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موقعيت مناطق يا قلمروھای بخارا ،خيوه ،خراسان و افغانستان در سالھای  1850م
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فصل دوم – فتح منطقه
اشغال منطقه توسط الکساندر ،فتح دوباره توسط بوميان ،تسخيرتوسط تاتارھا ،مرگ منصور،
پيروزی سبکتگين ،مشخصۀ افغانھا دراين دوران ،اعطای ساحه به قبيلۀ ابدالی ،مخالفت غلزی
ھا با سلطۀ تاتار ،اولين فرماندارمستقل افغانستان ،محمود پسراو ،استبداد شھزادگان تاتار،
اخراج بيرم ،خسروملک آخرين فرماندارغزنويان ،ليست شاھان اين نژاد ،شھزادگان افغان
غور ،محمودغوری ،فتوحات اودرھند ،ايلدوز ،جالل الدين ،اشغال افغانستان توسط چنگيز
خان ،ملِک ُکرت ،شمس الدين غوری ،اختيارداری آنھا درزمان تاتارھا ،فتوحات تيمورلنگ،
توصيف افغانھا توسط آن مھاجم ،فرمانروائی افغانھا درھند ،محمودسوم ،شکست بالل توسط
ابراھيم خان وتسخيرکابل وکندھار ،ميرزا بابر ،کمک پارسيان ،شکست توسط يوزبيک ھا و
پيروزی درھند ،سقوط ابراھيم خان ،مرگ ميرزا بابر ،جانشينی پسرش ھمايون ،حمايه توسط
شاه طھماسب ،حکايت شاه ،کمک ھمايون توسط ارتش پارسی ،شکست لودھا ،تالش جھت
تسخيردوبارۀ دھلی ،نبوت کمال الدين ،اخراج لودھا توسط شاه جھان ،انحالل آنھا توسط
اورنگزيب ،تسليمی کندھاربه پارس توسط ھمايون ،تسخيردوباره توسط پارسھا ومغولھا،
ھيئت افغانی به شاه عباس ،استخراجی از"تاريخ پارس" توسط ُسرجان ملکم ،آرامش فغانھا در
زمان شاه عباس ،استبداد نواسه اش شاه صفی ،تسخيرکندھارتوسط شاه عباس دوم در،1642
پيروزی غلزيھا ،سرکوب اغتشاش آنھا توسط شاه حسين ،گرگين خان ،ھيئت افغانھا به دربار
پارسيان در.1706

دربين فتوحات الکساندربزرگ يکی ھم افغانستان بوده و بھنگام مرگ اين
مھاجم ،ليتنانت او ،سيليکوس موفق ميشود فرمانروائی قسمت اعظم سلطۀ
اودرآسيا را بدست آورد .فکرميشود ،پسر و نواسه اش نيزاو را دنبال می
کنند؛ مگرتاريخ بما نميگويد که چطوروچرا دروقت شاه آخری ،افغانستان
ازدست سيليوکيدھا توسط روسای بومی تسخيرشده و بزودی ،بکتريا
دولت مستقلی را تشکيل ميدھد که با شکوه زيادی حدود  150سال دوام
ميکند .پس ازاين دوران ،تاتارھا باالی منطقه حاکم گرديده وقرارمعلوم
حاکميت آنھا تا سدۀ دھم ادامه مييابد .اين دوران درتاريکی عميقی قرار
داشته وفقط درسالھای 997م است که ما معلومات روشنی دربارۀ تاريخ
افغانھا بدست ميآوريم.
دراين زمان منصوردرتاتارسلطنت نموده ووقتی فوت ميکند ،يک افسراو
بنام سبکتگين ،بيعت به جانشين اورا قبول ننموده ،سلطۀ خويش را درتمام
حصص جنوبی افغانستان مستقروغزنی را پايتخت خويش ميسازد .قبايل
افغان دراين زمان عمدتا بشکل کوچی و وحشی بوده ،با غارت و چپاول
زندگی کرده ،تحت قيادت روسای ميباشند که بسيارطرفداراستقالل بوده و
تقريبا ھميشه دردشمنی با ھمديگرقرارداشته وآماده فروش خود درمقابل
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پول به قيمتترين خريدارميباشند .لذا اکثرا اتفاق ميافتد که يک قسمت قوم
دريک قرارگاه و قسمت ديگردرمخالفت با آن در صف ديگرقرارگرفته و
مانند سربازان واقعا اجير ،بدون ھيچ ترديدی درمقابل يکديگرميجنگيدند.
نفاق موجود دربين قبايل افغان ،درزمان حاضر ،ميتواند تا زمانھای بسيار
دور رديابی شده واين عجيب نيست که ،آنھا دراينمدت طوالنی نتوانسته
اند خود را بحيث يک قوم تنظيم نمايند .عادات و رسوم کوچيگری نيزدر
آن سھم داشته وآنھا برای مدتھای طوالنی بحيث يک نژاد وحشی در
پارس ،ھند و کوھھای افغانستان پراگنده ميباشند ،اما درھمه جا ودرتمام
دوران بشکل ياغی و سرکش زندگی کرده ،اداره نمودن آنھا بسيارمشکل
بوده و توانسته اند بسيارکم با عادات ورسوم اقوام غيرازخودشان درداخل
ساحاتيکه مستقرشده اند ،موافق وسازگار شوند .عواقب آن طوری بوده
که درموارد متعدد نزاعھا بوجود آمده ودرنتيجۀ آن تعداد زياد بدون ترحم
نابود گرديده ،درحاليکه باقيمانده مجبورشده اند درکوه ھای پناھگزين
شوند که امروزدر آنجا زندگی دارند .قبيلۀ ابدالی يعنی مقتدرترين قبيله
درزمان فعلی ،تا زمانيکه ازطرف سبکتگين اجازه مييابند )دادن اين
ساحه دربدل کمک به کمپاين ھند( ،نتوانسته بودند درکوه ھای سليمان
مستقرشوند .غلزيھا ،برخالف ،ھميشه قويا با سلطۀ تاتارھا درمنطقۀ خود
مخالفت نموده و خطرجدی درمقابل آنھا ميباشند ،چون قبيلۀ آنھا ازنگاه
تعداد درآنزمان ،بسيارزياد بوده است .اما خالفرفتاری آنھا تا حدی توسعه
مييابد که محمود )پسرسبکتگين که پس ازاوبرتخت غزنه مينشيند( مجبور
ميشود تقريبا تمام آنھارا منقرض سازد .اما غلزيھا در جريان سده ھای
بعدی قادرميشوند از اين فاجعه ،بھبودی حاصل نموده ،حاال درمجاورت
ابدالی قرارداشته ،پرنفوس ترين و قدرتمندترين قبيله درافغانستان ميباشد.
سبکتگين را ميتوان اولين فرماندارمستقل دانست که برافغانستان اصلی
حکومت ميکند؛ اما افغانھا بعلت منشای تاتاری او ،باالی او وجانشينانش
بحيث ظالمان وغاصبان نگاه کرده وکمتردربارۀ کارھای خوب او و مفاد
حاصله بايشان فکرميکردند .محمود پس ازمرگ پدرش ،بداخل پارس و
ھند لشکرکشی نموده وبا غارت وغنايم جنگی حاصله از اين مناطق،
افغانستان را غنی ساخته وغزنی پايتخت خود را به يکی از قشنگترين
شھرھای آسيا تبديل ميکند .مرگ اودرسال  1028ميباشد .جانشينان او،
که ارزش کمتری برای جانشينی او دارند ،بزودی قلمروی اضافه شده
توسط اوبرسلطنت ايجادی توسط سبکتگين را ازدست ميدھند؛ سلطۀ آنھا
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بزودی به واليات افغان ھا کاھش مييابد که درآن ،قدرت آنھا زياد مورد
احترام قرارندارد؛ اگرآنھا ميتوانند سلطۀ خويش برای دو سده نگھدارند،
بيشترباين علت است که افغانھا درگيرمشکالت ميباشند ،نه اينکه آنھا از
سلطه تاتارھا ميترسيدند.
بيرم يکی ازشھزادگان آنھا ،درسالھای  ،1151يک رئيس افغان بنام
سوری را که درواليت غورفرمانده است ،دستگيرنموده و او را بخاطر
مخالفت با فيصله ھايش ،بشکل ظالمانۀ بقتل ميرساند .وحشت شھزادۀ
تاتاردراينمورد بيش ازاندازۀ تصوربوده واو را باشکال مختلفی مورد
اھانت ،توھين وشکنجۀ فراوان قرارميدھد.
عالوالدين برادراين افغان نگون بخت وجانشين اودرحاکميت غوربا زور
سالح به انتقام برخاسته و موفق ميشود .او شھرغزنی را اشغال نموده و
درجريان ھفت روزآنرا با آتش خشم ،غضب وانتقام غارت نموده وچنان
روحيه وحشی صفتی بکارميبرد که خون کشتگان را بامصاله ساختمانی
مخلوطه ميکند تا ديوارھای شھررا با آن مرمت کنند.
بيرم که درھم شکسته شده است ،به ماورای اندوس عقب نشينی نموده و
به فرمانروائی درپنجاب ادامه ميدھد ،ولی واليات غربی سلطنت خويش
را دراختياردشمن پيروزمند خويش ميگذارد.
درموارد متعددی جنگ بين اين دوشھزاده اعالن ميگردد ،مگربيرم از
بخت کمی برخورداربوده وقلمروی کاھش يافته را پسرش ،خسروشاه
بميراث ميبرد؛ اما سلطنت غزنويان درجريان زندگی نواسه اش خسرو
ملِک بپايان ميرسد .با حملۀ محمودغوری ،پسرکاکا و جانشين عالوالدين
در ،1160خسروملک سقوط نموده وسلطنت اوضميمۀ افغانستان ميشود.
يک ليست شھزادگان غزنوی که باالی منطقه افغانستان حکومت کردند،
قرارذيل است:
علی 1049..........م 441.....ق
عبدالرشيد 1052...م 443.....ق
فرخزاد  1053 ....م  444....ق
ابراھيم  1059 .....م  450...ق

سبکتگين 976......م  365.....ق
اسماعيل 997......م  387.....ق
محمود  997.......م  387.....ق
محمود 1030 ......م 421 ...ق
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مسعود 1031......م  422...ق
محدود  1041......م  433...ق
مسعود  1049 .....م  441...ق

مسعود  1098......م  492.....ق
ارسالنشاه1104....م  508.....ق
بيرامشاه 1108......م 512.....ق

شھزادگان افغان غورکه بطورساده ،فقط روسای مناطق کوچکی بودند،
بقدرت حاکمۀ افغانستان ارتقا يافته وبزودی قلمروھای مھم ھند را عالوه
ميکنند .غوريک واليت کوچک بوده ،موقعيت خوبی برای دفاع داشته و
درقلب کوھھای صعب العبورپاروپاميزوس قراردارد ،اما افغانھا ھيچيک
از وسايل تعرضی دراختيارنداشتند تا آنھا را قادرسازد درمقابل دشمنان
قدرتمندی چون غزنويھا اميدوارپيروزی باشند .ميتوان فرض نمود که
عالوالدين ازقبايل ديگری کمک دريافت ميکند که زيرسلطۀ تاتارھا قرار
داشتند .اما توھين واھانتی که افغانھا بحيث يک مردم زير سلطه ،تحمل
ميکند به احساس قومگرائی آنھا افزوده ،باعث انگيزش احساس قھرمانانه
دربين آنھا شده وآنھا را باالی نژاد بيگانۀ پيروز ميگرداند که آنھا را
سرکوب ميکرد.
محمود غوری بداخل ھند يورش برده ،بنارس را اشغال نموده و درآن
شھرھزاران قساوت وبيرحمی را مرتکب ميشود .اين شھزاده ،وارثی بجا
نگذاشته ودر 1205ميميرد .امپراطوری ،مطابق ميل اودربين طرفداران
او تقسيم ميشود .افغانستان اصلی بدست ايلدوزميافتد ،اما بزودی توسط
يک شھزادۀ خوارزمی ربوده شده وجانشين او ،جالل الدين بعين ترتيب
مجبورميشود درمقابل ارتش ھای پيروزمند چنگيزخان عقب نشينی کند.
فرشته بما ميگويد که جانشينان اين فاتح تا سال  1251اختياردارافغانستان
ميباشند – زمانيکه يک شاه افغان يا پتان ميتواند غزنی وکابل را تسخير
نموده وآنرا ضميمۀ امپراطوری ھند سازد.
تقريبا نيم قرن بعد ،سلطنت جديدی خود را درواليت غورمستقرگرديده
وسلطۀ خويش را باالی کندھاروھرات از1336م ) 736ق( تا 1383م
ملک ُکرت می
) 785ق( گسترش ميدھد که نويسندگان غربی آنرا بنام ِ
نامند )واژه کرت شکل انحرافی واژه غوربوده ودرصورت يکجا شدن با
واژه ملِک ،بمعنی شھزاده غورميباشد .اين خانواده ازنژاد افغانھا بودند(.
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اولين حاکم مستقل اين سالله ،شمس الدين غوری ميتواند مورد تائيد
شاھان تاتارقرارگيرد؛ اين حالت درزمان پسران وجانشينان او ،رکن
الدين و فخرالدين ادامه مييابد ،اما سومی ،يعنی غياث الدين تابعيتی را
بدورمياندازد که درباالی او توسط اوالدۀ چنگيزخان تحميل شده است.
شمس الدين ،ملِک حافظ ،معزالدين حسين و ملِک باقر که جانشين اواست
استقالل خود را حفظ ميکنند؛ اما آخری ازتاتارھا کمک ميخواھد تا اورا
درمقامش نگھدارند؛ ولی سلطنت او کوتاه مدت ميباشد ،چون برادرش
معزالدين اورا برانداخته وقدرت را بدست پسرش غياث الدين ميسپارد که
نھمين وآخرين حکمران اين سلسله است .اين شھزاده توسط اميرتيمور
لنگ بھنگام تسخيرقلمروی او وھم غزنی وکابل ،اسيرميشود.
تيمورلنگ درخاطرات خود درمورد افغانھا ،آنھا را يک مردم وحشی و
غارتگرخوانده و مدنيت آنھا را بمراتب پائينتر از تاتارھا ميداند؛ اما او
منطقه آنھا را فقط بکوھھای سليمان محدود ميداند ،ازاينجا ميتوان نتيجه
گرفت که منظوراوازافغان يا اوغان ،فقط قبيلۀ ابدالی باشد که ازروزگار
سبکتگين اختيارداراين منطقه ميباشند .لذا تمام اين معلومات ،تائيد کنندۀ
نظرياتی است که ما قبال دربارۀ مبھم بودن منشای افغانھا ارائه کرديم.
اززمان اشغال افغانستان توسط تيمورلنگ تا آغازسدۀ شانزدھم ،معلومات
دربارۀ آنھا کامال مبھم است ،بآنھم اين مبدا بايست يکی ازقابل افتخارترين
دوره درسالنامۀ تاريخ افغانھا بوده باشد؛ اما يکقسمت حقايق مربوط بآنھا
درھند بوقوع پيوسته وبيرون ازساحۀ تاريخی است که ما تالش داريم آنرا
شرح دھيم :لذا بسرعت ازآن عبورنموده و بمسيری ميرويم که ما قبال
مقداری ازآنرا بررسی کرديم.
حاکميت افغانھا درھند بھنگام مرگ محمود غوری آغازميشود که در
 1205بوقوع ميپيوندد؛ لذا طوريکه قبال گفتيم ،قلمروھای اين محمود
وارث مستقيم ،دربين طرفداران اوتقسيم ميشود .واليات
بعلت نبودن يک ٍ
ھند به قطب ،يکی ازجنرالھای قبيلۀ افغان لود تعلق ميگيرد .اين قبيله ،با
ديدن رئيس خود درحاکميت يک امپراطوری وسيع که دھلی پايتخت آن
است ،افغانستان را ترک گفته ودرھند مستقرميشوند ،جائيکه توسط شاه
حفاظت و حمايت شده و بسرعت افزايش مييابند .آنھا با عادت گرفتن از
طفوليت تا زندگی درقرارگاه وآنھم با عادات بسيارساده وخشن ،با کمترين
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مشکالت در باالی بوميان ھند مسلط گرديده وبا ايجاد رعب وترس موفق
ميشوند سلطۀ خود را باالی ھنديھا بقبوالنند .اين سلطه تا سالھای 1398
ادامه دارد ،وقتيکه تيمورلنگ اين منطقه را اشغال ميکند .محمود سوم
بعدا برتخت نشسته واشغالگران باواجازه ميدھند قدرت خويش را دربدل
کمک او بھنگام قتلھای عام و خونينی نگھدارد که برای او لقب ويرانگر
و نابود کنندۀ انسانيت ميدھند.
محمودسوم در 1450وفات ميکند وآنھم زمانيکه يک خان ديگرافغان بنام
بالل ومربوط قبيلۀ لود ،خانوادۀ شاھی را برمياندازد .اين حاکم جديد آگره
را پايتخت خويش قرارميدھد .درجريان سلطنت او ،امپراطوری دستخوش
توطئه ھای دوامدارقرارگرفته ،اغتشاشات دربين لودھا پيوسته جريان
داشته وباالخره ،بالل رانده شده وابراھيم خان ،رئيس ديگرافغان ازھمين
قبيله جانشين اوميگردد که ھريک ازرقيبان خود را مطيع ميسازد؛ اوپيھم
کندھار و کابل را مورد تھاجم قرارداده ،با مقاومت ناچيزی مواجه شده
وتوسط قبايل افغان طرفداری ميگردد .پيروزيھای که با سھولت بدست
ميآورد ،جاه طلبی او را افزايش داده و تصميم ميگيرد که باالی سلطنت
تاتار در فرغانه مارش نمايد ،درحاليکه اين سلطنت ازعقب توسط شاھی
بيگ ،سلطان بخارا موردحمله قرارگرفته و با موصوف پيمان تعرضی
ودفاعی عقد ميکند که مناطق اشغالشده را دربين ھم تقسيم نمايند .ميرزا
بابرمربوط قبيلۀ گورکانی واوالدۀ پنجم تيمورلنگ )پسرعمرشيخ ،پسر
ابوسعيد ،پسرميرانشاه ،وپسرتيمورلنگ بود( دراينزمان حاکم مستقل
فرغانه بوده ،ازيکطرف قسمتھای مھم قلمروی خويش را به شاھی بيگ
باخته وازطرف جنوب توسط ابراھيم خان مورد تھديد قرار گرفته و با
نوميدی درمقابل دشمنان خود مقاومت ميکند ،اما درآخراز سلطنت خود
گريخته و خود را تحت حمايه شاه پارس قرارميدھد .اين واقعه درسال
 904) 1498ق( بوقوع ميپيوندد .شاه اسماعيل صفوی او را با بخشنده
ترين شيوه پذيرفته وبزودی برای او يک نيروی  20ھزار سوار تحت
فرماندھی ميرنجم فراھم ميسازد که سلطنت او را اعاده کند .ميرزا بابر
نيزبميدان آمده وعمليات بمقابل يوزبيکھا را آغازميکند؛ بمجرديکه او
بمحاصره بخارا ميپردازد ،باشندگان آن با تقويۀ سربازان ابراھيم خان،
شب ھنگام باالی پارسيان حمله نموده ،آنھا را تارومار ساخته وفرماندۀ
آنھا )ميرنجم( را ميکشند .اين حادثه درسال  911) 1505ق( رخ داده
است.
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پس ازاين فاجعه ميرزا بابربطرف بلخ عقب نشينی ميکند ،يگانه راھيکه
بطرف شھربازمانده است :اما اوآنقدرخوش قسمت است که ميتواند کابل
را تسخيرنموده ودرمدت کوتاھی ،طرفداران زياد دراين منطقه پيدا
ميکند .او در 913) 1508ق( کندھاررا تسخيرنموده وپس ازمدت کوتاھی
پنجاب را ميگيرد .بوميان ھند با ديدن پيروزيھای اودر 916) 1511ق(
برای او نامه ارسال نموده وازاوميخواھند تا آنھا را ازاستبداد ابراھيم خان
نجات دھد .اين تقاضا که با تمايالت انتقامجويانۀ اوبمقابل ابراھيم خان
ھمنوائی دارد ،با آمادگی پذيرفته ميشود .لذا در 1525بمقابل شاه مارش
نموده ،او را شکست داده وادارۀ تمام قلمروی ھند را بدست ميگيرد.
پس ازاين توضيح مختصرقدرت انتقالی که افغانھا دراين قسمت ھند در
اختيارداشتند ،دستنويس عبدﷲ خان ھراتی بدينگونه پيش ميرود .بوميان
ھند بخاطرشاه جديد خويش ،داليل کمی برای تبريک وشاد باش گفتن
دارند ،زيرا ميرزا بابرآنقدرظلم وغارت ميکند که آنھا را تقريبا پشيمان
ابراھيم خان لود ميسازد.
بھنگام مرگ ميرزا بابر ،حاکم مستقل ھند وافغانستان ،که در 1530
) 937ق( بوقوع ميپيوندد ،پسربزرگ اوجانشين تمام قلمروی اوميشود،
اما برادرش کامران ووزيرش شيرخان )مربوط قبيلۀ لود افغان( ،بمقابل
اواغتشاش نموده واورا مجبورميسازند که فرارنمايد؛ ازطرف ديگر،
پارسيان مدتی قبل بکندھارحمله نموده وآنرا ازمغولھا گرفته بودند .بدون
درنظرداشت اين عمل دشمنانه ،ھمايون آن کاری را ميکند که پدرش
کرده است – او به دربارپارسيان عقب نشينی نموده وخواستارحمايه شاه
طھماسب ميشود .شاه اطالع مييابد که شھزاده فراری به قلمروی او
نزديک شده ،او به حاکم خود درھرات فرمان ميدھد که او را با کمال
احترام پذيرائی نموده واو را به قزبين}قزوين{ ،پايتخت خود ،بدرقه کند،
با چنان شيوۀ که شايان شکوه ومنزلت شاھانۀ اوست .ھر دو شاه پس از
مالقات ،عالقمندی زيادی بھمديگرپيدا ميکنند .شاه طھماسب نه تنھا
خواھشات مھمان ھمايونی خود را ميپذيرد ،بلکه تمام آنچه را انجام ميدھد
که بتوان انتظارداشت ،طوريکه حکايت زيرنشان ميدھد:
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ھمايون يکروزبا قدم زدن درقزوين به جويباری ميرسد که آب صاف و
زاللی دربين آن بسرعت جريان داشته و ھردو کنارآن پوشيده با گلھا و
سبزه ھاست؛ اين محل او را بسيار زياد خوش آمده و بيکی ازافسران
خويش ميگويد "اگر من امکانات ميداشتم ،دراينجا يک مسجد مجلل می
ساختم" .يک اشرافزاده پارسی با شنيدن اين جمالت ،آنرا به شاه
طھماسب ميگويد و او قسم ميخورد که آرزوی ھمايون نبايد بدون تحقق
بماند ،بنابران ،مھندس خويش را احضارنموده وفرمان ميدھد که درمدت
شش ماه ،در محلی که شھزاده تبعيدی نشان داده بود ،يک مسجد مجلل
اعمارنمايد .اوھمچنان تمام خدمتگاران خويش را ازتذکرآن برحذرداشته
ودستورميدھد تا زمانيکه عمارت تکميل نشده است ،ھمايون را نگذارند تا
درنزديکيھای آن محل به قدم زدن برود .درمدت شش ماه ،مسجد قشنگ
تکميل شده و نام شاه مھمان درباالی دروازه مدخل ونمای بيرونی آن
بحيث بنيانگذارآن حک ميشود .ھمايون که ھيچگونه اطالعی ازموضوع
ندارد ،بآن محل برده ميشود .حيرت وشگفتی اوبھنگام ديدن اين منظره
غيرقابل تصور و سپاسگذاری او نسبت به شاه طھماسب ،بينھايت می
گردد .شاه ،متعاقبا نشانه ھای بيشتری جھت ابرازعالقه ودلبستگی در
اختياراو ميگذارد که اندازه آن بيحساب است.
بآنھم ھمايون با گذشت زمان احساس ميکند که اوضاع درھند ھيچوقت
بھبود نخواھد يافت اگراو وقت خود را با گذراندن در بين بزم و سرور
دربار قزوين سپری نمايد؛ لذا اوازشاه درخواست ميکند که برای او
يکتعداد سرباز فراھم کند تا اوبتواند تخت خود را دوباره بدست آورده و
غاصبان تخت خود را مجازات کند .شاه پارس اين درخواست جديد اورا
مانند ساير تقاضاھای او پذيرفته و بتعداد  12ھزار سوار تحت فرماندھی
بيرم خان دراختيارش ميگذارد .اين افسرچندين سال درھند مسکون بوده
وبنحو احسنی با رسوم واحساس مردم آن منطقه آشنا بوده و شاه برايش
وظيفه ميسپارد تا ھمايون را با تمام حقوقش دوباره مستقرسازد .مارش
اين ارتش بطرف دھلی بزودی آغازگرديده و لودھا برای دفاع آن آمادگی
کامل ميگيرند که بيھوده است .ھمايون بکابل رسيده است که رعيت ھندی
او بمقابل شيرخان اغتشاش نموده وپس ازکشتارقسمت اعظم افغانھا ،اورا
مجبورميسازند تا ازمنطقه فرارکند .ھمايون باشنيدن اين خبر و با ترک
بيرم خان و پارسيان روزو شب سفرميکند تا خود را به قلمروھای خود
برساند ،با يکتعداد زياد تاتارھا و پارسيوانھا که با او يکجا شده و بدنبال
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اوميآيند .اين ارتش بزرگ ومجرب بھنگام رسيدن به ھند بچندين قسمت
تقسيم شده ،ھمايون آنھا را به جھات مختلف فرستاده وفرمان ميدھد که
افغانھای لود را درھرجائيکه مقابل شوند قتل عام نموده ويکی را ھم زنده
نگذارند .اين ھدايات بشدت اجرا شده وآنھائيکه موفق بفرارميشوند با
شرايط رقت باری سرکوب ميشوند؛ اما آنھائيکه ازترور رھائی مييابند،
خود را درنقاط مختلف مسلح ساخته و دوباره امپراطور مغول را مورد
تھديد قرارميدھند .بآنھم درزمان حيات ھمايون ھيچگونه اقدامی نتوانسته،
ولی پس ازمرگ اوکه درسال  1555بوقوع ميپيوندد ودرزمان سلطنت
پسرش ،محمد حکيم ميرزا ملقب به جالل الدين اکبر ،بايزيد روشان يکی
ازروسای لودھا ،تقريبا بحيث روحانی و پيامبردربين ايشان پديدار شده،
جنگجويان پراگنده قبايل را متحد ساخته ،خود را درراس آنھا قرارداده
وادعای تخت دھلی ميکند .اوبرای چندين سال يک جنگ غيرمنظم را به
مقابل مغولھا براه انداخته ،ولی بدون بدست آوردن نتيجۀ مثبتی ،مرگ
بزندگی او پايان ميدھد .پسرش عمرشيخ کمال الدين مجاھدت را ادامه داده
وبھمکاری شھزاده نورالدين جھانگير ،پسردوم ھمايون ميپردازد که اوھم
بمقابل اکبربه اغتشاش برخاسته است .لودھا اين جنگ را برای يک مدت
طوالنی ادامه ميدھند ،اما نميتوانند باردوم اقتدارھند را بدست گيرند ،چون
مغولھا نيزبسيارمقتدرشده بودند.
پس ازمرگ عمرشيخ کمال الدين ،يک دوشيزه جوان قبيلۀ لود بنام کمال
خاتون سعی ميکند يک فرقۀ جديد درمذاھب اسالم را بوجود آورد که
توسط تعدادی ازافغانھا ،مغولھا و قبايل ھندی پيروی ميگردد؛ موعظه ھا
و مريدان او باعث آشوبھای بزرگی درامپراطوری ميشود :لودھا که
ھميشه درراس ھراغتشاش قراردارند ،به بدبختيھای جديدی دچارشده و
قتل عام تازه ،بطورقابل توجھی ،تعداد آنھا را کاھش ميدھد .اين مشکالت
تا آغاز سلطنت شاه عابدين محمد شاه ،ملقب به شاه جھان ادامه داشته و
اوھم مجبورميشود افغانھای لود را تعقيب نموده ودر 1042) 1632ق(
آنھا را ازھند بيرون براند ،مگراغتشاشاتی که توسط اين فرقه مذھبی
ايجاد شده است ،تا پايان سلطنت اورنگزيب که جانشين اوميباشد ،بپايان
نرسيده است .از اين زمان ببعد ،قبيلۀ لود ھرگونه نفوذ درھند را ازدست
ميدھد؛ آنھا ديگر برای احرازقدرت سعی نکرده و ما بعدا بطورمفصل با
تاريخ ايشان درافغانستان اصلی آشنا خواھيم گشت.
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ميرزا بابر موسيس شاھان مغول ،کابل را دراختيارداشته وآنرا به
جانشينان خويش باقی ميگذارد؛ اما کندھار را ازدست داده ويکجا با
واليت ھرات وغوربدست پارسيان قرارميگيرد .متعاقبا ،باوجوديکه او
کندھاررا با فرستادن پسرخود کامران ميرزا تسخيرميکند ،اما بزودی
بازھم دراختيارشاه طماسب قرارميگيرد .صفاوی ھمايون جانشين بابر
يکبارديگرآنرا ميگيرد ،اما بخاطرقدردانی ازخدمات شاه پارس ،آنرا را
دوباره توسط معاھدۀ  1545باومسترد ميکند؛ کندھار درزمان حيات
ھمايون دراختيارپارس قراردارد ،اما بعدا پسرش اکبرآنرا دوباره ميگيرد.
بازھم در 1018) 1609ق( بدست شاه عباس بزرگ صفوی ميافتد ،اما
امپراطورجھانگيرتوسط حمله آنرا ميگيرد .اين بارآخراست که مغولھا
ميتوانند اين قلعه را تسخيرنموده وموقعيت مناسب آن باعث مناقشه زياد و
شديدی دربين اين دودولت ميشود .منازعه برسرآن بازدرسال 1620
توسط شاه عباس تجديد شده و مساعی اورنگزيب برای تسخيردوبارۀ آن
درزمانھای بعدی کامال بناکامی مواجه ميگردد .افسران مقررشده توسط
شاھان پارس آنقدرافغانھا را سرکوب ميکنند که آنھا مجبورميشوند دو
سردارعمدۀ خويش را بخاطر تخفيف تدابيرشديدی که بآن مواجه بودند،
فرستاده وميخواھند که پس ازاين حاکمی ازبين روسای قبايل افغان تعين
شده ووعده ميکنند که وفاداری آنھا اثباتی بمقابل ھرفريب باشد .جمالت
ذيل قسمتی ازشرايطی است که ُسرجان ملکولم دراثرعالی خويش دربارۀ
پارس ازاين نمايندگان سخن ميگويد؛ اين معلومات ازدستنويس ميرزا سيد
محمد اصفھانی گرفته شده است:
"درزمان شاھان صفوی پارس ،افغانھا غالبا سرکوب ميشدند؛ دريک
مورد آنقدرازحاکم پارسی ناراض ميشوند که يک نمايندۀ مخفی به
اصفھان فرستاده وخواستاربرکناری اووتعين يکی ازقبيلۀ خود ميشوند.
درخواست آنھا قبول شده ودونفرازقبيلۀ ابدالی به حيث ريش سفيد يا
کدخدای قبايل ،تعين شده وصالحيت آنھا توسط فرمان شاھی تائيد ميشود.
نام يکی ازاين دوشخص ،سدو و مربوط خانوادۀ باميھی است که از او
احمدشاه موسيس خانوادۀ شاھی فعلی کابل بوجود ميآيد .نام ديگرآن ،احمد
ازفاميل بارکزی است که ازاو روسای فعلی افغان ،سرفرای خان و فتح
خان بوجود آمده اند .افغانھا با اين تعينات خوشنود شده و اطاعت کامل
خويش را به رئيس تعين شده توسط حکومت پارس نشان ميدھند .گذشت
زمان اين احترام را تائيد نموده و تفوق روسای تعين شده بحيث ميراث
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درخانوادۀ آنھا باقی ميماند .نژاد سدو حاکميت مستقل را بدست ميآورند
درحاليکه نژاد احمد فقط مقام بلند وفرماندھی را بدست دارند .سدوزائی
ھا )اوالدۀ سدو( درچنان حالت تکريم قرارميگيرند که اگريکی ازآنھا
کوشش قتل يک اميريا خان قبيلۀ ديگررا نمايد ،درست نخواھد بود که با
يورش به سدوزائيھا ،سالمتی بدست آورد .اگريک افغان طور ديگری
عمل کند ،او دربين قبيله خود بحيث يک مطرود درنظر گرفته ميشود.
بآنھم دراينجا يک استثنا بطرفداری اوالدۀ احمد وجود داشته و احمدزائيھا
ميتوانند بدون توھين يک سدوزائی را بقتل برسانند؛ اما تعداد زياد افغانھا
اين امتيازرا حتی برای احمدزائيھا رد ميکنند .سدو و احمد )اين نويسنده
ميافزايد( توسط شاه عباس باين مقام ارتقا يافته واقبال خويش را ازآن منبع
کرامت وجالل اشتقاق کرده اند".
درروزگارما ،اين احترام برای سدوزيھا دربين افغانھا ،ازبين رفته است؛
چون ازتخت برکنارشده اند ،نتنھا آنھائيکه مربوط اين شاخه اند ،بلکه تمام
اعضای قبيلۀ پوپلزی نيزکه ازآنھا مشتق شده اند ،توسط محمد زائيھا که
درقدرت اند ،تعقيب وغالبا غارت ميشوند.
تازمانيکه شاه عباس زنده بود افغانھای مسکون درھرات وکندھار تحت
سلطۀ او ،درآرامش کامل بودند؛ اما يک حاکم پارسی مقررشده توسط
نواسۀ او و جانشين شاه صيفی ،با آنھا برخورد نادرست نموده وباعث
اغتشاش آنھا ميشود .اين حاکميت مستقل ميتواند ھراتيھا را در رسيدگی
نگھدارد اما حاکم اودرکندھار ،خيانت نموده وبا سربازان پارسی تحت
فرمانش به کمپ امپراطورمغول رفته و قلعه را درسال  1634به شاه
تسليم ميکند.
کندھاردرسال  1642درزمان سلطنت شاه عباس دوم توسط پارسيان از
مغولھا گرفته ميشود .فاتحان دھلی متعاقبا تمام مساعی را بخرچ ميدھند تا
شھررا دوباره تسخيرکنند ،اما موفق نشده ومجبورميشوند با اختيارداشتن
کابل قناعت کنند که اززمان بابردراختيارايشان قراردارد .پارسيان می
توانند ھرات وکندھاررا با وجود مخالفت افغان ھا نگھدارند که ھميشه
مايل بودند تحت سلطۀ مغول اعظم قرارداشته باشند ،زيرا آنھا نسبت به
پارسيان کمترظالم پنداشته ميشدند.
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افغانھای قبيلۀ غلزی که درواليت کندھارپراگنده بوده وازجملۀ نا آرام
ترين وثابت ترين دشمنان پارس بودند ،دراواخرسدۀ ھفدھم تقريبا بطور
کامل ،خود را آقايان اين قلمروميپندارند.
شاه سلطان حسين در  1698کمی قبل ازنشستن برتخت ،احساس ميکند،
مطلقا ضروراست آنھا را سرکوب نموده وبخاطرتطبيق اين ھدف ،والی
گرجستان ،گرگين خان ،را بحيث حاکم خود درکندھارتعين ميکند که
ملقب به شاه نوازخان است .موصوف يک آدم ھوشيارو پرانرژی بوده
وبا يک ارتش قوی ومجرب فرستاده ميشود تا تدابيرشديدی بمقابل افغانھا
اتخاذ کند.
شاه نوازخان در 1702بکندھاررسيده وبا افغانھا بحيث يک مردم ياغی و
طغيانگر بيرحمانه برخورد ميکند؛ ھيچ چيزی نميتواند مانع اقدامات
سخت وانعطاف ناپذيراو باشد – نه مقام ،نه عمر و نه جنس؛ سربازان او
مانند قاتالن وغارتگران برخورد نموده ،زنھا و دختران بحالت برده
درآمده و قربانيان خشونت اصلی آنھا را تشکيل ميدھند .افغانھا با اين
وضع ،گيج و مبھوت شده ودرسال  ،1706ھيئتی به اصفھان ميفرستند تا
ازشاه بخواھند که باين مصيبتھا پايان دھد؛ اما اين ھيئت موفق نميشود
)درحاليکه ھيئت مشابھی درزمان سلطنت شاه عباس موفق شده است(،
ھيئت با تکبر و بيتفاوتی مواجه گرديده وبخانه ھای خويش برميگردند تا
احساس و نوميدی خود را با ھموطنان خود شريک سازند.
افغانھا با نا اميد شدن نميتوانند خيال رھائی ازيوغ سنگين گرگين خان را
توسط زور بازو يا سالح نمايند ،چون نظارت او مساوی به شدت اواست؛
فرار ناممکن و شکايت بيفايده بوده و وسيلۀ ديگری ھم برای پايان دادن
باين ظلم واستبداد وجود ندارد ،آنھا درسکوت انتظارکشيده وباغم واندوه
خم وچم شده ومنتظرلحظۀ ميباشند تا بتوانند انتقام خويش را ازاين ظالمان
بگيرند؛ اينزمان چندان دورنميباشد ،زيرا گرگين خان عملی انجام ميدھد
که بزودی برای آنھا يک فرصت مناسب فراھم ميسازد.
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