد غيرموجه ومظالم دوامدارمحمود حتی

قابل تحمل ميگردد تا اينکه اورا بقتل رسانيده وبرادرزاده اش ميراشرف 
اما اوبحکومت طوالنی نرسيده وبا . را بجای اودرتخت سلطنت می نشانند

شخصی مقابل ميگردد که بزودی خود را منحيث يک اشغالگربزرگ در 
هراه ميباشد که نادر، يک ترکمن وکارمند شا. سطح جهان مشهورميسازد

به . خدمت مينمايد) وارث شاه حسين(بحيث جنرال درارتش طهماسپ 
مجرديکه نادر ساحه را ميگيرد، اشرف با قوت زيادی بطرف اوپيشروی 

اما غلجيها تسليم اين شکست . مينمايد اما بصورت کامل شکست ميخورد
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خره در نشده ومنازعه را برای چند سال با قوت شديد ادامه ميدهند تا باال
اثرشکست های متواتر، قشون غيرمتجانس ومزدحم اويا ازبين رفته ويا 

اوباالخره مجبورميشود ازآنجا صرف با سه ويا چهار . پراگنده ميگردد
اوازطريق سيستان بطرف کندهارآمده . محافظ شخصی خويش فرارنمايد

 باينترتيب. وتوسط يک رئيس قبيلۀ کوچک بلوچ درناحيه آنها بقتل ميرسد
حاکميت غلجيها درپارس پس ازيکدورۀ هفت ساله بپايان ميرسد، اما اين 

دوره کامال ترورووحشت بوده، منطقه را درخون باشندگان آن غرق 
.نموده وسطح آنرا با ويرانی وتخريب ميپوشاند  

 
نادرپس ازينکه پارس را ازمهاجمين غلجی پاک ساخته وموفقيت خودرا 

سازد خودرا پادشاه اعالن نموده وبفکر بمقابل روسها وترکها مصئون مي
 م پس ازمحاصرۀ يکنيم ساله کندهاروويران 1738در. اشغال هند ميافتد

ساختن نواحی اطراف آن، شهرمستحکم کندهاررا اشغال وآن را بخاک 
اوبعدا بطرف کابل وهند پيشروی نموده ويک فرقۀ قوی . يکسان ميسازد

گارد "رکابل يک چنداول يا اود. قشون غلجی را ضم ارتش خود ميسازد
نام آنها مربوط به کاله سرخ ( هزارنفری قزلباش خود 12بخش " عقبی

آنها پس از مرگ . ويا قشون مغول پارسی را موظف ميسازد) آنهاست
نادر، منحيث يک محلۀ نظامی درکابل باقی مانده واوالدۀ ايشان هنوزاين 

اين قزلباش ها . يشودمحلۀ شهررا دراختياردارند که بنام چنداول ياد م
موقعيت خودرا بحيث يک جامعۀ مشخص پارسی ودارای مذهب شيعه 

آنها يک بخش مهم درنفوس . درمقابل نفوس بومی وسنی حفظ نموده اند
بعلت موقعيت . عمومی شهربوده ونفوذ زيادی درسياست های محلی دارند

مجزا ومخالفت درمقابل نفوس عمومی، آنها بطورمطلوب متمايل به 
.حاکميت برتانيه ميباشند  

 
بهنگام مرگ نادرافشاروظهوردرانی ها درحاکميت مستقل افغانستان، 
غلجيها توسط احمدشاه خريداری گرديده ودرارتقای اوبرتخت سلطنت 

آشکار  بآنهم درزمان مرگ شاه ابدالی عدم رضائيت آنها. تسليم ميگردند
فرعی درمرکز با بيحوصلگی ازموقعيت خود منحيث يک قوم (گرديده و
بمنازعه بر ) تيمورشاه(بمقابل سلطنت جانشين او علنی بطور) تفوق آنها
مبارزه تبليغاتی برای چندين سال دوام مييابد تا باالخره قدرت . ميخيزند

 م توسط شاه زمان دريک جنگ سرنوشت سازدرجلدک 1809غلجيها در
.نزديک کالت گلزی درهم شکستانده ميشود  

 84



 
زمان با تاسيس اولين مناسبات دپلوماتيک بين حکومات هم(ازآنزمان ببعد 
، غلجيها برای اعادۀ موقعيت ازدست رفته ويا دستيابی به )هند وافغانستان

حاکميت درمنطقه، هيچگونه کوششی ننموده اند اما بهيچوجه ازاهميت 
برعکس، آنها تا اندازۀ زيادی، استقالل قبيلوی خود را حفظ . نيفتاده اند

رهبری امورات (رمنظم ازنفوذ فوق العادۀ درشورای حاکمان نموده وبطو
تجربۀ ما ازين مردم طوری . برخورداراند) تاکنون(درانی ها ) دولتی

است که درهرمورد تماس با آنها، با دشمنی وخيانت مواجه گشته ايم؛ آنها 
.نه بطورتنهائی بلکه درهماهنگی با درانيها عمل نموده اند  

 
ستوه آوردن ارتباطات ما دربين کابل وکندهاردر مشکالت که آنها درب

 بوجود آوردند، درنده  م1842 - 39جريان اشغال آن منطقه درسالهای 
خوئی سنگدالنۀ آنها بهنگام حمالت درباالی قشون عقب نشينی کننده و 

 م ومخالفت جدی آنها درمقابل قوتهای انتقامی ما در 1842بيدفاع ما در
باوجود آنچه برخالف آنها . رج تاريخ ميباشدهمين سال درمسيرخيبر، د

گفته شد، غلجی ها يک دشمن نرم ناشدنی درمقابل ما نبوده وميتواند با 
.  تدابيرخردمندانه به دوستان بسيارمفيد ما تبديل گردند  
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  تاجک-زدهم دوافصل 
 

تاجکها که غالبا بنام پارسيوان ياد ميشوند يک بخش بزرگ ووسيعا 
پراگندۀ باشندگان افغانستان را تشکيل داده؛ زبان، ادارۀ داخلی، رسوم و 

آنها اوالدۀ باشندگان باستانی پارسی . عادات آنها با ديگران فرق دارد
. همين منطقه ميباشند درحاليکه افغانها اوالدۀ باشندگان باستانی هندی آنند

اروارغنداب که مسکن اصلی آنها وادی های کنده(قرارمعلوم، افغانها 
با مردمان هندی که آنها را اشغال نمودند، مخلوط ومزدوج ) ميباشد

همينطورعربها نيزعين کار . گرديده ونام خودرا به قوم مخلوط خود دادند
را با مردم پارسی اشغالی خود انجام داده ونام آنها را بحيث نام قومی 

. برآنها گذاشته شداوالد مخلوط آنها باقی گذاشتند، نامی که توسط پارسيها 
که نام ) داماد محمد(اجدادعربی آنها، سيدهای بودند ازنسل حضرت علی 

درافغانستان چندين قبييلۀ سيد وجود دارد . خود را بقبايل ايجادی خود دادند
گفته ميشود که واژۀ تاجک . که عمده ترين آنها وردک واشترانی ميباشد
نويسندگان باستانی پارسی . مشتق ازنام باستانی پارسی برای عرب است

دشمنان اجدادی خود درشمال وجنوب را بالترتيب توسط کلمات ترک و 
 ياد ميکردند، لذا کلمۀ تازصرف برای عربهای پارس اطالق )يا تاج(تاز

گرديده وتمام چيزهائيکه مربوط بآنها ميشد ويا ازآنها بوجود ميآمد توسط 
ه عين کلمات تازی يا تاجک پارسيها بنام تازی يا تازيک ياد ميگرديد ک

با گذشت زمان، اين کلمات درمقابل اجناس خالص وبومی، محدود . ميباشد
لذا يک عرب مسکون در. به اشيای دارای منشای عربی درپارس ميگردد  

منطقه وغيرمزدوج با مردمان آن، عنوان قومی خودرا از طريق نسلهای 
طقه، هويت اصلی اما اعراب مزدوج با مردمان من. بعدی حفظ ميکرد

 خود را ازدست داده ودرنسلهای بعدی، توسط پارسيها، بنام تاجک ياد می
يک اسپ يا سگ وارداتی عربی نه بنام تازی، بلکه ) طورمثال(. شدند

بنام عربی ياد ميشد ولی اوالد آنها نام تازی را کمائی نموده وديگربنام 
" پارسی"اجک به معنی اما يکتعداد معتقدند که کلمۀ ت. عربی ياد نمگرديد

بوده وداليلی زيادی نيزوجود دارد که کلمۀ تاوچی چينائی، عين واژۀ 
اگرچنين باشد ومعلوم ميشود که اين روايت صحيح . تاجک معاصراست

است، لذا توضيحات قبلی مطرود پنداشته شده وتاجک بايد فقط نام باستانی 
درحقيقت يک واژۀ اين کلمه . دهقانان يا زراعت پيشه گان پارسی باشد

  ساحاتی است که قبال دراختيارشاهان پارسی قرارشاملپارسی بوده و
 اين است دليل عدم موجوديت آنها درهند و موجوديت آنها در ؛داشت
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تاجکها درتمام جلگه های افغانستان ازهرات تا به خيبر واز . ترکستان
راين روز اين نام د. زندگی دارند) وحتی درکاشغر(کندهارتا به اکسوس 

باستثنای (ها بشکل وسيعتراستعمال شده وشامل تمام مردمان پارسی زبان 
لذا اقوام هندی نشيبهای جنوبی هندوکش . ميباشد) هزاره، افغان ويا سيد

وهم تا اندازۀ به لهجۀ بومی (اسالم گرويده وپارسی صحبت ميکنند ه که ب
والدۀ باشندگان اين کلمه همچنان به ا. نيزبنام تاجک ياد ميشوند) خود

باستانی پارسی بدخشان ودره های تنگ وغيرقابل دسترس کوه های آن 
.اطالق ميگردد  

 
اين مردم بجوامع مجزا تقسيم شده وبرای قرنهای متوالی استقالل خود را 

 تابع ،حفظ ونگهداری نموده اند، با وجوديکه فعال بصورت ظاهری
ی وشيعه بوده وادعا ميشود اسالم سنه آنها معتقد ب. حکومت کابل ميباشند

که اوالدۀ الکساندربزرگ وسربازان يونانی باشند؛ آنها درسيما وهمچنان 
رسوم وعادات خويش ازتاجکهای جلگه ها فرق داشته وبا لهجۀ متفاوت 

آنها . پارسی صحبت مينمايند که فکر ميشود شاخۀ ازپهلوی باستانی است
ته ميشوند که مربوط بنام بدخشی، وخی، شغنی، روشانی وغيره شناخ

بدخشان، واخان، شغنان، وغيره بوده وباين ارتباط ازتاجکهای جلگه ها 
فرق دارند زيرا آنها چنين تقسيمات فرعی را نداشته وصرف بنام تاجک 

ياد ميشوند صرفنظرازينکه ازهرات، کندهار، کابل ويا جاهای ديگر 
رای تقسيمات خيل و دا) مانند افغان، غلزی وپتان(بعالوه، تاجکها . باشند

افزودن اصطالحات خيل و زی دريک نام، نشاندهنده ای . زی نميباشند
آن فرد ميباشد اما ضرورتا نشاندهندۀ اين نيست که " اوالد"ويا " ارتباط"

کلمۀ خيل عربی بوده ونشان . اعضای مرتبط ويا اوالد واقعی آنها باشد
. غيره استو" حزب"، "کمپنی"، )بخصوص اسپ" (گروه"دهندۀ يک 

را ميدهد اما بصورت عام " پسر"پسوند زی پارسی بوده ومعنی واقعی 
بمعنی خيل استعمال ميشود مانند موسی زی يا موسی خيل، يعنی اوالد يا 

کمی پس ازايجاد نمايندگی (يک افادۀ بسيارموجۀ استعمال . وابستۀ موسی
 طرفداراتحاد کسانيکه. اين کلمات درايجاد دوفرقه درکابل ديده ميشود) ما

با برتانيه بودند بنام کيوناری زی وآنهائيکه مخالف بودند بنام يعقوب زی 
پسوند خيل ميتواند باعين معنی بکاررود اما بعلت خوش . ياد ميشوند

اين تقسيمات درحقيقت مربوط به . صدائی، به زی ترجيح داده ميشود
ی دربين تاجک ها، بعض. ی مردمان راجپوت است"سخا"و " گات"

جوامع دهقانی وجود دارند که بنام ديهواردرغرب افغانستان و ديهگان يا 
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قرارمعلوم آنها ازنسل داهی . ديهکان درواليتهای شرقی ياد ميشوند
نويسندگان باستانی يونانی بوده وصرفا روستائی يا دهاتی ميباشند طوری 
 که کلمات پارسی فوق اطالق ميشود؛ باوجوديکه قبيله باستانی سکائی

تاجکهای . دای يا داهی درروزگارخود، مردمان پرجمعيت ونيرومند بودند
جلگه ها منحيث يک قوم مردمان مقبول، دارای قامت بلند وهيکل تنومند 

 بوده و) ميانه رو(آنها خصلتا صلحجو، صنعتگروصرفه جو. ميباشند
موقعيت آنها در بين باشندگان . مشتاق محافل اجتماعی وتفريحی ميباشند

قه، مطيع وتا اندازۀ برده واربوده وهيچگونه قدرت و صالحيتی منط
آنها درنواحی روستائی، مصروف زراعت وباغداری . درحکومت ندارند

بوده، يا درجوامع روستائی خود مسکون اند ويا بحيث خدمه های 
آنها درشهرها مصروف امور . زراعتی، باغداری وغيره پراگنده اند

بحيث دکانداران، اهل کسبه وتجاران ميخانيکی وصنعتگری بوده و
محاسبين، سکرترها وسرکارگرها درادارات . کوچک خدمت مينمايند

عامه وموسسات شخصی تقريبا کامال دراختيارآنها بوده وازاعتبارو 
آنها . حيثيت بلندی درذکاوت ، درستکاری وصنعت برخوردارميباشند

ادگی را قبول بصورت آزاد، خدماتی ازقبيل محافظين شخصی ويا خانو
نموده وبخاطرفعال بودن، پرتالش بودن وپاک کاربودن خود مورد احترام 

آنها بندرت درخدمات نظامی مشغول ميشوند ولی بعضی از . قراردارند
آنها بصورت طبيعی اوصاف زياد . آنها موقعيت بلندی درارتش اميردارند

 مورد فرماندروقابل قدری دارند اما بحيث يک مردم مطيع و پايمالشده، 
آنهادرذکاوت، . نددانميبوده وآنهارا مکارروايان خويش بسيارزياد مظنون 

 متانت، صنعت ودرستکاری درسطح ماهران نسبت بتمام باشندگان ديگر
بارتباط روحيۀ تمايل، .  حکومت برتانيه ميباشندمتمايلمنطقه قرارداشته و

و ) يان درانیتحت فرمانروا(آنها مانند مردمان قزلباش کابل، هزاره 
که نيمه (درحقيقت باستثنای غلزی ها . جوامع بازرگانی منطقه ميباشند

مستقل بوده وتا اندازۀ قابل توجهی درحکومت وسياست گذاری آن شريک 
که تقريبا کامال مستقل بوده وازهيچ گونه فرمانروای (وپتان ها ) ميباشند

قعی وآشتی ناپذيرما بوده ، تنها درانيها يا افغانها يگانه دشمن وا)خبرندارند
واين چقدرحيرت انگيزاست که آنها ازطريق حمايت وپشتيبانی ما، 

توانستند بطورموفقانه نفرت اقوام ديگررا درمقابل ما شورانيده وتحريک 
نمايند درحاليکه خودشان مورد انزجاروارعاب تمام طبقات واقوام مردم 

.    خود قراردارند  
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  هزاره- يزدهم سفصل 
 

مردم نسبت به تمام اقوام ديگرافغانستان کامال فرق داشته وساحۀ اين 
وسيعی را دراختياردارند که ازمرزهای کابل وغزنی تا به هرات دريک 

درواقعيت، آنها . جهت وازجوارکندهارتا بلخ درجهت ديگروسعت دارد
تمام منطقۀ را دراختياردارند که پاروپاميزوس باستانی را تشکيل داده، 

مام مردمان ديگرافغانستان بوده وفقط درسرحدات خويش با آنها مجزا ازت
اين منطقه کامال کوهستانی بوده ودراکثريت نقاط . درتماس ميباشند وبس

خاک آن خراب است، اما دارای تعداد زياد واديهای پرنفوس وحاصلخيز 
بوده ومنبع چند دريای مهم ازقبيل ارغنداب وهلمند، هريرود يا هرات و 

رمروميباشد که توسط دوامتداد بزرگ غربی هندوکش ايجاد مرغاب د
شده، بواسطۀ وادی هريرود ازهمديگرجدا شده وبه غرجستان يا سفيدبند 
درشمال وغور يا سياه بند درجنوب تقسيم شده است؛ درحاليکه درنقطۀ 

شرقی آن جائيکه هردوسلسله ازهندوکش آغازميشودغوربند باميان واقع 
.است  

 
قه برای اروپائيها کامال نامعلوم است، مگرازتاريخ ميدانيم داخل اين منط

که درزمانهای قديم، يک منطقۀ بسيارپرنفوس بوده وبرای چنگيزخان، 
. اشغالگرمشهور، مدت ده سال را دربرگرفت تا آنرا مطيع وويرانه سازد

درآنزمان اين منطقه توسط محالت مستحکم احاطه گرديده ودراختيار 
خرابه های اين . که اکثريت آنها ازقوم پارسی بودندمردمی قرارداشت 

قلعه های کوهی هنوزدرتمام حصص منطقه وجودداشته وتوسط باشندگان 
تشريح ) اعمارشده درقله های دستنارس(فعلی بحيث ساختمانهای عجيب 

ساخته شده، ديوارها وعمارات ) ونه آدمها(ميگردد که توسط جن ها 
دراينجا . بين مخروبه ها باقيمانده استبسيارمستحکم ووسيع آن هنوزدر

يکتعداد زياد مخروبه های تعميرات بودائی نيزدرحصص شرقی منطقه 
درآنها يافت ) اکثرا ازشاهان يونانی بکتريا(وجوداشته مقدارزياد سکه ها 

.شده است  
 

بارتباط وابستگی قومی مردمان هزاره شکی وجود ندارد که قواره وشکل 
اما دررابطه به . که آنها مربوط تاتارهای منگول اندآنها نشاندهندۀ آنست

تاريخ وچگونگی استقرارآنها درين منطقه معلومات بسيارناچيزی وجود 
نام ايشان نيز . داشته وخود آنها نيزدراين زمينه هيچگونه معلوماتی ندارند
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هيچگونه سرنخی بدست نميدهد زيرا يک نام بومی نبوده واشتقاق خارجی 
بوده و " هزار" منشای کلمۀ هزاره آنستکه مشتق ازواژۀ درک عام. است

توسط همسايگان باين مردم اطالق شده است وآنهم به تعقيب استقرارآنها 
توسط چنگيز ) جنگجو(منحيث محالت نظامی درقطعات يک هزارنفری 

يک (گفته ميشود که چنگيزخان ده قطعۀ . خان درربع اول قرن سيزدهم 
باقی گذاشت که ُنه قطعۀ آنها درهزارۀ کابل و را دراينجا ) هزارنفری

معلوم ميشود که قطعۀ . قطعۀ دهم درهزارۀ پکلی درشرق اندوس بود
آخری فقط پاسداربوده برای اينکه چنگيززمستان را در سوات قبل ازبر 

گشت به تمغاج سپری نموده ومنتظرجواب شاه هند برای درخواست 
. ودخويش جهت عبوربآن منطقه ازطريق هند ب  

 
اين مردم دربين خودشان هرگزکلمۀ هزاره را بحيث هويت قومی خود 

استعمال ننموده وهنوزهم هيچ نامی برای مردم خود بحيث يک قوم 
آنها دربين خود بواسطۀ نامهای چندين قبيلۀ عمدۀ آنها وطوايف . ندارند

لذا آنها جاغوری، بهسودی، داهيزنگی، . مطيع بآنها شناخته ميشوند
طوريکه توسط ما (دونام داهی ويا ده . دی، غوری وغيره ميباشندداهيکن

شايد يک هويت وابستگی قومی بوده وممکن است يک ) نوشته ميشود
رديابی داهی ماورالنهرباشد که دراول با آنها جنگيده وبعدا با سکا در 

قبايل . هجوم آنها باين منطقه درحوالی ميالد مسيح ائتالف نموده باشند
 نيزبا همين پيشوند وجوددارند مثل داهی راواد، داهی چوپان، ديگرهزاره
آنها دربين خارجيها خودرا هزاره ميخوانند مگربصورت . داهی وغيره

آنها چارايماق، . عام کابلی وبعضی اوقات غلجی يا افغان نيزميگويند
جمشيدی، فيروزکوهی، تايمنی وديگرقبايل تاتاردرحصص غربی منطقه 

قبول دارند اما مناسبات بسيارصميمی با آنها ) همقوم(را منحيث اقارب 
آنها باستثنای چند کلمۀ ترکی، کامال زبان مادری خودرا ازدست . ندارند

داده وبعوض آن، زبان پارسی قرن سيزدهم را فراگرفته وهمراه با آن 
وضع درمورد . شکل قومی مذهب آن مردم يعنی شيعه را اختيارنموده اند

چنين بوده ولی بعضيها درشمال وغرب منطقه دارای تمام قبايل شرقی 
.مذهب سنی اند  

 
طوريکه فوقا (ازينکه توضيحات فعلی بارتباط معنی واطالق کلمۀ هزاره 

بتواند ضروريات مسئله را تکافوکند، يک مسئلۀ مشکوک ) ارائه گرديد
موجوديت ناحيۀ درشرق :  درجهت تائيد آن وجود داردیحقايقاما  ،است
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زيرا دراينجا يکی ازده قطعۀ قشون منگول، که فوقا (ام هزاره اندوس بن
صوب ه ، موجوديت نام هزرو درباالی جادۀ ب)اشاره شد، وجود داشت

 کابل ونچندان دور -اندوس ونچندان دورازاتک وهزره درمسيرجادۀ کرم 
دومنطقه آخری نقاط استراتژيکی درتقرب بکابل از . ازشترگردن مشهور
 که شايد توسط قشون چنگيزاشغال شده ولذا نام آنها طرف شرق ميباشند
ازطرف ديگرتصورمنطقه ايکه حاال بنام هزاره ياد . را کسب نموده است

 همانند آنچه توسط اسدراس بحيث محل هجرت –بشکل ارسريت (ميشود 
شکلی است که ) اسرائيلی های اسيرپس ازفرارآنها ازپارس اشاره گرديد

.مورد استعمال تبديل گرددميتواند بآسانی به کلمۀ   
 

. معلومات بسياراندکی دربارۀ رسوم وعادات اين مردم تاتاروجود دارد
بآنهم گفته ميشود که آنها يک مردم ساده فکربوده وتا اندازۀ زيادی در 

آنها تقريبا کامال بيسواد بوده وتوسط . اختيارروحانيون آنها قراردارند
حيت آنها درباالی مردم ايشان روسای قبيلوی وطايفوی اداره شده وصال

چندين . مطلق ميباشد؛ آنها بصورت عام بسيارغريب وزحمتکش ميباشند
هزارآنها درموسم زمستان درجستجوی کارباالی جاده ها، چاهکن ها، 

آنها درمنطقۀ خودشان ازاعتبارو . ديوارگرها وغيره به پنجاب می آيند
بين افغانها بحيث حيثيت يک قوم شجاع وزحمتکش برخورداربوده ودر

چندين هزارآنها درکابل، . نوکروخدمۀ با اعتماد، صنعتگروذکی ميباشند
دردوشهراولی (غزنی وکندهاردرجريان ماهای زمستان منحيث کارگر

افغانهای سنی، آنها . کارپيدا ميکنند) عمدتا دربرفپاکی خانه ها وکوچه ها
ی بزرگ، را بعلت رافضی بودن، دربردگی نگهداشته ودراکثرشهرها

.زنان ايشان منحيث کنيزخريدوفروش ميشوند  
 

داشته وبمقابل رهزاره منحيث يک قوم درمقابل افغان ها دشمنی آشتی ناپذي
تمايالت خوبی نشان ) درچندين مورد عمليات نظامی ما درافغانستان(ما 

که تا کنون درمقابل ميباشند قبايل مستقل درداخل آنها منحيث . داده اند
نموده، ومت کابل بخاطرتحت انقيادآوردن آنها مقاومت کوششهای حک

 شده ودارای مشخصات نظامی شناختهحيث يک مردم بسيارشجاع ب
درواقعيت، آنها را ميتوان منحيث گورخه های غربی . گورخه ميباشند

. درنظرگرفت، چون آنها ازعين قوم بوده وسيمای آنها نيزتفاوتی ندارد
 تی دردست نيست بآنهم تعداد آنها بطورازتعداد دقيق اين مردم معلوما

. ميباشند )باستثنای قبايل غربی وچارايماق( هزارخانواده 120تخمينی 
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 برای ما درمناسبات جديد با افغانستان، اين مردم منافع بسيارعمده و
 با تدابيرخوب ميتوان اين مردم را بصورت کامل بما و. خاصی دارند

ک قوای حفاظتی قوی برای موقعيت بمنافع ما وصل نموده وآنها را بي
.نظامی ما دراين منطقه تبديل نمود  

 
تنوع منشا، رسوم و . چنين است گزارش مختصراقوام باشندۀ افغانستان

ميباشند که هيچ حکومت مهمی عادات متفاوت ومنافع متضاد، عوامل 
تيبانی يک قدرت خارجی، خود مستحکم وقوی تکقومی نميتواند بدون پش

 مطالعۀ اين مردمان مختلف قبل از. امنيت دوامدارنگهداردصلح ورا در
 اهميت میبا ينکه مطيع امپراطوری برتانيه شوند بسيارمفيد، دلچسپ وا

.باشد؛ دورنيست که تعداد زياد آنها ما را منحيث المجموع بپذيرند  
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بيليو. دبليو. ايچ: معرفی نويسندۀ کتاب  

 
http://en.wikipedia.org/wiki/H._W._Bellew       : نبعم  

 
 درم  1834هانری والتر بيليو يک داکتر طب برتانوی است که درسال 

 تحصيالت خويش را در. وفات ميکندم  1892هند متولد شده ودرسال 
بحيث معاون جراح درقشون . شفاخانۀ سنت جورج لندن بپايان ميرساند

م تحت رياست  1857سال  وباهيئت نمايندۀ برتانيه دربنگال کارنموده
 با هيئتم  1860های  درسال.  ميرود افغانستانهمزدين بهری برنيت ل
 بحيث جراح ملکی کارپشاور خدمت نموده وبعدا درمرداندرپيشقراوالن 

بحيث  درآخر. ود مقررميشکابلحيث کارمند سياسی درپسانترب. ميکند
 آثاربيليو . م تقاعد مينمايد1886رسال سرجراح درهند خدمت نموده ود

که ) بشمول اولين گرامرپشتو(زيادی دربارۀ افغانستان وهند مينگارد 
:عمده ترين آنها قرارذيل ميباشد  

 
)1854( گرامرزبان پشتو- 1  
)1862 (1857 ژورنال هيئت سياسی درافغانستان در- 2  
)1864(عمومی دربارۀ يوسفزی  گزارش - 3  
)1879( افغانستان وافغان ها - 4  
)    1880( نژادهای افغانستان - 5  
  دکشنری زبان پختويا پشتو- 6
)1891( کاوشی دربارۀ اتنوگرافی افغانستان - 7  
1874-73  کشميروکاشغر- 8  
  ازاندوس تا تايگريس- 9
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