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بادامۀ بحثی پيرامون:

چگونگی ايجاد کشوری بنام افغان ستان
درمقالۀ که سال پار ،پيرامون چگونگی ايجاد کشوری به نام افغانستان بنشر
رسانيدم ،با در نظر داشت مسايل تاريخی و اسناد آرشيفی نشان داده شد ،در
معاھداتی که زمامداران "افغان" با انگليسھا به امضا رسانيده اند )به ظرافت
عناوين توجه کنيد!( :شجاع الملک درمعاھدۀ 1809م به عنوان"شاه کابل" و
دوست محمد درمعاھدۀ 1855م بعنوان "والی کابل ومناطق افغانستان" و در
معاھدۀ 1857م به عنوان "حاکم کابل ومناطق افغانستان" خوانده شده اند .در
معاھدۀ گندمک در سال 1879م ،محمد يعقوب خان بعنوان "اميرافغانستان و
ملحقات آن" ناميده شده است .عنوان"اميرافغانستان وملحقات آن"درمعاھدات
بعدی باعبدالرحمن در1893م وحبيب ﷲ در1905م تکرارگرديده است .فقط
درمعاھدۀ 1919م با امان ﷲ است که کلمات "اميروملحقات آن"حذف گرديده
و امان ﷲ بحيث "شاه افغانستان" ياد شده وازآن ببعدواژۀ "افغانستان" بحيث
نام رسمی کشور)البته بدون ھيچگونه نظرخواھی ويا تصويب مرجعی( بکار
رفته و تا امروزباقی مانده است}.{1
واژۀ "افغانستان" نيز برای اولين بار درمعاھدۀ الھور) 26جون 1838م( بين
نمايندۀ حکومت برتانيه ،رنجيت سنگ و شجاع الملک )شاه مخلوع کابل که
ھيچگونه عنوان رسمی ندارد( بکاررفته که ميتوان آنرانخستين مورداستعمال
اين واژه درمعاھدات خارجی خواند}،{1البته آنھم بمفھوم افغانستان آنروزی؛
يعنی قسمتھای جنوب کشور"کابل"! )نقشه ھای سالھای 1855 -1815م ديده
شوند(.
اکنون بادرنظرداشت يکتعداد مقاالت واسناديکه جديدا بدست رسيده ،خواستم
اين بحث را درپرتوی اين حقايق تلخ غنا بخشيده و فشردۀ يکتعداد آنھا را در
اختياردانش پژوھان وعالقمندان قراردھم واميدوارم گام کوچک ديگری باشد
درجھت غنامندی اين بحث علمی و تاريخی که "ما کيستيم واينجا کجاست؟".
زيرا در کشوری که سرا پای تاريخ و حتی جغرافيۀ آن جعل گرديده است،
ھزاران حرف ناگفته برای گفتن وجود دارد وصدھا منبع وسند با ارزش که
منتظرکاوش و پژوھش اند .بقول حجت خراسان )ناصرخسروبلخی(:
بزيرآوری چرخ نيلوفری را

درخت تو گرباردانش بگيرد
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واژۀ "افغان" درلغت بمعنی ناله و فرياد ميباشد}{2؛ اما قرارمعلوم ،کتاب
"حدودالعالم" )تاليف سالھای  982م( نخستين اثری )درمنابع داخلی( است
که درآن ،از قومی بنام "افغان" نام ميبرد ومحل زندگی آنانرا در ضمن بر
شمردن شھرھای ھندوستان در"ساول" -يک دھکدۀ خوشگواروزيبا که بر
فرازکوھی قراردارد -معين می سازد" .تاريخ يمينی"وترجمۀ آن درضمن
محاربات محمود از فغانان ومحل سکونت آنھا دراطراف کوه ھای سليمان
درھند خبرميدھد والبيرونی )درسالھای 1030م( درکتاب خود بنام "تحقيق
ماللھند" مينويسد که درکوھھای مرزغربی ھند تا وادی سند ،قبايل مختلف
"افغان" زندگی ميکند .کو ھای سليمان درمحل ساول يا سول به دو شاخۀ
شرقی وغربی تقسيم ميشود و سول شاخۀ غربی آنست } .{4-3واژه ھای
"افغان" و"اوغان"حدود  1000سال قبل درشھنامۀ فردوسی نيزبا تفصيل
منحيث نام قومی بکار رفته است که خالصۀ آنرا در داستان "سرگذشت
رستم با کک کوھزاد" چنين ميخوانيم }:{5
چنين گفت دھقان دانش پژوه
که نزديک زابل بسه روزه راه
به يکسوی اودشت خرگاه بود
نشسته درآن دشت بسيارکوچ
يکی قلعه باالی آن کوه بود
بدژيکی بدکنش جای داشت
نژادش زافغان سپاھش ھزار
نژادش زاوغان سپاھش بلوچ
گرفته ھمه دشت خرگاه را
ورا نام بودی کک کوھزاد
سيه چھره و ريش کافورگون
چنان بود که ھرسال ده چرم گاو
ھمی داد اين باژرا زال زر
که برزابلستان نبندند راه

مراين داستان را زپيشين گروه
يکی کوه بد سرکشيد بماه
دگردشت زی ھندوان راه بود
زافغان والچين وکرد وبلوچ
که آن حصن ازمردم انبوه بود
که دررزم با اژدھا پای داشت
ھمه ناوک اندازو ژوبين گذار
ابردشت خرگاه بگزيده کوچ
بدزدی زند روزوشب راه را
بگيتی بسی رزم و بودش بياد
دوچشمش بمانند دوطاس خون
پراززرگرفتی ھمی باژو ساو
دگرمه بمه ھديه ھا بی شمر
زند تا درھندوان با سپاه

+++

زافغان والچين برآريم دود
بدين دژ کين آتش اندر زنم

سوی دشت خرگاه تازيم زود
ھمه مرزافغان بھم برزنم
+++

بدوگفت رستم که ای دزد شوم
چه دردژگزيدی بدينسان درنگ
بدزدی ببستی ھميشه کمر
نه مرديست اين دزدی ورھزنی

که ويران شد ازشوميت مرزوبوم
که آمد ھمه نام اوغان به ننگ
زنامردمی بسته اين رھگذر
بدين کارواپس ترازھرزنی
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چه داری بدينگونه الف گزاف
زتوبازخواھم ھمه باژوساو
ھمه باژھا بازگيرم دگر

ھنربايد ازمرد جنگی نه الف
که بردی توھرسال ده چرم گاو
ببرم تو را ازتن شوم سر

+++

چنين داد پاسخ کک کوھزاد
يکی پند پيرانه بشنوزمن
ھمه مال واسباب واين زيب وفر
ززيرک غالمان چينی وروم
ھمه چرم گاوان سراسردھم
بھرسال چندانکه خواھی دھم

که ھرگزچنين من ندارم بياد
ايا ناموررستم پيلتن
کنيزان مه روی با تاج زر
که دارم زھرچيزوھرمرزوبوم
اگربشمری باج برسرنھم
دوصدگنج ازين پادشاھی دھم

+++

پس آنگه چنين گفت با کوھزاد
چه کردی زبيداد برسيستان
نترسيدی ازداورداوران
گرفتی ھمه مال مردم بزور
چگونه گرفتارشدی به بند
بگفتا چه داريد اندرکشيد
ممانيد يکتن دراين رزمگاه

که ای دزد خيره سربد نژاد
زتوياد دارم بسی داستان
که بستی سرره بھرکاروان
بيک ره چنين گشت بخت توکور
بچنگال اين کودک ارجمند
بدزدان افغان زکين سرکشيد
نخواھم که مانند افغان سپاه

+++

ھزاران زافغان والچين سپاه
ھمه تيغ درگردن وسربه پيش
برزال زرپوزش آراستند
که ما بيگناھيم ازرھزنی
نپيچيم ديگرزفرمانت سر
دھيم آنچه خواھی زباژوزساو
بديشان ببخشود دستان سام
بدژدرشد آن پيرفرخنده رای
بھرکنج گنجی دگريافتند
زدروزياقوت ولعل وگھر
کنيزان مانند تابنده ماه
زديبا وديناروخزووسمور
بدست آورد دستان سام
ھمه دژبکردند زيروزبر
چوزان قلعه ودژاثروانماند

گروھی رسيدند سربيکاله
ھمه گرگ جنگی شده ھمچوميش
زبانھا به البه به پيراستند
اگربخشش آری وگرسرزنی
نبنديم ديگربھرکس گذر
به سال آريم ده چرم گاو
سوی کوه برداشت آنگه گام
چوکاخ شھنشاه ديد وسرای
بھرسودرآن کوبشتافتند
کاله وقبا وزتاج وکمر
غالمان چينی ھمه با کاله
که آورده بودند ازراه دور
ابا فرش زرين کنيزوغالم
چوکک ديد آن ريخت برخاک سر
روان گشت زال وازآنجا براند

+++

ھمان کک بزنجيروبھزاد دزد

ھمه مال دزدان گرفته بمزد
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منوچھررا چون رسيد آگھی
ھمه شھرھا جمله آئين بست
بياراست بزمی بآئينی جم
برافراخته کاويانی درفش
ھمه لشکرشاه ايران زمين
پياده ھمه پيش بازآمدند
بديدند کک را چنان بسته دست
ھمان دزد بھزاد برکشته کار
برستم ھمه آفرين خواندند
بفرموداندرزمان شھريار
چوبھزاد وکوھزاد را برکشيد
چنين تا سه مه بود آويخته

بخنديد ازآن فرشاھنشھی
منوچھربرتخت زرين نشست
ھمی شه زشادی نکرد ايچ کم
ھمه نامداران زرينه کفش
کسانی که بودند جويای کين
برپيلتن درنمازآمدند
گروھی زافغانيان کرده پست
بديدند دربند آن نامدار
ازآن رزم خيره فروماندند
که کک را برآرند بردارخوار
شگفتی ھمی ماندھرکس که ديد
ھمه پوست ازتن فروريخته

باينترتيب افغان ھا يا اوغان ھا در شھنامۀ فردوسی سيه چھره ،ريش کافور،
چشم خون ،بد کنش ،دزد ،راھزن ،راھبند ،باژگير ،شوم ،نامرد ،الفوک و بد
نژاد معرفی گرديده است .اما وطن اين "اوغانھا که کک کوھزاد شه وسردار
آنھا ميباشد برون ازحوزۀ سيستان )زابل ،قندھارو ُبست( است وسه روزه راه
با زابل فاصله دارد"}{5بايد مکانی باشددرافغانستان که موقعيت آن درتاريخ
نامۀ ھرات تاليف سيف ھروی وروضة الصفا تاليف خاوندشاه بلخی با صفات
مسکونين آنھا مشخص شده است.
اما واژه ھای "افغانستان" و"اوغانستان" برای باراول ،حدود  700سال قبل
در تاريخنامه ھرات تاليف سيف ھروی بمحدوده کوچکی دراطراف کوھھای
سليمان )درپاکستان امروزی( اطالق گرديده است .جھت دريافت اينکه مرکز
آن کجا بوده و شھرھای عمدۀ آن چه نام داشته ،بھتراست به اين اثر گرانبھا
مراجعه کرد که چندين فصل يا "ذکر" آن راجع بحوادثی است که در مناطق
مختلف "افغانستان" آنروزی رخداده و درآن موقعيت افغانستان ومشخصات
افغانھا بصورت واضح و روشن بيان شده است }:{6-5
ملک شمس الدين پيش منکوخان و
سيف ھروی در ذکربيست وششم )رفتن َ ِ
مراجعت او( تاريخنامۀ ھرات ،نام تمام والياتی را ميگيردکه ازتوابع ھرات
ملک شمس الدين ُکرت می
بوده ومنکوخان شاه چنگيزيان آنھا را دراختيار َ ِ
ملک شمس الدين کرت را که از
گذارد ..." :پادشاه منکو خان فرمود ِ َ ...
ملکی شھرھرات و توابع اوچون جام وباخزرو
دودمان بزرگواريست  ...به َ ِ
کوسويه و خره و فوشنج وآزاب وتولک وغور و فيروزکوه و غرجستان و
مرغاب و فارياب و مرجق تا آب آموی واسفزار}سبزوار{وفراه وسجستان
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وبستستان وافغانستان تا شط سند وحدودھند
وتکين آباد}کندھار{وکابل وتيرا ُ
فرستاديم وزمام حل وعقد وقبض وبسط اين واليات مذکوره را درکف کفايت
و يد اھتمام او نھاديم"...
ملک شمس الدين بسال  650ھيئتی را تحت رياست جاھو به واليت افغانستان
َِ
ميفرستد تا حکم يرليغ پادشاه منکوخان را به ايشان برساند )ذکر سی و يکم -
ملک شمس الدين جاھورابافغانستان(..." :چون جاھو...به افغانستان
فرستادن َ ِ
درآمدندبھرموضع که رسيدندحاکم آنمقام به سالم ايشان آمد...چون به مستنگ
ملک شاھنشاه وبھرامشاه )پسرشاھنشاه( و ميرانشاه )دامادشاھنشاه(...
رسيدند َ ِ
سپاه ساالران خودرا به استقبال جاھو فرستادند واو را به تعظيم وتوقيرھرچه
ملک شاھنشاه با تمامت ارکان دولت خود
تمامتربه شھر در آوردند .روزديگر َ ِ
به ديدن جاھوآمد ."...بقول سيف ھروی"بعداز سه روزشاھنشاه مجمعی" می
ملک شمس الدين دراين دياربه حکم کفارآمده و ما تا اين
سازد و ميگويد که " َ ِ
غايت مال به چنگيزخانيان نداده ايم .اکنون ازدينداری وشرع مطھرنبوی نباشد
که کفار را منقادگرديم وبه خدمت کاری ورعيتی ايشان درآييم ... .لشکربدين
جانب آرد جززيان ونقصان فايدۀ نيايد ،چه ،مردم افغان سخت بيباک و شبرو
ودزد وخونی وفتنه انگيزوعيارپيشه اند."...
ملک شمس الدين با سپاه گران
ھمانست که )ذکرسی ودوم وسی وسوم( "ِ َ ...
ملک شمس الدين شھر
 ...روی به مستنگ آورد ...دراويل محرم سال ِ َ 652
ملک
ملک شمس الدين به مستنگِ َ ،
مستنگ رامحاصره کرد وپيش ازرسيدن َ ِ
شاھنشاه و بھرامشاه وميرانشاه با  5000مردجنگی پناه به قلعۀ خاسک برده
ملک شمس الدين چون به مستنگ رسيداکابر واعيان مستنگ پيش
بودند ِ َ ...
ملک شمس الدين ايشان را بنواخت و
آمدند وشرايط خدمت به جای آوردندِ َ ...
ملک تاج الدين ُکرد داد...روزديگر...ازمستنگ به طرف قلعۀ
مستنگ را به َ ِ
خاسک برافراخت ...شاھنشاه وبھرامشاه را با نود تن ازاقارب ونواب ايشان
بقتل رساندوسرھای ايشان را ازبدن جدا کردو به اطراف واکناف افغانستان
فرستاد."...
ملک شمس الدين به ملوک و
بعدا )ذکرسی و چھارم – فتح حصارتيری( "ِ َ ...
ملک حصار
واليان افغانستان مکتوبات نوشت وايشان را به خدمت خواندِ َ "...
ملک شمس الدين به حصار
تيری فرمان را نميپذيرد .دراواخرصفرسنۀ ِ َ 653
تيری لشکر ميکشد که دوھزارمرد دالورجنگی دارد و"بعد ازاين فتح به ده
روزکامياب از افغانستان به تکناباد" ميآيد.
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شعيب افغان )ذکرسی و پنجم – فتح حصارکھيرا و بقتل رسيدن شعيب افغان(
ملک شمس الدين به افغانستان ،به واليت کشميرپناه برده
که بھنگام لشکرکشی َ ِ
بود پس ازفتح حصارتيری وقلعۀ خاسک ازکشميربيرون گرديده با ھزارسوار
ملک
جنگی به مستنگ آمده و از مستنگ بطرف گرمسير رفته و طرفداران َ ِ
ملک شمس الدين به گرفتن اوميآيد ،وی به
شمس الدين را بقتل ميرساند .چون َ ِ
حصارکھيرا پناه ميبرد و 46روزآن حصار را محاصره ميکند تا اينکه شعيب
را گرفتاروبقتل ميرساند.
درسال ) 654ذکرسی وششم – فتح حصاردوکی وبقتل رسيدن سندان افغان(
پس ازتخريب حصارکھيرا وقتل شعيب افغان ،پسرعم او سندان افغان ازقوم
سورنا و يکی اززعمای افغان به حصاردوکی پناه ميبردکه "ازگاه بنای آن تا
ملک
ملک آنرا فتح نکرده است  "...جاھو و مالزمان َ ِ
امروز ،ھيچ سلطان و َ ِ
شمس الدين گفتند که "مصلحت درآن است که تا سندان را باطايفۀ که پيش ما
نيامده اند بقتل نرسانيم بھرات نرويم؛ چه ،افغانيان بی وفا وغدارباشند .چون
ما بھرات رويم ايشان دلير شوند و ھرقومی پناه به قلعه وحصاری برند وبه
تجديدعصيان وتمرد ظاھرگردانند" .ھمانست که بطرف حصار دوکی لشکر
ميکشد ،سندان کشته شده وحصار دوکی تسخيرميشود.
سيف ھروی درذکرسی و ھفتم  -قتل طايفۀ دزدان افغانی می گويد" :درسال
ملک شمس الدين طايفۀ از زعما و روسای افغانستان عرضه
 655بخدمت َ ِ
داشتند که ازحصاردوکی به طرف جنوبی به  70فرسنگ جماعتی دزدان اند
) 700نفر( که ايشان راکنکان ونھران خوانند .صدسال کمابيش ميشودکه اين
گروه راه ميزنند وتجارو سفرا وابنالسبيل را که ازاطراف واقطار بالدغربی
به ھندوستان ميرونند غارت ميکنند"َ .مِلک شمس الدين بعد از تدبر و تفکر
پھلوان مبارزالدين با  2000نامدار جھت سرکوب آنان ميفرستد که بسياری
ازين دزدان را بقتل رسانيده وآنجا را تسخيرميکند.
ملک تاج الدين
ملک شمس الدين می خواھد به جانب ھرات سفر کند َ ِ
زمانيکه َ ِ
عرض می دارد که )ذکرسی و ھشتم – فتح حصار ساجی( " ...کلی واليات
ملک رامسلم ومسخرکشته است ،قلعه ھا وحصارھا وجايگاھھا فتح
افغانستان َ ِ
شده ،االحصارساجی که آن فتح نشده است...درآنجا  1000مردافغان جلدمبارز
وملک وحاکم راگردن ننھاده
متوطن است وازعھد يزدگرد تا امروزھيچ پادشاه َ ِ
ملک شمس الدين با  2000سوار به طرف حصار ساجی لشکرميکشد.
اندِ َ ."...
پس ازتخريب حصارساجی و قتل متمردان ،کامياب برميگردد و درسنۀ 656
ازافغانستان به تکناباد ميآيد.
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ملک شمس الدين بمحاصره بکر می
سيف ھروی درذکرچھل ويکم  -رفتن َ ِ
نويسد" :چون سنه  657درآمد ...لشکر به افغانستان برد و ...برطرف بکر
تاخت  ...چون به ھشت فرسنگی بکر رسيد حسن علمدار را با پنج سوار...
بدان قلعه فرستادوگفت ...تمامت اھل قالع وبقاع افغانستان تاحد سند وھند...
به خراجگذاری و فرمانبرداری ما  ...رسانيدند  ...اکنون ميبايد که از راه
خردمندی ...باستقبال ما مبادرت نمائی تا چنانکه ملوک خراسان وجماھير
افغانستان به عنايت بی غايت والطاف بی حساب ما مخصوص گشته اند...
چون نزديک بکررسيد قلعۀ ديدبس منيع درميان دريای عظيم وازجوانب او
کشتيھای بزرگ بسته ،وحارسان وحافظان ازيمين و يساردريا بارايستاده...
والی قلعه در جواب گفت که  ...چون شنودم که با واليان افغانستان و قالع
مرابرملک اسالم به ھيچ روی اعتماد
ايشان چه کرد ،ازآن عزيمت برگشتم.
َِ
نيست ...ازقلعۀ بکرقرب دوھزار مردجنگی  ...بايستادند وکشتی ھا درپيش
ملک شمس الدين به يکباربخروشيدند...ازھردوجانب
درگاه قلعه ببستند .سپاه َ ِ
مردبسياربه قتل پيوست ...روزديگر والی قلعه مبلغ ده ھزارديناروده خروار
بارنرمينه وپنج سراسب تازی وپنجاه نفربرده باچندين تحف وغرايب به اسم
ملک شمس الدين فرستادگان قلعه را
ملک شمس الدين فرستادِ َ .
خدماتی پيش َ ِ
بنواخت و...روزپنجم...ازآن حدود تاخت".
باينترتيب مطابق تاريخنامۀ ھرات ،حدود 700سال قبل،افغانستان واليتی بوده
است )خارج ازواليات سيستان ،قندھاروغزنی( که مستنگ مرکز آن و تيری،
کھيرا ،دوکی ،ساجی وبکر حصارھاوقلعه ھای مھم آن بوده وھمۀ اين مناطق
دراطراف کوه ھای سليمان در قلمروی پاکستان امروزی )ھند ديروزی( قرار
دارد که با معلومات "حدودالعالم"" ،تاريخ يمينی" و "تحقيق ماللھند" درمورد
موقعيت افغان ھا درسده ھای قبلی مطابقت دارد )نقشه ھای  2 - 1ديده شود(.
دلچسبتراينکه درتمام واليات سيستان ،قندھار،غزنی ،و...درتاريخنامۀ ھرات،
از موجوديت "افغانان" خبری نيست؛ ولی در نقاط مختلف واليت افغانستان
)مستنگ ،تيری ،کھيرا،دوکی،ساجی وبکر( ،سخن از"افغانان بيباک ،شبرو،
دزد،خونی،فتنه انگيز،بيوفاوغدار"ميباشد .باينترتيب ميتوان ديدکه مشخصات
اوغانھای شھنامۀ فردوسی و موقعيت آنھا با صفات افغان ھای افغانستان در
تاريخنامۀ ھرات تطابق دارد.
خاوند شاه بلخی نيز در روضة الصفا طايفۀ اوغانيه را به بدی ياد نموده و
مطالب دلچسپی درمورد موقعيت واليت افغانستان درکوه ھای سليمان دارد
}" :{5اميرمبارز الدين برای مطيع ساختن قبايل اوغانی و جرمائی ...روی
به ايشان نھاد .امرای اوغانی و جرمائی درقلعۀ سليمان  ...متحصن شدند...
اميرمبارز الدين سرانجام اوغانيان و جرماييان را مطيع کرد".
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ھمچنان عالوه ميکند":تيمورقندوزوبغالن وکابل وغزنين و قندھاررا با توابع
تا حدود ھند به اميرزاده پيرمحمد جھانگيرداده بود واودر معيت امرای نامدار
روان شد .اوغانيان کوه سليمان را بتاختند واز آب سند گذشته شھر اوجه را
بگرفتند وازآنجا به ملتان رفتند."...
شاھرخ ميرزادرسال 821ھجری واليت افغانستان رابفرزندخود ،سيورغتمش
ميدھد} ..." :{5شاھرخ حکومت بلخ را به پسرش ميرزا قيدو سپرد و قندھار
و بالد سند را براو مسلم داشت .قيدو پس ازچندی اظھار تمرد کرد...شاھرخ
اورا درقلعۀ اختيارالدين محبوس کرد وتمام واليات او را از کابل وغزنين و
قندھار و افغانستان  ...به فرزند خود سيورغتمش داد".
باينترتيب ميتوان ديد که واليت افغانستان روضة الصفا در قرن نھم ھجری
)سال ھای  (821ھنوزھمان واليت افغانستان تاريخنامۀ ھرات درقرن ھفتم
ھجری )سال ھای  (650ميباشد که خارج ازکابل ،غزنين وقندھاربوده ودر
اطراف کوھھای سليمان در پاکستان امروزی قراردارد.
محمودالحسينی منشی احمدشاه ابدالی درکتاب"تاريخ احمدشاھی" که طی 25
سال حکومت اونوشته شده است ،نتنھا نامی ازافغانستان نميبرد بلکه احمدشاه
را پادشاه خراسان ميخواند}.{4
حتی الفنستون که حدود  200سال قبل ازامروز)1809م( با شجاع الملک در
پشاورمالقات نموده وبا موصوف بحيث "شاه کابل" معاھدۀ بامضا رسانيده،
دراثرمشھورخودبنام "گزارش سلطنت کابل وملحقات آن درفارس ،ترکستان
وھند" که در سال  1815م در لندن به نشر ميرسد ،کشور "کابل" را شامل
"افغانستان و سيستان ،بخشی ازخراسان و مکران ،بلخ با ترکستان و کيالن،
کتور ،کابل ،کندھار ،سند ،کشمير با بخشی از الھور و ملتان" می داند }.{1
موصوف ميگويدکه "افغانھا نام عمومی برای کشور شان ندارند...لذا من اين
نام}افغانستان{ رابراين کشورميگذارم...نامی که توسط ساکنان اين سرزمين
برتمام کشوراطالق ميشود خراسان است" .ازاينجا نيزميتوان استنباط کردکه
افغانستان آنروزی ،ھنوزمناطقی است جدا از سيستان ،کندھار و کابل؛ يعنی
ھمان اطراف کوه ھای سليمان )درتطابق با موقعيت تاريخی آن درسده ھای
قبلی( درپاکستان امروزی!
بيليو} {7نيز دراثرمشھور خود بنام "نژادھای افغانستان" درسال 1880م
مينويسد که مردمان مختلف باشندۀ افغانستان را بشکل نادرستی"افغان" می
گويند .آنچه بنام قوم افغان گفته ميشود ترکيب غيرمتجانس و اقوام مختلفی
است که بطورضعيفی يکجا ساخته شده وآنھم تازمانيکه يکی ازآنھا باکمک
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وپشتيبانی يکقدرت خارجی درموقعيت قوم حاکم نگھداشته شود .در جريان
حدود  130سال گذشته ،اين موقعيت مسلط دراختيارقوم افغان بوده؛ نام قوم
مخلوط "افغان" وکشور"افغانستان" ازھمينجا ناشی شده است .عجيبتراينکه
بيليو نيزدراين اثر خود ،اوصافی را )ازقبيل بی دينی ،بی وفائی ،تمرد ،بی
قانونی ،خيانت ،وحشت ،بيرحمی و  (...در مورد افغان ھا ذکرميکند که تا
اندازۀ زيادی با خصايل اوغانھای روضة الصفا ،تاريخنامۀ ھرات وشھنامه
فردوسی درچند قرن قبل ،مطابقت دارد.
بقول راوش ،بنا بروايت سه منبع معتبر تاريخی  -شاھنامه فردوسی ،تاريخ
نامۀ سيف ھروی و روضة الصفای خاوند شاه بلخی  -درجغرافيای پاکستان
امروزی و دردامنه ھای کوھھای سليمان ،واليتی بنام افغانستان وجود داشته
ودرآن قبايلی بنام افغان يا اوغان زندگی ميکرده که دراوراق تاريخ ،منحيث
يک قوم بد نام  -يعنی شبرو ،دزد ،خونی و فتنه انگيز ثبت گرديده است .لذا
افغانستان ديروزی ...شامل ھيچيک ازسرزمينھای افغانستان امروزی نبوده
و ...مردم ما که امروز برخالف صريح اسناد تاريخی افغان ناميده ميشوند،
ھيچگونه تعلقی به افغانستان ديروزی و مردم آنسرزمين که اوغان = افغان
بوده اند ،ندارند }.{5

نقشۀ  1موقعيت يکتعداد شھرھای واليت افغانستان مطابق تاريخنامۀ ھرات در
نقشۀ سال 1842م :تيری ،مستنگ ،دوکی ،بکر ،کھيرا )کلھوری؟( و...
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)ب(

)الف(

نقشۀ ) 2الف( .موقعيت شھرھای مستنگ ،تيری و کويته )شاول و يا ساول؟( در
پاکستان امروزی) ،ب( .موقعيت کوھھای سليمان )شاخه ھای شرقی وغربی( در
پاکستان امروزی.
بعالوه مسايل تاريخی که فوقا تذکارگرديد ،نقشه ھای باستانی}{8نيزنشان ميدھند
که مناطق "اوغان" و"پتان" که دراطراف کوھھای سليمان درھند ديروزی )نقشه
ھای  6 - 3مربوط سال ھای 1724 -1600م( قرارداشتند ،با گذشت زمان ،بنام
"افغانستان" ناميده شده اند )نقشه ھای  8 - 7مربوط سالھای 1799-1751م(.
نام افغانستان درسال ھای بعدی )نقشه ھای  12 - 9مربوط سال ھای - 1815
1855م( بساحۀ بزرگتری در جنوب کشوری بنام "کابل" اطالق گرديده و بعدا
جانشين تمام قلمروی کشورکابل )نقشۀ  13مربوط 1860م( و باالخره قلمروی
افغانستان امروزی )پس از1893م ( شده است )نقشۀ .(14
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نقشۀ  3منطقۀ پتان ھا درنقشۀ سال 1600م

نقشۀ  4مناطق پتان ھا واغوان ھا درنقشۀ سال 1662م
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نقشۀ  5مناطق پتان ھا واوغان ھا دراطراف کوھھای سليمان درنقشۀ سال 1700م

نقشۀ  6مناطق اوغان ھا ،اغوان ھا و پتان ھا دراطراف کوھھای سليمان درنقشۀ
سال 1724م
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نقشۀ  7مناطق اغوانستان دراطراف کوھھای سليمان درنقشۀ سال 1751م

نقشۀ  8مناطق اغوانستان دراطراف کوھھای سليمان درنقشۀ سال 1799م
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نقشۀ  9مناطق افغانستان درجنوب کشورکابل درنقشۀ سال 1815م

نقشۀ  10مناطق افغانستان درجنوب کشورکابل درنقشۀ سال 1828م
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نقشۀ  11مناطق افغانستان درجنوب کشورکابل درنقشۀ سال 1838م
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نقشۀ  12مناطق افغانستان درجنوب کشورکابل درنقشۀ سال 1855م

نقشۀ  13نام افغانستان بعوض نام کابل درنقشۀ سال 1860م
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نقشۀ  14افغانستان پس ازسال 1893م .مستنگ ،دوکی و کوھھای سليمان نيز )در
ھند ديروزی و پاکستان امروزی( ديده ميشوند.
پولياک دراثرگرانبھای خود بنام"ساختاراقتصادی افغانستان" علل اساسی سرازير
شدن قبايل افغان ازمسکن اصلی آنھا دراطراف کوه ھای سليمان بمناطق مجاورو
اشغال سرزمينھای مردمان بومی خراسان )تاجکھا ،ھزاره ھا ،ازبيکھا ،ترکمنھا
وغيره( را بخصوص پس از ايجاد دولت قبايلی افغانان در سرزمين ھای اشغالی
مورد پژوھش قرارداده است که فشردۀ آن ذيال تقديم ميگردد}:{9
رشد جمعيت قبايل افغان درحوزه تنگ دامنه ھای کوھھای سليمان ،نيازروزافزون
به چراگاه ھا وموجوديت سرزمينھای مجاور خالی از مردم دراثرحمالت مھاجمين
وھمچنان آموزش فنون نظامی و سازمانی از مھاجمين ،افغانان را بصورت طبيعی
واداشت تا مانند سايراستيالگران دردرازنای تاريخ به تھاجم بپردازند ،سرزمينھای
ديگران را اشغال نمايند و ساحۀ زند گی خود را وسعت بخشند ودرضمن آن ،مانند
ديگراسيتالگران باورھای اجتماعی و سياسی ،فرھنگی و زبانی ،عنعنات و رواج
ھای ويژه خويش را باالی مردمان مغلوب بومی تحميل کنند که از نمونه ھای آن
ميتوان درقبضه کردن کامل قدرت سياسی ونظامی و تحميل زبان پشتو درساحات
عسکری وملکی اززمان شيرعلی خان تا کنون نام برد.
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مسکن اصلی قبايل افغان دامنه ھای کوھھای سليمان است .افغانان با داشتن ساختار
شيوه زنده گی مشترک ابتدايی ،اززمانھای بسيار دور و دراز کوچ نشين بودند که
مشغوليت اساسی آنھا را دامداری )گوسفند وبز پروری( تشکيل ميداد.
ازش©©روع س©©دۀ پ©©انزدھم م©©يالدی قباي©©ل افغ©©ان آغازب©©ه ت©©صاحب وغ©©صب س©©رزمين
ھای اقوام ساکن غيرافغان وھم©سايه ھ©ای خ©ود کردن©د واي©ن فراين©د ب©ويژه پ©س از
تشکيل دولت مستقل قبايل افغان درسال 1747م بشدت ادامه يافت.
برخی ازقبايل افغان با بھره گرفتن ازتضعيف قدرت دودمانھای صفوی درغرب
ومغولی درشرق وجنگھای برادرکشی وخانمانسوزميان خوانين وتابعين آنھا در
ھمسايگی کوه ھای سليمان به تنھايی ويا دراتحاد با قبايل ديگر به پايان آمدن از
کوه آغازنموده به غصب زمينھای مردمان بومی مبادرت ورزيدند ،وگاھی ھم
زمينھای خالی ازسکنه رابتصرف خويش درآوردند.
دلزاکي©©ان نخ©©ستين قبيل©©ۀ افغ©©ان بودن©©د ک©©ه وادی پ©©شاوررا غ©©صب کردن©©د .در س©©دۀ
چھ©©اردھم ھوتکي©©ان وادی کوھ©©ستانی مي©©ان دري©©ای کاب©©ل وک©©رم رادر اش©©غال در
آوردند.
در پايان س©دۀ چھ©اردھم وآغ©ازقرن پ©انزدھم قبيل©ه ھ©ای بن©وچی برخ©ی از س©احات
بن©©©و را ت©©©صاحب کردن©©©د .ھمچن©©©ان درآغازس©©©دۀ پ©©©انزدھم کجرھ©©©ا و ھ©©©م دلزاکيھ©©©ا
درس©©احات پاي©©انی رود کاب©©ل واردش©©دند .ب©©دين ترتي©©ب س©©واتيھا وب©©ا جوري©©ان ،قبيل©©ه
م©©روت در ميان©©ۀ س©©دۀ ش©©انزدھم بخ©©شی از س©©احات بن©©و وقبيل©©ه وزي©©ری در ق©©رن
شانزده ھم مساحت کالنی از وزيرستان را به چنگ آوردند.
با تشکيل دولت افغانان جريان اشغال وتصاحب زمين ھای ديگران بيشتر از پيش
شکل ورنگ سازمان يافتۀ بخود ميگيرد .پس ازاينزمان افغانان شروع به غصب
زمينھای تاجيکان ،ازبيکان ،ترکمنان وسايرمردمان واقوام آسيای ميانه کردند.
جريان جابجائی قبايل افغان واشغال خراسان توسط اين قبايل را نيزميتوان درمقالۀ
پرمحتوای دکترمھدی تحت نام "نظريه ھای تامين ثبات وحل مناسبات تباری" که
حاوی دھھا منبع معتبراست ،مطالعه کرد؛ قسمتی ازآن ذيال نقل ميگردد}:{4
متون فارسی دورۀ اول اسالمی خاستگاه قوم افغان را اطراف کوھھای سليمان )در
پاکستان امروزی( گزارش داده اند ...افغان ھا تا آغاز دھۀ سوم قرن ھشتم ھجری
) (723ازساحۀ افغانستان به جانب خراسان گسترش نيافته بودند ...گسترش وتغيير
شکل زندگی آنھا عمدتا با حوادث ھجوم مغول و تيموردرارتباط بوده است ...جناح
راست ساحل رود سندوپنجاب غربی درطول قرن  13تا نيمۀ قرن  14بميدان نبرد
ھای طوالنی و مداوم ميان فرمانروايان مغول وسالطين دھلی مبدل گشته بود .به
اثراين تھاجمھا بنياد تمدن زراعتی دچارضعف وناتوانی گرديده و...زمين ھای بال
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استفاده را قبايل پشتون که عمدتا مالدار و خانه بدوش بودند...ازصاحبان شان که
عمدتا تاجيکان بودند تصاحب مينمايند...
زمينھای ھموارتخليه شده درقرون  17-13توسط اھالی بومی )تاجکان( دردامنه
ھای شمالغربی کوھھای سليمان واقوام مختلف ھندی درقسمت ھای جنوب شرقی
ھمين جبال...بتدريج توسط افاغنه اشغال ميشوند .افغانھا اولين بارباجازۀ شاھرخ
ميرزا دراطراف قندھارساکن شدند...
عامل عمدۀ ديگرگسترش ونفوذ طوايف افغان درقلمرو خراسان شرقی ،جنگھای
دراز مدت تيموريان ھند با صفوی ھای ايران بر سر تملک قندھار مياشد .ابتدا
تيموريان ازافراد جنگجوی اجيرافغان دراين جنگھا استفاده کردندوتعدادزيادی از
خانواده ھای قبيلۀ ابدالی با استفاده ازاين موقعيت دراطراف قندھارجاگزين شدند.
چون قندھار از مرکز سلطنت )دھلی( ،فاصلۀ زياد داشت قندھار اکثرا در دست
صفويھا ميبود؛ ازينرو طوايف افغان متمايل به صفويھا شدند وبا استفاده ازاقتدار
آنھا بغصب اراضی مالکان اصلی دست زدند...
پشاورتا سدۀ شانزدھم شھرفارسی گوی بوده است...افضل ختک )نواسۀ خوشحال
خان( در کتاب خود بنام تاريخ مرصع از مھاجرت قبايل از کوه ھای سليمان به
قندھار)درعصرشاھرخ والغ بيگ( وازآنجا بکابل وپشاور وجانشين شدن شان در
آنجاھا بحث ميکند .مومندھا وافريدی ھا بعدتراز يوسفزائی ھا )درعصربابر( در
شمال پشاورمسکون شدند...
ازقرن پانزدھم ببعد قبايل پشتون دراطراف قندھارجاگزين ميشوند .غلجائيان در
شمال شھردرسمت غزنی وعشايرمختلف ابدالی درجنوب و غرب شھرسکونت
اختيارنمودند ،درحاليکه ھردو به وادی حاصل خيز ارغنداب نظردوخته بودند.
تاريخ سلطانی جاگزين شدن ابدالی ھا درمناطق ھموارقندھاررا مربوط به قرن
پانزده ميداند  ...اندکی پس ازاستقالل قندھار به دست ميرويس ،ھرات به دست
ابداليان ميافتد و اينان ھواخواھان ايران را ازھرات خارج نموده وافغانان باديه
نشين اطراف سبزوار را جانشين آنان ميسازند...
دراوايل قرن  16گروھی ازقبايل افغان )يوسفزی ،مندوزی و (...بدنبال مبارزات
طوالنی وشديدبا اقوام ديگر ،قسمت شمالشرقی منطقۀ سفالی رود کابل را تاساحل
پيوستن آن به رود سند و نيز واليت کوھستانی سوات را اشغال کردند .وزيرستان
در قرن  16توسط وزيری ھا اشغال شد و...قبايل افغان ساکن ديره جات...درقرن
 17الی  19وارد اين سرزمين شدند...
راورتی ننگرھاررا بحيث يکی ازشش ناحيۀ يا سرزمينی که تاجيک ھا در شمال
سفيد کوه زيست ميکنند ترسيم نموده و ميگويد که در ُنه درۀ ننگرھار  15ھزار
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خانوادۀ تاجيک زندگی دارند وشغل شان زمينداری است .درآنجا تاجيکھا وجمعيت
قليلی ازافغانھا بودوباش دارند...
فيض محمد کاتب مينويسد که عالوه ازفرقه ھای ترکالنی درباجور 5 ...ھزارنفر
قوم صافی 37 ،ھزاروپنجصد نفرازقوم تاجک و 5ھزارنفرازقوم شنوارومجموع
 47ھزاروپنجصد نفردرھردو کنارنھر باجور مقام و مقر دارند...
جاگزينی طوايف افغان درشمال کشورتاريخ جديد دارد وعمدتا پس ازنادرخان زير
نام ناقلين صورت گرفته است درحاليکه ُترک ھا قبل ازاسالم ،دراواسط قرن ششم
ميالدی وارد سرزمين کنونی افغانستان شده اند.

نتيجه گيری
سه منبع معتبرتاريخی )حدودالعالم ،تاريخ يمينی و شھنامۀ فردوسی( ،حدود 1000
سال قبل ،ازموجوديت قبايلی بنام "افغان" و"اوغان" دراطراف کوھھای سليمان در
ھند )پاکستان امروزی( خبرميدھند .اين واژه درشھنامۀ فردوسی بسيار"بد" معرفی
گرديده است.
تاريخنامۀ ھرات )اثرسيفی ھروی( حدود  700سال قبل ،ھمين مناطق اطراف کوه
ھای سليمان را بنام واليت "افغانستان" ناميده؛ مرکزآن را مستنگ وشھرھای مھم
آن را تيری ،کھيرا ،دوکی ،ساجی و بکرميداند که تماما درپاکستان امروزی قرار
دارند .دراين اثرنيز ،افغانان بسيار"بد" معرفی شده اند.
روضة الصفا )اثرخاوند شاه بلخی( ھم حدود  500سال قبل ،موقعيت "افغانستان"
را دراطراف کوھھای سليمان ميداند وطايفۀ اوغانيه را به "بدی" ياد ميکند.
گزارش سلطنت کابل )اثرالفنستون( نيزحدود  200سال قبل"،افغانستان" را خارج
ازکابل ،غزنين و کندھار ميداند که بمعنی موقعيت آن درھمان محدودۀ قبلی يعنی
اطراف کوھھای سليمان ميباشد .نژادھای افغانستان )اثربيليو( ھم حدود  130سال
قبل ،افغانان را با اوصاف "بدی" ياد نموده است.
ساختاراقتصادی افغانستان )اثرپولياک( ھم حدود  50سال قبل ،مسکن اصلی افغان
ھا را دامنه ھای کوه ھای سليمان ميداند .موصوف رشد نفوس ،جستجوی چراگاه
ھا ،اجيرشدن وھمدستی با اشغالگران راعلل اساسی سرازيرشدن اين قبايل ازکوه
ھای سليمان و"اشغال" سرزمينھای خراسان ميخواند که با تشکيل حاکميت قبيلوی
آنھا درقرن ھجدھم ،اين پروسه تشديد ميگردد و تا امروزادامه دارد!
نقشه ھای جغرافيائی ازحدود  400سال قبل بدينسو نيزموقعيت مناطق "افغان" و
"افغانستان" را تا اوايل قرن نزدھم دراطراف کوھھای سليمان نشان ميدھد که با
واقعيت ھای تاريخی فوق الذکرمطابقت کامل دارد.
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باينترتيب،مطابق تمام منابع تاريخی فوق الذکر"،افغان" بدنام ترين واژه دراوراق
تاريخ سرزمينی است بنام "افغانستان" که موقعيت اصلی آن درپاکستان امروزی
قراردارد؛ ولی امروزتالش ميشود اين دو نام درسرزمينھای اشغالی برمردمانی
تحميل گردد که درطول قرن ھا ،خود را "خراسانی" ميگفتند وسرزمين خود را
"خراسان" ميناميدند!
چراغ ظلم ظالم تا دم محشرنميسوزد اگرسوزد شبی سوزد ،شب ديگرنميسوزد
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