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ھا فغان منشای ا–فصل اول   

 
 افغان، نويسندگانمنشای افغانھا، نظريۀ مونسيرروفين، يوگين بوری وديگران، نطريۀ 

 يک ایھداتذکرافغانھا توسط تيمورلنگ، امکان منشای يھودی آنھا، گرويدن آنھا به اس#م، 
 و انجيل عبری توسط يوسفزی به نادرشاه، افغانھای دارای منشای ھندی وخراسانی، جنگ

،  درھندبحيث پتانھا وروھيله ھامان سبکتگين، بوميان افغانستان، شناخت افغانھا استق#ل درز
عبدهللا پذيرش نويسندگان ازاولين تذکرافغانھا درزمان سلطنت ابوسعيد، تقسيمبندی قبايل افغان، 

 استقرارھا درکوھھای سليمان،   چنگيزخان، مسکون شدن ابدالیدرزمانخان، آزارافغانھا 
، ليست قبايل افغان و شاخه ھای ابداليھا وغلجيھا بحيث باشندگان افغانستانمير، يوسفزيھا درکش

، تقسيمات جاوزگانيھا، دليل تاکوھيھا و خواين موضوع، مرابطه بدربين آنھا دراخت#ف آن، 
  .فرعی قبايل و شاخه ھای آن

  
و باين علت نميتوان مجھول بودن منشای افغانھا باعث ايجاد نظريات گوناگونی درمورد آنھا گرديده 

بعضيھا ميگويند که اينھا اوPدۀ . ھيچيک ازاين نظريات را بطورخاص و يا برجسته قبول نمود
و يکتعداد ناقلين يونانی ) که پس ازاشغال اين سرزمينھا دراينجا ماندند(سربازان الکساندر بزرگ 

يکتعداد ديگرتاکيد دارند . ده اندآورده شآمده اند ويا  باين سرزمين ،اند که درزمان شاھان بعدی آنھا
که قبطی ھای مصری، کلدانی و حتی ارمنی نياکان آنھا اند؛ اما اکثريت نويسندگان شرقی، اينھا را 

باPخره تعدادی . اوPدۀ يکی ازده قبيلۀ اسرائيلی ميدانند و نظر خود افغانھا نيزچنين است
ودی نبوده و کسانيکه دين اس!م را دربين دارند که اين قوم دارای منشای يھعقيده  نويسندگاناز

  .آنھا ترويج نمودند يھودان مسلمان شده بودند
  

منشای افغانھا ازالبانيھای "ميگويد که " ھا افغان"روفين شرقشناس مشھوردراثرخويش بنام . ايم
آسيا است که متعاقب اغتشاشات متعدد ايشان، ازيک محدودۀ پارس بمحدودۀ ديگرآن يعنی خراسان 

نتقال داده شدند؛ اينھا يک مردم بسيارجنگجوبنام اغوان يا اوغان بوده و خود را درتاريخ پارس ا
  منشای البانی آنھا ازنام آنھا آشکاراست، چون برای. مشھورساختند

   واژه يونانی آن ،اگوان".      است
     
  

وجه خاصی  زيادی متناقض دانسته شده، از تنويسندگاناين نظريه با وجود آنکه توسط 
برخورداراست، چون اين نظريه با کردار شاھان پارس تطابق دارد که يکتعداد مردمی را که کمترين 

ھا،  سواحل مديترانه يا بحيرۀ سياه انتقال داده اند، وھم مطابق يونانی  ايجاد ميکردند، ازنا آرامی
بآنھا اجازه داده ميشد که يکتعداد قابل توجھی اينھا درتمام دوران درارتش پارسيان وجود داشته و

مورخين الکساندر، ما . دربدل خدمات ايشان، خود را درقسمت ھای معينی ازآن قلمرو مستقرسازند
را درجريان يکی ازاين ناقلين گذاشته وازآنھا ميآموزيم که وقتی او بتعقيب بيسوس بداخل بکتريا 

 که اوPدۀ يونانيھای ميليزيان بودند ، شھر برانسيز را تخريب نموده و باشندگان آنراميکندپيشروی 
 يک عمل –جرمی که نياکان آنھا انجام داده بودند   مجازات بخاطر،ميکندمحکوم بمرگ 

  .  عادPنه بسياربيرحمانه وغير
  

است که او درمکاتبات خويش ) ايوگين بوری. ايم(روفين برخ!ف دانشمند شرقشناس ديگر. نظر ايم
  :انی ھا چنين ميگويددربارۀ شرق درموضوع اين الب

   
. اغوانھا يک مردم قديمی و متمايزاند که باراول توسط پومپی درزمان تھاجم برقفقازبرم! گرديدند"

ھا با رونوشت يا استنساخ نادرست ازنام ايشان، آنھا را البانيھا ناميدند؛ آنھا  يونانيھا وPتين
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د که حاP تشکيل کنندۀ وPيات داغستان و باشندگان کوھھای بلند وواديھای ھم مرزبحيرۀ کسپين بودن
ارمنيھا ھرگزتوانائی آنرا نداشتند تا اين مردم شجاع را تحت انقياد آورند، مردمی . شيروان ميباشند

که بواسطۀ قوانين فئودالی اداره ميشدند، مانند اروپا درجريان قرون وسطی؛ اينھا قبل ازمسلمان 
آزادی خود را تا زمان رسيدن بوزان، جنرال سلطان سلجوقی گرديدن عيسوی بوده و قرارمعلوم آنھا 

خ!صه، . ... ھا متفاوت است زبان اين قوم بطور کامل ازارمنی. ملک شاه، حفظ نموده بودند
 يونانی وتحت قيموميت البانيھا با درنظرداشت نويسندگانميتوانيم بگوئيم که مردم متذکره توسط 

 نظريه ايکه در تناقض مستقيم با –ای کلدانی درنظرگرفته شوند زبان خاص آنھا نميتواند دارای منش
موسيز گالگانديراستی که درحدود سدۀ نھم عصرعيسوی زندگی داشته و (نظريۀ مورخين آنھاست 

ما اميدواريم اين نکته را پس از ). َموسيز کورينوس که ميگويد اينھا اوPدۀ سيسگ ازنژاد ارمنی اند
ی که اين پسران وانمودی اغووانھا زندگی ميکردند و بقايای زبانی که جمعآوری ازنواحی کوھستان

اين چندان مدلل نيست که بعضيھا با درنظرداشت مشابھت واژه ھا . آنھا سخن ميگفتند آشکار سازيم
قبايل فئودالی پراگنده درجنوب پارس که آنھا بيشترازديگران (گمراه شده، اغووانھا را با افغانھا 

ُزبان افغانھا مشابه پارسی اوليه بوده و بنظرسرويليام . اشتباه گرفتند)  بنظرميرسندپارتيان قديمی
فرضيۀ اينکه اينھا با اغووانھا مشخص شده اند، . جونز، اينھا نه منشای يھودی دارند ونه کلدانی

وقتی شکل گرفت، باين منتج گرديد که اينھا اوPدۀ يھودان اند، چونکه وPيت کير، که آشوريھا 
اسيران قبايل يھودی را بآن انتقال دادند، برای مفسرين منطقۀ آبياری شونده توسط کور، سايروس 

  ".يونانی، درنظر گرفته شد) کوروش(
  

بعضيھا با دPيل تصديق ميکنند که تيمورلنگ بعلت غارت و تاراج مردمان باشندۀ مازندران درجنوب 
اما آنھا . دھدميواقع دربين ھند وپارس انتقال کسپين خشمگين گرديده و تمام آنھا را به کوھھای 

زيرا اوPدۀ اين مردمان . دراين فرض اشتباه ميکنند که افغانھای امروزی ازاين مردم بوجود آمده اند
زمان حاضريک قبيلۀ کوچک ايماق را انتقال داده شدند دربدبخت که ازاين کوھھا توسط فاتحان تاتار

تشکيل )  ميلی تھران واقع است63ی شھرايشان که درحدود گذار پس از نام(بنام فيروزکوھی 
اين قبيله اکنون باشندۀ مناطق : ميدھند، جائيکه آنھا شکست خورده و توسط تيمورلنگ اسيرشدند

 خود ازافغانھا تذکراتگذاران تاتاری در بع!وه، جنگجويان و قانون. بين ھرات و ميمنه ميباشند
 باشندگان کوھھای سليمان بوده ومصروف تاراج ،اليان زيادبحيث قومی نام ميبرند که درطول س

  .ويغماگری بوده اند
  

 افغان که تصديق کنندۀ منشای يھودی قوم خود ميباشند، گزارش دھندۀ انتقال نياکان نويسندگان
بعضيھا ميگويند افغانه که نام خود را به افغانھا داده است : خويش به آسيای مرکزی اند

م و ھاجرازطريق اسماعيل اند؛ ولی تمام ايشان فکرميکنند که بخت يۀ ابراھبطورمستقيم اوPد
اين اسيران . فرستاده باشد بايست يکتعداد اسيران يھودی را به کوھای غور) نيبوکد نضر(لنصرا

مادروطن خويش، بدون شک آنھا بايد  باوجود دوری از بزودی بطورقابل م!حظۀ افزايش مييابند، و
فظ ميکردند، که با اخذ دوامدارنامه ازھموطنان شان زنده نگھداشته شده و به عقيدۀ خويش را ح

مسئله بھمين منوال باقی ميماند تا اينکه محمد خود را پيامبرخدا معرفی . سرزمين مقدس برگشتند
يک يھودی بنام خالد که جديدا مسلمان شده است دراينزمان نامۀ به برادران خود درغور . ميکند

داده و ازآنھا ميخواھد که اين دين جديد را بپذيرند؛ ليکن آنھا قبل  اين حادثۀ ميمون خبرفرستاده، از
دربين آنھا شخصی بنام قيس . ميفرستند قبولی اس!م، يکتعداد روسای خويش را بنزد پيامبر از

محمد . م ميرسدي نسل به ابراھ65 ازطريق  نسل به ساول و47وجود دارد که ادعا ميکند ازطريق 
ک عبدالرشيد را ميدھد، عنوانی که ِبموصوف لقب مل را با يارانش مورد پذيرائی قرارداده واو

اين سفيران افغان که حاP مسلمان شده اند، محمد را درچندين . نشاندھندۀ اوPدۀ شاھان يھودی است
ر و دعای پيامبموافقت ميسازند؛ بآنھم، با  ، خود را متمايزاعمال دليرانهجنگ ھمراھی نموده و با 

 سال 40خير او، آنھا با ھمراھی يکتعداد اعراب بخانه ھای خود برگشته وبکمک آنھا درجريان 
  .موفق ميشوند تمام ھموطنان خود را معتقد باس!م سازند
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 ميگويند که افغانه پسرخالد بوده است، ولی ديگران اورا معاصرسليمان دانسته نويسندگانيکتعداد 
  .زافسران عمدۀ او بوده استوادعا ميکنند که يکی ا

  
اين ادعاھای متفاوت را که ھيچگونه بنياد اثباتی ندارند بمشکل ميتوان قبول کرد؛ اما خود افغانھا 

زمانيکه : ميگويند که آنھا سند اثبات منشای يھوديت خويش را دارند وآنرا اينطورارائه ميدارند
 نوشته شده به زبان عبری انجيلی يک  قبيلۀ يوسفزایسونادربقصد فتح ھند به پشاورميرسد، ر

او تحفه ميدھد که آنھا بھنگام عبادات قديمی خويش بکاربرده و حفظ نموده ه ی را بموادتعداد يکو
. ، شناخته شده بوده است بودند را تعقيب نمودهقرارگاهی که انزمانی توسط يھودمواد، بودند؛ اين 

تقاعد ساختن يکتعداد کافی باشد، فقط ميتواند در برای م اگرفرض کنيم اين موضوع واقعيت داشته و
قبايل افغان، شاخه ھای  لذا نميتواند دربرگيرندۀ اين باشد که ديگر. رابطه به يوسفزی صدق نمايد

باوجوديکه تمام قبايل با يک زبان مشترک : برعکس، نتيجه گيری آخری اينست. ازاين ساقه اند
دی نبوده و بواسطۀ خصوصيات معين اخ!قی و فزيکی کنند، دارای منشای واح صحبت می) پشتو(

حاليکه افغانھای ھرات خود را  ھای کابل خود را افغانھای ھندی ميدانند، در افغان. فرق ميشوند
افغان ھای خراسانی ميگويند؛ يک قبيله منکرقبيلۀ ديگر بوده، منشای افغانی او را انکار نموده و 

متوالی،   بعلت دشمنی دراعصار،ما ميتوانيم باور کنيم. داردحد اقل ھمدردی دربين ايشان وجود ن
فع ديعنی رھائی ازبردگی و (انکشاف نموده اند اتحاد ايشان طوری بوده است که فقط چند درجه 

افغان که درزمان حاضرنشاندھندۀ قوم افغان است  نامھای پتان، روھيله و). دشمن مشترک
اگرما .  شده اندساخته ميباشند که حاP يکجا فاوتای متدرواقعيت دربرگيرندۀ تعداد زياد نژادھ

، ما بايد فرض کنيم آنھا درھمان )طوريکه خود آنھا قبول دارند(منشای يھوديت آنھا را بپذيريم 
 و تبھکار را انکشاف داده زبونمکانی که انتقال داده شدند تمام مشخصات يک مردم برده ساز، 

ا افغانھا را ازاولين زمان يعنی دوران سلطنت سبکتگين مييابيم که اما واقعيت چنين نبوده وم. باشند
 ھميشه جنگجو و با انرژی، عقب نشينی کننده به تنديھای –شجاع ومشتاق استق!ل بوده اند 

و باقی گذاشتن کمترين اميدواری جھت تسخيرسرزمينھائيکه  کوھھای ايشان جھت فرار ازمستبدين
و بصورت بسيارقوی وابسته به زمين بوده  اينھا يک نژاد بدوی –فکرميکنند مربوط خودشان است 

  .ميباشند
  

آنھا نبايد که  باوجودیفکرنکرده است، اين سرزمين ھيچکسی دربارۀ مردمان بومی 
ديگران نيزمطابق کوينتوس کورتيوس و  ھا و ھا، اراکوزی  تعداد آرينچون. ازنظردورانداخته شوند

 آنھا نگرديده واين بسيارطبيعی است انقراض فتوحات الکساندرباعث .آرين بسيارزياد و دPوربودند
يونانيھای که ريق ازدواجھا باقی مانده اند، چه ازطريق  که نژاد آنھا تا زمان حاضرازطشودفرض 

درھرصورت، .  فاتحان تاتارو پارسيانی که بعدا به اينجا ھجوم آوردندازطريقدربين آنھا ماندند وچه 
 يعنی با آنھائيکه مشابھت ،ھا وجود دارد؛ ولی نه با بلوچ ن اينھا واين دوقومبي قرابت کمی در

با درنظرداشت سلطۀ اجانب که برای چندين نسل باPی افغانھا . زيادی از نگاه اخ!قی وفزيکی دارند
ھا ھرگزبا ديگران مخلوط نشده ميتوان بآنھا باورداشت که ميگويند نژاد آنآيا  ،تحميل گرديده است

آنھا با ھيچکس ديگری جزخودشان اتحاد نميکنند؛ يک افغان که  ، چون درزمان حاضرتاس
ميسازد؛ بآنھم اين احساس  بی آبرو وعزت  دخترخود را درازدواج به يک بيگانه ميدھد خود را بی

اشند، چون آنھائيکه درھند ب افغانستان اصلی ميگانسختگيری فقط به قبايلی اط!ق ميشود که باشند
  . بدون ھيچگونه تمايزی خود را با تمام اقوام مسلمان وصل ميسازندشده اند،منتشر

  
 بآنھا ھنوزھمميشناسند، ناميکه ) کوھی(ھا را بنام پتان و روھيله  بوميان ھند درطول سده ھا، افغان

طنت ھا نيزمينامند؛ فقط اززمان سل اط!ق ميشود؛ آنھا را بدليل زبانيکه صحبت ميکنند بنام پشتون
است که يکتعداد نويسندگان شرقی ازآنھا بنام افغان ياد ميکنند ) خانازنژاد چنگيز(طان ابوسعيد سل

 دربين نفاقآنھا بعلتی باين نام ياد شدند که ھميشه درحالت . که شکل جمع واژۀ عربی فغان است
ھم اين  بودند؛ بآنی پيش ميکردند که تابع آنانشکايت خويش را به حاکم خود بوده وبطوردوامدار

آنھا ضجه وزاری پيوسته نام تا زمان سلطنت شاه عباس بزرگ بندرت بکارميرفت تا اينکه او با 
  .د که فقط باين نام ياد شوندھدميخسته شده و ازآن ببعد فرمان 
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 شرقی ميباشد که دربارۀ آنھا بحث کرده نويسندگانباندازۀ تقريبا تقسيمبندی قبايل افغان بسيارزياد و

 تا درستی خود ميکنندنه تنھا با ھمديگرتوافق ندارند، بلکه يکديگررا بنام ھای زشتی ياد اند؛ آنھا 
راست ميگويد، ما بايد نظريۀ عبدهللا خان ھرات را بحيث بدانيم چه کسی اگر بخواھيم . را ثابت سازند

بررسی اينکه افغانھا چگونه به افغانستان آورده شدند با اعتبارترين نظريات پذيرفته ويکی از
  :ميکنيم

  
رد ُپارسی بوده وھردو واژه درزبان عبری کاربدرواژۀ افغان ازعربی مشتق شده که معادل اوغان "

  . دارد
  
 اولی پدرقوم افغان بوده –شاه يھودان دوپسر بنامھای افغان وجالوت داشت ) ساول(ک تالوت ِمل

شين ساول بود، ھرج ومرج داود و سليمان که جانپس ازسلطنت .  داده استيشانونام خود را با
ھيروشليم را ) نيبوکد نضر(نصر ال که بختبدياميباعث تقسيم قبايل يھود گرديده و تا دورانی ادامه 

آنرا بحيث باقيمانده  شھر، باشندگان  پس ازتخريب آنيھود را قتل عام وھزار 70تسخيرنموده، 
متعاقب اين فاجعه، قبيلۀ افغان با ترس ازترور، ازجده فرار نموده و . اسيربه بابل ميفرستد

نجا باقی ميمانند، اما بعلت کميابی چراگاه آدرعربستان مستقر ميشوند؛ آنھا مدت قابل توجھی در
 ھندوستان  بهتاميگيرند تصميم  رنج برده و بعضی قبايل آنھا ازمحروميت،وآب، مردم و گله 

 مستقرمانده ودرزمان خ!فت ابوبکر، روسای آنھا ستانعرب شاخۀ ابدالی ھمچنان در. مھاجرت کنند
موقعيت وشرايط ابداليھا . متحد ميشود) ازقبيلۀ قريش(با يک شيخ قدرتمند بنام خالد ابن وليد 

انيکه عربھا ، اما زم، بھترميشودآورندمي که آنھا ازخالد بدست یبطورمحسوسی متعاقب معاونت
 را ترک گفته ودرمناطق مفتوحه، خود را دروPيات فارس ستانپارس را تسخيرميکنند، ابداليھا عرب

ساخته وتا زمانی درآنجا ميمانند که چنگيزخان اين مناطق را مورد ھجوم قرار  وکرمان مستقر
 که ابداليھا پارس را  باPی مردم  ميگذاردف!کتباری ظالمانۀ اين فاتح چنان اثرات اقدامات. ميدھد

ھند ميروند؛ اما نتايج اين مھاجرت جديد نيزچندان ه ترک گفته وازطريق مکران، سند وملتان ب
قناعت بخش نميباشد، چون زمانيکه اينھا دراينجا مستقرميشوند ھمسايگان برآنھا ھجوم آورده 

ستقرشوند، جائيکه سليمان م درکوھھای صعب العبور را ترک گفته وجلگه ھا ومجبورميشوند که 
عدن وماحول آن درزمان (خاصه  -توسط آنھا بنام کوهقبيله پنداشته شده وبحيث گھوارۀ 

آيا . حاضرتوسط يک قبيله عرب وھم قبيله عمده افغان مسکون ميباشد که بنام ابدالی ياد ميشوند
يد؟ من چنين نتيجه ميگيريم که آنھا دارای يک منشای واحد اند، طوريکه مولف افغان ميگو

ابداليھای افغان با قبيله عرب قريش، مشابھت نام واتحاد زيرا : جه گرفتيچنين نتفکرميکنم نبايد
کوھھای سليمان با به تمام قوم افغان با رسيدن ابداليھا . ياد ميگردد) اثبات کافی برای تائيد نميباشند

 سه پسربنامھای )پسرساول(يکه گفته شد، افغان طور.  قبيله را تشکيل ميدھند24ھم جمع گرديده و
  .  قبيله ميدھند24 خود را به ھای پسر بوده ونام8سربند، ارغوش و کيرلين دارد که ھريک پدر 

  
  :تقسيمبندی آنھا قرارذيل است

  
  ند   نامھای قبايل             پسران ارغوش   نامھای قبايلبپسران سر

                  غلجيھاابدال             ابداليھا                    غلج 
  يوسف           يوسفزيھا                 کاکر                 کاکرھا

  بابر              بابريھا                    جوموريان          جومورينھا
  وزير            وزيريھا                   ستوريان            ستورينھا

  ھا                    پين                  پينيھالوھان           لوھاني
  سيھااس                 کابريس           بريسھا                     ک

                   چيرانيھا چيران             تکان                 تکانيھا خوگيان         خوگيانيھا                  
  ناصريھاناصر                
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  پسران کيرلين  نامھای قبايل             پسران کيرلين   نامھای قبايل
  ختک            ختکھا                      زاز               زازيھا
  سور             سوريھا                    باب               بابيھا

  نگيش            بنگيشھاافريد            افريديھا                    ب
  تور             توريھا                      لينده پور         لينده پورھا

  
ند؛ اما درآنجا بعوض ازدياد، آنقدرمنقرض شدند که بندرت ه اتعداد زياد اين قبايل درھند پراگنده شد

 قبيلۀ يوسفزی است که يگانه استثنا دراينمورد،. پيدا کردآنھا دراين روزھا اثری ازميتوان 
د مبنی براينکه ميکننادرشاه که مشتاق تثبيت تعداد آنھا بود فرمانی صادر. درکشميرمستقرميگردد

 600 حدود ،گرددمي او بياورد وزمانيکه تعداد آنھا شمارقرارگاه مکلف است يک نيزه به خانوادهھر
 سال 30له برای مدت بيش ازاين قبي.  که درزمان حاضر نيم آن ھم وجود ندارده است بودھزار

ھا بوده و  ھا وغلزی باشندگان افغانستان اصلی تقريبا بطورکامل ابدالی. دميباشزيرسلطۀ سيکھا 
ھا با وجود اينکه تقريبا باشندۀ تمام حصص  ابدالی. ازاينھا بطورخاصی صحبت خواھيم کرد

دھاروکابل مستقراند؛ کاکرھا ھا درکن ، بطورعمده درھرات وکندھار مسکون اند؛ غلزیندافغانستان ا
سند، جائيکه آنھا بدنبال  و در نزديکی معبربوPن؛ بابريھا، ناصريھا، لوھانيھا و بابيھا درکندھار

تجارت پرمنفعت اند؛ بريس ھا درھمسايگی پشين قراردارند؛ چيرانيھا و مھمندھا درشمالشرق کابل؛ 
بيدی خيلی، چلوزانی، جاجی : ھارشاخه اندشامل چودربين کابل و مناطق ھزاره ھا ) شيعه(بنگشھا 

قبايل : و بيرتيجی؛ باPخره، چيرانی را ميتوان درھمه جا يافت، باوجوديکه تعداد آنھا کم است
  . باقيمانده يا درھند اند ويا منقرض شده اند

  
ھا  زیھا وغل به ارتباط ابدالیيم معلومات موجزاگرتنھا افغانستان اصلی را درنظرگيريم، حاP ميتوان

يم که قسمت عمدۀ نفوس اين کشور را تشکيل ميکند؛ با وجوديکه تعداد شاخه ھای آنھا ئارائه نما
  .، بھتراست آنھا را بشکل جدولی ارائه کرد که من کوشيده ام تا حد ممکن درست باشدندفراوان ا

  
 سدوزی بھنگام قبيلۀ قدرتمند ابدالی درزمان حاضربنام درانی شناخته شده واين نام توسط احمدشاه

يۀ قبيلۀ يکه نادرشاه فرمانی جھت دريافت احصا زمانی.  بآنھا داده شده است1747تخت نشينی در
عالی انتخاب سوارھزار12 بوده وازآنھا ھزارخانواده 195د، تعداد آنھا درحدود ميکنابدالی صادر

  .  ھا اززمان نادربسيارکم شده اند د؛ اما تعداد ابدالیميکن
  

بند، موسيس اين قبيله، فقط يک پسربنام تيرين داشته که او دارای دوپسربنامھای ابدال پسرسر
  .ازاولی سه قبيله وازدومی پنج قبيله بوجود آمده است: زيرک و پنجپا بودند

  
  : که اززيرک منشا گرفتندیقبايل

  
حسين {لیانامھای حسينزه بصورت عام بنام پوپلزی شناخته شده و به پنج شاخه بکه قوفلزی، . 1

باPی افغانھا در که یفرمانروايان. ، بادوزی، قلندرزی، ايوبزی و سدوزی تقسيم ميشوند}علی؟
 20تعداد قبيلۀ قوفلزی حدود .  حکومت کردند مربوط شاخۀ سدوزی اند18 و 17درسده ھای 

  .خانواده ميباشدھزار
  
دالی بوده است؛ اين قبيله اين قبيله درزمانھای بسيارقديم يکی ازمھمترين شاخه ھای اب. بارکزی. 2

، صيفريتزی، انگوزی، گورجيزی واچکزی تقسيم شده }؟کرزی{به شش شاخۀ محمدزی، خرزی 
  . ميباشند ھزارخانواده40تعداد بارکزيھا . فرمانروايان کابل مربوط شاخۀ محمدزی اند. است

  
ی و سرکانی ، م!ز)که روسای قبيلۀ الکوزی مربوط آنھاست(الکوزی که بسه شاخۀ جلوزی . 3

  .اند ھزار خانواده 20تعداد الکوزيھا . تقسيم شده است
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  : بوجود آمده ازپنجپا عبارتندازیقبايل
  
 و به چھارشاخۀ احمدزی، عوازی، مردانزی و  ھزارخانواده بوده10اسحاقزی که تعداد آنھا . 1

  .بيروزی تقسيم شده اند
  
که روسای قبيلۀ عليزی (ه شاخۀ حسنزلی بوده وبه س ھزارخانواده 10عليزی که تعداد آنھا . 2

  .و گورازی تقسيم شده اند} الکوزی؟{، عليکزی )مربوط آنست
  
بوده و بسه شاخۀ چاPک زی، بھادرزی و درزکی تقسيم  ھزارخانواده 30نورزی که تعداد آنھا . 3

  .شده اند
  
وگانی کوچک تقسيم  بوده و به دوشاخۀ خوگانی ک!ن وخ ھزارخانواده6خوگانی که تعداد آنھا . 4

  .گرديده اند
  
 بوده و به سه شاخۀ بدلزی، فيروزی و سبزعلی تقسيم  ھزارخانواده10ماکوھی که تعداد آنھا . 5

  .شده اند
  

 ،بوجود آمده اند)  اشبرادر زاده(ميراشرف  و)پسرش(قبيلۀ غلزی که ازآن ميرويس، ميرمحمود 
 که ازآن شتربنام ھای ابراھيم و توران دا دو پسجغل. دارندميپن پسرارغوش را موسيس خود جغل

، )که ازآن شاخۀ لودھا بوجود آمده وفرمانداران ھند بودند(، توخی تکی، ھویخيل قبيلۀ سليمانشش 
سه قبيلۀ اولی ازابراھيم و سه آخری ازتوران سرچشمه . ، تورکی و ايودری بوجود آمده اندیخليل

  ."گرفته اند
  

  جدول قبايل ابداليھا
  

  شاخه ھا  قبيله خيل   سموس
  ، قلندرزی وايوبزیسدوزی، حسينزالی، بادوزی  پوپلزی زيرک  ترينوپسرشابدال 

انگوزی، محمد زی، خرزی، سيفريتزی،  بارکزی
  گرجيزی، اچکزی

  جلوزی، مي!زی، سرکانی  الکوزی
  عوازی، مردانزی، بيروزی،       اسحاقزی    پنجپا

  حسنزالی، عليکزی، غيورزی       عليزی                                               
  شلکزی، بھادرزی، ديرزکی،        نورزی                                              

  خوگانی ک!ن، خوگانی کوچک       خوگانی                                             
  بيديلزی، فيروزی، سبزعلی        ماکوھی                                            

  جدول غيلجيھا
      ابراھيم             سليمانخيل، ھوتکی، توخی                                   

                                         توران              خليلی، تورکی، انديری
  

اولين تقيسمات اين : قبيلۀ بدوی افغانھا طايفه ناميده ميشود، يک واژه ايکه مربوط آن قوم است
لذا فاميلھای ايجادی ازاولين .  تيره ھا يا شاخه ھا استقبيلۀ بدوی بنام فرقه است؛ تقيسمات بعدی آن

 بحيث ابداليھا، غيلجيھا و کاکرھا طايفه را تشکيل دادند؛ – سربند، ارغوش و کيرلين –نسل 
آنھائيکه ازاينھا ايجاد شدند مانند پوپلزی، بارکزی، ابراھيم، توران وغيره بنام فرقه ياد ميشوند؛ و 

  . ياد ميشوندشاخه ھای اينھا بنام تيره
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ن قدرت درافغانستان حتی تا  وھم بدليل داشتقبايلبديگرنسبت  عداد زياد شانابداليھا وغيلجيھا بعلت ت
ديگرعادت نموده و خود را دارای قبايل  باPی تفوق  وبرتريخواھیادعای بيجای به يکنوع امروز

رد را ن عنوان افغان  درداشتشانخود اينھا حتی حق : گران تصورميکنندتراز دينجيب منشای 
 عنوان تنھاھا ناين. تظاھر مينمايندپيشقدم بوده و چنين زياد بخصوص ابداليھا دراينمورد . ميکنند

خودشان  دراينموضوع دربين تفرقه بلکه ھمچنان يک – وحتی به غيلجيھا –افغان را رد ميکنند 
. پاھا ھستند تر نسبت به پنجنجيب ميکنند که آنھا ازيک نسل بمراتب وجود داشته و زيرکھا اظھار

 بين ايشان گرديده و براين حقيقت خونيين غالبا باعث تصادمات اھانت آميزودردناکاين فرضيۀ 
 بوده )رفيقه(زن نامشروع  يک جحاليکه مادرغل استواراست که مادرابدال زن مشروع بوده، در

حرام زاده بمعنی  درپشتوود که  اثبات شزی ميتواند توسط نام آنھا يعنی غل،طوريکه آنھا ميگويندو
  .است

  
قبيلۀ ابدالی اولی  ليستازطرف ديگرقبايل ماکوھی و خوگانی باوجوديکه منشای افغانی دارند، در

، دربين پذيرفته، مگربعلت دوستی دوامداری که بين ايشان وجود داشته، ابداليھا آنھا را بودهشامل ن
  رخس ازمرگ نادرشاه، اتفاقاتیپ. شده اندخانواده پنجپاھا تقسيمات نموده وازآن ببعد مربوط آن 

 وصل هقبيلترين نجيب خود را به چرا  دھد که افغانھا بدست دربارۀ اھميت تصوری که ميتواند هداد
  .ميکنند

  
توسط سردارنورمحمد خان باثرتوطيۀ که  قريب بودسلطنت سدوزی را بنياد نھاد که زمانی احمدشاه 
اتخاذ يران شرجھت سرکوب ی  تدابيرشديدشد تامجبور وا.  سقوط نمايدود،برانگيخته شده ببمقابل او
بود  اين اولين بار. دنکشته شو )ينترازبين مقصر(فرن ، دهدهازھرقبيله بايد د که ھدميفرمان نموده و

گيری  نبود، چون افغانھا دربارۀ انتقام  و اين تجربه بدون خطرميريختخود را رعيت که او خون 
 قدرت پيروزشدند وازاين لحظه قبايل صاحباناو صحبت ميکردند؛ اما خانوادۀ ه وازشاوت!فی 
.  که شاه حق دارد خون ديگران را بريزد بدون اينکه کسی حق سوال وپرسان داشته باشدپذيرفتند

ابدالی  ،ینسلنقطه نظرشامل نبودند بعلت اينکه ازآميز  تشددماکوھی ھا و خوگانيھا دراين عمل 
اين استثنا ا اين قبايل باما آنھا درجۀ کمترداشته ولذا ميتوانستند موردعفو قرارگيرند؛ رتقصي، هنبود

احمدشاه جھت ه وبدنبال آمدتفسيری . ندورميکنارشاه قرارگاه ازمورد توھين آشکارقرارگرفته و
، بمحض اينکه آنھا بوظايف ميشوندکشته نيزد که ده ماکوھی وده خوگانی ھدميارضای آنھا، فرمان 

 صورت گرفته بود، بدنام می آنھا بطرفداریاستثنای که اين با چون آنھا خود را خويش برگردند، 
  .پنداشتند

  
خانواده تقسيمبندی کرديم بازھم بتعداد زياد تيره وھا  ھا وغلزی ازابدالیقبايل وشاخه ھای را که ما 

 معلومات بيشترين که وجود دارد که حتی يک افغانسردرگمی تقسيم شده و دراين تقسيمات آنقدر
حتی مبالغه نخواھد بود اگرتعداد آنھا .  نميتواند ليست مکمل آنھا را بدھد، داشته باشد رادرموضوع
ند ه ا که مجبورشده درجريان زمان وافزايش نفوس يک قبيله رخ دادھااين.  بدانيم300را بيش از

اقارب با نفوذ رئيس سوئ زا یويا زمانيکه يک ازآن جدا شده ومناطق جديدی را جستجونمايند
يک فاتح پيروزمند ی زمان ديگر. ندميکخود دوراز او  ينرا با مربوط  اود،نپيد ميکتفاھمی با او 

 ھريک ازين شاخه ھا بعدا نام رئيسی را انتخاب سازد، يک قبيله را شکستانده وآنرا کم قوت دميتوان
اعضای قبيلۀ اصلی درنظرميگرفتند، با ، اما آنھا ھميشه خود را بحيث هد که بخت با او بودنميک

 ترس ازعلت  را نيزميتوان بھااين جدائي. فواصل بعيدی ازھم قرار داشتند وجوديکه آنھا غالبا در
شاه عباس بزرگ آخرين کسی بود که اين تدبيررا درمقياس بزرگی . بعضی قبايل درنظرگرفتحاکمان 
نھا يک ساحۀ جديد  که برای آیم مرد دايمی وثباتتامين آرامشجھت اود؛ ميکناتخاذ 

  . را باخود به اصفھان انتقال ميدادھا گروگان زيادتعداددرنظرميگرفت، 
  

ازکوھھای که (ابداليھا درپھلوی داشتن نام درانی که ازاحمدشاه حاصل نمودند ھنوزھم بنام سليمانی 
  .وف ناميده ميشودمعر - بنام توبه باشندۀ آن شدندآنھابعدا ياد شده وناحيه ايکه ) آمده اند

 


