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منطقه فتح –فصل دوم   

 
، تسخيرتوسط تاتارھا، مرگ منصور، انتوسط الکساندر، فتح دوباره توسط بوميمنطقه اشغال 

  به قبيلۀ ابدالی، مخالفت غلزیساحه اعطایپيروزی سبکتگين، مشخصۀ افغانھا دراين دوران، 
انستان، محمود پسراو، استبداد شھزادگان تاتار، افغمستقل ھا با سلطۀ تاتار، اولين فرماندار

اخراج بيرم، خسروملک آخرين فرماندارغزنويان، ليست شاھان اين نژاد، شھزادگان افغان 
 غور، محمودغوری، فتوحات اودرھند، ايلدوز، جFل الدين، اشغال افغانستان توسط چنگيز

 تاتارھا، فتوحات تيمورلنگ، نزمادرآنھا اختيارداری رت، شمس الدين غوری، ُک کِخان، مل
 افغانھا درھند، محمودسوم، شکست بFل توسط غانھا توسط آن مھاجم، فرمانروائیتوصيف اف

 ھا و کابل وکندھار، ميرزا بابر، کمک پارسيان، شکست توسط يوزبيکتسخيرابراھيم خان و
 مايه توسطحپيروزی درھند، سقوط ابراھيم خان، مرگ ميرزا بابر، جانشينی پسرش ھمايون، 

 جھت  ارتش پارسی، شکست لودھا، تFشتوسط، کمک ھمايون يت شاهاحکشاه طھماسب، 
کمال الدين، اخراج لودھا توسط شاه جھان، انحFل آنھا توسط  وتتسخيردوبارۀ دھلی، نب

توسط پارسھا ومغولھا، دوباره  کندھاربه پارس توسط ھمايون، تسخيرتسليمیاورنگزيب، 
 در فغانھاآرامش ُتوسط سرجان ملکم، " تاريخ پارس" ازاستخراجیه عباس،  به شایافغانھيئت 
، 1642 شاه عباس، استبداد نواسه اش شاه صفی، تسخيرکندھارتوسط شاه عباس دوم درزمان

  افغانھا به دربارھيئتغتشاش آنھا توسط شاه حسين، گرگين خان، اپيروزی غلزيھا، سرکوب 
.1706پارسيان در  

 
لکساندربزرگ يکی ھم افغانستان بوده و بھنگام مرگ اين دربين فتوحات ا

 سيليکوس موفق ميشود فرمانروائی قسمت اعظم سلطۀ ،مھاجم، ليتنانت او
 دنبال میاو را نيزنواسه اش  و  پسر،فکرميشود. اودرآسيا را بدست آورد

 شاه آخری، افغانستان وقت؛ مگرتاريخ بما نميگويد که چطوروچرا درکنند
 بکتريا ،بزودی وکيدھا توسط روسای بومی تسخيرشده وازدست سيلي
 سال دوام 150حدود  شکوه زيادی را تشکيل ميدھد که با یدولت مستقل

 وقرارمعلوم گرديدهحاکم منطقه  تاتارھا باeی پس ازاين دوران،. ميکند
 قرار یتاريکی عميقاين دوران در. حاکميت آنھا تا سدۀ دھم ادامه مييابد

 دربارۀ تاريخ ه ما معلومات روشنی م است ک997سالھای وفقط درداشته
. افغانھا بدست ميآوريم  

 
د، يک افسراو نکمي وقتی فوتوسلطنت نموده دراين زمان منصوردرتاتار

، سلطۀ خويش را درتمام قبول ننمودهبيعت به جانشين اورا  ،بنام سبکتگين
قبايل . زدساميحصص جنوبی افغانستان مستقروغزنی را پايتخت خويش 

با غارت و چپاول ، وحشی بودهافغان دراين زمان عمدتا بشکل کوچی و 
  ود که بسيارطرفداراستقFل بودهباشنيم روسای ت، تحت قيادزندگی کرده

آماده فروش خود درمقابل ديگرقرارداشته وھمتقريبا ھميشه دردشمنی با 
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 قسمت قوم لذا اکثرا اتفاق ميافتد که يک. دميباشنپول به قيمتترين خريدار
  وگرفتهقرارديگرصف   قسمت ديگردرمخالفت با آن درو قرارگاهدريک 

. درمقابل يکديگرميجنگيدند ی ترديدھيچمانند سربازان واقعا اجير، بدون 
 ميتواند تا زمانھای بسيار،  درزمان حاضر،نفاق موجود دربين قبايل افغان

ه eنی نتوانستآنھا دراينمدت طو، رديابی شده واين عجيب نيست که دور
  نيزدرکوچيگریرسوم  عادات و. ند خود را بحيث يک قوم تنظيم نمايندا

 حيث يک نژاد وحشی دربداشته وآنھا برای مدتھای طوeنی سھم  آن
درتمام درھمه جا وند، اما ميباشپارس، ھند و کوھھای افغانستان پراگنده 

بسيارمشکل ده، اداره نمودن آنھا کر زندگی دوران بشکل ياغی و سرکش
بوده و توانسته اند بسيارکم با عادات ورسوم اقوام غيرازخودشان درداخل 

عواقب آن طوری بوده . شوند وافق وسازگارمساحاتيکه مستقرشده اند، 
ترحم درنتيجۀ آن تعداد زياد بدون و بوجود آمده ھادرموارد متعدد نزاعکه 

 پناھگزين یھا وهده، درحاليکه باقيمانده مجبورشده اند درکگردينابود 
قبيلۀ ابدالی يعنی مقتدرترين قبيله . ا زندگی دارندجآندر  امروز کهشوند

دادن اين ( ندبيامينيکه ازطرف سبکتگين اجازه تا زما درزمان فعلی،
ھای سليمان  ند درکوهه بودنتوانست، )کمپاين ھندبه ساحه دربدل کمک 

اتارھا درمنطقۀ خود غلزيھا، برخFف، ھميشه قويا با سلطۀ ت. ندشومستقر
، چون قبيلۀ آنھا ازنگاه ندميباشنموده و خطرجدی درمقابل آنھا مخالفت 

توسعه آنھا تا حدی خFفرفتاری اما . ه است بسيارزياد بود،تعداد درآنزمان
مجبور ) يندنشمي ه ازاوبرتخت غزن پسپسرسبکتگين که( که محمود بديامي

جريان سده ھای  ما غلزيھا درا. آنھارا منقرض سازدد تقريبا تمام ميشو
 حاe درمجاورت ، حاصل نمودهی بھبوداجعه،اين ف ازند وشميقادربعدی 

.درافغانستان ميباشدقبيله ابدالی قرارداشته، پرنفوس ترين و قدرتمندترين   
 

دانست که برافغانستان اصلی مستقل دارسبکتگين را ميتوان اولين فرمان
، باeی او وجانشينانش ونشای تاتاری ا مبعلتد؛ اما افغانھا نکميحکومت 

مفاد  و کارھای خوب او نگاه کرده وکمتردربارۀ غاصبانبحيث ظالمان و
 بداخل پارس و ،محمود پس ازمرگ پدرش .حاصله بايشان فکرميکردند

 ،مناطق حاصله از اين یجنگغنايم غارت و وبا لشکرکشی نمودهھند 
قشنگترين  يکی ازه  را بافغانستان را غنی ساخته وغزنی پايتخت خود

جانشينان او، . دميباش 1028مرگ اودرسال . ميکندشھرھای آسيا تبديل 
ند، بزودی قلمروی اضافه شده ردا ی برای جانشينی اوترکه ارزش کم

ند؛ سلطۀ آنھا ھدميسبکتگين را ازدست ايجادی توسط توسط اوبرسلطنت 
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 آنھا زياد مورد رت که درآن، قدبدياميھا کاھش  ت افغانه وeيابزودی ب
سده نگھدارند،  برای دوسلطۀ خويش توانند مي؛ اگرآنھا رداحترام قرارندا

ند، نه اينکه آنھا از ميباش مشکFت درگيراست که افغانھاعلت اين بيشترب
.سلطه تاتارھا ميترسيدند  

 
 يک رئيس افغان بنام ،1151سالھای آنھا، دربيرم يکی ازشھزادگان 

 را بخاطر او نموده ودستگير، استفرمانده غوروeيت درکه را سوری 
وحشت شھزادۀ . رساندمي، بشکل ظالمانۀ بقتل شمخالفت با فيصله ھاي

را باشکال مختلفی مورد  بوده واو تصوراندازۀتاتاردراينمورد بيش از
.دھدمياھانت، توھين وشکنجۀ فراوان قرار  

 
ا زور ت غورببخت وجانشين اودرحاکمينگون عFوالدين برادراين افغان 

 نموده وشھرغزنی را اشغال  او. ميشود و موفق برخاسته به انتقام سFح
غارت نموده وچنان آتش خشم، غضب وانتقام درجريان ھفت روزآنرا با 
مصاله ساختمانی  را باکشتگانبرد که خون ميروحيه وحشی صفتی بکار

. کنندمرمتد تا ديوارھای شھررا با آن ميکنمخلوطه   
 

، به ماورای  اندوس عقب نشينی نموده و استرھم شکسته شده دبيرم که 
وeيات غربی سلطنت خويش ، ولی دھدميبه فرمانروائی درپنجاب ادامه 

.ردگذاميمند خويش دشمن پيروزاختياررا در  
 

 بيرم ازمگرگردد، ميشھزاده اعFن دودرموارد متعددی جنگ بين اين 
پسرش، خسروشاه  را بخت کمی برخورداربوده وقلمروی کاھش يافته

 برد؛ اما سلطنت غزنويان درجريان زندگی نواسه اش خسروميبميراث 
با حملۀ محمودغوری، پسرکاکا و جانشين عFوالدين . ک بپايان ميرسدِمل
. ، خسروملک سقوط نموده وسلطنت اوضميمۀ افغانستان ميشود1160در

کردند، افغانستان حکومت باeی منطقه ی که زنويک ليست شھزادگان غ
:قرارذيل است  

 
  ق 441..... م1049.......... ق      علی365..... م 976......سبکتگين
  ق443..... م1052... ق       عبدالرشيد387..... م 997......اسماعيل
  ق444.... م 1053....  ق       فرخزاد 387..... م 997.......محمود 
  ق450... م 1059..... ھيم  ق        ابرا421... م1030...... محمود 
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  ق492..... م 1098...... ق        مسعود 422...م 1031......مسعود 
  ق508.....م 1104.... ق       ارسFنشاه433... م 1041......محدود 
  ق512..... م1108...... ق       بيرامشاه441... م 1049..... مسعود 

 
 کوچکی بودند، مناطقوسای رفقط  ،بطورسادهشھزادگان افغان غورکه 

 ھند را عFوه مھمی قلمروھابقدرت حاکمۀ افغانستان ارتقا يافته وبزودی 
غوريک وeيت کوچک بوده، موقعيت خوبی برای دفاع داشته و . ندميکن

، اما افغانھا ھيچيک رددرقلب کوھھای صعب العبورپاروپاميزوس قراردا
 قادرسازد درمقابل دشمنان را آنھا تا دراختيارنداشتند از وسايل تعرضی

ميتوان فرض نمود که . چون غزنويھا اميدوارپيروزی باشندقدرتمندی 
 سلطۀ تاتارھا قرارزيردريافت ميکند که کمک ديگری قبايل ازعFوالدين 

حمل  ت،زير سلطه که افغانھا بحيث يک مردم یتوھين واھانتاما . داشتند
 قھرمانانه ث انگيزش احساسباعگرائی آنھا افزوده، مقو احساس ند بهکمي
 که آنھا را گرداندمي  پيروزۀبيگان آنھا شده وآنھا را باeی نژاد بيندر

.سرکوب ميکرد  
 

درآن  اشغال نموده و را س بنار،يورش بردهمحمود غوری بداخل ھند 
بجا  یوارثاين شھزاده، . دوشميقساوت وبيرحمی را مرتکب شھرھزاران 
 طرفداران مطابق ميل اودربين ،راطوریامپ.  ميميرد1205نگذاشته ودر

افغانستان اصلی بدست ايلدوزميافتد، اما بزودی توسط .  تقسيم ميشوداو
 جFل الدين بعين ترتيب ،جانشين اوربوده شده ويک شھزادۀ خوارزمی 

. کندی پيروزمند چنگيزخان عقب نشينی ھا مجبورميشود درمقابل ارتش
افغانستان اختياردار 1251فاتح تا سال فرشته بما ميگويد که جانشينان اين 

 واند غزنی وکابل را تسخيرکه يک شاه افغان يا پتان ميتزماني –ند ميباش
. ضميمۀ امپراطوری ھند سازدراآننموده و  

 
 گرديده خود را دروeيت غورمستقری سلطنت جديد،تقريبا نيم قرن بعد

م 1383تا )  ق736(م 1336ھرات ازوسلطۀ خويش را باeی کندھارو
ُ غربی آنرا بنام ملک کرتنويسندگانگسترش ميدھد که )  ق785(  می ِ

واژه کرت شکل انحرافی واژه غوربوده ودرصورت يکجا شدن با (نامند 
.)ن خانواده ازنژاد افغانھا بودنداي. دميباشمعنی شھزاده غوربک، ِواژه مل  
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ئيد تامورد اين سFله، شمس الدين غوری ميتواند مستقل حاکم اولين 
، رکن  او؛ اين حالت درزمان پسران وجانشينانقرارگيردشاھان تاتار

را تابعيتی  يعنی غياث الدين ،، اما سومیبدياميالدين و فخرالدين ادامه 
. استتوسط اوeدۀ چنگيزخان تحميل شده   که درباeی اومياندازدبدور

 استک باقر که جانشين اوِک حافظ، معزالدين حسين و ملِشمس الدين، مل
 تا اورا ھدخواميارھا کمک  آخری ازتاتاماند؛ ميکناستقFل خود را حفظ 

برادرش چون د، ميباشاو کوتاه مدت سلطنت ولی نگھدارند؛ درمقامش 
رد که اسپميمعزالدين اورا برانداخته وقدرت را بدست پسرش غياث الدين 

 اين شھزاده توسط اميرتيمور. است اين سلسله حکمراننھمين وآخرين 
.دميشو اسير،غزنی وکابلوھم لنگ بھنگام تسخيرقلمروی او   

 
 ھا را يک مردم وحشی و خود درمورد افغانھا، آنخاطراتتيمورلنگ در

 ؛ اما اوتاتارھا ميداند از مدنيت آنھا را بمراتب پائينتر غارتگرخوانده و
بکوھھای سليمان محدود ميداند، ازاينجا ميتوان نتيجه فقط آنھا را منطقه 

 ت که منظوراوازافغان يا اوغان، فقط قبيلۀ ابدالی باشد که ازروزگارگرف
 تائيد کنندۀ معلومات،اين تمام لذا . اختيارداراين منطقه ميباشندسبکتگين 

. دربارۀ مبھم بودن منشای افغانھا ارائه کرديمقبFنظرياتی است که ما   
 

م، معلومات اززمان اشغال افغانستان توسط تيمورلنگ تا آغازسدۀ شانزدھ
 بايست يکی ازقابل افتخارتريناست، بآنھم اين مبدا دربارۀ آنھا کامF مبھم 

 بآنھاباشد؛ اما يکقسمت حقايق مربوط بوده  ھا تاريخ افغانسالنامۀ دردوره
که ما تFش داريم آنرا است  تاريخی بيرون ازساحۀوبوقوع پيوسته درھند 

قبF رويم که ما ميسيری لذا بسرعت ازآن عبورنموده و بم: شرح دھيم
.مقداری ازآنرا بررسی کرديم  

 
حاکميت افغانھا درھند بھنگام مرگ محمود غوری آغازميشود که در 

ی اين محمود قلمروھا گفتيم، قبF؛ لذا طوريکه نددپيومي بوقوع 1205
وeيات . ميشودتقسيم طرفداران اودربين  ٍبعلت نبودن يک وارث مستقيم،

اين قبيله، با . ميگيردجنرالھای قبيلۀ افغان لود تعلق  يکی از،ھند به قطب
ديدن رئيس خود درحاکميت يک امپراطوری وسيع که دھلی پايتخت آن 

، جائيکه توسط شاه ميشوند، افغانستان را ترک گفته ودرھند مستقراست
 عادت گرفتن ازآنھا با . دبنياميشده و بسرعت افزايش حمايت حفاظت و 

مترين ، با کبسيارساده وخشن عاداتبا آنھم  وقرارگاهتا زندگی درطفوليت 
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 موفق رعب وترسايجاد مسلط گرديده وبا باeی بوميان ھند  درمشکFت 
 1398ه تا سالھای اين سلط. ميشوند سلطۀ خود را باeی ھنديھا بقبوeنند

محمود سوم . دنکميرا اشغال منطقه يکه تيمورلنگ اين ، وقتردادامه دا
دربدل  قدرت خويش راند ھدميسته واشغالگران باواجازه نشبرتخت بعدا 

 ويرانگرکه برای او لقب نگھدارد  یخونين وبھنگام قتلھای عام  کمک او
.ندھدمي انسانيت نابود کنندۀ و  
 

بنام افغان خان ديگرکه يک وآنھم زمانيد نکمي وفات 1450 درممحمودسو
 جديد آگره حاکماين . زدانداميشاھی را برخانوادۀ  ،قبيلۀ لودمربوط بFل و

دستخوش امپراطوری ، درجريان سلطنت او. دھدميرا پايتخت خويش قرار
پيوسته جريان  اغتشاشات دربين لودھا قرارگرفته،دوامدارتوطئه ھای 

افغان ازھمين ديگرشده وابراھيم خان، رئيس رانده بFل داشته وباeخره، 
؛ اوپيھم ميسازدمطيع را گردد که ھريک ازرقيبان خود اوميقبيله جانشين 

ناچيزی مواجه شده مقاومت با  ،کابل را مورد تھاجم قرارداده و کندھار
سھولت بدست ا پيروزيھای که ب. گرددميطرفداری وتوسط قبايل افغان 

 سلطنت اeی که بدريگميرا افزايش داده و تصميم   جاه طلبی او،دورآمي
ازعقب توسط شاھی لطنت درحاليکه اين س ،فرغانه مارش نمايد تاتار در

با موصوف پيمان تعرضی  وان بخارا موردحمله قرارگرفته  سلط،بيگ
ميرزا .  اشغالشده را دربين ھم تقسيم نمايندمناطقکه  دميکنودفاعی عقد 

 پسرعمرشيخ، پسر(لنگ بابرمربوط قبيلۀ گورکانی واوeدۀ پنجم تيمور
 مستقلان حاکم دراينزم) پسرتيمورلنگ بودوابوسعيد، پسرميرانشاه، 

قلمروی خويش را به شاھی بيگ مھم  ھایقسمتازيکطرف  ،هفرغانه بود
 با  وگرفته مورد تھديد قرارباخته وازطرف جنوب توسط ابراھيم خان 

سلطنت خود  ازدرآخراما ، ميکندمقاومت درمقابل دشمنان خود نوميدی 
اين واقعه درسال . دھدمي شاه پارس قرار خود را تحت حمايهگريخته و

خشنده  بارا ب شاه اسماعيل صفوی او. نددپيوميبوقوع )  ق904 (1498
 تحت ھزار سوار 20 نيروی پذيرفته وبزودی برای او يک ترين شيوه

 ميرزا بابر. کنداعاده را   که سلطنت اوزدسامي ميرنجم فراھم دھیفرمان
 اوبمجرديکه د؛ نکميوعمليات بمقابل يوزبيکھا را آغازبميدان آمده نيز

ابراھيم خان، سربازان  باشندگان آن با تقويۀ ميپردازد، بخارا بمحاصره
فرماندۀ تارومار ساخته وده، آنھا را نموپارسيان حمله شب ھنگام باeی 

ه رخ داد)  ق911 (1505اين حادثه درسال . کشندمي را )ميرنجم (آنھا
.است  
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راھيکه يگانه ، نی ميکند عقب نشيپس ازاين فاجعه ميرزا بابربطرف بلخ

تواند کابل مي که ت است قسماما اوآنقدرخوش: استبطرف شھربازمانده 
پيدا منطقه ن طرفداران زياد دراي ی،را تسخيرنموده ودرمدت کوتاھ

کندھاررا تسخيرنموده وپس ازمدت کوتاھی )  ق913 (1508دراو . ميکند
)  ق916 (1511ربوميان ھند با ديدن پيروزيھای اود. پنجاب را ميگيرد

ميخواھند تا آنھا را ازاستبداد ابراھيم خان رای او نامه ارسال نموده وازاوب
 بمقابل ابراھيم خان اونۀجويا انتقامتمايFتبا که اين تقاضا . نجات دھد

بمقابل شاه مارش  1525درلذا . پذيرفته ميشودبا آمادگی رد، ھمنوائی دا
.دميگيرلمروی ھند را بدست را شکست داده وادارۀ تمام ق نموده، او  

 
 قدرت انتقالی که افغانھا دراين قسمت ھند دروضيح مختصرپس ازاين ت

بوميان .  ميرودپيشبدينگونه  تی عبدهللا خان ھرادستنويساختيارداشتند، 
 تبريک وشاد باش گفتن دeيل کمی برای بخاطرشاه جديد خويش، ھند 

 پشيمان  تقريباآنھا راکه د نميکغارت ظلم و ميرزا بابرآنقدرزيرا، ندردا
.زدساميابراھيم خان لود   

 
 1530  ھند وافغانستان، که درمستقلحاکم بھنگام مرگ ميرزا بابر، 

د، شومي اوقلمروی پسربزرگ اوجانشين تمام ،نددپيوميبوقوع )  ق937(
، بمقابل ) افغانقبيلۀ لودمربوط (اما برادرش کامران ووزيرش شيرخان 

 ،اورا مجبورميسازند که فرارنمايد؛ ازطرف ديگراواغتشاش نموده و
بدون . قبل بکندھارحمله نموده وآنرا ازمغولھا گرفته بودندمدتی  پارسيان

 که پدرش دنکمياين عمل دشمنانه، ھمايون آن کاری را درنظرداشت 
 شاه هبه دربارپارسيان عقب نشينی نموده وخواستارحماي  او– استکرده 

که شھزاده فراری به قلمروی او ع مييابد شاه اطF. ميشودطھماسب 
به حاکم خود درھرات فرمان ميدھد که او را با کمال او ، شدهنزديک 

بدرقه کند،  ، پايتخت خود،}قزوين{زبينقم پذيرائی نموده واو را به احترا
  پس ازشاه دو ھر. اوستشاھانۀ منزلت شکوه وشيوۀ که شايان چنان با 

تنھا ه شاه طھماسب ن. ھمديگرپيدا ميکنندمFقات، عFقمندی زيادی ب
را انجام ميدھد تمام آنچه بلکه ، دپذيرميخود را ھمايونی خواھشات مھمان 

:نشان ميدھدحکايت زير، طوريکه که بتوان انتظارداشت  
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 صاف و ميرسد که آب جويباریھمايون يکروزبا قدم زدن درقزوين به 
کنارآن پوشيده با گلھا و  داشته و ھردوجريان دربين آن بسرعت زeلی 

بيکی ازافسران  خوش آمده وزياد  را بسيار اواين محل ؛ سبزه ھاست
 میمجلل ميداشتم، دراينجا يک مسجد امکانات من  اگر"خويش ميگويد 

را به شاه آن ، پارسی با شنيدن اين جمFتاشرافزادهيک ". ساختم
 تحقق بدون  ھمايون نبايدآرزویقسم ميخورد که  او طھماسب ميگويد و

درمدت  مھندس خويش را احضارنموده وفرمان ميدھد که بران،بماند، بنا
 جلليک مسجد ممحلی که شھزاده تبعيدی نشان داده بود،   در،شش ماه

برحذرداشته ازتذکرآن را اوھمچنان تمام خدمتگاران خويش . اعمارنمايد
ذارند تا را نگھمايون د تا زمانيکه عمارت تکميل نشده است، ھدميدستورو

 مسجد قشنگ ،درمدت شش ماه. به قدم زدن بروددرنزديکيھای آن محل 
دروازه مدخل ونمای بيرونی آن نام شاه مھمان درباeی   وهتکميل شد

موضوع اطFعی ازھمايون که ھيچگونه . ميشودبحيث بنيانگذارآن حک 
اين منظره اوبھنگام ديدن حيرت وشگفتی . رد، بآن محل برده ميشودندا
 ، بينھايت میاو نسبت به شاه طھماسبسپاسگذاری و  رقابل تصورغي

 دردلبستگی ابرازعFقه وھای بيشتری جھت نشانه متعاقبا شاه، . گردد
. که اندازه آن بيحساب استگذاردمياو اختيار  

 
که اوضاع درھند ھيچوقت  دنکميبآنھم ھمايون با گذشت زمان احساس 

 سرور بزم وبين  با گذراندن درا  وقت خود ربھبود نخواھد يافت اگراو
 د که برای اونکميقزوين سپری نمايد؛ لذا اوازشاه درخواست  دربار

يکتعداد سرباز فراھم کند تا اوبتواند تخت خود را دوباره بدست آورده و 
شاه پارس اين درخواست جديد اورا .  تخت خود را مجازات کندغاصبان

 سوار تحت فرماندھی  ھزار12داد مانند ساير تقاضاھای او پذيرفته و بتع
اين افسرچندين سال درھند مسکون بوده . ردگذاميبيرم خان دراختيارش 

آشنا بوده و شاه برايش منطقه وبنحو احسنی با رسوم واحساس مردم آن 
مارش . رد تا ھمايون را با تمام حقوقش دوباره مستقرسازداسپميوظيفه 

و لودھا برای دفاع آن آمادگی گرديده غازاين ارتش بطرف دھلی بزودی آ
ھندی رعيت که رسيده است ھمايون بکابل . استبيھوده  که رنديگميکامل 

 اورا ،او بمقابل شيرخان اغتشاش نموده وپس ازکشتارقسمت اعظم افغانھا
با ترک  و ھمايون باشنيدن اين خبر. فرارکند منطقهازتا مجبورميسازند 

ھای خود قلمرورا به  د تا خودشب سفرميکن روزوبيرم خان و پارسيان 
بدنبال  ه ويکجا شد اوپارسيوانھا که با  تاتارھا وزياد يکتعداد  برساند، با
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ھند بچندين قسمت ه اين ارتش بزرگ ومجرب بھنگام رسيدن ب. اوميآيند
د که ھدميجھات مختلف فرستاده وفرمان ه تقسيم شده، ھمايون آنھا را ب

بل شوند قتل عام نموده ويکی را ھم زنده افغانھای لود را درھرجائيکه مقا
ا ند بوشميشده وآنھائيکه موفق بفرار  اجرابشدتاين ھدايات . نگذارند
ند، بياميرھائی   ازترورئيکه؛ اما آنھاندوشميرقت باری سرکوب شرايط 

مورد خود را درنقاط مختلف مسلح ساخته و دوباره امپراطور مغول را 
، توانستهان حيات ھمايون ھيچگونه اقدامی نم درزمھبآن. ندھدميقرارتھديد 

 ودرزمان سلطنت نددپيومي بوقوع 1555 پس ازمرگ اوکه درسال ولی
 محمد حکيم ميرزا ملقب به جFل الدين اکبر، بايزيد روشان يکی ،پسرش

، هدشپيامبردربين ايشان پديدار  تقريبا بحيث روحانی و ،ازروسای لودھا
حد ساخته، خود را درراس آنھا قرارداده جنگجويان پراگنده قبايل را مت

را به  غيرمنظمبرای چندين سال يک جنگ او. ميکندتخت دھلی ادعای و
بدون بدست آوردن نتيجۀ مثبتی، مرگ ولی ، براه انداختهقابل مغولھا م

 را ادامه داده مجاھدتپسرش عمرشيخ کمال الدين . دھدميپايان  بزندگی او
 که اوھم زدپرداميپسردوم ھمايون ، انگيروبھمکاری شھزاده نورالدين جھ

لودھا اين جنگ را برای يک مدت . استاغتشاش برخاسته ه بمقابل اکبرب
ھند را بدست گيرند، چون اقتدارتوانند باردوم ميند، اما نھدميطوeنی ادامه 

.بودندشده نيزبسيارمقتدرمغولھا   
 

 بنام کمال جوان قبيلۀ لوددوشيزه پس ازمرگ عمرشيخ کمال الدين، يک 
 بوجود آورد که  راھب اسFما درمذفرقۀ جديدد يک نکميخاتون سعی 

موعظه ھا  پيروی ميگردد؛ یافغانھا، مغولھا و قبايل ھندتعدادی ازتوسط 
لودھا که : دوشمي درامپراطوری یبزرگآشوبھای باعث  اومريدان  و

  جديدی دچارشده وھای، به بدبختيندرقرارداغتشاش اھميشه درراس ھر
اين مشکFت . دھدمي تعداد آنھا را کاھش ، بطورقابل توجھی،قتل عام تازه

 ادامه داشته وشاه، ملقب به شاه جھان  تا آغاز سلطنت شاه عابدين محمد
)  ق1042 (1632ودرتعقيب نموده افغانھای لود را  مجبورميشود اوھم

 ی مذھبفرقهتوسط اين که  یراند، مگراغتشاشاتبآنھا را ازھند بيرون 
د، بپايان ميباش، تا پايان سلطنت اورنگزيب که جانشين اواستايجاد شده 

، قبيلۀ لود ھرگونه نفوذ درھند را ازدست  ببعداين زمان از. استنرسيده 
 ما بعدا بطورمفصل با  برای احرازقدرت سعی نکرده و؛ آنھا ديگرميدھد

.تاريخ ايشان درافغانستان اصلی آشنا خواھيم گشت  
 



 12 

اختيارداشته وآنرا به کابل را در ، موسيس شاھان مغولميرزا بابر
با يکجا ؛ اما کندھار را ازدست داده وميگذاردجانشينان خويش باقی 

 متعاقبا، باوجوديکه او. ميگيردوeيت ھرات وغوربدست پارسيان قرار
 ، اما بزودیميکندکندھاررا با فرستادن پسرخود کامران ميرزا تسخير

ھمايون جانشين بابر صفاوی . ميگيرداسب قرار دراختيارشاه طمبازھم
ا را آنرخدمات شاه پارس، ازقدردانی خاطر، اما بميگيرديکبارديگرآنرا 

 درزمان حيات کندھار؛ ميکندمسترد باو 1545معاھدۀ توسط دوباره 
. ميگيرد، اما بعدا پسرش اکبرآنرا دوباره ردھمايون دراختيارپارس قراردا

دست شاه عباس بزرگ صفوی ميافتد، اما ب)  ق1018 (1609 دربازھم
مغولھا است که آخرباراين . توسط حمله آنرا ميگيردامپراطورجھانگير

زياد و باعث مناقشه مناسب آن موقعيت تسخيرنموده واين قلعه را ميتوانند 
 1620منازعه برسرآن بازدرسال .  شديدی دربين اين دودولت ميشود

اورنگزيب برای تسخيردوبارۀ آن و مساعی توسط شاه عباس تجديد شده 
افسران مقررشده توسط . گرددميمواجه  یناکامب بعدی کامF ھایدرزمان

مجبورميشوند دو  که آنھا ميکنند سرکوبشاھان پارس آنقدرافغانھا را 
 که بآن مواجه بودند، شديدی تخفيف تدابيرسردارعمدۀ خويش را بخاطر

 تعين ين روسای قبايل افغان ازبی وميخواھند که پس ازاين حاکمفرستاده
جمFت . باشد فريببمقابل ھراثباتی  آنھا وفاداریشده ووعده ميکنند که 

ُذيل قسمتی ازشرايطی است که سرجان ملکولم دراثرعالی خويش دربارۀ 
 ميرزا سيد دستنويس سخن ميگويد؛ اين معلومات ازنمايندگانپارس ازاين 
: گرفته شده استیمحمد اصفھان  

 
  ميشدند؛ دريکسرکوبشاھان صفوی پارس، افغانھا غالبا درزمان "

 که يک نمايندۀ مخفی به ميشوند ناراضحاکم پارسی ازمورد آنقدر
. ميشونديکی ازقبيلۀ خود تعين برکناری اوووخواستار هاصفھان فرستاد

 ريش سفيد يا حيثدرخواست آنھا قبول شده ودونفرازقبيلۀ ابدالی به 
.  شاھی تائيد ميشودفرمانوصFحيت آنھا توسط شده تعين  ،کدخدای قبايل

 او  باميھی است که ازخانوادۀمربوط   سدو و،نام يکی ازاين دوشخص
 احمد ،نام ديگرآن.  شاھی فعلی کابل بوجود ميآيدخانوادۀاحمدشاه موسيس 

ازفاميل بارکزی است که ازاو روسای فعلی افغان، سرفرای خان و فتح 
 خوشنود شده و اطاعت کامل تعينانھا با اين تافغا. خان بوجود آمده اند

گذشت . خويش را به رئيس تعين شده توسط حکومت پارس نشان ميدھند
شده بحيث ميراث تعين  و تفوق روسای نمودهزمان اين احترام را تائيد 
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را بدست ميآورند مستقل نژاد سدو حاکميت .  آنھا باقی ميماندخانوادۀدر
 سدوزائی. رنددا بلند وفرماندھی را بدست اممقدرحاليکه نژاد احمد فقط 

قرارميگيرند که اگريکی ازآنھا تکريم ن حالت ادرچن) اوeدۀ سدو(ھا 
با درست نخواھد بود که  قبيلۀ ديگررا نمايد، خانکوشش قتل يک اميريا 

اگريک افغان طور ديگری . بدست آوردسFمتی  ، سدوزائيھايورش به
. ميشودمطرود درنظر گرفته بحيث يک دربين قبيله خود عمل کند، او 

و احمدزائيھا وجود داشته  اوeدۀ احمد  بطرفداری يک استثناجاايندربآنھم 
تعداد زياد افغانھا بقتل برسانند؛ اما يک سدوزائی را  توھينند بدون نميتوا

 نويسندهاين ( احمد سدو و. رد ميکننداين امتيازرا حتی برای احمدزائيھا 
 منبع خويش را ازآن اقبال ارتقا يافته ومقامشاه عباس باين توسط ) ميافزايد

".کرده انداشتقاق جFل کرامت و  
 

 ازبين رفته است؛ ،اين احترام برای سدوزيھا دربين افغانھادرروزگارما، 
 ازتخت برکنارشده اند، نتنھا آنھائيکه مربوط اين شاخه اند، بلکه تمام چون

زائيھا که  مشتق شده اند، توسط محمداعضای قبيلۀ پوپلزی نيزکه ازآنھا 
. ميشوندغارت وغالبا تعقيبدرقدرت اند،   

 
تحت  تازمانيکه شاه عباس زنده بود افغانھای مسکون درھرات وکندھار

ند؛ اما يک حاکم پارسی مقررشده توسط درآرامش کامل بود ،سلطۀ او
 نموده وباعثجانشين شاه صيفی، با آنھا برخورد نادرست  نواسۀ او و

  رسيدگیھراتيھا را درميتواند   مستقلاين حاکميت. ميشودآنھا اغتشاش 
تحت پارسی سربازان با خيانت نموده ونگھدارد اما حاکم اودرکندھار، 

 به شاه 1634ه را درسال قلع  به کمپ امپراطورمغول رفته وشفرمان
.تسليم ميکند  

 
ان از  درزمان سلطنت شاه عباس دوم توسط پارسي1642کندھاردرسال 
تا ند ھدميبخرچ را  دھلی متعاقبا تمام مساعی فاتحان. دوشميمغولھا گرفته 

اختيارداشتن وند با شميمجبورشھررا دوباره تسخيرکنند، اما موفق نشده و
می پارسيان . رد که اززمان بابردراختيارايشان قرارداناعت کنندکابل ق

 که ھميشه ارندھا نگھد  افغانتمخالفوجود  توانند ھرات وکندھاررا با
 زيرا آنھا نسبت به باشند،قرارداشته مايل بودند تحت سلطۀ مغول اعظم 

.پارسيان کمترظالم پنداشته ميشدند  
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 آرام  ناازجملۀافغانھای قبيلۀ غلزی که دروeيت کندھارپراگنده بوده و
  دراواخرسدۀ ھفدھم تقريبا بطوربودند، دشمنان پارس وثابت ترينترين 
.ندراين قلمروميپنداآقايان  خود را ،کامل  

 
 ،دنکمياحساس  کمی قبل ازنشستن برتخت، 1698 درشاه سلطان حسين 

خاطرتطبيق اين ھدف، والی ه وبرا سرکوب نمود ضروراست آنھا امطلق
د که نکميدرکندھارتعين  را بحيث حاکم خود ،، گرگين خانگرجستان

رژی بوده ان پريک آدم ھوشياروموصوف . استملقب به شاه نوازخان 
د تا تدابيرشديدی بمقابل افغانھا وشميفرستاده  ومجرب قوی يک ارتش باو

.اتخاذ کند  
 

 بحيث يک مردم ياغی و بکندھاررسيده وبا افغانھا 1702شاه نوازخان در
 قداماتامانع  د؛ ھيچ چيزی نميتواندکنميبيرحمانه برخورد طغيانگر 

 جنس؛ سربازان او  نه وعمرنه ، مقام نه – باشد سخت وانعطاف ناپذيراو
 ه، زنھا و دختران بحالت بردمانند قاتFن وغارتگران برخورد نموده

افغانھا با اين . ندھآنھا را تشکيل ميد قربانيان خشونت اصلی ودرآمده 
تا  ندميفرست  به اصفھانیھيئت، 1706درسال  وشده مبھوت ، گيج ووضع

 ھيئت موفق نميشود اين  پايان دھد؛ امامصيبتھا باين که خواھندبزشاه ا
، )استشده موفق شاه عباس  زمان سلطنت ھيئت مشابھی دردرحاليکه (

 تا ميگردندنه ھای خويش بر وبخاهبيتفاوتی مواجه گرديد و ھيئت با تکبر
. خود را با ھموطنان خود شريک سازنداحساس و نوميدی  

 
را گين خان ازيوغ سنگين گر رھائیاميد شدن نميتوانند خيال  افغانھا با نا

؛  شدت اواست نمايند، چون نظارت او مساوی به يا سFحبازوزور توسط 
ناممکن و شکايت بيفايده بوده و وسيلۀ ديگری ھم برای پايان دادن  فرار

واندوه ، آنھا درسکوت انتظارکشيده وباغم ردباين ظلم واستبداد وجود ندا
 ظالمان اينويش را ازبتوانند انتقام خند تا ميباش منتظرلحظۀوچم شده وخم 

د ھدميعملی انجام گرگين خان زيرا ، ميباشدچندان دورنزمان بگيرند؛ اين
.فراھم ميسازد  مناسبفرصتيک آنھا برای بزودی که   

 
 


